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Inledning 

Charles Bukowski föddes 1920 i Tyskland, men levde större delen av sitt liv i Los Angeles, USA. 

1971 romandebuterade han med boken Postverket som handlar om postarbetaren Henry Chinaskis 

liv under tiden han var anställd vid postverket. Henry Chinaski är huvudkaraktär i de flesta av 

Bukowskis romaner, med undantag för hans sista roman, Pulp som utkom 1994. Bukowskis böcker 

behandlar livets mörka sidor. Chinaski är en alkoholiserad författare som i de första böckerna har 

problem att försörja sig, problem med kvinnor samt med hälsan.  1978 gavs Bukowskis bok Women 

ut. Den behandlar alla de kvinnorelationer som Chinaski hamnar i efter att han debuterat som 

författare. 1983 gavs även Ham on rye ut, som beskriver Chinaskis uppväxt fram till 20 års-åldern. 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kvinnor beskrivs i romanerna Ham on rye och 

Women. Det intressanta i detta är att undersöka om bilden av kvinnor skiljer sig märkbart, eftersom 

den första romanen behandlar Chinaskis första 20 år i livet, och utspelar sig under 1920-30 talet, 

och den andra utspelar sig under 1970 talet, då Chinaski är över 50 år och har blivit utgiven 

författare.  

 

Uppsatsen kommer först beskriva de olika kvinnor som behandlas i romanerna, främst de som har 

störst utrymme då alla inte får plats. För att skapa en förståelse om varför kvinnobilderna ser ut som 

de gör kommer jag använda mig av maskulinitetsforskning, närmare bestämt R.W. Connells verk, 

Maskuliniteter, som talar om varför maskuliniteten ser ut som den gör, och vad som påverkar olika 

former av maskuliniteter, samt hur de ser ut. Ett begrepp som kommer att användas i uppsatsen som 

kanske bör förklaras här i inledningen är hegemoni. Det är Connells tolkning av begreppet som 

kommer att användas, och detta innebär att hegemoni åsyftar hierarki inom manliga könsroller. 

Genom att använda hans forskning hoppas jag kunna se eventuella händelseförlopp i Ham on rye, 

som visar på situatoner ur vilka kvinnobilder/attityder hos Chinaski växer fram. 

Utöver Maskuliniteter kommer jag främst att använda Gay Brewers, Charles Bukowski, en bok som 

koncentrerar sig på Bukowskis skrivande och hans verk.  

 

Frågeställningarna kommer att bli följande: 

Vilken bild av kvinnor målas upp? 

Vad känner Chinaski inför kvinnorna? Hur påverkas han? 

Vad är det som leder fram till att kvinnobilden ser ut som den gör? 
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Kvinnorna i Women 

 

Lydia 

Lydia är den första kvinnan som huvudpersonen Henry Chinaski bekantar sig med i Women. Hon 

har två barn, är skulptör och skriver poesi. Deras första möte äger rum under en av Henry Chinaskis  

poesiläsningar.  

 

Then during a lull Lydia Vance walked up. I was sitting at a table drinking beer. She put both hands on the 

edge of the table, bent over and looked at me. She had long brown hair, quite long, a prominent nose, and 

one eye didn't quite match the other. But she projected vitality-you knew that she was there. I could feel 

the vibrations running between us. Some of the vibrations were confused and were not good but they were 

there. She looked at me and I looked back. Lydia Vance had on a suede cowgirl jacket with a fringe around 

the neck. Her breasts were good. I told her, ”I´d like to rip that fringe off your jacket – we could begin 

there!”. Lydia walked off. It hadn't worked. I never knew what to say to the ladies. But she had a behind. I 

watched that beatiful behind as she walked away. The seat of her bluejeans cradled it and I watched it as 

she walked away. I finished the second half of the reading and forgot about Lydia just as I forgot about the 

women I passed on the sidewalks. 
1
 

 

Detta är det första mötet med en kvinna i romanen, och dessutom mötet med en kvinna som 

kommer att ha tillägnats störst utrymme av alla de kvinnor som porträtteras. I romanens inledning 

berättar Henry Chinaski att han är över 50 år gammal och inte har haft samlag med en kvinna på 

över fyra år. Han har varit gift vid ett tillfälle, i två och ett halvt år, men frun tog ut skilsmässa. Han 

har en dotter med en annan kvinna, som han betalar underhåll till. Han har endast vart kär en gång i 

sin livstid, i en 12 år äldre kvinna som dog i alkoholism. Med detta i Chinaskis förflutna inleds 

alltså romanens första möte med det motsatta könet.  

 

Mötet visar på Chinaskis uppenbara problem att kommunicera med kvinnor. Beskrivningen av 

Lydia är främst utseendemässig. Chinaski lägger märke till hennes kropp, hennes bakdel samt bröst. 

Men han känner också att det finns vibrationer mellan dem, trots att ingen dialog uppstår. Då 

Chinkasi plumpt försöker inleda ett samtal, misslyckas han och Lydia går ifrån honom. 

Uppenbarligen inget ovanligt i Chinaskis vardag, då han snart glömt henne likt han glömmer ”the 

women I passed on the sidewalks”. Det blir tydligt att Chinaski inte har haft med kvinnor att göra 

                                                 
1 Bukowski, Charles Women New York 2002 s.8 hädanefter kommer sidhänvisningar i löpande text med ett W framför 

hänvisa till denna bok. 
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på länge, de ingår inte i hans liv. Den enda rollen de haft i hans vardag de senaste åren är korta 

möten på gatan. Senare dyker Lydia upp hemma hos Chinaski tillsammans med en gemensam vän. 

Lydia dansar på bordet och läser upp sin egen poesi för de båda, trots att den gemensamma vännen 

försöker stoppa henne. Chinaski låter henne dock fortsätta. 

 

I wanted to watch her buttocks. She strode up and down that old coffetable. Then she danced. She waved 

her arms. The poetry was terrible, the body and the madness weren't. (W s. 9) 

 

Chinaski låter Lydia fortsätta att dansa och läsa poesi på bordet, men inte på grund av att han 

uppskattar hennes poesi. Chinaski är uppenbart mer intresserad av hennes fysiska sida än av hennes 

poetiska färdigheter. Den gemensamma vännen lämnar festen abrupt efter att ha försökt locka Lydia 

till att ha samlag med honom, men misslyckats. Lydia stannar hos Chinaski. Han lyckas trots att han 

känner sig obekväm i situationen att kyssa henne. Lydia påminns därefter om att hon måste hem och 

betala barnvakten. Hon lämnar Chinaski med en kyss och ett häfte med sina dikter. 

 

Vid nästa möte med Lydia dyker hon upp utanför hans fönster. Hon berättar att hon är skulptör och 

att hon vill skulptera hans huvud. De inleder en relation där Chinaski besöker henne på 

förmiddagarna för att sitta modell åt henne. Skulpturen hon skapar och skänker till honom får en 

större roll i deras relation längre fram, då Chinaski ständigt återlämnar den till henne då deras 

förhållande tar slut, för att sedan ta tillbaka den då de börjar om på nytt. 

 

Lydia hadn't spared me. The scars were there, the alcoholic nose, the monkey mouth, the eyes narrowed 

to slits, and there was the dumb, pleased grin of a happy man, ridiculous, feeling his luck and wondering 

why. She was 30 and I was over 50. I didn't care. (W s. 13) 

 

Chinaskis beskrivning av skulpturen ger en inblick i hur han ser på sig själv, en uppenbart dålig bild 

av sitt eget utseende. Chinaski lider troligen av dålig självkänsla. Att han är äldre spelar honom 

ingen roll. Troligen tvärtom, han får en bekräftelse av att hon visar honom intresse. Att de båda har 

olika syn på livet, med grund i deras åldersskillnad, kommer senare att bli mer tydligt. 

 

”I've heard about you” she said.  

”Like what?” 

”About how you throw guys off your front porch. That you beat your women.” 

”Beat my women?” 

”Yes, somebody told me.” 

I grabbed Lydia and we went into our longest kiss ever. I held her against the edge of the sink and began 
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rubbing my cock against her. She pushed me away but i caught her again in the center of the kitchen. 

Lydia's hand reached for mine and pushed it down the front of her jeans and into her panties. (W s.13-14) 

 

Den första sexuella akten mellan Lydia och Chinkaski inleds med att hon konfronterar honom 

angående huruvida han slår sina kvinnor. Chinaski reagerar med att kyssa henne vilket sedan leder 

vidare till andra sexuella aktiviteter. Chinaskis närmande framstår som ett försök att ta sig ifrån 

ämnet, uppenbarligen verkar det vara något han inte vill tala om, utan vill få henne på andra tankar. 

Huruvida det stämmer att han slagit kvinnor eller inte framgår inte, men oavsett om det är sant eller 

rykten så verkar han vara orolig att förlora henne. Han har redan innan det första mötet köpt sig en 

ny skjorta, något hon anmärker på. Det är tydligt att Chinaski genom detta har försökt att göra ett 

bra intryck, och det faktum att hon frågar om han slår sina kvinnor gör att han blir orolig att förstöra 

det intrycket. Gay Brewer menar på att Chinaski är underlägsen Lydia i relationens inledning. Hon 

lär honom dels att utföra oralsex, samtidigt som hon också skulpterar hans huvud. Brewer menar att 

medan Lydia får rollen som sexuell mentor och konstnär, så accepterar Chinaski sin roll som ämne 

(för hennes konst) och student. Brewer menar också att köpet av skjortan visar på Chinaskis 

pojkaktiga sårbarhet.
2
  

 

Lydia och Chinaski inleder efter detta en relation, som på många sätt är komplicerad. Lydia älskar 

att festa och träffa människor, Chinaski vill helst inte träffa människor alls. Han tycker inte om att 

dansa och han blir ständigt svartsjuk då Lydia dansar med andra män. Helst vill han stanna hemma 

och dricka för sig själv. Under en fest hos Chinaski sitter Lydia och talar med en förläggare, 

Chinaski går ut på bakgården, kommer in igen, ser att hon rör vid förläggarens fot under bordet. 

Han räknar till att det finns 15-16 män på festen, och att Lydia är den enda kvinnan som är 

närvarande. I slutet av kvällen är han ensam kvar med Lydia och man som heter Sammy. När 

Sammy bestämmer sig för att gå försöker Lydia stoppa honom, men Chinaski säger att hon borde 

låta honom gå. Sammy beger sig av och Lydia anklagar Chinaski för att ha drivit iväg honom. Efter 

en kortare argumentation om att han ogillar människor och trivs bäst utan dem, medan hon är av 

motsatt åsikt, så säger hon: ”You're jealous, you're insecure. You think I want to go to bed with 

every man I talk to.” (W s. 17)  Efter denna argumentation så har dom sitt första fullbordade 

samlag. Då samlaget sker utan kondom så ber hon honom att inte ejakulera i henne. Chinaski 

misslyckas dock med detta och skyller på att han inte haft en kvinna på fyra år, varpå Lydias 

gensvar blir: 

 

                                                 
2 Brewer, Gay Charles Bukowski  New York 1997 s.31. 
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”You son-of-a-bitch! God, what a dumb high school trick. That's high school shit! And it couldn't have 

happened at a worse time! Well we're shackjobs now! We're shackjobs now!” 

I moved toward her in the bathroom. ”Lydia, I love you.” 

”Get the hell away from me!” 

She pushed me out, closed the door, and I stood out in the hall, listening to the bath water run. ( W s.19) 

 

Trots den dåliga starten på förhållandet fortsätter de båda träffas. Chinaski tar återigen med Lydia på 

fest, och blir återigen svartsjuk då hon dansar med en annan man: ”It almost seemed like a fuck, 

maybe better.” (W s. 24), säger han om dansen. Lydia talar honom återigen till rätta, men det är 

tydligt att Chinaski blir svartsjuk då andra män är inblandade. Han reser själv till Kansas för att läsa 

poesi, och får ett rum i de kvinnliga studenternas hem. Mitt i natten beger han sig upp och börjar 

knacka på dörrarna för att få komma in till de kvinnliga studenterna, som nekar honom tillträde. 

Dagen efter vaknar han med en baksmälla och minns inte vart han är varpå han ringer till Lydia, 

som säger att de antagligen flyttat på honom för att han bettett sig illa kvällen innan. Att Chinaski 

försöker ligga med andra kvinnor kan förklaras med vad Connell kommit fram till i en 

undersökning han gjort, en man med arbetarklassbakgrund påstår sig inte ha några problem med att 

hans kvinna har högre lön. Han blir däremot irriterad vid tanken på att hon skulle kunna vara 

otrogen. Connell menar att denne person är angelägen om att kunna visa att han är en duktig 

hämnare, som för att varna att man inte bör göra honom något illa.
3
 Chinaskis försök till otrohet kan 

med andra ord vara en slags hämnd för att Lydia flörtar (i hans ögon) med andra män. 

 

”You made an ass out of yourself. You generally always make an ass out of yourself.” 

”What do you mean, `generaly allways´?” 

”You're just a lousy drunk,” Lydia said. ”Take a warm shower.”( W s. 28) 

 

Lydia konfronterar här Chinaski angående hans alkoholberoende för första, men inte sista, gången. 

Hon blir under förhållandet allt mer irriterad på hans drickande. Han själv reflekterar över att det 

beror på att hans alkoholkonsumtion gör att han inte orkar ha samlag lika ofta, då han är berusad, 

och att hon är nymfoman. Chinaskis konsumtion av alkohol, som fysiskt bryter ner hans kropp och 

gör honom impotent under berusningen är inget ovanligt. Connell skriver om att det i flera böcker 

inom mansrollslitteraturen talas om fysiska försvagningar av manliga kroppar. Connell menar på att 

det handlar om en varning, den manliga könsrollen kan vara farlig för din hälsa.
4
 Under en 

poesiläsning i Arkansas är Chinaski otrogen mot Lydia för första gången med en kvinna vid namn 

                                                 
3 Connell, R.W. Maskuliniteter Uddevalla 2008 s. 148. 

4 Connell, R.W. Maskuliniteter Uddevalla 2008 s. 91. 
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Lilly. Trots detta så stör han sig allt mer på Lydias ”flörtande” som han  kallar det. Han räknar upp 

tillfällen som irriterar honom. 

 

When we were out I was sure she was eyeballing some man across the room. When my male friends 

came by to visit and Lydia was there I could hear her conversation become intimate and sexual. She 

always sat very close to my friends, positioning herself as near them as possible.”( W s. 33) 

 

De bråkar allt mer. Lydia tål inte Chinaskis drickande, och han tål inte hennes flörtande. Dom 

bråkar flera gånger i veckan, och ofta gör dom slut. Huvudskulpturen åker fram och tillbaka. Vid ett 

tillfälle tar Chinaski med sig en bekants hustru ut på middag, då de återvänder väntar Lydia på dem. 

Ett bråk utbryter och här är det inte längre Chinaski som är svartsjuk utan Lydia. Hon får ett 

raseriutbrott, och knuffar Chinaski över ett bord. 

 

Lydia beskrivs som en galen kvinna, som älskar att dansa och älska. Flirtandet med andra gör 

Chinaski svartsjuk, men samtidigt så är han likadan själv. Han besöker andra kvinnor utan att ha en 

tanke på hur Lydia känner inför det. Lydias svartsjuka framstår däremot som mer okontrollerad. 

Hon blir ofta fysiskt våldsam, och anfaller inte bara Chinaski själv utan också kvinnor som hon 

hittar honom med. Chinaski och Lydia avskyr varandra till och från. Chinaski kallar henne för 

”whore”(Ws. 44) och hon honom får ”Lousy old drunk” (W s. 28). Men trots allt detta så framstår 

det som att de inte kan lämna varandra. Chinaski återkommer ständigt till Lydia då hon ringer, och 

Lydia dyker upp och ertappar honom med andra kvinnor, skäller ut honom, men ser till att han 

återvänder med henne. När Lydia till sist flyttar ut ur sin lägenhet och lämnar en lapp,”Bastard, here 

is your air-conditioner. I am gone. I am gone for good, you son-of-a-bitch! When you get lonely you 

can use these panties to jack-off into. Lydia.” ( W s. 49), så inleder Chinaski en relation med annan 

kvinna. Men han glömmer inte Lydia: 

 

 

Still, I kept thinking about Lydia. The good parts of our relationship felt like a rat walking around and 

gnawing at the inside of my stomach. ( W s. 51) 

 

Under en frukost med Dee Dee, kvinnan som han träffar efter Lydia, återkommer Lydia i hans 

tankar. Det är tydligt att relationen med Lydia har betytt mycket för Chinaski, och även om det var 

en stormig relation, så minns han de fina bitarna. Detta ger honom magsmärtor, han mår dåligt över 

att relationen tagit slut. 
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Lydia fortsätter att höra av sig till Chinaski under romanens gång. Hon ringer upp honom och 

berättar att hon är gravid, men att hon inte vet vem fadern till barnet är. Chinkaski lyssnar och 

önskar henne lycka till, varpå de lägger på. Det går några minuter och hon ringer upp igen och säger 

att hon glömt att fråga hur det är med honom. Chinaski berättar att han skickat ut en ung flicka med 

20 dollar för att köpa champange, men att han tror att han lurat henne på pengarna. Lydia blir 

upprörd, säger att hon inte vill höra om Chinkaskis kvinnor och kastar på luren. ( W s. 113-114) En 

dag senare har Lydia brutit sig in hos Chinkaski och slagit sönder möbler och stulit alla hans böcker. 

När han hittar henne så skriker hon att han aldrig ska berätta för henne om sina kvinnor, samtidigt 

som hon kastar böckerna omkring sig. Polisen dyker upp och frågar om han vill göra en anmälan: 

”No. She has children. I don't want her to lose her kids. Her ex-husband is trying to get them from 

her. But please tell her that people aren't supposed to go around doing this sort of thing.” (W s. 116) 

 

 

Dee Dee Bronson 

Dee Dee Bronson är en kvinna som enligt Chinaski lever i det förflutna. Hon är i 40 års-åldern, men 

lever kvar i föregående årtionde (60-talet), då hon var yngre och mer känd. Hon beskrivs som en 

kvinna som har kontakter, någon som känner alla viktiga personer inom kulturvärlden. Chinaski 

ringer henne efter att förhållandet med Lydia havererat och besöker henne därefter i hennes hem 

som hon delar med en annan kvinna. ”A long series of bad love affairs had finaly done her in.” 

(s.49) Dee Dee Bronson är alltså en nedbruten kvinna enligt Chinaski. Detta är den person han 

väljer att ringa efter att det tagit slut med Lydia.  

 

I was interested in how I felt and how to stop feeling bad when things went wrong. How to start feeling 

good again. 

”I don't want to fuck you over, Dee Dee. ” I said. ”I'm not always good to women”. 

 ”I told you I love you.” 

”Don't do it. Don´t love me.” 

”Allright,” she said, ”I won't love you. I'll almost love you. Will that be allright?” 

”It's much better than the other.” 

We finished our wine and went to bed... ( W s.51) 

 

Chinaskis avsikter med att ringa upp Dee Dee blir i och med det här citatet och hans tidigare 

beskrivning av henne relativt uppenbara. För att försöka glömma Lydia och komma över ångesten 

över att förlorat henne söker han tröst hos Dee Dee. Med hennes tidigare dåliga kärleksaffärer 

framstår som hon en nedbruten kvinna, någon som Chinaski har en chans att få. Trots avsikten så 
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framstår Chinaski ändock medveten om att detta kommer att såra Dee Dee. Han försöker övertala 

henna att inte älska henne honom, för att själv slippa skuldkänslorna. Han är troligen inte ute efter 

att starta någon relation själv, utan söker bara tröst för stunden. Dee Dees avsikter verkar inte vara 

desamma, då hon förklarar att han älskar henne. Hon anpassar sig efter honom, kanske av rädsla för 

att återigen förlora en man. Att Chinaski redan dagen efter vid frukosten tänker på Lydia, som 

tidigare citerats, påvisar återigen att han inte är intresserad av att inleda någon relation med Dee 

Dee. Lydia är fortfarande den kvinna som han älskar. I avsnittet om de unga män från arbetarklassen 

som det går snett för så ger Connell bilden av att ”Sex verkar vara något vardagligt och 

okomplicerat, något som alltid finns tillgängligt.”
5
 Henry Chinaski tycks vara av samma inställning, 

han vill bara vara med Dee Dee för sex, på ett okomplicerat sätt, inte trassla in sig i någon form av 

kärlekslös relation. 

 

Dee Dee behandlar Chinaski bra. Han bor hos henne, hon bjuder på frukost, på vin. Hon framstår 

som väldigt omhändertagande. Något som blir extra tydligt då hennes son dyker upp. Sonen 

framstår som extremt bortskämd. Han vet inte hur man lagar ett ägg, han tjatar om att han vill ha en 

cykel som hans mor lovar honom att han ska få. När han väl fått cykeln så ber Dee Dee honom att 

köpa ett sexpack cola till henne medan hon är upptagen, något sonen vägrar. Han påstår att det är 

för tungt. Det slutar med att ingen köper colan. Bilden man får utifrån detta är att Dee Dee 

behandlat sonen likt hon nu behandlar Chinaski. Han behöver inte göra mycket, hon framstår som 

något av en mamma. När Lydia sedan ringer Chinaski från Utah och säger åt honom att komma dit, 

så ber Dee Dee honom att stanna, tidigast till september. Chinaski gör som hon ber, och Lydia 

kastar på luren i örat på honom. Dee Dee blir uppenbart oroad av samtalet, och börjar hänga av 

luren så att inte Lydia ska kunna nå Chinaski, något han ogillar och säger emot.  

Dee Dee´s osäkerhet manifesterar sig inte bara gentemot Lydia. När Chinaski tittar på andra kvinnor 

reagerar Dee Dee; 

 

”You're looking at her, aren't you?” asked Dee Dee 

”I can't stop” 

”She's a slut” 

”Sure” ( W s. 58) 

 

Dee Dee's svartsjuka finns där hela tiden, hon är medveten om att hon kommer bli lämnad . Redan 

då hon säger att han måste stanna med henne till september känns det som att hon givit upp hoppet 

                                                 
5 Connell, R.W. Maskuliniteter Uddevalla 2008, s.137. 
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om att han ska bli hennes. Hon är medveten om att han fortfarande älskar Lydia. 

När Lydia ringer Chinaski nästa gång, några veckor senare, säger Chinaski till henne: ”She's a good 

woman, but if you come back I'll give her up.” ( W s.61) Han avslutar konversationen med att 

berätta att han älskar henne. Dee Dee hör detta från rummet bredvid, och när Chinaski kommer in 

har hon överdoserat sömnpiller. Han lyckas rädda henne genom att köra fingrarna i halsen på henne, 

men han stannar inte hos henne. Han återvänder senare för att förklara för henne hur det ligger till 

och be om ursäkt. Hon är hjärtkrossad och ligger i sängen och dricker whisky, ber att han ska stanna 

hos henne, till ingen nytta. Senare i boken får Chinaski höra att Dee Dee varit tillsammans med en 

tjurfäktare i mexico efter honom, som nästan slagit ihjäl henne och rövat henne på alla hennes 

besparingar. ”Poor Dee Dee: from me to that.” (s. 205) säger Chinaski om Dee Dee's öde.  

 Dee Dee's karaktär framstår  i slutänden som snäll, omhändertagande men djupt tragisk och 

olycklig.  

 

Sara 

Sara är den kvinna som i slutänden får Chinaski att börja reflektera över hur han hanterar kvinnorna 

i sin närhet. Han stöter på henne på en av sina uppläsningar, och de börjar så småning om att träffas. 

Sara driver en hälsoresturang och ser upp till Drayer Baba, som förespråkar att man inte bör ha sex 

före äktenskapet. Dessa saker kan anses vara motsatsen till den värld Chinaski själv kommer ifrån.  

Under deras första möte efter uppläsningen så kommer Chinaski hem till henne, där de dricker vin 

och umgås: 

 

Sara and I kissed again. We both had drunk too much. Sara opened another bottle. She held her wine well. 

I have no idea what we talked about. The best thing about Sara was that she made very few references to 

my writing. When the last bottle was emtpy I told Sara that I was too drunk to drive home. 

”Oh, you can sleep in my bed, but no sex.” 

”Why?” 

”One doesn't have sex without marriage.” 

”One doesn't?” 

”Drayer Baba doesn't belive in it.” 

”Sometimes God can be mistaken.” 

”Never.” 

”All right, let´s go to bed.”( W s. 223-224) 

 

Chinaski och Sara går till sängs, och kysser varandra. De gör vissa sexuella närmanden men 

genomför inget samlag. Chinaski gör inga opassande försök med respekt för Saras tro. För sig själv 
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tänker han: ”Drayer Baba, I thought, you've got one helluva beliver in this bed.” ( W s. 224) 

Drayer Baba tär på relationen mellan Sarah och Chinkaski. Connell pratar om hur de unga männens 

uppväxt och miljöer påverkat deras kvinnobilder. Samtidigt som att de ofta lider av en misogyn 

kvinnosyn, så har de även en mycket respektfullare, beundrande syn på starka kvinnor.
6
 Chinaskis 

kvinnosyn i romanen varierar, men med Sara verkar han för första gången uppnå en högre respekt 

för en kvinna. 

 

I was worried about Sara. She said sex meant marriage. And I belive she meant it. There was definitetly 

something celibate about her. Yet I could also imagine that she got off in a lot of ways, and that I was 

hardly the first to have his cock rubbed raw against her cunt. My guess was that she was as confused as 

everybody else. Why I was agreeing to her ways was a mystery to me. I didn't even particulary want to 

wear her down. I didn't agree with her ideas but I liked her anyway. Maybe I was getting lazy. Maybe I 

was tired of sex. Maybe I was finally getting old.” ( W s. 229) 

 

Chinaski klarar inte av avhållsamheten som Sara förespråkar, detta slutar med att han fortsätter 

träffa andra kvinnor vid sidan av henne. Men samtidigt så fascineras han av henne, och hon 

behandlar honom väl. Han tar dock inte hennes övertygelser på allvar, och det framgår i citatet 

ovan att han har uppfattningen om att avhållsamheten snarare handlar om nån form av förvirrad 

övertygelse, att Sara bara är förvirrad. ”Yet I could also imagine that she got off in a lot of ways.” ( 

W s.229) pekar på att han anser att hon blir sexuellt stimulerad på andra sätt än samlag. Om hon nu 

ska leva i avhållsamhet, så borde den sexuella stimulansen vara helt utesluten, och inte bara själva 

samlaget, verkar han anse. 

Förhållandet till Sara inleds medan han fortfarande träffar en annan kvinna, Debra. Efter att ha 

dubbelbokat en thanksgiving, han har lovat både Debra och en magdansös från Kanada att äta 

middag hos dem båda, funderar han:  

 

I walked about feeling worse and worse. Perhaps it was because I had stayed over instead of going home. 

It was like prolonging the agony. What kind of shit was I? I could certainly play some nasty, unreal 

games. What was my motive? Was I trying to get even for something? Could I keep on telling myself that  

it was merely a matter of research, a simple study of the female? I was simply letting things happen 

without thinking about them. I wasn't considering anything but my own selfish, cheap pleasure. I was like 

a spoiled high school kid. I was worse than any whore; a whore took your money and nothing more. I 

tinkered with lives and souls as if there were my playthings. How could I call myself a man? How could I 

write poems? What did I consist of? I was a bush-leauge de Sade, without his intellect. A murderer was 

more straightforward and honest than I was. Or a rapist. I didn't want my soul played with, mocked, pissed 

                                                 
6 Connell, R.W. Maskulinteter Uddevalla s. 141. 
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on; I knew that much at any rate. I was truly no good. I could feel it as I walked up and down on the rug. 

No good. The worst of it was that I passed myself off for the exactly what I wasn't – a good man. I was 

able to enter peoples lives because of their trust in me. I was doing my dirty work the easy way. I was 

writing The Love Tale of the Hyena. ( W s. 236) 

 

Henry Chinaskis samvete kommer till sist ikapp honom. För första gången reflekterar han på allvar 

över sitt beteende. Han har lovat Debra att fira thanksgiving med henne, samtidigt som han bjudit 

över en magdansös från Kanada, som han lovat ska bo hos honom. Han tvivlar på sina motiv, och 

om han verkligen kan leka med människors känslor med bortförklaringen att han behöver stoff att 

skriva om. Chinaski bryter ihop och ringer Sara för att be om råd, och det framgår då att han även 

bokat in en thanksgiving med henne. Hon ger honom inga råd, utan påstår att han är en barnunge 

och nu får han lösa sina problem på egen hand. Chinaski bryter ihop och gråter. Han berättar för 

Debra hur det ligger till, och lämnar henne i köket med varorna hon köpt inför middagen, för att 

hämta upp magdansösen. Det Chinaski här genomlider påminner mycket om den ångest som 

Connells studier av unga män som konfronteras med feminismen genomlider. Den ångest de får 

över mansbilden och det förtryck som förknippas med den.
7
Samma skuld känner Chinaski inför sitt 

eget agerande, men utan att förändra sig. 

 

Magdansösen, som heter Iris, stannar några dagar hemma hos Chinaski. Chinaski förklarar under 

ett samtal varför han träffar så många kvinnor som han gör: 

 

”Why do you want so many women?” 

”It was my childhood, you see. No love, no affection. And in my twenties and thirties there also was very 

little. I'm playing catch up...” 

”Will you know when you've caught up?” 

”The feeling I have is that I'll need at least one more lifetime.” ( W s.244) 

 

Citatet ovan ger en inblick i varför Chinaski beter sig som han gör. Han lider av ett starkt 

bekräftelsebehov, som han själv resonerar kommer ifrån hans barndom. Han påstår sig ha varit 

oälskad under barndomen, och även under sina tidiga år som vuxen. Det framstår som om han 

använder detta som en ursäkt för att kunna bete sig lite som han vill gentemot kvinnor. Att han var 

oälskad under sin barndom gör att Chinaski känner att han har rätt till så mycket kärlek han kan få. 

Däremot verkar han inte anse att han har några skyldigheter att ge kärlek till dem som älskar 

honom, och detta är vad som ligger till grund för sammanbrottet som citerats på sidan tolv. 

                                                 
7 Connell R.W. Maskuliniteter Uddevalla s.157. 



14 

 

Sara och Chinaski börjar spendera mer tid tillsammans, dom sover ofta ihop men har fortfarande 

inte sex med varandra. De firar jul tillsammans, och Sara ringer sin mor under kvällen. Detta leder 

dem in på ett samtal om modern, som Sara tidigare planerat att introducera för Chinaski: 

 

”At first,” said Sara, ”I was thinking about fixing you up with Mama but she's older than you are.” 

”Forget it.” 

”Are you prejudiced against old age?” 

”Yes, everybody's old age but mine.” 

”You act like a movie star. Have you always had women 20 or 30 years younger than you?” 

”Not when I was in my twenties.” 

”All right then. Have you ever had a woman older than you, I mean lived with her?” 

”Yeah, when I was 25 I lived with a woman 35.” 

”How'd it go?” 

”It was terrible. I fell in love.” 

”What was terrible?” 

”She made me go to college.” 

”And that was terrible?” 

”It wasn't the kind of college you're thinking of. She was the faculty, and I was the student body.” 

”What happened to her?” 

”I buried her.” 

”With honors? Did you kill her?” 

”Booze killed her.” ( W s. 262-263) 

 

Chinaskis rädsla för att binda sig till kvinnor får här en ny dimension. Hans ytliga relationer med 

kvinnor, och hans problem med att leva i relationer blir i och med detta citat mer förståeliga. Det 

handlar inte bara om att han varit oälskad som barn, han har älskat en kvinna som ryckts ifrån 

honom, och detta har förmodligen lämnat djupa sår i honom.  Denna kvinnas död, kombinerat med 

känslan av att vara oälskad redan som barn, försvårar troligen hela hans sätt att se på relationer. 

Bekräftelsebehovet finns där, men rädslan för att börja älska något som kan ryckas ifrån honom 

förhindrar honom från att leva i en sund relation.  

 

Saras emotionella intresse i Chinaski visar sig senare samma dag då en kvinna kommer in och letar 

efter en vän till Chinaski vid namn Bobby, kvinnan stannar kvar och Chinaski spanar in henne 

medan de samtalar. Då hon lämnar rummet ifrågasätter Sara hans beteende: 

 

”You son-of-a-bitch,” said Sara. 
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”What is it?” 

”If i hadn't been here you would have fucked her.” 

”I hardly know the lady.” 

”All that tit! You were terrified! You were afraid to even look at her!” 

”What's she doing wandering around on Christmas Eve?” 

”Why didn't you ask her?” 

”She said she was looking for Bobby.” 

”If I hadn't been here you would have fucked her.” 

”I don't know. I have no way of knowing...” 

The Sara stood up and screamed. She began to sob and then she ran into the other room. I poured a drink. 

The colored lights on the walls blinked off and on. ( W s.266) 

 

Saras känslor för Chinaski visar sig här för första gången i form av svartsjuka. Tidigare har hon 

varit medveten om att han träffar andra kvinnor, men hon har aldrig visat några känslor över det. I 

och med denna reaktion blir det tydligt att hon förälskat sig i honom. Hans gensvar är däremot inte 

lika ömt. Han visar ingen form av medkänsla för Sara, utan låter henne anta att det kunde ha gått 

hur som helst om hon inte vart där, inte heller då hon börjar gråta och blir upprörd verkar han 

särskilt angelägen om att lugna henne. Istället häller han upp en drink och låter henne gråta i det 

andra rummet. Senare beter han sig återigen okänsligt gentemot henne, då hon förbereder kalkonen 

för julmiddag: 

 

”I hope that one with the tits doesn't come by again,” said Sara. She looked very upset at the thought. 

”If she does I'll give her a piece.” 

”What?” 

I pointed to the turkey. ”I said, I'll give her a piece.You can watch.” Sara screamed. She stood up. She 

was trembling. Then she ran into the bedroom. I looked at my turkey. I couldn't eat it. I had pushed the 

wrong button again. I walked into the front room with my drink and sat down. I waited 15 minutes and 

then I put the turkey and the vegetables in the refrigerator. ( W s. 268-269) 

 

Chinaskis okänslighet gentemot Sara framstår nästan som ett spel, som om han vill testa henne. 

Samtidigt kan det också vara ett sätt att försöka försvara sig mot de känslor hon verkar uppvisa för 

honom. Att på ett omedvetet plan försöka avstyra den relation som han sakta glider in i, genom att 

han beter sig på det sätt han gör.  

 

Senare, då Sara lämnat Chinaski ensam i lägenheten kommer två kvinnliga bekanta till Chinaski 

förbi. De är båda drogpåverkade och hungriga. De hittar kalkonen och sliter den i stycken. Då Sara 

återvänder, så gör hon soppa på det som är kvar av kalkonen. Kvinnorna kommer återigen förbi då 
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hon inte är hemma, och kryddar sönder soppan vilket gör den oätlig. Sara återvänder och upptäcker 

att soppan är förstörd. Återigen blir hon förkrossad, men gråter stillsamt för att inte dra nån 

uppmärksamhet till sig från Chinaski. ”That poor turkey had had a rough Christmas.” ( W s. 272) 

Troligen syftar Chinaski inte på kalkonen i sig utan på Sara i detta citat.  

 

När Sara och Chinaski ska fira nyår tillsammans reflekterar Chinaski över Sara: 

 

Sara arrived early New Year's Eve. She got excited about things like Magic Mountain, outer space 

movies, Star Trek, and over certain rock bands, creamed spinach, and pure food, but she had better basic 

common sense than any woman I had ever met. Perhaps only one other, Joanna Dover, could match her 

good sense and kind spirit. Sara was better looking and much more faithful than any of my other current 

women, so this new year was not going to be so bad after all. ( W s. 273) 

 

Chinaski sätter ett värde på relationen med Sara, han jämför henne med sina tidigare kvinnor och 

anser att hon är både vackrare och trevligare än de övriga kvinnorna han umgås med. 

 

Dinky and Janis left about 1 AM and Sara and I went to bed. We began hugging and kissing. I was, as 

I've explained, a kiss freak. I almost couldn't handle it. Great kissing was seldom, rare. They never did it 

well in the movies or on t.v. Sara and I were in bed, body rubbing, and with the heavy good kissing. She 

really let herself go. It had always been the same in the past. Drayer Baba was watching up there-she'd 

grab my cock and I'd play with her pussy and then she'd end up rubbing my cock along her cunt and in 

the morning the skin of my cock would be red and raw with rubbing. We got to the rubbing part. And 

then suddenly she took a hold of my cock and slid it into her cunt. I was astaounded. I didn't know what 

to do. Up and down, right? Or rather, in and out. It was like riding a bicycle: you never forget. She was 

truly a beautiful woman. I couldn't hold back. I grabbed her golden red hair and pulled Sara's mouth to 

mine and I came. She got up and went to the bathroom and I looked up at my blue bedroom ceiling and I 

said, Drayer Baba, forgive her. ( W s.275) 

 

Detta är Chinaskis och Saras första samlag. Saras känslor för Chinaski har nu blivit så pass 

allvarliga att hon går emot sin egen övertygelse, emot Drayer Baba och hans åsikter om sex före 

äktenskap. Chinaski borde nu vara övertygad om Saras tillgivenhet och känslor inför honom, men 

några dagar senare väljer han ändå att träffa en annan kvinna som brevväxlat med honom. Sara blir 

naturligtvis uppgiven över detta, berättar att hennes känslor nu kommit med i bilden och att allt 

börjar likna en såpopera. Chinaski går dock vidare med att träffa kvinnan, och Sara säger att han får 

ringa henne då hon åkt hem. De får då se om de kan bygga vidare på relationen. (W s. 277) 

Efter att Tanya (kvinnan som var på besök) återvänt hem ringer Chinaski till Sara, han lyckas 

övertala henne att komma förbi senare på kvällen. Trots detta lyckas Chinaski locka med sig en 
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prostituerad under dagen, men under akten avbryter han henne och betalar henne. Han ringer 

återigen Sara som fortfarande är beredd att komma förbi senare på kvällen, men han nämner inget 

om den prostituerade.  Efter samtalet reflekterar han över sin relation med Sara: 

 

Sara was a good woman. I had to get myself straightened out. The only time a man needed a lot of 

women was when none of them were any good. A man could lose his identity fucking around too much. 

Sara deserved much better than I was giving her. It was up to me now. ( W s. 290) 

 

Chinaski börjar förbereda sig för att gå in i relationen på allvar, och sluta upp med att träffa andra 

kvinnor. Han somnar men väcks av ett samtal, det är en kvinna som ringer och vill träffa honom, 

men Chinaski lyckas avstyra det hela. För sig själv tänker han: ”I hung up. There I had done it – 

that time.”( W s. 291) 

Kvinnoskildringar i Ham on rye 

 

En av de första kvinnorna man läser om i Ham on Rye är Chinaskis farbrors hustru, Anna. Familjen 

har åkt för att hälsa på farbroderns familj, en fattig familj som lever utanför staden. Då de kommer 

dit är farbrodern inte där, utan enbart hans hustru och två döttrar. Chinaskis fader, Henry Sr, berättar 

för sin brors hustru Anna om vad han påstår sig ha hört om brodern: 

 

”I hear the cops are after him for something else.” 

”What?” 

”Rape.” 

”Rape?” 

”Yes, Anna, I heard about it. He was riding his motorcycle one day. This young girl was hitch-hiking. She 

got onto the back of his motorcycle and as they rode along all of a sudden John saw an empty garage. He 

drove in there, closed the door and raped the girl.” 

”How did you find out?” 

”Find out? The cops came and told me, they asked me where he was.” 

”Did you tell them?” 

”What for? To have him go to jail and evade his responsibilites? That's just what he'd want.” 

”I never thought of it that way.” 

”Not that I'm for rape ...” 

”Sometimes a man can't help what he does.” 

”What?” 

”I mean, after having the children, and with this type of life, the worry and all... I don't look so good 

anymore. He saw a young girl, she looked good to him...she got on his bike, you know, she put her arms 
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around him...” 

”What?” asked my father. ”How would you like to be raped?” 

”I guess I wouln't like it.” 

”Well, I'm sure the young girl didn't like it either.”
8
 

 

Det sättet som Chinaskis far behandlar broderns hustru på är i sig inget ovanligt beteende från hans 

sida, längre fram i Ham on rye finns flera episoder där fadern beter sig illa mot människor för att 

medvetet såra dem. Han ser sig själv som överlägsen, och föraktar sina fattiga släktingar. Huruvida 

det han berättar är sant får man inte veta. Men då det senare visar sig att Henry Sr ofta ljuger, så kan 

man utgå från att det han berättar inte alls stämmer, utan att han enbart är ute efter att trycka ner sin 

broders hustru ännu mer. Chinaskis moder har med sig mat som hon ger till familjen, och när hon 

ska gå kramar hon om Anna. Faderns beteende avspeglar sig dock i den unge sonen, som vid mötet 

ännu inte är skolåldern. ”As we were driving off I saw my aunt at the door waving. My mother 

waved back. My father didn't wave back. I didn't either.” ( H s. 25) Brewer beskriver Chinaskis far 

som ”a powerless monster at the end of a failed American dream of avarice”
9  

En annan intressant 

del i det ovanstående citatet är hur Anna försvarar sin make, trots att Henry Sr påstår att han 

våldtagit en ung kvinna. Hon ursäktar hans beteende med att män inte kan rå för vad de gör, något 

som återkommer i Women, där Chinaski behandlar kvinnor utan reflektion över hur dom känner. 

Han beter sig där som om han levde efter detta måtto. Hegemoni-begreppet som Connell använder 

sig av visar här hur Anna påverkats av den styrande maken. Det är han som bestämmer, och hon 

lyder. Det går så långt att hon försvarar honom inför våldtäktsanklagelserna. Mannens dominanta 

position över kvinnans underordnade.
10

 Hon använder dessutom sig av gamla uppfattningar om 

manliga kroppar, enligt Connel: ”Sann maskulinitet förväntas nästan alltid utgå från männens 

kroppar- den finns inneboende i den manliga kroppen eller den uttrycker något om den manliga 

kroppen. Antingen är det så att kroppen driver på och leder handlandet (dvs. män är av naturen 

aggressivare än kvinnor; våldtäkt går att härleda till okontrollerbar lust eller medfödd längtan efter 

våld).”
11

 

 

I felt like vomiting. I felt like shitting and pissing, but I didn't say anything. And when some of the others 

came back from the bathroom I'd think, you're dirty, you did something in there... The little girls were 

nice in their short dresses, with their long hair and their beautiful eyes, but I thought, they do things in 

there too, even though they pretend like they don't. ( H s.27) 

                                                 
8 Bukowski, Charles Ham on rye New York 2002 s.23. Kommande sidhänvisningar i löpande text med H framför 

refererar till denna titel. 

9 Brewer, Gay Charles Bukowski New York 1997 s. 36. 

10 Connell, R.W. Maskuliniteter Uddevalla 2008, s. 115. 

11 Connel, R.W. Maskuliniteter Uddevalla 2008, s. 83. 
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Chinaskis första reflektioner i förskolan. Flickorna är söta och uppklädda, men bakom fasaden är de 

precis som pojkarna. Även flickorna går på toaletten och gör ”smutsiga” saker. Chinaskis tankar blir 

något som går igen även i Women, kvinnorna förskönas inte i jämförelse med männen, deras 

kroppar kan vara vackrare, men på insidan är de oftast lika hemska som män. Det visar sig även 

efter att Chinaski får smisk på toaletten av Henry Sr, något Chinaski anser att han inte gjort sig 

förtjänt av. När han kommer ut från toaletten, så säger han att det var orätt, till sin mor. Hon svarar: 

”The father”, she said, ”is always right.” ( H s.39) 

 

Det finns ingen vårdande och öm moder hos Chinaski, istället tar hans moder parti för faderns 

sadistiska sida. Återigen ett tecken på hur hegemonin fungerar i vardagslivet. Chinaski får tidigt 

lära sig att faderns ord är lag, det är mannen som bestämmer. 

 

 

Chinaskis första sexuella kontakt är med en grannflicka som heter Lila Jane. De möts på bakgården 

en dag, och hon visar sina trosor för honom. Detta upprepas ett par gånger tills Chinaski en dag 

frågar henne om hon vill följa med på en promenad: 

 

”Let's go into the vacant lot,” I said. 

”All right”, said Lila Jane. 

We walked out into the tall weeds. 

”Show me your panties again.” 

She lifted her dress. Blue panties. 

”Let's stretch out here,” I said. 

We got down in the weeds and I grabbed her by the hair and kissed her. Then I pulled up her dress and 

looked at her panties. I put my hand on her behind and kissed her again. I kept kissing her and grabbing at 

her behind. I did this for quite a long time. Then I said, ”Let's do it.” I wasn't sure what there was to do 

but I felt there was more.  

”No, I can't,” she said 

”Why not?” 

”Those men will see.” 

”What men?” 

”There!” she pointed 

I looked between the weeds. Maybe half a block away some men were working repairing the street. 

”They can't see us!” 

”Yes, they can!” 

I got up. ”God damn it!” I said and I walked out of the lot and went back home. ( H s. 45) 
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Detta är den första kontakten Chinaski har med en kvinna i sin egen ålder. Redan från början är 

Chinaskis bild av kvinnan sexuell. Hela deras umgänge har en sexuell spänning, trots deras unga 

ålder. Chinaski vill göra något med henne, men han vet ännu inte vad det hela handlar om. När han 

nekas att göra detta (detta som han själv inte ens vet vad det innebär), så blir han arg och lämnar 

henne på ödetomten. Att det hela kretsar kring sex trots att Chinaski inte ännu vet vad det innebär 

ger en skruvad bild av hans uppväxt. Att umgås med Lila Jane på något annat sätt än rent sexuellt 

verkar inte intressant. Senare i ett bråk Chinaski hamnar i på sin bakgård med en pojke från en 

annan skola återvänder Lila Jane: 

 

Then I heard a voice ”Stop it!” It was Lila Jane. She was in my backyard. We both stopped fighting. She 

took an old tin can and threw it. It hit the boy from Marmount in the middle of the forehead and bounced 

off. He stood there a moment and then ran off, crying and howling. He ran out the rear gate and down the 

alley and was gone. A little tin can. I was surprised, a big guy like him crying like that. At Delsey we had 

a code. We never made a sound. Even the sissies took their beatings silently. Those guys from Marmount 

weren't much. 

”You didn't have to help me,” I told Lila Jane. 

”He was hitting you!” 

”He wasn't hurting me.” 

Lila Jane ran off through the yard, out of the rear gate, then into her yard and into her house. Lila Jane 

still likes me, I thought. ( H s.46) 

 

Lila Jane avbryter vad hon upplever som att någon skadar hennes kamrat. Men hon får inget tack 

för att hon räddat Chinaski i bråket, istället får hon veta att hon inte borde ha hjälpt till. Chinaski är 

präglad av den machoattityd som samhället ger, att karlar ska klara sig utan hjälp från kvinnor, 

särskilt i sådana sammanhang som slagsmål. Att han blir räddad av en flicka i slagsmålet kränker 

honom som man, samtidigt som han blir rörd av att hon ställer upp för honom. Men detta kan han 

inte visa på grund av sin maskulinitet, han är fast i macho rollen. Män ska slåss och kvinnor ska 

hållas utanför det hela. Att han blir räddad av en kvinna kan ses som ett svaghetstecken. Brewer  

skriver om hur Chinaski ofta använder slagsmål som sin räddning. Det är något han är duktig på. 

”Physical punishment, often recreational and undertaken with indifference, is linked to an edurance 

necessary for survival. The fights represent a test and purgation.”
12

 Därför tackar han henne inte, 

utan låter henne springa därifrån med tron om att hon agerat fel.  

 

Chinaskis uppväxt är ingen lättsam sådan. Hans fars lögner och sadistiska beteende finns ständigt 

                                                 
12 Brewer, Gay Charles Bukowski New York, 1997 s. 38. 
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med: 

 

When my mother saw me she stood up and ran toward me, grabbed me. She took me into the bedroom 

and sat me on the bed. ”Henry, do you love your mother?” I really didn't but she looked so sad that I said, 

”Yes.” She took me back into the other room.  

”Your father says he loves this woman,” she said to me. 

”I love both of you! Now get that kid out of here!” 

I felt like my father was making my mother very unhappy. 

”I'll kill you,” I told my father. 

”Get that kid out of here!” 

”How can you love that woman?” I asked my father. ”Look at her nose. She has a nose like an elephant!” 

”Christ!” said the woman, ”I don't have to take this!” She looked at my father: ”Choose, Henry! One or 

the other! Now!” 

”But I can't! I love you both!” 

”I'll kill you!” I told my father. 

He walked over and slapped me on the ear, knocking me to the floor. The woman got up and ran out of 

the house and my father went after. The woman leaped into my father's car, started it and drove off down 

the street. It happened very quickly. My father ran down the street after her and the car. ”EDNA! EDNA. 

COME BACK!” My father actually caught up with the car, reached into the front seat and grabbed 

Edna's purse. 

”I knew something was going on,” my mother told me. ”So I hid in the car trunk and I caught them 

togheter. Your father drove me back here with that horrible woman. Now she's got his car.” 

My father walked back with Edna's purse. ”Everybody into the house!” We went inside and my father 

locked me in the bedroom and my mother and father began arguing. It was loud and ugly. Then my father 

began beating my mother. She screamed and he kept beating her. I climbed out a window and tried to get 

in the front door. It was locked. I tried the rear door, the windows. Everything was locked. I stood in the 

backyard and listened to the screaming and the beating. Then the beating and the screaming stopped and 

all I could hear was my mother sobbing. She sobbed a long time. It gradually grew less and less and then 

she stopped. ( H s. 52-53) 

 

Faderns otrohet gentemot modern och den senare misshandeln är något som verkar ha påverkat 

Chinaski oerhört mycket under uppväxten. Hans hat för fadern är starkt i ovanstående citat, och han 

hotar att mörda honom på grund av faderns beteende gentemot modern. Han är vid detta tillfälle 

modigare och starkare än då han tidigare fått smisk av fadern, han försöker försvara sin moder in i 

det sista, men blir utlåst och kan inte ta sig in. Trots att han är i ung ålder konfronteras med hur 

otroheten påverkar modern, hur sårad hon blir, är detta något som han själv utsätter sina egna 

kvinnor för i Women. Det så kallade sociala arvet
13

 påverkar Chinaski att behandla kvinnor precis 

                                                 
13  http://www.ne.se/lang/socialt-arv 
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som hans fader behandlade hans mor. Den uppväxt han utsätts för påverkar hans beteende och de 

hemska händelser han upplever som barn blir för honom något normalt.  

 

Chinaski får i skolan lära sig av en jämnårig hur själva samlaget går till. Han äcklas av tanken på att 

han ursprungligen kommer från sin far. På natten lyssnar han utanför sina föräldrars sovrum och 

hör hur de älskar med varandra. Hela tanken på att detta är något som alla människor sysslar med är 

för honom motbjudande, tills han funderar över hur det vore att göra det med Lila Jane, och hans 

syn på det hela förändras( H s.54-55).  

 

I came up against something soft. My face went right into it.It was a fat woman's ass. I felt her grab me by 

the hair and she pulled me up out of the water. She had on a blue bathing cap and the strap was tight 

araound her chin, digging into her flesh. Her front feeth were capped with silver and her breath smelled of 

garlic. 

”'You dirty little pervert! Trying for free grabs, aren't you?” 

I pushed away from her and backed off. As I moved backwards she followed me through the water, her 

sagging breats pushing a tidal wave in front of her. 

”You dirty little prick. You wanna suck my titties? You got a dirty mind, huh? You wanna eat my shit? 

How about some of my shit, little prick?” 

I backed up further into the deeper water. I was now standing on my toes, moving backwards. I 

swallowed some water. She kept coming, a steamship of a woman. I couldn't retreat any further. She 

moved right up to me. Her eyes were pale and blank, there wasn't any color in them. I felt her body 

touching mine. 

”Touch my cunt.” she said ”I know you want to touch it, so go ahead, touch my cunt. Touch it, touch it!” 

She waited. 

”If you don't, I'm going to tell the lifeguard you molested me!” she screamed. 

Then a man swam between us. ”That little son-of-a-bitch!” she pointed at me and screamed at the the 

man. ”He grabbed my cunt!”  

”Lady,” said the man, ”the boy probably thought it was the grate over the drain.” 

I swam over to Red. 

”Listen,” I said, ”we've got to get out of here! That fat lady is going to tell the lifeguard that I touched her 

cunt!” 

”What'd you do that for?” Red asked 

”I wanted to see what it felt like.” 

”What'd it feel like?” 

We got out of the pool, showered. Red put his arm back on and we dressed. ”Did you really do it?” he 

asked.  

”A guy got to get started sometime.” ( H s.65) 

 

I citatet ovan är det inte kvinnan som utsatts för sexuella trakasserier utan Chinaski själv som blir 
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utsatt. Han hade inga intentioner, utan simmade helt enkelt in i henne utan att vara uppmärksam. 

Kvinnan däremot använder detta till sin fördel, hon försöker dels genom utpressning få Chinaski att 

utföra sexuella handlingar på henne, dels förgriper hon sig på honom. Chinaski försöker komma 

ifrån kvinnan, och beter sig som om han vore livrädd. Han flyr ut på djupare vatten för att komma 

undan henne. Trots detta försöker han efteråt att förändra historien då han återberättar den för sin 

vän Red. Han berättar inget om kvinnans närmanden och hot gentemot honom, utan tar istället på 

sig ansvaret för vad som har hänt. I hans version tafsade han på henne för att skaffa sig erfarenhet, 

att berätta om att kvinnan förgripit sig på honom skulle inte stämma överens med uppfattningen 

män och kvinnors sexuella samspel. Hela övergreppet gentemot honom vänder han alltså till sin 

egen fördel. Istället för att vara offret gör han sig själv till gärningsmannen.  

 

Chinaskis syn på kvinnor varierar, från Lila Jane, som framställts som en typ av madonnabild. Hon 

fanns där för honom, då hon jagade bort pojken som bråkade med Chinaski. En annan flicka som 

framställs på ett annat sätt är Lilly Fischman. Hon är en vacker ung tjej som lyckas få läraren att låta 

bli läxläsningen under skoltimmarna för att istället låta henne dansa inför klassen. När rektorn blir 

medveten om detta så ändrar läraren inställning det hela, och när provet kommer så är pojkarna i 

klassen oförberedda då de inte använt lektionerna för att studera utan istället tittat på Lilly 

Fischmans dans. Alla är då det sker mycket intresserade av showen och föredrar det framför 

studierna. Men de ändrar inställning då provet kommer: 

 

”Shit,” said a guy from the back of the room, ”every time I get an `F´ my father pulls out one of my 

fingernails.” 

We all looked at our examination sheets. I thought about my father. Then I thought about Lilly Fischman, 

I thought, you are a whore, an evil woman, wiggling your body in front of us and singing like that, you 

will send us all to hell. ( H s.99) 

 

Chinaskis inställning ändras drastiskt då han själv kan bli negativt påverkad av det som skett. Han 

har inte klagat något över dansandet utan suttit och njutit av det precis som övriga pojkar i 

klassrummet, men då bestraffningen som hans far kommer ge honom om han misslyckas med testet 

dyker upp i hans tankar, så skyller han genast allt på Lilly Fischman, och ser inte sin egen skuld i 

att låta hela händelsen fortgå. 

 

Chinaski framstår ofta som omoralisk, och hans handlingar, eller brist på handlande, kan ofta 

ifrågasättas utifrån ett moraliskt perspektiv. Lilly Fischman ska vid ett tillfälle i romanen ha samlag 

med en pojke vid namn Pete. Detta ska ske i en gammal bil som står parkerad vid skolan, och 
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Chinaski och hans vän Baldy ska hålla utkik.  

 

He opened the back door, bowed, and Lilly climbed in. Pete got in after her and took his shoes off, then 

his pants and his shorts. Lilly looked down and saw Pete's meat hanging.  

”Oh my,” she said, ”I don't know...” 

”Come on, baby” said Pete, ”nobody lives forever.” 

”Well, all right, I guess...” 

Pete looked out the window. ”Hey, are you guys watching to see if the coast is clear?” 

”Yeah, Pete,” I said, ”we're watching.” 

”We're looking,” said Baldy. 

Pete pulled Lilly's skirt all the way up. There was white flesh above her knee socks and you could see 

ther panties. Glorious. 

Pete grabbed Lilly and kissed her. Then he pulled away. 

”You whore!” he said. 

”Talk to me nice, Pete!” 

”You bitch-whore!” he said and slapped her across the face, hard. She began sobbing.  

”Don't Pete, don't”...” 

”Shut up, cunt!” ( H s.120) 

 

Chinaski ingriper inte här, trots Petes övergrepp gentemot Lilly. Istället står han kvar och vaktar 

medan förspelet inleds i bilen. Pete lyckas dock inte få erektion, och när Lilly försöker hjälpa 

honom med detta så ser Chinaski och Baldy hur gymnastikläraren kommer springande mot bilen 

tillsammans med ett flertal elever. Chinaski och Baldy ropar till paret i bilen, medan de själva börjar 

springa. De hinner dock aldrig ut utan blir tagna av Gymnastikläraren. Chinaski åker dit för att ha 

deltagit som utkik och blir slagen av sin far som straff. Connells studier av kvinnobilder hos unga 

arbetarklassungdomar går ihop med hur Pete och Chinaski behandlar Lilly. Connell skriver om hur 

den misogyna synen som gör att kvinnor ”huvudsakligen betraktas som spermabehållare” är vanlig 

i dessa miljöer. 
14

 

 

Chinaski drabbas av svår acne under tonåren, och känner sig längre från flickorna än någonsin 

tidigare.  

 

Some of them were truly beautiful- their dresses, their hair, their eyes, the way they stood around. Just to 

walk down the street during an afternoon with one, you know, talking about everything and anything. I 

think that would have made me feel very good. ( H s. 122) 

 

                                                 
14 Connell, R.W. Maskuliniteter Uddevalla s. 141. 
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Någonstans här börjar Chinaskis verkliga problem med kvinnor. Hans svåra acne gör att hans 

utseende blir ohyggligt, och han börjar känna alltmer av det utanförskap han tidigare känt. Allt han 

vill är att passa in och kunna komma i kontakt med flickorna, men med acnen har det gått från en 

svårighet till en omöjlighet. 

 

Den svåra acnen han fått kräver behandling på sjukhus, och där träffar Chinaski en sjuksyster som 

tar hand om honom: 

 

I liked Miss Ackerman. I sneaked a look at her. Her face was round, she wasn't very pretty but she wore 

her nurse's cap in a perky manner and she had large dark brown eyes. It was the eyes. As she balled up 

som tissue to throw into the dispenser I watched her walk. Well, she was no Miss Gredis, and I had seen 

many other women with better figures, but there was something warm about her. She wasn't constantly 

thinking about being a woman. ( H s. 136) 

 

Chinaski finner här en kvinna som behandlar honom väl, och detta får honom att intressera sig för 

henne. Hon är precis som han själv säger, ingen skönhet. Men det är hennes värme, hennes insida 

som förtrollar honom här. Efter detta sjukbesök tänker han för sig själv: ”She was the kindest 

person I had met in eight years.” ( H s. 36) 

 

”Henry, this is your last treatment. I'm going to miss you.” 

”Aw come on,” I said, ”stop your kidding. You're going to miss me like I'm going to miss that electric 

needle!” 

But she was very strange that day. Those big eyes were watery. I heard her blow her nose. I heard one of 

the nurses ask her, ”Why Janice, what's wroing with you?” 

”Nothing, I'm all right.” 

Poor Miss Ackerman. I was 15 years old and in love with her and I was covered with boils and there was 

nothing that either of us could do. 

”All right,” she said, ”this is going to be your last ultra-violet ray treatment. Lay on your stomach.” 

”I know your first name now,” I told her. ”Janice. That's a pretty name. It's just like you.” 

”Oh, shut up,” she said. 

I saw her once again when the first buzzer sounded. I turned over, Janice re-set the machine and left the 

room. I never saw her again. ( H s. 149-150) 

 

Miss Ackerman är den första kvinnan som behandlar Chinaski med ömhet och värdighet sen Lila 

Jane då han var en liten pojke, och detta väcker känslorna i honom. Han förälskar sig i henne trots 

åldersskillnaden, och hon verkar även ha känslor för honom, även om de kanske inte är desamma 

känslor som han hyser för henne. Eftersom de båda träffas i och med att hon arbetar på sjukhuset 
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och han är patient så upphör relationen dem emellan så fort han slutar med behandlingen, och hon 

försvinner ur hans liv.  

 

Chinaski börjar nu spendera allt mer tid på biblioteket, där han läser. Hans inställning till kvinnliga 

författare är inte helt oproblematisk: 

 

I was walking around one day sneaking glances at my librarian when I came upon a book with the title 

Bow Down To Wood and Stone. Now, that was good, beacuse that was what we were all doing. At last, 

some fire! I opened the book. It was by Josephine Lawrence. A woman. That was all right. Anybody 

could find knowledge. I opened the pages. But they were like many of the other books: milky, obscure, 

tiresome. I replaced the book. ( H s.151) 

 

Chinaskis reflektioner över att även kvinnliga författare kan vara intressanta ger en kluven bild. Att 

han placerar dem med könet i åtanke ger en bild av att han värderar män och kvinnors prestationer 

olika. Uppenbarligen läser han främst manliga författare, och det framstår som att han måste 

reflektera över huruvida det är intressant att läsa något av en kvinna. Det är då han konstaterar att 

alla kan finna kunskap, även kvinnor. Han sätter alltså mannen ovanför kvinnan, mannen är det 

lärda och kunnande och kvinnan det underställda. Man kan alltså tolka det som att även om kvinnor 

normalt inte är intressanta att läsa, så finns det möjligheter att det kan finnas intressanta texter av 

dem. Den maskulina hegemonin, med manligt styrande och kvinnligt lydande är tydlig. 

 

Chinaskis moral då det kommer till kvinnor varierar. När hans vän Jimmy tar med honom hem till 

Jimmys dåvarande flickvän Ann förefaller Chinaski ogilla hur Jimmy talar om sin flickvän: 

 

”I'm gonna fuck Ann one of these days. It's getting close. She says she loves me. And I love her too, I love 

her god-damned cunt.” 

”You prick,” I told Jimmy, ”you make me sick.” ( H s.162) 

 

Om detta beror på att Chinaski tycker att Jimmy behandlar Ann respektlöst med sitt prat, eller om 

han helt enkelt bara är svartsjuk över att Jimmy har en flickvän, och anser att han skryter om detta, 

är svårt att avgöra. Senare då Baldy och Chinaski går därifrån pratar de båda om Jimmy: 

 

”That guy's really got it made,” said Baldy 

”Yeah,” I said. ( H s.163) 

 

Att Chinaski här håller med Baldy om att Jimmy har det bra i sitt förhållande, gör att det tidigare 
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citatet kanske inte kan betraktas som att Chinaski tar Ann i försvar, utan mer pekar på att han är 

svartsjuk över Jimmys situation. 

 

Att Chinaski lider av sina bölder och att hans självbild påverkas starkt av dem visar sig då han och 

Jimmy åker till stranden. Några flickor spanar in dem då de är där, och Jimmy säger åt Chinaski att 

lägga sig på rygg då de kommer över. Chinaski har nämligen mindre bölder på magen och bröstet 

än på ryggen. Flickorna kommer över och ber dem komma ner till deras filtar, men Chinaski 

avböjer. Då flickorna undrar varför han inte kommer med säger Jimmy att Chinaski helt enkelt bara 

är konstig. Chinaski sitter avundsjukt och tittar på hur Jimmy umgås med flickorna: 

 

He was standing up, sticking his chest out and showing off his balls. He didn't have my barrel chest and 

big legs. He was slim and neat, with that black hair and that nasty mouth with perfect teeth, and his little 

round ears and his long neck. I didn't have a neck. Not much of one, anyway. My head seemed to sit on 

my shoulders. But I was strong, and mean. Not good enough, the ladies liked dandies. If it wasn't for the 

boils and scars, though, I'd be down there now showing them a thing or two. I'd flash my balls for them, 

bringing their dead air-headed minds to attention. Me, with my 50-cents-a-week life. ( H s.167-168) 

 

Chinaskis dåliga självkänsla späs på av vännen Jimmys framgångar med kvinnorna. Han föraktar 

både Jimmy och de kvinnor som han umgås med. Samtidigt avundas han sin vän. Hans egna 

fysiska fördelar gentemot Jimmy krossas av hans nackdelar. Bölderna och ärren, avsaknaden av en 

nacke. Hans breda bröst och snygga ben kan inte väga upp för dessa, och det vet han om. Han 

ligger därför kvar och betraktar dem, hatiskt, från sin filt. Connell framhåller hur ”Vissa kroppar är 

mer än motsträviga, de splittrar och välter omkull de sociala arrangemang som de inbjudits till.”
15

 

Chinaskis bölder kan i detta sammanhang betraktas som högst motsträviga, de hindrar honom från 

att umgås med de övriga på ett noramalt sätt.  När Jimmy återvänder och berättar om flickorna som 

han umgåtts med visar sig Chinaskis svartsjuka: 

 

”Where did they go?” I asked. 

”Who gives a fuck? I've got the phone numbers of the two best ones.” 

”Best ones for what?” 

”For fucking,you jerk!” 

”I think I'll deck you, jerk!” 

His face looked good in the sea wind. I could already see him, knocked down, squirming on the sand, 

kicking up his whitebottomed feet. Jim backed off. 

”Take it easy, Hank. Look, you can have their phone numbers!” 

                                                 
15 Connell, R.W. Maskuliniteter Uddevalla 2008 s. 99. 
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”Keep them. I don't have your god-damned dumb ears!” 

”O.K., O.K., we're friends, remember?” 

We walked up the beach to the strand where we had our bicycles locked behind someone's beach house. 

And as we walked along we both knew whose day it had been, and knocking somebody on their ass 

could not have changed that, although it might have helped, but not enough. ( H s.169) 

 

Chinaski inser att även om han är fysiskt överlägsen Jimmy i styrka, så kommer han inte kunna 

mäta sig med honom ändå. Jimmy har charmen och utseendet med sig, inget som Chinaski skulle 

göra kan förändra detta. Problemet kvarstår, Chinaski har inte de kvalitéerna som flickorna letar 

efter. 

 

En kväll så sitter Chinaski och Jimmy och dricker sig fulla på öl hemma hos Jimmy. Chinaski 

lyckas få Jimmy så pass full att han somnar i sitt rum, men Chinaski går inte hem utan sitter kvar 

och väntar på att Jimmys mamma ska komma hem från jobbet, då hon väl kommer hem sitter de 

och samtalar: 

 

”Poor boy. You're nothing but a little chicken just out of the egg.” 

It was true but it angered me. Maybe because it was true. The dream and the beer wanted it to be 

something else. I took another drink and looked at her and said, ”Cut the shit. Lift your skirt. Show me 

some leg. Show me some flank.” 

”You're just a boy” 

Then I said it. I don't know where the words came from, but I said it, ”I could tear you in half, baby, if 

you gave me the chance.” 

”Yeah?” 

”Yeah.” 

”All right. Let's see.” 

Then she did it. Just like that. She uncrossed her legs and pulled her skirt back. She didn't have on 

panties. I saw her huge white upper flanks, rivers of flesh. There was a large protruding wart on the inside 

of her left thigh. And there was a jungle of tangled hair between her legs, but it was not bright yellow like 

the hair on her head, it was brown and shot with grey, old like some sick bush dying, lifeless and sad. 

I stood up. ”I've got to go, Mrs. Hatcher.” ( H s. 191) 

 

Chinaskis försök att få komma till med Jimmys mor ter sig desperat. Hon hånar honom för hans 

unga ålder, men han spelar macho och kastar ur sig saker, som han sedan inte kan stå för. Då han 

väl lyckats komma så nära det samlag han planerat för, så ryggar han tillbaka. Brewer pratar om hur 

Bukowski ofta använder våldsamma uttryck för de sexuella samlagen i Women. Ord som ”rip apart” 

förekommer ofta menar han. Men inget av det som Chinaski påstår ska hända sker nånsin:”Even the 
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apotheosis of male domination, sexual penetration, is ironized. It simply does not accomplish 

much.The woman is unchanged, and the male is left puzzled.”
16

 Om Chinaski i Women inte lyckas 

slita sina kvinnor i stycken under samlagen, så framstår hans skryt än värre här, då han inte ens 

lyckas genomföra samlaget. Han kan inte längre stå för det han utgett sig för, och försvinner istället 

därifrån.  

 

 Finally it was the day of the Senior Prom. It was held in the girl's gym with live music, a real band. I 

don't know why but I walked over that night, the two-and-one-half miles from my parent's place. I stood 

outside in the dark and I looked in there, through the wire-covered window, and I was astonished. All the 

girls looked very grown-up, stately, lovely, they were in long dresses, and they all looked beautiful. I 

almost didn't recognize them. And the boys in their tuxes, they looked great, they danced so straight, each 

of them holding a girl in his arms, their faces pressed against the girl's hair. They all danced beautifully 

and the music was loud and clear and good, powerfull.  

Then I caught a glimpse of my own reflection staring in at them- boils and scars on my face, my ragged 

shirt. I was like some jungle animal drawn to the light and looking in. Why had I come? I felt sick. But I 

kept watching. The dance ended. ( H s.193) 

 

Chinaski dyker upp vid balen, men vågar inte gå in. Hans roll som outsider gör att han känner sig 

ovälkommen. Spegelbilden han ser av sig själv ger honom tydliga indikationer på att han inte hör 

hemma bland dessa vackra människor. Han jämför sig själv med ett djur, ovärdig att vara i närheten 

av balen. Han förblir stående utanför i mörkret, där han betraktar människorna på insidan. 

 

As I watched them I said to myself, someday my dance will begin, When that day comes I will have 

something that they don't have. But then it got to be too much for me. I hated them. I hated their beauty, 

their untroubled youth, and as I watched them dance through the magic colored pools of light, holding 

each other, feeling good, little unscathed children, temporarily in luck, I hated them because they had 

something I had not yet had, and I said to myself, I said to myself again, someday I will be as happy as 

any of you, you will see. ( H s.194) 

 

Chinaskis avund gentemot sina skolkamrater leder återigen till hat. Hans avundsjuka över att de är 

lyckligt lottade, medan han själv ser sig nere i avgrunden, gör honom förbannad. Han tänker för sig 

själv att han en dag ska vara lika lycklig som dem. Även han ska dansa med vackra kvinnor och 

leva problemfritt. När Chinaski senare i livet, i Women, börjat träffa kvinnor och kommer upp sig i 

livet, så framstår det däremot inte helt problemfritt. 

 

                                                 
16 Brewer, Gay Charles Bukowski New York, 1997, s. 33-34. 
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Sammanfattning 

Henry Chinaski anses ofta vara Charles Bukokwskis alterego, och väldigt mycket av det som Henry 

Chinaski upplever i böckerna är bilder tagna ur Bukowskis verklighet. Henry Chinaskis kvinnosyn 

varierar från kvinna till kvinna, men får nog anses vara relativt dålig i de flesta, om inte alla fall. 

Han behandlar ofta kvinnorna riktigt dåligt. Han är fruktansvärt svartsjuk samtidigt som han är 

notoriskt otrogen mot dem. Även de han säger sig älska på riktigt, och inte enbart utnyttjar för 

stunden, bedrar han. Efter vad man läst utifrån Connells teorier om påverkan från uppväxtmiljöer 

och klass-sammanhang så tycks Chinaskis kvinnosyn komma ifrån den bakrund han har. Hans 

faders behandling av sin mor, hans dåliga självbild under uppväxten och avsaknaden av kärlek. 

Något Chinaski själv skyller på i Women. Det finns flera kopplingar mellan Chinaskis beteenden 

och maskulina uttryck från Connells bok. Uppfattningen om kvinnor från arbetarklassen, 

problematiken med manliga förebilder. Att växa in i det maskulint hegemoniska samhället. Brewer 

går också in på Bukowskis kvinnoskildringar: ”Second, continual references to age clarify 

Bukowski's awarness of his protagonist's anarchronistic belifes: `It's is evident in... Women, we 

have the phenomenon of a man whose deepest attitudes to women were shaped almost a half-

century earlier than the era which they were being given artistic expression´.”
17

  

Chinaski kan inte kontrollera sig bland kvinnorna, antingen så beter han sig som ett svin gentemot 

dem, eller så känner han sig behandlad som ett. Det är först i och med Sara han verkar tro på 

förändring, både för sig själv och sitt beteende gentemot kvinnor överlag. Det står klart att Chinaski 

i slutet av Women har börjat tvivla på sitt eget agerande gentemot kvinnor och att någon form av 

förändring väntar. Michael Hemmingson skriver i sin bok The Dirty realist duo att Chinaski aldrig 

blir förälskad i romanen Women
18

. Något jag anser inte stämmer, det finns två kvinnor som han 

uppenbart blir förälskad i. Den första är Lydia, som fortsätter göra sig påmind romanen igenom, 

och den andra är Sara, som han försöker sluta träffa andra kvinnor för att kunna umgås med. 

 

Att Chinaskis kvinnobild ser ut som den gör beror på yttre påverkan. Hans uppväxt, den bild som 

förmedlas av kvinnor från manliga förebilder och den egna avundsjukan/ilskan över att inte 

accepteras av kvinnor. Chinaskis kvinnosyn är misogyn, han präglas starkt av maskulina 

machodrag. Kvinnornas påverkan på honom gör honom destruktiv, han ser deras misstag, men inte 

förrän mot slutet av romanen verkar han reflektera över sina egna.  

 

 

                                                 
17 Brewer, Gay Charles Bukowski New York, 1997 s. 28. 

18 Hemmingson, Michael The dirty realism duo USA 2008 s.45. 
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