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Kvinnan bortom allfarsvägen
Sonja Åkessons replik till RagnarThoursie
Av PETER FORSGREN

En av Sonja Åkessons mest kända och oftast kommenterade dikter är ”Självbiografi”,
med underrubriken ”(replik till Ferlinghetti)” från genombrottssamlingen Husfrid
(1963). Eva Lilja har i en studie visat hur dikten inte bara är en pastisch på den ameri-
kanske poeten Laurence Ferlingehettis dikt ”Autobiography” från A Coney Island of
the Mind (1958) utan hur ”Självbiografi” även intar en central plats i Sonja Åkessons
författarskap. Med denna dikt, som är en av de första där talspråk används, hade hon
utbildat den realistiska diktstil som kom att bli stilbildande för 1960-talets så kallade
nyenkelhet, en realistisk diktstil som också kom att påverka tidens politiska diktning,
inte minst då den kvinnopolitiska. Samtidigt är det, påpekar Lilja, en dikt som präglas
av stor intertextuell kompetens (som inte inskränker sig till att förhålla sig till förlagan)
liksom av konstfullhet och komplikation. ”Självbiografi” innehåller även en del mo-
dernistiska drag, såväl i komposition som i sitt bildspråk, något som bland annat vitt-
nar om att Sonja Åkessons författarskap hade en av sina utgångspunkter i den svenska
högmodernistiska 40-talslyriken.1
Föreliggande studie kommer att behandla en av Sonja Åkessons tidigare dikter,

”Kvällspromenad”, frånGlasveranda (1959), där den ingår i avdelningen ”Reseberättel-
ser”. Ett huvudsyfte med analysen är att visa hur Sonja Åkesson redan i denna dikt ar-
betar på ettmycketmedvetet intertextuellt sätt och att ”Kvällspromenad” på väsentliga
punkter är en replik till Ragnar Thoursies mycket kända och tillika ofta citerade dikt
”Sundbybergs-prologen” från dennes andra diktsamlingNya sidor och dagsljus (1952),
där den inleder avdelningen ”Förortsvyer”. Eftersom ingen tidigare studie gjorts av re-
lationen mellan dessa båda dikter och författare, kan det vara motiverat att undersöka
vad denna intertextualitet betyder för förståelsen av ”Kvällspromenad”. Studien kom-
mer att inledas med att själva intertextualitetsbegreppet tas upp och preciseras. Där-
efter kommer vissa för Sonja Åkessons dikt viktiga drag i ”Sundbybergs-prologen” att
behandlas, varefter själva analysen av ”Kvällspromenad” tar vid. I slutet av denna studie
kommer också diktens plats i Åkessons författarskap att diskuteras, inteminst i förhål-
lande till ”Självbiografi” liksomdess plats i vad somkan beskrivas som en kvinnlig folk-
hems- och modernitetskritisk tradition.
Som bland andra Mats Jansson påpekat i en studie över 40-talsmodernisten Sven
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Alfons finns det en rad olika definitioner av intertextualitet, men bland dessa kanman
ändå iaktta ett slags tudelning mellan att se intertextualitet som något som gäller alla
litterära texter, ett synsätt som kommer nära begreppet litteraritet, och att främst se
intertextualitet som något som rör relationen mellan två (eller flera) bestämda texter.2
Kanske behöver man inte se en absolut skillnad mellan dessa båda grundläggande sätt
att betrakta intertextualitet utan att det snarare rör sig om var man lägger fokus då det
gäller de intertextuella relationerna. För den som söker analysera just de intertextu-
ella relationerna mellan två specifika texter, räcker det dock inte betonar Jansson med
denmer vida synen på intertextualitet, utan här krävs mer finkalibrerade analysinstru-
ment innan dessa texter kan komma i dialog med varandra. Ett exempel på en sådan
analysmodell kan de sex kriterier Manfred Pfister utarbetat och som i tur och ordning
behandlar referentialitet, kommunikativitet, autoreflexivitet, strukturalitet, selektivi-
tet och dialogicitet. Med referentialitet avses i detta sammanhang hur ingående rela-
tionen till intertexten är, om denna blott blir refererad till eller om den också temati-
seras.Kommunikativitet handlar om hur medveten och öppen den intertextuella rela-
tionen är och huruvida intertexten kan sägas vara tillgänglig för läsaren i någon form
av kanon.Autoreflexivitet refererar till i vilken grad själva den intertextuella relationen
är problematiserad och tematiserad. Strukturalitet gäller i vilken utsträckning intertex-
tens struktur går igen i den text den använts i, det vill säga i vilken utsträckning inter-
texten är synlig också i denna texts komposition, syntax, metaforik medmera.Med se
lektivitetmenas den grad av konkretion eller exakthet med vilken intertexten återges,
exempelvis med direkt citat eller en mer allmän allusion.Dialogicitet slutligen fokuse-
rar i vilken utsträckning intertexten blir motsagd, ironiserad eller föremål för polemik
i den text där den används.3 Denna intertextuella analysmodell, somMats Jansson an-
vänt på ett stort antal av SvenAlfons dikter, där den litterära traditionen genomgående
är närvarande på olika sätt genom en högst medveten form av intertextuella relatio-
ner, kommer här att användas för att analysera hur den intertextuella relationen mel-
lan Sonja Åkessons ”Kvällspromenad” och RagnarThoursies ”Sundbybergs-prologen”
kan förstås. Ytterst syftar analysen av Åkessons dikt liksom jämförelsenmed den inter-
textuella förlagan, att se ”Kvällspromenad” som ett inlägg i en diskussion om genus och
modernitet och som en mycket medvetet utformad kvinnlig bild av hemmafrulivet i
efterkrigstidens svenska folkhem.

”Sundbybergsprologen”
Ragnar Thoursies dikt skulle kunna betecknas som ett slags modern tillfällesdikt,
eftersom den skrevs på beställning till nyårsfirandet i den nybyggda förorten Sundby-
berg 1951.4 Författaren själv har beskrivit den som en solidaritetsförklaring med den
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svenska socialdemokratins frihets- och jämlikhetsidéer ochKjell Espmark har i en kort
kommentar till dikten pekat på hur staden i den blir symbol för mänsklig gemenskap
i kontrast till den kosmiska övergivenhet som omger den.5 Detta senare uttrycks med
nästan emblematisk skärpa i diktens ofta citerade slutord, som ju är något av diktens
sammanfattande credo: ”En öppen stad, / ej en befäst, bygger vi gemensamt. / – Dess
ljus slår uppmot rymdens ensamhet.”6 Ambitionen här är inte att göra någon fullstän-
dig analys av ”Sundbybergs-prologen”, inte heller att diskutera dess litteraturhistoriska
betydelse. Uppgiften inskränker sig till att uppmärksamma några strukturdrag samt ett
par teman, som jagmenar har betydelse för den intertextuella relationenmellan denna
och Sonja Åkessons ”Kvällspromenad”.
”Sundbybergs-prologen”, som är en relativt lång dikt i Ragnar Thoursies produk-

tion, består av fem strofer som är indelade i tre separata avdelningar, markerade med
asterisker. Här skall framför allt den första respektive den tredje och avslutande avdel-
ningen behandlas, eftersom det är dessa avdelningar som haft störst intertextuell bety-
delse för Sonja Åkessons dikt.
Den första strofen och avdelningen utmärks genom ett konsekvent genomfört spel

mellan ljus och mörker. Diktens fyra första raden lyder: ”Nattens väldiga neonljus-
lampa svänger / tungt i den lätta rymden. / Mörker brytes i metalliskt / ljus, och ljus i
solsvart mörker.” Här blir växlingenmellan ljus ochmörk extra tydlig genom den kias-
tiska sammanställningen i vers tre och fyra. Ett annat påfallande inslag i diktens inled-
ning är de återkommande sammanfogningarna av natur och kultur i metaforiken. De
följande fyra versraderna lyder: ”Som en tegelskrovlig tallstam, vuxen / djärvt ur järn
och asfalt, / lutar sig fabriksskorstenen mot sin krona / susande av rök i starka grenar.”
Det är en metaforik som återkommer i de följande verserna, som i sammanställningen
mellan ”olja” och ”kåda”. Det speciella med de kulturrelaterade bilder som här och på
andra ställen aktualiseras i dikten, är att de hörmer eller mindre sammanmed det som
kan beskrivas som ett slags tekniskmodernitet, oftamed anknytning till industrin eller
detmoderna stadslivet. Så sker i raderna ”Aftonstjärnan röd på vattentornet/ förebådar
DC6:an”, vilket omedelbart förebådar arbetaren på väg hem från nattskiftet i fabriken,
mannen som är något av diktens huvudperson, inte minst för att den fortsatta dikten
i viss mening kan ses som hans samlade ”nattskiftstankar” om det samhällsbygge som
pågår och som han själv är en del av.
Sammankopplingen mellan natur och kultur är dominant även i de två stroferna i

diktens avslutande avdelning och här varieras också ett annat motiv, som antytts i dik-
tens inledning men som här blir än tydligare, nämligen hur makro- och mikrokosmos
hör samman och speglar varandra. Ett exempel är rymdens ljus och ljusen i de många
hemmen i den fjärde strofen, ett annat är följande rader från slutstrofen: ”Se, på kyr-
kans spira högt den genomstungne / tuppen, med månen lysande i sina klor!” Även
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här är det ljuset som binder samman mikrokosmos med makrokosmos. Dessa olika
sammanbindningar mellan natur och kultur liksommellanmakro- ochmikrokosmos,
som är ett av diktens mest utmärkande strukturdrag, är naturligtvis viktiga för att tyd-
liggöra diktens tematik: tron på ett samhälle präglat av gemenskap och med förmåga
att leva i harmoni med naturen. Särskilt tydligt är detta i de rader som avslutar diktens
fjärde strof:

[…] Så brytes
sfäriskt ljus mot ljus instängt i rum och kök;
så begraves ensamhet i levande gemenskap
och upphäves lagen om en evig motsats.

Ragnar Thoursies dikt ”Sundbybergs-prologen” är i långa stycken en lovsång till ”den
nya staden”, det vill säga till detmoderna svenska samhället därmänniskan ”är / alltings
mått”. Det är en dikt som befinner sig mycket långt från exempelvis enGunnar Ekelöfs
kritik av ”de folkhemske”.7 Tvärtom sjunger den explicit om den verklighet som är ge-
mensam för alla utmed den breda, gemensamma samhällsvägen:

Från en drömvärld – till en värld av dröm
går vår levnads genomfart, den breda
allfarvägen! Verklighetens stad, belägen
mellan en barndoms lek med dagsljus
och ålderdomens blinda trevande i utförstrappan,
står en tid påtaglig kring ett grönt stationshus.

Det är just med denna starka övertygelse om ett för alla gott samhällsbygge som Sonja
Åkessons ”Kvällspromenad” går i dialog.

”Kvällspromenad”
Sonja Åkessons dikt är kortare till omfånget än den intertextuella förlagan och be-
står av åtta strofer som varierar mellan fem och två versrader. Inledningsstrofen är den
längsta av dessa och det är också här dialogen med Ragnar Thoursies ”Sundbybergs-
prologen” omedelbart etableras. Diktens första strof lyder:

I Hässelby, Jorden, går en pilotfru
och vet inte varför hon gråter.
Himlen är hög här, i skymningen,
en fjärran sorg
ochmänniskorna är som bortkastade.8
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Även denna dikt är förlagd till en stockholmsk förort och även här återfinns himmel
och jord, men ingenting tycks höra riktigt samman – himlen sägs bara vara ”hög här”
och ”människorna som bortkastade”. Kvinnan som vandrar här ”vet inte varför hon
gråter”, men tycks vara uppfylld av ”en fjärran sorg”. Det är inte bara ordet ”fjärran”
som markerar ett avstånd, så gör även ordet ”pilotfru”, som också indikerar en genus-
specifik problematik. Här kan man jämföra med flygplanet i slutet av första strofen i
”Sundbybergs-prologen” som dels förebådas av den röda aftonstjärnan på vattentor-
net, dels omedelbart föregår introduktionen av den i natten hemvandrande arbetaren.
I Thoursies dikt är flygplanet en av diktens många detaljer som konnoterar samband
och gemenskap. Hos Åkesson markerar ordet ”pilotfru” närmast avstånd, främst mel-
lan könen, något som i dikten också understryks av att kvinnan är hemmafru. Längre
fram i dikten blir det tydligt att kvinnan som vandrar blivit främmande för sin hittills-
varande hemmafruroll och alienerad i förhållande till hemmet liksom till äktenskapet.
I diktens fjärde strof står det:

Vända hem?
Hon har ingen lust längre
att sitta där vackert
bland övriga bohaget.9

Även de andra som rör sig genom kvällsskymningen tycks vara ensamma, utan sär-
skild riktning eller förbindelse med varandra. Det gäller såväl skalbaggen som hunden
i den andra strofen liksom den svarta bussen ”med kusligt upplysta fönster”. Här sak-
nas det allt sammanbindande ljuset i Ragnar Thoursies dikt liksom den stora vägen
som var gemensam för alla där. Så även det djupa sambandet mellan natur och kultur.
En annan viktig skillnad i Åkessons dikt jämfört med den intertextuella förebilden, är
att utvecklingen här går från skymning till natt, det vill säga från avtagande ljus till ett
allt slukande mörker. Det blir tydligt i den näst sista strofen, där himlen till och med
sägs brista:

Himlen är tunnare nu, än högre.
Snart brister den ljudlöst
och ett kelet mörker skall omge henne.

Den två versrader korta avslutningsstrofen varierar kontrasten mellan ljus och mörker
och åter blir den intertextuella kopplingen till ”Sundbybergs-prologen” tydlig:

En skimrande stad, Vällingby eller Jerusalem
hägrar i blekljuset.
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Dessa rader skall förmodligen ses som en ironisk replik till de trosvissa slutorden i Rag-
narThoursies dikt där den nya stadens ljus strålar mot rymdens ensamhet ochmörker.
Här talas det i stället om en skimrande stad i blekljuset och sammanställningen av en
ny stockholmsk förortmed Jerusalem, vilket förmodligen skall förstås som en omskriv-
ning för det himmelska Jerusalem med dess hopp om en omskapelse av himmel och
jord. Denna sammankoppling mellan den moderna svenska förorten och den bibliska
staden ter sig som en ironisk bild av det svenska folkhemsbygget.
Förutom kvinnans tankar om hemmet hon inte vill återvända till, finns det ytter-

ligare två strofer som tycks beskriva hennes egna reflexioner. Båda upprepar också or-
den ”Hon tänker”. I den första av dessa refererar hon till Spinoza, i den andra till Freud.
Spinoza står väl i diktens sammanhang närmast för det som är en av 1600-talsfilosofens
huvudtankar, nämligen att världen är en systematisk helhet, och därmed evigt god, nå-
got som gör den människa fri som har kunskap om detta förhållande.10 Det kvinnliga
diktjaget hos Åkesson ser visserligen ”Poesi i allt”, men detta tycks erbjuda föga tröst för
den som känner sig som en sko som är ”ensam i gruset”. Bilden av den ensamma skon i
gruset bildar en skarp kontrast inte bara till den ensammemanlige arbetaren som vand-
rar hemåt i natten i RagnarThoursies dikt utan också till den breda allfarsväg somutgör
diktens samlandemetafor för det folkhemsbygge som tycks ha plats för allt och alla. På
samma sätt somSonjaÅkesson senare gör i ”Självbiografi”, är också här enmanligt präg-
lad expansionism inverterad till bilder av kvinnlig instängdhet och alienation. I diktens
sjätte, två rader korta strof, talas det också följdriktigt om ”Främmande hamnar” och
omen jord som ”är liten”. Inte heller Freud kan få kvinnan i dikten till annat än att gråta:
”O du min hund på mitt hav, hulkar hon”. På ett för den svenska 40-talsmodernismen
typiskt sätt inleds de ironiska ordenmed ett högstämt ”O”, en stilnivå sombryter skarpt
mot versradens egentliga innebörd.11 Hunden å andra sidan är en ofta återkommande
bild i Sonja Åkessons författarskap för existentiell utsatthet och längtan efter gemen-
skap.12 Såväl bilden av skon som bilden av hunden återkommer senare i ”Självbiografi”,
där några rader lyder: ”Jag är en nedsölad sko / på en överfylld gata. / Jag är en herrelös
hund / full av efterhängsen kärlek / bland likgiltiga nersölade skor.”
Det finns en versrad i dikten som ännu ej kommenterats och det är den som inleder

den femte strofen.Denna lyder: ”Symöte och psykologicirkel.” Till denna rad återkom-
mer analysen i det avslutande avsnittet, ”En kvinnlig folkhems- ochmodernitetskritik”.
Här skall den hittills gjorda analysen av ”Kvällspromenad” sammanfattas genom att
den intertextuella relationen till RagnarThoursies ”Sundbybergs-prologen” preciseras.
Exakt vad är det Sonja Åkesson gjort med föregångarens text? På vad sätt går hennes
dikt i polemik med denna och vad innebär det för förståelsen av tematiken i ”Kvälls-
promenad”?Denna del av analysen söker stöd i de sex kriterier som presenterades ovan
och med vars hjälp man kan beskriva en specifik intertextuell relation.
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En kvinnlig modernitets och folkhemskritik
Olikt den senare ”Självbiografi” är inte ”Kvällspromenad” någon strof efter strof ge-
nomförd pastisch på ”Sundbybergs-prologen”.13 I stället rör det sig om ennågotmindre
öppen men likafullt tydlig dialog med Ragnar Thoursies dikt där de olika intertextu-
ella bindningarna också framstår som tämligen starka. Så är ju exempelvis ”Sundby-
bergs-prologen” inte en text som ”Kvällspromenad” enbart refererar till. Tvärtom är
ju den intertextuella förlagan genomgående tematiserad i Åkessons dikt (referentiali-
tet). Förbindelsen är visserligen mindre öppen jämfört med motsvarande i ”Självbio-
grafi”, men likväl mycket medveten. Den valda intertexten utgörs också av en dikt som
ganska snart kom att tillhöra ett slags kanon i svensk efterkrigslyrik (kommunikativi-
tet). Den intertextuella relationen i ”Kvällspromenad” är dessutom inte bara tematise-
rad utan också i högsta grad problematiserad (autoreflexivitet). Förbindelsen mellan
de två dikterna visar sig främst i tematik och metaforik, men även vandringsmotivet,
iscensättningen i den moderna förorten samt tiden på dygnet har ”Kvällspromenad”
gemensamt med ”Sundbybergs-prologen” (strukturalitet). Däremot återges den in-
tertextuella förlagan varken särskilt konkret eller exakt hos Sonja Åkesson (selekti-
vitet). Desto intensivare blir dock tematiken i Thoursies dikt ironiserad eller polemi-
serad mot i ”Kvällspromenad” (dialogicitet), ett förhållande som utgör ett av de mest
påfallande inslagen i denna. Sammanfattningsvis kan man säga att där RagnarThour-
sie, med den manlige industriarbetaren som utgångspunkt, uttalar en tilltro till det
svenska folkhemsbygget och beskriver ett samhälle präglat av gemenskap och samar-
bete, skildrar Sonja Åkesson ett stycke alienerat kvinnoliv i ett samhälle där inget tycks
hänga samman.
”Kvällspromenad” intar inte samma centrala ställning i Sonja Åkessons författar-

skap som ”Självbiografi”. Man skulle kunna beteckna den som en femtiotalistisk roll-
dikt där ordet ”jag”, som senare kommer att inta en så central roll i Åkessons lyrik, ännu
saknas. Som sådan befinner den sig mitt emellan 40-talslyrikens expressiva lyriska jag
och 60-talets nyenkla sociala jag.14 Likafullt finns det vissa inslag i ”Kvällspromenad”
som pekar fram ”Självbiografi”. Det gäller för det första den ytterst medvetna och kon-
sekvent genomförda intertextualiteten. Det gäller för det andra tematiken, nämligen
den oftast ironiska och kritiska skildringen av typiskt kvinnoliv i efterkrigstidens Sve-
rige. Att Sonja Åkesson framställts som den centrala och mönsterbildande författaren
då det gäller den kvinnliga berättelsen om folkhemmet, har varit något av ett huvud-
tema i såväl receptionen som i forskningen.15 Efterföljarna till henne har också varit
många, med Kristina Lugn som det kanske främsta exemplet.16 Samtidigt går det att
placera in en dikt som ”Kvällspromenad”, liksom hela Sonja Åkessons författarskap,
i en större modernitets- och folkhemskritisk kvinnlig tradition bland svenska förfat-
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tare med föregångare som Elin Wägner, Moa Martinsson och Agnes von Krusens-
tjerna och där en med Sonja Åkesson samtida som Kerstin Ekman också ingår.17 Sedd
ur detta kvinnliga modernitetskritiska sammanhang, finns det ett ord i ”Kvällsprome-
nad” som är av särskilt intresse och som inte kommenterats i analysen ovan. Det är ”sy-
möte”, som står som första ord i den femte strofen. Även i detta fall kan man säga att
”Kvällspromenad” pekar frammot ”Självbiografi”.
Eva Lilja har i sin analys av ”Självbiografi” diskuterat just syjuntan som ett slags

kvinnlig offentlighetsform, som en plats mellan det privata och det offentliga, där det
ges möjlighet till bekännelse och bikt. Syjuntan blir på så sätt en viktig plats för for-
mandet av ett kvinnligt socialt jag. Detta är en kvinnlig offentlighetsform som också
ligger i linje medmycket av den feministiskamodernitetskritiken, där en av huvudtan-
karna varit att förståelsen av modernitet länge varit begränsat till att ha mannen och
hans arbete i samhället som norm. Olika feministiska modernitetsteoretiker har sökt
bryta denna tradition genom att i stället föra in hemmet och reproduktionen som vik-
tiga faktorer för förståelsen av modernitet.18 Man kan säga att ”Kvällspromenad” öpp-
nar för ett sådant perspektiv samtidigt som det inte verkar finnas något kvinnokollek-
tiv eller en kvinnotradition att stödja sig på, här lika lite som i ”Självbiografi”. Även
”symöte” kan slutligen också ses som en polemisk markering mot Thoursies dikt, där
mannen i högsta grad är en del av en samhällelig offentlighet.Med en versrad som ”Sy-
möte och psykologicirkel” markerar Sonja Åkesson att kvinnans utrymme är betydligt
mer begränsat i det svenska folkhemmet.
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ABSTRACT
Thewoman beyond the main road. Sonja Åkessons reply to RagnarThoursie

This article examines the intertextual relations between the Swedish author Sonja Åkesson’s
poem “Kvällspromenad” (Evening Walk), published in 1959, and the Swedish author Ragnar
Thoursie’s poem “Sundbybergs-prologen” (The Sundbyberg Prologue) (1952). The aim is to
demonstrate how “Kvällspromenad” has a deep and polemic relation to “Sundbybergs-prolo-
gen”.The comparison between the two poems ismade by usingManfred Pfister’s six criteria for
analysing intertextual relations: reference, communication, autoreflexion, structure, selection
and dialogue.
The analysis shows that the intertextual relation is deep and strong. Sonja Åkesson gives a

completely different view of modern life in post-war Sweden in her poem compared to the
intertext. While Ragnar Thoursie describes a male worker walking home from the factory in
the middle of the night and through that praises the ongoing building of the Swedish wel-
fare state with its communion for all, Sonja Åkesson, in her poem, lets a lonely and alienated
woman walk around in the same modern suburbs, but in a society where she seems homeless.
The many intertextual relations between Åkesson’s “Kvällspromenad” and its intertext, can be
seen on a thematic as well as a metaphorical level.

Key words: Sonja Åkesson, RagnarThoursie, modern Swedish poetry, intertextuality, feminist
critique of modernity.


