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Stora Svartens poesi 

Kampen i havet, förhållandet till hästar och reflexioner kring makt – om att leva poesi 

och hur en referensbank uppstår för vad man tycker är begärligt. 

Efter att under ett liv ha växt upp i miljöer där böcker läses och där litteratur räknas som 

intressant, har jag själv blivit till en bärare av böckers betydelse. Att jag kommit att vilja arbeta 

med poesi har sin grund i att jag hittat en process där jag kan känna orden påverka mig inuti 

snarlikt att delta i något IRL. 

Men hur upplevs ord egentligen? För att närma mig ämnet har jag fördjupat mig i 

en berättelse i min egen bokhylla: Stora Svarten av Walter Fairley. Den har en konstnärlig 

betydelse för mig. Jag läste den när jag var i yngre tonåren. Då satte sig referenser som nu 

ingår i den estetiska uppfattning jag fortfarande har som ett slags grund. Trådar till konstnärliga 

undersökningar jag gör kan också ses. 

Vad som får vissa böcker att sätta mer prägel än andra är intressant. Just denna 

ungdomsbok, Stora Svarten, är ju en hybrid mellan barn- och ungdomsbok. Den är illustrerad 

men med relativt lång text, femtiosex sidor. 

Jag behöver bara ana kanten av det gula omslaget för att faktiskt dra efter andan. Ändå, jag har 

ytterst sällan bläddrat i den och har bara öppnat den vid ett fåtal tillfällen i vuxen ålder. Hur har 

avtrycken kunnat bli så starka? 

Stora Svarten är skriven av Walter Fairley och illustrerad av James Schucke (1941). Under 

titeln står det att boken är en bearbetning av Svarta hingsten. 
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En rad utgivningar och böcker finns om Svarta hingsten, men just den här 

illustrerade versionen har jag inte sett på något bibliotek eller i nyutgivning. Här finns en 

renodling och förenkling som har gjort att den har kunnat nå in, drabba mig som en helhet. Den 

riktar sig inte till mindre barn, snarare till tonåringar, och följer den amerikanska karaktären av 

barnböcker från 40- eller kanske snarast 50-talet, då barnböcker ofta kretsade kring äventyr. 

Här syns inte den realistiska formen av hästflickbok som växte sig populär i Sverige kring 

1970, där skötsel, arbete och flit har en stor del. Snarare följer den en fåra som också kom att 

utvecklas även i Sverige, där hästboken snarast kretsade kring ett mysterium eller äventyr, som 

att en häst blev stulen. 

Stora Svarten är en berättelse fylld av dramatik och kärlek. Den är mycket 

romantisk och också sorglig, med ett slut som är tänkt som positivt men som ändå ger en 

sorgsen känsla eftersom man kan säga att huvudgestalterna, en pojke och en häst, lämnar ett 

slags paradis.   

Såväl samspelet mellan hästen och pojken som enskilda meningar och färger har 

haft betydelse för mig. Boken är rikt illustrerad, som en barnbok för lite yngre barn, men texten 

är en längre berättelse som också skulle ha kunnat läsas utan bilder. Boken kan beskrivas vara 

en hästbok. Den kom ut innan man i Sverige började skriva hästböcker med tjejer i huvudrollen. 

Berättelsen har hästbokens karaktär av att gestalta en utvecklingsresa där huvudkaraktären blir 

modigare, men i den här boken är huvudpersonen en pojke. 

Det var under tidig tonår som boken kom att bli betydelsefull för mig. Jag läste 

också andra hästböcker, skrivna mer ur en verklighetssituation och alltid med en flicka i 

centrum. Läsningen av Stora Svarten kan nog ses som en läsning där jag levde mig in i 

huvudpersonen, men också att jag i honom såg ett pojkideal. Att han var så uppslukad av 

hästen gjorde också att jag kände mig avundsjuk på hästen. Ville vara i hästens ställe. 

 

Hästlitteratur och vad i genren som fångar unga tjejer har uppmärksammats en hel del inom 

litteraturforskningen. Människan i förhållande till hästen är ett annat stort forskningsområde, 

naturligt nog eftersom hästen genom historien har varit betydelsefull för människan. Det finns 

också en mängd forskningsartiklar rörande hästen i konsten. Angående just relationen flickor 

och hästar skriver Anna Backman i sin C-uppsats ”Hästboken som kunskapskälla” från 

2007: ”I den akademiska diskussionen kring hästböckerna, liksom i den generella diskussionen 

om flickors hästintresse, kan man spåra ett par olika huvudlinjer. En behandlar hästen som 

kärleksobjekt, en annan handlar om maktförhållanden – ofta ur ett genusperspektiv.” 
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I en intervju på hästsajten Hippson framförs kritik mot beskrivningar inom 

forskningen av hästens betydelse för tjejer när det kopplas till sexualitet. Påståenden som att 

tjejer rider för att uttrycka sin sexualitet, med en föreställning om att det är skönt att gnugga sig 

mot sadeln och andra sexuella kopplingar, beskrivs i artikeln vara befängda. Till påståenden att 

hästsporten kan ses som ett svar på tjejers behov att kontrollera den manliga sexualiteten ställs 

motfrågan: Varför skulle det finnas ett behov att kontrollera den manliga sexualiteten? Ett 

sådant kontrollbehov är inte relevant eftersom många tjejer börjar rida innan puberteten, är 

argumentet. 

 Professor Lars Lönnroth beskriver i en kulturdokumentär som sändes i Sveriges 

Radio 2013: ”Det är ju helt klart att hästen har förknippats med potens och stark maskulin 

sexualitet, långt in i modern tid.” Lönnroth berättar om hästen som symbol i asatron, hur en 

hästpenis lades in i kryddor, konserverades och sedan användes i fruktbarhetsriter, skickades 

runt bland familjemedlemmarna under det att man bad för att främja gårdens fruktbarhet. 

Hästen beskrivs ha varit mannens arbetsredskap, mannens domän, ända fram till i våra dagar. 

Kvinnors tillgång till hästen är en modern och stor förändring inom vår kultur. 

En artikel om sportjournalistik i tidskriften svensk idrottsforskning, med 

rubriken ”Tuffa män och moderliga kvinnor till häst”, framför att mäns styrka fortsatt 

förknippas med hästen medan kvinnor inom ridsporten beskrivs mer moderligt. Här nämns 

tävlingen Grand National, en galopptävling med ett antal hinder som traditionellt sett betraktas 

som ridsportens stora mandomsprov. (År 2011 kom 19 av 40 ekipage i mål. Två hästar dog.) 

Hästen i konsten står ofta för styrka. Den står också för ett annat medvetande som 

man inte riktigt förstår eller kan läsa av till fullo. Samspelet mellan hästen och människan kan 

handla om känslor kring mod, makt, närhet, bemästrande och kraft. Hästen har med all 

tydlighet laddning. Hästen i förhållande till hästtjejkulturen, och då särskilt förknippad till 

sexualitet, tycks vara extra känslig. Kvinnors förhållande till hästar och mäns förhållande till 

hästar skildras olika. Förr ansågs som osedligt om en kvinna red grensle och kanske har det en 

viss efterklang ännu idag. Sexuella kopplingar mellan kvinnor och hästar, ens som symboler, 

känns tabubelagda. Att dragningen till hästen skulle kunna liknas vid en dragning till det 

maskulina, känns lite kontroversiell att påstå. Att hästen inom bildkonsten sammankopplas 

med män och ibland symboliskt gestaltar manlig sexualitet är inte lika tabubelagt och utlöser 

inte någon liknande värjningsmekanism. Teaterföreställningen Equus sattes upp på Broadway 

2009 med Harry Potterstjärnan Daniel Radcliffe i huvudrollen. BBCs rubrik löd ”Naked stage 

role for Potter star.” Recensionerna var överlag mycket goda. Här är just det sexuella till fullo 

och oskylt i fokus. ”It’s the look of someone who sees and feels more deeply than ordinary 
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folk. Such depth is to be envied – isn’t it? – even if it prohibits its possessors from fully 

belonging to human society”, stod det i New York Times (2008). Skulle ett sådant uttalande ha 

varit möjligt med en kvinnlig huvudrollstagare? Blicken som beskrivs som något att vara 

avundsjuk på tillhör en man som beskrivs vara starkt sexuellt dragen till hästar. Mannen i 

pjäsen njuter av att känna de muskulösa kropparna, insupa lukterna av deras svett. Mannens 

hängivelse frammanas i rytmiskt dunkande sensuella scener där man som åskådare fångas in i, 

blir en del av mannens stormande besatthet. Hästar med guldmasker stampar med hovarna 

omkring honom. Mannen är naken. Hästarna omger honom. Han vrålar ut sin extas och i ett 

crescendo badar scenen i vitt ljus. Mannens siluett förenas med hästens. På så sätt beskrivs en 

symbios, känslan av helhet, av att ha blivit ett med styrkan. Att vara både människa och ett 

annat djur. (klipp: http://www.youtube.com/watch?v=Vl-MgaVCUy0). 

 

En del av berättelsen Stora Svarten handlar om förhållandet mellan en människa och en häst. 

Det är också en berättelse att likna vid Robinson Crusoe, med Fredag här utbytt mot hästen i 

berättelsen. Hästen och pojken hamnar på en öde ö. Pojken bygger vindskydd, torkar tång. Han 

kallar på Svarten och ger också honom av maten.  

Det är också en utvecklingsberättelse om en pojke som blir man. I inledningen 

känner man att Alex har mod. Han reser ensam utan sina föräldrar. Han visar mod och empati 

när han besöker Svarten som är inlåst i lastrummet. När skeppet är på väg att sjunka handlar 

han utan tvekan. 

Genom berättelsen växer Alex alltmer. Jag tycker att det i slutet syns att han 

genomgått en stor förändring. På fartyget är pojken Alex just en pojke. När han senare blir 

hämtad av sjömän på den öde ön är han inte längre densamme. Traumat i havet är en symbol 

för en omvälvning. Efter att ha överlevt detta trauma kan man känna hur Alex förändras. Han 

är inget barn längre. I en scen när han och hästen hämtas på den öde ön står han intill 

sjömännen. Det är då hans utveckling från pojke till man blir tydlig. De starka storväxta 

sjömännens blickar på Alex är fyllda av beundran. 

 

Stormen på havet som får skeppet att förlisa för tankarna till Shakespeares sista drama, 

Stormen, där en rad karaktärer drabbas av ett omvälvande trauma, en storm. I dramat liksom i 

boken Stora Svarten kastas karaktärerna upp på en ö. 

Hur är det inuti det grå? Hur är det i stormen? Vad händer när möjligheterna sätts 

ur spel? Hur är vågorna, följsamheten i att vara utelämnad? Skrev så här i min diktsvit:  
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Radiära cirkulära 

muskler som pulsen 

över vattenvidden 

upp på allt vassare klippor 

 

Det du är rädd för vänds 

abrupt 

eller långsamt 

 

Knappt märkbar 

är förtvivlan i havet 

 

Att använda stormen som en metafor för det man själv inte kan styra över är vanligt i konsten. 

Havet symboliserar något man drunknar i, uppfylls av utan att kunna värja sig. Werner 

Aspenström har författat en talande dikt (ur diktsamlingen Snölegend, 1949): 

 
jag är ombord på havet alla är ombord på havet 

brottsjöarna är ombord och skeppen och de 

avlägset drivande spillrorna efter skeppen 

 

men min törst är större än havet jag tänker 

uppsöka min kropp och sammankalla mina drömmar 

jag ber de levande och döda att lämna detta rum 
 

De två huvudkaraktärerna, pojken Alex och hästen Svarten, är på ett sätt i paradiset när de 

vistas på ön. Ändå är det en vistelse som kan innebära att de dör i brist på vatten och mat. Jag 

har många gånger sörjt tillfället då Alex och Svarten lämnar ön. Jag har om och om läst om den 

delen, skildringen av tiden då de är ensamma i världen och bara de två isolerade, innan de 

räddas. 

Det är hingstens och pojkens förhållande som utgör det absolut centrala. Pojken 

utvecklas i ett avgörande trauma, när fartyget förliser. Som ett slags rening. En vän beskrev 

detta tillstånd så här: Man kan känna att man är mest levande, närvarande, rätt, i flow just när 

något dramatiskt händer, just när saker ställs på sin spets.  

 

Jag har försökt att återskapa liknande begränsade miljöer. Med få element. En 

situation. Uppspelade scener finns med i mitt diktande. De baserar sig på i olika grader 
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arrangerade scener eller observerade händelser. I diktandet finns en strävan efter att uppgå i 

observationen. Alla sinnen ska nå orden. 

 
Sker under vattnet 

 

Häver oss  

pressar tillsammans 

vattenmassan 

 

Lealös medusa alltmer vatten 

genomskinlig och renad i badet 

 

Känseln runt klockan med åtta sinnen 

varav ett fjärrstyrt 

från mattkanten 

 

Pojken är förbunden med hästen i berättelsen. Han får del av styrkan, kraften och skönheten 

som symboliseras av och förkroppsligas i hästen. Det betonas också att det är en hingst. 

Svarten har all den vilda skönhet som pojken genom sin närhet till hästen också ges. Pojkens 

långa röda hår liknar hästens lika yviga lockiga man. De mäter sig med varandra, utmanar 

varandra i mod. Kommer pojken till slut att sitta upp och rida på den vilda hästen? 

Formgivning av boken, både illustration och begränsad text, gör att jag redan som 

tonåring ser, memorerar och läser som man läser poesi, där placering av ord också är 

betydelsefull. Färgerna och deras kombinationer får också avtryck, förenas med orden. 

Meningar är lättlästa, säkert tjugofyra punkter stora. Ändå är det tillräckligt mycket text för att 

nå fördjupning, femtiosex sidor. Varje scen får sitt utrymme och jag gillar upplägget, använder 

det i mitt skrivande. Inga stora textmassor. Bilderna är detaljerade men samtidigt svepande, 

inte plottriga. Grafiska, handmålade i stora enkla färgfält. Varje bild speglar en viss känsla. 

Mitt konstnärliga förhållande till berättelsen om pojken och hästen, där inslag av 

kärleksförhållande, romantik och makt kopplas samman finner jag till viss del överensstämma 

med element Francis Ford Coppola plockat upp i sin filmatisering Den svarta hingsten (1979), 

som utgår från samma grundberättelse som Stora Svarten. Coppola fokuserar på Alex 

utveckling, hans förening med hästen, hans mod. Fotot i filmen lyfter fram estetiken, spelar på 

färger, vatten, att sitta upp och, deras sammansmältning. Tämjandet beskrivs snarast som ett 

samspel, en balans. Kraft, skönhet och en livsåtrå uttrycks med mystisk och suggestiv musik. 
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Det är sensuellt, inte uttalat erotiskt kopplat som i Equus men ändå laddat. En vild stor hingst 

och en liten nästan naken pojke. 

På samma sätt som Coppola skapar sin berättelse har jag använt mig av 

berättelsen, iscensatt den. Hästboksförfattaren Linn Hallberg säger i en intervju på Sveriges 

radio 2013, att hon ser det som befriande att männen är helt frånvarande i stallkulturen, något 

som hon påpekar inte är fallet i andra delar av världen. Hon beskriver hästhållningen i 

Mongoliet, som hon skildrat, som ”macho”. 

Jag har snarast positivt kopplat en dragning till makt och också något maskulint 

förknippat med hästen, det är inte helt tydligt vilka rollerna är, de kan glida ut ur varandra. Att 

hästen kan var en lockelse till att känna styrkan inom sig eller kanske vid sin sida. Att det i 

förhållandet till hästen finns en lustfylld drift till att vilja möta eller behärska en stor kraft inom 

sig själv eller kanske utanför. En sådan skildring tycker jag mig se i en målning från 1600-talet 

där Drottning Kristina sitter i damsadel på den mytomspunne Bukefalos. I målningen, av 

Sebastian Bourdon från 1652, bidrar hästen till att framhäva Kristinas makt. Hästen är vild. 

Musklerna spränger över halsen och liknar musklerna på en kroppsbyggare. Hästen dreglar. 

Fradgan rinner. Ögonvitorna är blottade. Jag har skrivit: 

 
Hoven växer tung Karleden 

tunn och hårlös 

Knäledens klotform Brunske 

brunte snår 

Hettans öppningar 

 

* 

 

Bromsarna flugorna yrseln 

Sätet mot sadeln läderremmarna 

mot huden 

Fingerlöperska sidbenskvinna 

  

Det A-fyrastora omslaget på Stora Svarten visar Alex förälskade blick på den stora hästen. 

Genomgående i boken är Svarten tecknad som lite större än en verklig häst i förhållande till 

Alex. Alex kinder är blossande röda, ögonfransarna långa. Han håller handen över hästens 

nosrygg, den andra under käkpartiet, på ganaschen. Pojken är nästan undergiven i sin beundran. 

Samtidigt är det tydligt att han fått en relation till detta vilda, ståtliga, en kontakt som gör att 

han törs vara nära. 
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Perspektivet, hästen större än en verklig häst i förhållande till en människa, 

dramatiserar maktkampen och förhållandet. Hästens öron är lika stora som Alex ansikte. 

Handen stor som hästens näsborre. Alex hår brinner, belyst bakifrån som i en fotostudio, 

rödskimrar. Hans läppar är röda. Hans tänder naturligt återgivna. Formen på hörntänderna och 

den halvöppna munnen är lockande. Han är begärlig men oåtkomlig. Han har bara ögon för 

Svarten. 

Att själv bli den som betraktas med en sådan blick, att få Alex hängivelse, är 

något att försöka uppnå. 

Den ärggröna färgen på havet. Det vita skummet. Alex röda hår. Allt 

transformeras till lockelser, till åtråvärda liknelser att reagera på. Färgkombinationerna. Till 

och med namnet, Alex. I berättelsen är Alex människan som man skulle kunna hitta i 

verkligheten. 

 

Point of no return i boken är när Alex kastar sig i havet mitt i natten. Just före det oundvikliga, 

när han är tvingad att lämna det sjunkande skeppet, tar han sig ner till hästen i lastutrymmet 

och släpper ut den ur boxen för att ge den en chans. 

Utan att tveka, tar sig Alex upp på däck. Där finns mängder av vuxna sjömän, 

starka karlar som inte alls bryr sig om att rädda pojken. Alex har ryckt åt sig en flytväst. Det 

röda håret är yvigt. Han spanar med en ung tonårings blick ut över havet, åldras i det 

ögonblicket och kastar sig ut från relingen rakt ner i ett djupt dånande, mörkt och våldsamt hav. 

Så läser jag berättelsen. 

Men det står inte riktigt så i boken. Så som man ibland själv kan börja förändra 

en berättelse som man ofta återkommer till, så har jag ändrat förloppet något. I boken tar sig 

Alex ner till hästen, men han hinner aldrig ta sig upp till övre däck utan han skuffas av hästen 

över relingen från mellandäck. De båda faller i vattnet. 

Intressant med starka berättelser, berättelser som man tar intryck av, är att de 

inbjuder till att medskapa. Så var det för mig när jag läste barnböcker. Jag gjorde ibland om 

bilderna, även orden. På nätet finns nu också en hel genre där människor skriver om slutet eller 

fortsätter på berättelser av en författare. Det finns också teveserier där tittare får tävla om att 

skapa det bästa slutet som sedan blir det som gestaltas.  

En riktigt bra berättelse vill man fortsätta själv med. Man vill inte att det ska 

finna ett slut. 
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Händelsen just den natten då skeppet förliser är det som fått berättelsen att genom åren leva 

kvar i mig. Just det oundvikliga har intresserat mig. Den oundvikliga situationen. Här måste 

man låta sig tas av vågorna. Man utlämnar sig, är tvungen att göra det. Ett gränslöst kaos. Hur 

hanteras det? Genom att följa med. Hur följer man med? 

Alex och hästen är i en scen djupt under vattenytan. Vattnet skummar vitt och 

klargrönt. Hovarna sparkar kraftfullt men dämpat av vattnet, farligt nära Alex. Jag återknyter 

till detta i en bild: 
 

Sker under vattnet Beröringen 

mot glatta håren Benen 

pressar vattenmassan 

 

Den enorma bröstkorgen 

Ådror och körtlar 

i grönt och lila 

häver oss 

 

”Vid kättingen satt en tjock läderrem som måste knytas runt Svartens mage.” Materialen, 

kropparna och ordet måste skapar här tillsammans dramatiken, skildrar det oundvikliga. 

Eftersom jag har bilden etsad i mig kan jag lätt forma om den på nytt. Rekvisitan är 

sparsmakad, består av vissa färger, enkla händelser eller utföranden som dramatiseras på olika 

sätt. 

 

Serietidningsbjärta kulörer screenade ner i bokens torra pappersgräng återger en ockragul vägg 

i Alex sovhytt. Alex blåvita lakan och klassiskt glänsande lila täcke. Det runda fönstret. Hans 

intensiva röda hår och royalblå pyjamas. Han har kastats ur sin säng. Det är natt och all 

trygghet är bortblåst. Han kommer från och med nu att vara tvungen att agera, att kämpa för 

sitt liv, har inget annat val än att möta inferno. Hans kropp är här en ynglings. Efter att ha läst 

boken många gånger ser jag nu mer tydligt att han inte riktigt är ett barn ändå. Han är längre, 

mer senigt muskulös redan i den bild från fartyget då han av skeppets krängningar just har 

kastats ur sängen. 

Sedan bilden i slutet av boken. Alex står nära sjömän som kommit för att rädda 

honom. De har bara överkroppar och klassiskt randiga t-shirts. De är självsäkra, kraftfulla och 

vackra med kraftiga nackar och skarpa hakor, breda bröstkorgar. Man känner att Alex fått en 

del av Stora Svartens makt. Det har skett genom att han kommit nära hästen, som om han 
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vunnit styrka ur djuret. Männen beundrar Alex och de lyssnar tysta på honom när han talar, står 

det i boken. 

 

Våldsamheten då färjan sjunker är som en bild för en mittpunkt. Det finns inget annat än att 

fokusera. Eller så tas man av kaos, blir kaos. En mycket kraftigt begränsad tankeverksamhet 

fjättrar nuet, skapar en stram begränsad rekvisita, få färger.  

I Shakespeares Stormen tar havet furiöst människorna. De övergår helt i den makt 

som stormen utgör. Den totala makten, havet, transformeras på ön om och övergår då i den 

maktfullkomlige gestalten Prosperos. I dramat får man ta del av hur en man, Ferdinand, 

förälskar sig i Prosperos dotter. Det beskrivs lite som en omedveten längtan att komma nära 

Prosperos själv, som att det är så man reagerar för att klara sig. Genom att stå tätt intill det 

farligaste så kan man undkomma. Prosperos ogillar Ferdinands kurtis och ger ett grymt straff. 

Ferdinand blir till slav under sig själv. 

 

Makt skildras ofta som något obehagligt. Samtidigt dras vi människor till makt. Vi vill också 

ha makt, genom att befinna oss vid maktcentrum eller genom att själva inneha styrka. 

Vilja som begränsas eller lämnas över, hur någon styr, är vanliga teman i konsten. 

Jag tänker direkt på Ryttmästaren i Strindbergs Fadren men också på Marqisinnan de Sade 

som båda har satts upp på Dramaten, den senare skriven av Yukio Mishima. 

Precis som det i en teaterscen eller en filmscen kan ske en förstärkning med hjälp 

av få element, är det intressant att försöka låta olika delar i en begränsning samspela. 

Upplevelsen av ett kaos utan kontroll är i Stora Svarten skildrat som ett hav som man inte kan 

rå över. Allt är vatten. Allt är en ogenomtränglig grå makt. Jag skriver: 

 
Filtarna är utplacerade Uppstagar 

rummet med koordinaterna Fyra 

pålar resta i en solid värld 

Kom trösta mig i försvinnandet Du 

 

Alex och Svarten tar sig upp på land på en varm sandö. Sanddyner, lite virke och ett blått hav 

är begränsningen. Solen steker och regnet vräker ner. Extrema växlingar. Utsatthet och 

intensitet. De har överlevt. De är utelämnade till varandra och till naturen. Allt blir drypande 

vått. Allt torkar upp. Solen är het och skoningslös. Havet frätande salt. 
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Hur skapas bilden av Svarten? Vad är det som gör bilden av hästen så begärlig? Det är en bild 

för längtan efter styrka, efter att komma nära detta starka djur. Hästen är vild och stor. I boken 

finns en bild där han är målad lite underifrån. På så sätt känns han ännu mäktigare. Musklerna 

spelar under den glänsande hårremmen. På nästa uppslag får man se hästen kämpa för sitt liv. 

Här syns kraften än mer. Hans ögon är förbundna med en vit bindel. Han är gigantisk och 

stegrar sig över en stor grupp män som håller honom med rep och piskar honom. De försöker 

kuva honom. Näsborrarna är vidgade. Munnen öppen. Hans man och svans är som plymer. ”De 

surrade honom stadigt med långa rep och slog honom med piskor”, beskrivs det i boken. 

Scenariot liknar en scen i filmen King Kong, den där människor fångar en stor gorilla som 

kämpar för sin frihet. Sorgen i skildringen, det som berör, är att naturen tillhör djuret men att 

människorna är den övermäktiga och bryter ner det vilda och ståtliga. Men i Stora Svarten tar 

berättelsen en annan vändning. Hästen kuvas aldrig. Djurets makt består. 

 

Relationen mellan människa och häst finns skildrad i både litteraturen och i bildkonsten. 

Relationen kan ha med makt att göra. Det kan också handla om trofasthet, om vänskap mellan 

människa och häst. En del av Stora Svarten beskriver tilliten som byggs upp mellan pojken och 

hästen. Det skildras hur Alex vinner den vilde hingstens förtroende och hur han slutligen får 

rida på hans rygg. Alex tanke på ön är enkel och tydlig: ”Svarten var den vildaste häst han 

någonsin hade sett.” 

Vanliga motiv genom historien är hästen på slagfältet. Kring 1500-talet blev det 

populärt för regenter att låta porträttera sig till häst. Hästen var en symbol för makt. Den kända 

mytiska hästen Bukefalos, Alexander den Stores häst, uppges ha varit mycket vild. Alexander 

den Store lyckades tämja honom genom att han kom på att hästen var rädd för sin egen skugga. 

Såväl Alexander den Store som Bukefalos är historiska karaktärer som står för en 

stark maskulinitet. Deras kraftmätning sinsemellan gynnar dem båda. De litar på varandra, 

hyser beundran för varandra. De smälter samman därför att de förenas i att båda var mycket 

modiga och okuvliga. Den bilden är intressant att sätta ihop med dramat Equus. I en scen i 

uppsättningen med Daniel Radcliffe är nämligen detta just vad som sker, att människa och häst 

förenas. 

Själva ridakten är också en form av förening. Man grenslar djuret. I Coppolas 

filmatisering finns en mycket lång scen där Alex, naken sånär på ett par kalsonger ett tygstycke 

rör sig kring hästen i ett grönskimrande vatten. Hovarnas rörelser och dess kraft dämpas av 

vattnet. I slow motion skildras frenesin och styrkan. Hovarna är hästens vapen. I Stora Svarten 

finns denna scen: ”Sedan gnäggade han, och slog bakut och träffade en av männen med sina 
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hovar. Mannen föll till marken och blev liggande.” Det antyds att hästen kan ha dödat mannen. 

Bilden av hur vild och farlig hingsten är gör den senare skildringen av relationen mellan pojken 

och hästen än starkare. Man kan också tänka att Alex själv har samma styrka, att hans kraft 

matchar hästens. 

I dramat Equus är Daniel Radcliffe helt naken bland hästarna. Man är själv med 

om mannens upplevelse av hästens hårrem och av blicken. Hästblicken ges stor betydelse. De 

stora ögonen på djuret som outgrundligt ser på världen. Pupillerna glider samman med det 

bruna. Vad ser de? 

Såväl Equus som Stora Svarten och Coppolas film Svarta hingsten beskriver en 

drift till att uppgå i symbios med ett stort djur och att bli en del av detta. Det är för mig också 

berättelser om att kunna bemästra, att frigöra sig från att vara nedtryckt av sin egen försiktighet 

eller rädsla. Det handlar om att känna sig genomflödad av styrka, men också om självkontroll. 

Jag ser det ur två synvinklar som relaterar till varandra. Den första känslan är en längtan efter 

och ett begär till en varelse som har den styrka man själv önskar eller ett begär, hur man dras 

till just det starka, det livskraftiga. Det andra är att själv vilja styra det vilda och till synes 

otämjbara, en iscensättning av ett tillstånd där den egna viljan sätts ur spel, man bara följer. Att 

följa kan vara en del av ett samspel, att välja att följa, som i dans eller i vissa situationer i sex. 

Att följa kan också vara det som sker när man förlorar kontrollen och bara reagerar i ett inferno. 

Det kan ses i Equus när mannen i ett slags katarsis hetsas (av sig själv) mot ett alltmer 

upphettat tillstånd tills han sammansmälter med och blir en del av hästen. Det är som att 

försätta sig i ett tillstånd där ordinarie förmågor är ur spel, som det som Alice upplever i Alice i 

Underlandet. Här kan vad som helst hända. Tillvaron är drömlik, men framför allt ostyrbar. 

Vissa delar i varseblivningen förstoras upp och man vet inte på förhand vilka. Som här: 

 
Mellanrummet inte mer 

än Ett kaninhål 

nästan festligt som det brukar skildras 

Halvdagern i rummet hjälper till 

ger annan tideräkning 

Som stiltje 

 

Inga ruscher 

över öppna området 

där allt syns 

 

Bara egna kroppen mot Dämparen 
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Knäna prickade 

av flera sandkorn från skorna 

 

 * 

 

Inte fråga om att längta 

efter annat 

 

I undervattensgångarna 

är det omöjligt 

 

Shakespeares beskrivning av Ferdinand som blir slav under sig själv är för mig en bild av hur 

jaget kan vara en del av den makt som man till synes inte kan råda över. Hur upplevs det när 

självkontrollen inte finns och man interagerar med få element omkring sig, som färgen grå, en 

viss temperatur, en syntetisk heltäckningsmatta? 

Intressant är hur vi människor ofta ger uttryck för att vilja ge makt till andra. Till 

en Gud eller en människa. Eller till ett stort vilt djur. Vi vill ha kamphundar för att det inger en 

känsla av att klara av ett vilt djur. Människor som uppnått berömmelse, som på olika sätt 

uppvisar styrka och makt i vårt samhälle, är mer begärliga. Samtidigt är det nästan skamfyllt att 

erkänna makthunger eller lusten att underkuvas. Makthunger och viljan till att underordna sig, 

helt tappa självkontroll, är som två positioner som kan växla plats. I Coppolas filmatisering 

befinner sig pojken Alex i vattnet och 

sitter naken på en häst. Eller så är han hästen som rör sig i vattnet. 

En dikt kan vara en iscensättning av ett tillstånd, där man följer, betraktar sitt eget 

förlopp, de reaktioner som kommer, som man i förväg inte känner till men i efterhand 

återskapar: 

 
Gå ner På knä Lägg ditt huvud 

på gränsen använder du fingrarna 

Jag rättar dig och Märker 

att du har långt kvar 

 

Den stora svarta vilda hästen i min ungdomsbok har för mig blivit till en bild av en längtan 

som beskriver en dubbelsidig maktdrift. Sångerskan och låtskrivaren Frida Hyvönen har    

 skrivit en sångtext som jag tycker visar denna dubbelsidiga drift (från skivan Silence Is Wild. 

2008). Scenen är följande: ”Leatherboots and a stiff black whip.” Hon beskriver en lustfylld 
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känsla, när man är makten och med ett återhållet hot eller med belöning driver något annat 

levande, ser hur den undergivna reagerar: ”take it from the palm of my hand, with grey eager 

lips...” Om piskan skriver hon: ”Pony knows when she sees it. Does she not behave she´ll get 

to taste it. Does she not behave she´ll make me use it.” Lydnad utkrävs. Hyvönen gör en tydlig 

koppling till tjejers stallkultur och kopplat till makt. ”Stabels where you used to be in charge 

and not take shit”, sjunger hon. Här är det ändå fråga om en kraftmätning, en utmaning, och om 

ett samspel. Om du lyder så får du njutning. ”I give you sugar, Pony, if you give me obedience.” 

Det är en iscensättning, ett rollspel kring makt och vilja. Den som väl ger efter kan vara under 

tvång, lämnar sin egen vilja och belönas med njutning. För att kunna förlora sin vilja, kan man 

vara tvungen att släppa kontrollen helt, låta ovetskap, en storm, drabba en. I Eqqus släpper 

mannen all kontroll; psyke och kropp hänger sig helt utan att kunna stoppa förloppet. Han 

uppgår helt i hästens styrka. I sången Pony ropar Hyvönen ut: ”God, I miss the horses, the way 

they made me feel!” 

Stora Svarten blir aldrig gammal. Han kuvas aldrig. Den kraftfulla muskulösa 

kroppen är för alltid och för evigt framsprängande.   
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