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”Bär det stora Barnet in i Ordens Domäner”
Anna Rydstedts levande diktkonst

För Anna Rydstedt var liv och dikt oupplösligt förenade. Utan dikt inget liv. Hon
skrev för att få vara kvar bland de levandes skara, i en kommunikativ gemenskap med
dessa känslofulla människor av kött och blod. Livets dikt och diktens liv både skapas
i mötet med andra och skapar möten. Om denna diktskrivandets kamp för överlevnad
och fortsatta känslokommunikation handlar Anna Rydstedts diktkonst. Den gestaltar
villkoren för och omständigheterna kring sin egen tillblivelse. Den är sig själv på liv
och död, här och nu och för all framtid.
Tillblivelsen kan iscensättas som en sorts förlossning, som i raden ”Föda mig själv,
det barnet, detta barn, mig själv”, i ”Soldikt 1982” ur samlingen Genom nålsögat (1989).
Existensen förkroppsligas som ett inre stort barn, tungt att bära, men som måste vara
tungt och som måste tröstas och bäras tillbaka från rädslans ordlöshet ”in i Ordens
Domäner”, som i dikten ”Bär det stora Barnet” ur samma samling:
Bär det stora Barnet
in i Ordens Domäner
– de Domäner, som tillhör Barnet åter,
så länge fråntaget sina Domäner,
som hon själv berövat sig,
när Ångest henne slog
och all Sans betog.
Så tag nu mina händer än en liten stund,
men led mig inte mer,
men led mig inte nu.
Ge mig mina händer tillbaka,
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så att jag kan få arbeta,
frilägga orden,
lägga dem på plats,
som en man om sommaren lägger sitt livs mönster
i en flisgård av tunga stenar.
”Bär det stora Barnet”, Genom nålsögat, 1989

Eftersom Ångesten, Sansen, Barnet, Orden och Domänerna skrivs med inledande
versaler, personifieras de på ett sätt som på en och samma gång ökar både allvaret och
distansen. Det påminner om exempelvis den medeltida moraliteten, som liksom dikten
använde sig av sagans språk, men vars personifikationer bestod av dygder och laster
snarare än av domäner och tillstånd. Domänerna signalerar fackspråk och därmed de
vuxnas domän, dit väl också de andra orden och framför allt ångesten som begrepp
bör räknas, eftersom det annars hade hetat rädsla. Men ångest är egentligen bara ett
finare och vuxnare ord för just affekten rädsla, som också den kan personifieras, som
i dikten ”Dotter Rädsla” ur Lökvår (1957).1
I ”Bär det stora Barnet”, vars tillbakablick har tidsmåttet ”så länge”, hade Barnet
själv berövat sig sina Domäner, där Orden fanns. Detta berodde på att ”Ångest henne
slog / och all Sans betog”. Slutrimmen förstärker barnkammarkänslan, som sedan
utvidgas till ett kyrkorum med psalmallusionen i den första raden i följande strof: ”Så
tag nu mina händer än en liten stund.” Samtidigt djupnar barnmotivets metaforik,
eftersom Guds relation till människan som barn aktualiseras. Psalm 277 inleds med
strofen: ”Så tag nu mina händer och led du mig, / att saligt hem jag länder, o Gud, till
dig. / Ditt barn i nåd ledsaga, min väg är svår. / Jag vill ett steg ej taga där du ej går.”
Det som är intertextuellt intressant är skillnaderna snarare än likheterna mellan dikten och psalmen. I dikten ombeds duet visserligen ta jagets ”händer än en liten stund”,
men fortsättningen lyder: ”men led mig inte mer, / men led mig inte nu”, medan psalmens
jag tvärtom uttryckligen ber om ledsagning och inte vill ta ett enda steg ”där du ej går.”
Jag läser dikten som om den talar med två olika röster men till ett och samma du:
det vuxna jaget, som också läsaren kan spegla sig i. I den första strofen tillhör rösten en
vuxen, som uppmanar sig själv i imperativ, ”Bär det stora Barnet”, och som samtidigt
berättar i både nutid och dåtid om detta stora Barn inom sig. Rösten i den andra
1		 Mycket i denna artikel (som i en tidigare version publicerats som efterord i Samlade dikter
från 2018) har sitt ursprung i min avhandling Smedberg Bondesson 2004 samt i två senare
texter som jag refererar till. Men analyserna av ”Bär det stora Barnet”, ”Stora Stressan” och
”Vad du ger mig”, liksom intresset för vad som på psykologispråk ofta heter affektreglering,
utgör delvis nya inslag och ingångar. För närmare definition av affekt, se Tomkins 1995 a & b.
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strofen är Barnets röst, det stora Barn som nu äntligen har fått språket åter, ”i Ordens
Domäner”, och därför själv kan ta bladet från mun och svara sig själv och för sig själv.
Och liksom ett barn som i sin första frigörelseprocess säger ”kan själv”, vill Barnet nu
att den vuxna släpper taget, först genom att inte längre leda, sedan genom att också
lämna tillbaka händerna: ”Ge mig mina händer tillbaka, / så att jag kan få arbeta.”
Barnet är moget att stå på egna ben, att arbeta, vilket här består i att inte bara
”frilägga orden, / lägga dem på plats”, utan att därmed också, med den avslutande
liknelsen och genom arbetet med orden, lägga ”sitt livs mönster / i en flisgård av tunga
stenar”, som om livsmönster-metaforen bokstavliggjorts och blivit konkret. Härmed
förankras orden och får den tyngd de behöver, liksom händerna behöver jorden, för
att inte flyga ”till väders […] / utan jord på händerna”, som det står i dikten ”Tung av
jord” ur Presensbarn (1964). ”Välsignad – tung av jord – / vill jag vara”, deklarerar där
diktjaget som efterlyser både mening och gemenskap, eftersom det är meningens och
gemenskapens tyngd och förankring som gör det möjligt ”att vara Anna i världen”,
det som kom att bli poeten Anna Rydstedts motto och signum.
Jag syftar naturligtvis på slutet i inledningsdikten ”Det enda” ur samlingen Min
punkt från 1960, vars tre sista rader också står på hennes gravsten i Ventlinge på sydvästra Öland, ett stenkast från barndomshemmet, bondgården där hon föddes och
växte upp att bli den hon var. Dikten lyder i sin helhet:
Var har du svävat så stilla i natt?
Av teångor doftar dina vingar, min själ.
Citron känner min tunga,
men mörker är än din luft, min själ.
Dock ser jag människorna,
kvinnor och män vid borden i Europa.
Jag också är född och
vuxen till det enda:
att vara Anna i världen.
”Det enda”, Min punkt, 1960

Anna Rydstedt var en djupt originell diktare. I hela hennes författarskap finns en
omisskännligt egen ton och ett tydligt tilltal. Den som en gång har hört henne deklamera sina dikter, bevarar dessutom för all framtid ljudminnet av den säregna öländska
diktionen. Hennes diktning är avklarnad och precis och alltid existentiellt brännande.
Ofta bottnar den i konkreta, vardagsnära och sinnliga upplevelser av världen och
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verkligheten: ”Citron känner min tunga.” Den är alltid kroppslig – också själen är
kroppsligt förankrad. Men diktningen är fördenskull inte enkel – tvärtom öppnar
den en rymd av möjliga innebörder.
Dikten och diktningen är existentiell inte endast i sin tematik. Själva det konstnärliga skrivandet är en konkret existentiell och etisk handling, ett sätt att hantera livet
och möta medmänniskorna. ”Valet av litterär form och stilens utformning uppfattar
jag som ett existentiellt val”, sa Anna Rydstedt i en brevintervju gjord av Lennart Sjögren 1972.2 Och i en tio år tidigare artikel i Sydsvenska Dagbladet skrev hon: ”Troheten
mot min erfarenhet är min enda estetiska och etiska ledstjärna. Att välja sina ord är
nämligen en etiskt medveten handling. – Detta är min estetik.”3
Att skriva dikt var för Anna Rydstedt att tvinga sitt inre mönster till yttre form och
därmed skapa något som gör den omgivande verkligheten hel och möjlig att förhålla
sig till, bokstavligen ta på och hålla fast vid. I en intervju gjord av Matts Rying 1979 sa
hon: ”Det är hela tiden fråga om att gripa om verkligheten så att inte min rädsla och
min ångest och fruktan inför det overkliga, det farliga och fasansfulla kan ta makten
över mig. [– – –] Jag får arbeta långa tider med uttrycket, med formen, och då tränger
jag ännu längre in i verkligheten och dess åtbörder.”4
I sin bok om Anna Rydstedt, Kära, kära verklighet, skriver Jan Olov Ullén: ”I hennes
stränga poetik var orden […] ett nödvändigt medel att gripa tag i tingen och med deras
hjälp hålla fast en undflyende verklighet. [– – –] Dikten besjunger verkligheten för att
genom orden frambesvärja en hemmastaddhet trots allt [– – –]. Oavsett form, motiv,
’stoff’ är varje dikt verklighetsövning, besvärjelse, inslag i en existentiell kamp.”5 Vägen
till hemhörighet i världen och därmed också till gemenskap med andra människor
går för Anna Rydstedt genom det diktade ordet. Att vara Anna i världen är att dikta
i världen – och att vara i dikten. Att vara i dikten är att dikta sitt liv – och att leva sin
diktning.
Anna Rydstedt har berättat att hon skrev ”Det enda” mitt i natten vid ett kafébord
på Basels järnvägsstation, där hon var på genomresa, i väntan på tåget hem. Med en
kopp te i ensamhet känner hon plötsligt samhörighet med dem som sitter vid borden
bredvid hennes. Formuleringen ”kvinnor och män vid borden i Europa” för emellertid också tanken till politiker i maktpositioner och vid förhandlingsbord. Dessa
kontrasteras mot det enkla och ensamma ”Anna”, utan titel och makt. Ett förnamn
naket i världen förmedlar en känsla av övergivenhet och ensamhet. Samtidigt sker
paradoxalt nog motsatsen. Blygsamheten är endast skenbar. Att vara ett förnamn med
2		
3		
4		
5		

Sjögren 1981, s. 45.
Rydstedt 1962; se också Rydstedt 2018, s. 58.
Rying 1985.
Ullén 2000, s. 9, 23, 86.
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hela världen, att vara du med alla, innebär ju något av det största och mäktigast möjliga.
Men framför allt är den som är sitt förnamn sig själv. ”Det innebär helt enkelt att vara
öppen för världen och för allt som finns i världen, att inte ha någon mur omkring sig
eller någon hinna omkring sig”, har Anna Rydstedt själv sagt i en intervju gjord av
Maria Bergom-Larsson 1983.6 Att vara sig själv är att våga vara naken och hudlös.
Etymologin till namnet Anna är osäker. Det kan vara en form av hebreiskans Hanna, som betyder nåd, men det är också ett vanligt förekommande ord för mamma. I
och med samlingen Min punkt blev ”Anna i världen” ett begrepp. Tio år senare, 1970,
lät Anna Rydstedt publicera diktsviten om moderns död, ”Mamma i världen”, i samlingen Jag var ett barn. Anna, som alltså också kan utläsas som mamma, lämnar här
plats åt modern. Samtidigt beskrivs i diktsviten hur rollerna byter plats. När modern
är döende blir dottern mor till sin egen mor. Anna Rydstedt fick inga egna barn, men
i hela hennes författarskap finns ett slags internaliserad modersroll, en instans som
försöker både ta hand om det inre barnet och föda fram dikt, som i dikten ”Bär det
stora Barnet” ovan.
Anna Rydstedt var ”född och / vuxen till det enda” – att vara poet, att skriva dikt.
Så utläst blir ”Det enda” en självreflexiv och metapoetisk dikt, som handlar om sin
egen tillblivelse. I första strofen är utgångspunkten ett själsligt mörker. Själen materialiseras i vingar som doftar teångor, en bild som står för en förhoppning om ett bättre
själstillstånd än det nu rådande. Natten går långsamt över i morgon med frukost. Trots
att mörkret ännu härskar i själen, gör sig poesins möjlighet till befrielse gällande från
och med den tredje raden: ”Citron känner min tunga.” Citronen blir till som bild
innan dess smak når tungan. Enligt romantisk tradition är solen Poesins symbol.
Citronen kan ses som en solens konkretiserade spegelbild. Denna solspegling är en
metafor för metapoetisk diktning. Poetvännen Göran Printz-Påhlsons essäsamling om
den metapoetiska dimensionen i den lyriska modernismen, Solen i spegeln, kom 1958.
Liksom Printz-Påhlson hade Anna Rydstedt sin omedelbara bakgrund i femtiotalets
livaktiga litterära studentklubb i Lund, numera allmänt kallad Lundaskolan.
Hela författarskapet går ut på att försöka finna en existentiell och etisk plats och
punkt i tillvaron och i världen. Jag ska nu i all korthet ringa in de viktigaste tematiska
och biografiska belägenheterna längs Anna Rydstedts väg genom de sammanlagt åtta
diktsamlingarna, från rollen som bannlyst prästinna i femtiotalets Lund till positionen
som Ölands och dödens diktarinna på nittiotalet.

6		 Maria Bergom-Larsson intervjuar Anna Rydstedt i hennes hem i Ventlinge 26.11.1983 för
programmet Kulturtimmen. Läsvärt, TV2. En tio år tidigare intervju finns publicerad i
Bergom-Larsson 1974.

anna smedberg bondesson

15

Bannlyst prästinna
Redan som liten öländsk flicka hade Anna Rydstedt drömt om att bli präst, men
för kvinnor var prästbanan ännu inte framkomlig. Och vid sidan om den prästerliga
kallelsen fanns den poetiska, som också den var med redan från början. Våren 1951
gick hon därför med i Litterära studentklubben i Lund. Här fanns en gemenskap som
räckte till och som till skillnad från kvinnoprästmotståndarna inte stötte bort. Här
stöttade man varandras egensinnighet och egenart.
När den unga studentskan och poeten debuterade med Bannlyst prästinna 1953,
presenterade hon sig för en större publik och trädde ut i offentligheten. Presentationen
skedde främst i rolldiktens form. Antik mytologi vävdes samman med kristna mönster,
vilket innebar att författaren skrev in sig i en synkretistisk tradition som hade gjorts
aktuell i det tidiga femtiotalet. Gemensamt för en stor del av den svenska litterära
samtiden var, för övrigt, en strävan till distans och opersonlighet, som brukar kopplas
samman med arvet från T.S. Eliot och Ezra Pound. Ett vanligt sätt att bemöta kravet
på diktens objektivitet och representativitet var just att uttrycka sig bakom masker och
i förklädnader och roller. Antikens myter fick ny aktualitet i kraft av sin universalitet.
Men det är inga teaterkostymer som ska signalera fiktion som Anna Rydstedt tar
på sig. En dikt heter till exempel ”Sanningens prästinna”. Och att gå in i roll kan vara
att klä av sig, om rollen är naken. Redan i inledningsdikten ”Presentation”, som låter
sig läsas som en poetik, definieras dikten som bikt och nakenhet – i motsats till den
taggiga rustning som döljer och till och med hotar att skada den: ”Bikt är min dikt /
om min nakenhet / bak min pansartaggiga dräkt.” Den bannlysta prästinnan är en
roll, men rollen är samtidigt en djupt och smärtsamt upplevd belägenhet. Den bottnar
i en önskan att bli präst – och känsla av utestängdhet från denna möjlighet. Rollen är
inte påklistrad. Den är blottad.
Hela diktsamlingen är fylld av en rasande dionysisk dans, vilket bidrar till den södergranska tonen med nietzscheanska anslag. ”Under sång / dansar jag / min dikt med
dionysiska slöjor / blodbroderade / av törnekronans nålar, / som ristar min panna”,
står det i ”Presentation”. En av dikterna heter ”Danserskan”. Venus uppmanas att
dansa i ”Venus födelse” och dikten ”Pytia prästinna” rymmer följande presentation:
”Här är jag / och jag vill […] / dansa för Apollo.” Formuleringen att dansa sin dikt
finns, förutom i ”Presentation”, i dikten ”Ensam” som slutar: ”Än skall jag […] / evigt
dansa nyfödd dikt.” I dikten ”Utan betyg i exegetik” förekommer ytterligare ett annat substantiv styrt av verbet dansa. Prästinnan ”söker en tjänst / att få dansa ära åt
Gud”. På samma sätt som det här är själva äran, Guds ära, som ska dansas fram, för
Guds skull, kan man läsa också dikten, Apollons dikt, som något som ska framkallas
av dansen och dansas fram för Apollons skull.
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Den dionysiska dansen sker till Apollons ära, dionysiskt och apolliniskt förenas.
Men bakom slöjorna framträder en annan frälsargestalt: den på korset lidande Kristus.
I ”Presentation” är de dionysiska slöjorna blodbroderade, och de nålar som använts
är ”törnekronans nålar, / som ristar [prästinnans] panna”. Förutom att Dionysos
och Kristus således framträder som två sidor av samma gestalt, uppenbaras denna
dubbla gestalt också som kvinna. Den som dansar bakom slöjorna är ju prästinnan.
Om Dionysos liknas vid Kristus, låter sig den tillbedde Apollon liknas vid Gud. Och
bakom Apollon, som samtidigt också är Gud, skymtar en kvinnlig gudagestalt som en
korrespondens och spegling. Denna kvinnliga gudomlighet finns således med redan
från början. Den uppenbarar sig sedan glimtvis i författarskapet och förkroppsligas
slutligen i den postuma diktsamlingens grekiska Kore, som en kvinnlig Kristus.7

Lökvår
Av Anna Rydstedts sammanlagt åtta diktsamlingar utgavs hälften, det vill säga de
fyra första, medan hon fortfarande hade en fast förankring i Skåne och Danmark.
Efter avslutade studier i Lund tog hon 1955 anställning vid Grundtvigs højskole Frederiksborg i Hillerød på Själland. Här bodde och arbetade hon ett helt år. Därefter
var hon knuten till Eslövs folkhögskola i många år och pendlade från Lund varje dag.
Den fysiska förbindelsen med Danmark fanns emellertid kvar, åtminstone under hela
femtiotalet. Hon fortsatte nämligen att hålla sommarkurser i Hillerød.
1957 utkom samlingen Lökvår, som i tonen och stämningsläget radikalt skilde sig
från debutsamlingen. De extatiska himlafärderna och den starka volymen är här nedskruvade till sniglars och grässtråns marknivå. Men motsatsen är delvis skenbar. Detta
är bara ett annat sätt att hantera samma existentiella ångest: ”Min rädsla är mitt enda
barn”, heter det i ”Dotter Rädsla”.
Redan i inledningsdikten ”Presentation” i Bannlyst prästinna står det: ”Andning är
min dikt / och måsens vila / över havsstormen.” Måsens vila är endast skenbar, i själva
verket kämpar den för fullt mot stormen. Och resan bort-motivet går sedan som ett
stråk genom hela produktionen, fram till slutdikten, när Kore äntligen, men först efter
döden, stillar de dödas ”hunger / med dödsrikets mjölk / och tröstar deras hjärtan /
med nordiska folkvisor i moll”.
Särskilt tydlig blir resan bort-motivets avskedsövning i dikten ”Längre än …” ur
Lökvår. De allra mest centrala orden är så centrala att de upprepas i form av ett självcitat
eller en självkorrigering, som Jan Olov Ullén kallar det, i ”Soldikt 1982” ur samlingen
7		 Se vidare Smedberg Bondesson 2016.
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Genom nålsögat (1989). I den första avdelningen återfinns där följande rader: ”Jag måste
gå, / jag måste gå / längre än du vetat, / att jag längtat.” Formuleringen ”längre / än du
vetat / att jag längtat” i ”Längre än …” upprepas alltså i soldikten, men om man jämför
hela stroferna, blir intrycket ett ungefärligt och inte ett exakt citat. Dikten ”Längre än
…” uttrycker jagets, individens, nödvändighet att ”vandra” sin egen väg. Den rymmer
också en evighetslängtan eller en längtan efter en utplåning av allt annat än jaget och
dess långa väg bort. Den slutar i fullständig ensamhet: ”Lång är väg och / du är borta,
/ långt försvunnen.”
Läsaren inbjuds via självcitaten eller självkorrigeringarna att betrakta författarskapet som ett liv i förändring, som en pågående process och som ett slags samtal som
författarskapet för med sig självt. Omtagningarna blir en bild för livets och personlighetens omtagningar och omvandlingar över tid. Anna Rydstedt spinner en intratextuell livstråd. Redan bakom dikten ”Längre än …” finns för övrigt en förhistoria, med
mer personlig klang, i den version som står i den litterära studentklubbens kalender
VOX V från 1954: ”Himlen har inga skyar / och jorden ingen man att älska mer.” Detta
ändras sedan till: ”Himlen har inga skyar och / jorden ingen mer att minnas.”8

Min punkt
Det finns ytterligare ett självcitat, eller en självkorrigering, i ”Soldikt 1982” som lyder:
”’Hav söker reling. / Runtom stranden är havet nära.’” Den direkt föregående och de
efterföljande stroferna behandlar jagets förhållande till tiden – och förändring över
tid – samt jagets och tidens förhållande till evigheten. Självcitatet är här till och med
försett med citationstecken. Den dikt som varieras är ”Reling” ur Min punkt från 1960.
Den slutar: ”Var är min frihet i skummet? / Reling är hem för mitt hjärta. / Skum
smeker reling. / Runtom jorden är stranden nära.”
I ”Skum smeker reling” existerar relingen. Det finns en förtröstan i relingens skyddande – om ock bräckliga – hinder. I ”Soldikt 1982” är jaget mera utsatt och närmre
havets oändlighet i sökandet. Jaget är bokstavligen talat ett steg närmre havet. I ”Reling” går gränsen mellan jord och strand, medan den i ”Soldikt 1982” går mellan strand
och hav. Rytmen förblir emellertid densamma. De utbytta och de ersättande orden
har samma antal stavelser och samma betoningar. ”Skum smeker” blir ”Hav söker”,
”jorden” blir ”stranden” och ”stranden” blir ”havet”.
Självciteringen skulle kunna läsas som ett sätt att svara på de just ställda frågorna:
”Försvinner jaget i tiden, / upplöses jaget i tiden? / Vad är då jaget utan en vilja i
8		 Se vidare Smedberg Bondesson 2018.
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strömfåran, bäcken?” Den låter sig tolkas som ett konkret försök att i orden skapa en
livslinje, att se livet som dikt som kan vara förändring eller modifiering, utan att den
röda tråden går förlorad. Det är ju både förändringen och det bestående som är viljan
i livslinjen eller livstråden.
Anna Rydstedt skriver sin existens. Genom att klamra sig kvar vid sitt eget sätt att
skriva håller hon fast i ett slags skrivandets reling, en reling som nu inte längre finns
annat än som ord, medan ”Var är min frihet i skummet?” från Min punkt 1960 har
blivit till ”Var är mitt hjärta i tiden?” i Genom nålsögat 1989. Relingen, ljudmässigt
besläktad med religionen, finns nu i den rytmiska gången: ”Och jaget går och går och
går”. Att skriva sin existens är att både finnas kvar och förändras – på samma gång.
Min punkt innehåller sådana pärlor som titeldikten ”Min punkt” och inledningsdikten ”Det enda” med de berömda raderna om ”att vara Anna i världen”. Diktsamlingen fick estetikprofessorn Hans Ruin att i ett brev till Anna Rydstedt den 27 december
1960 utbrista: ”När jag läste dina dikter hade jag på något vis samma känsla som när
jag i tiden (1916) läste Edith Södergrans Dikter och skrev om dem. Jag tvekade inte
heller nu: det här var någonting absolut originellt. Du är sannerligen född och vuxen
till det du är.”9

Presensbarn
Först 1965 lämnade Anna Rydstedt det som numera kallas Öresundsregionen bakom sig
för att bosätta sig i Stockholm – men hon fortsatte att ha sitt öländska barndomshem i
Ventlinge som sin riktiga hemort, där hon och mannen Gustaf, som hon gifte sig med
1967, så småningom också skulle bo allt större del av året. I en intervju för Hemmets
Journal 1983 sade hon: ”Jag behövde den långa utflykten till Lund och Själland under
nära 20 år för att bottna i Öland igen. Man måste kanske ut för att hitta hem igen.”10
Samlingen Presensbarn kan i backspegeln läsas som ett avsked till såväl studentstaden som folkhögskolorna i Eslöv och på Själland. Den sammanfattar samtidigt
som den pekar framåt. Den gångna tidens erfarenheter och intryck packas ihop i koffertar i väntan på fortsättningen. Dikten ”I hjärtats motvåg” slutar: ”Jag skall på nytt
packa upp / livets gamla koffertar / i nya rum.” Nukänslan koncentreras och centrum
är presenspunkten, i ständig rörelse. Titeldikten ”Presensbarn” är utformad som en
grammatisk-pedagogisk lek, men den är samtidigt en existentialfilosofisk deklaration.
9		 Brev från Hans Ruin till Anna Rydstedt, daterat ”Lund 27.XII.60”, kopia, Hans Ruins
efterlämnade papper, Universitetsbiblioteket, Lunds universitet. Se Smedberg Bondesson
2004 s. 9.
10		 Söderberg 1983.
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Den börjar: ”Nej, skriv presens, mitt barn. / Låt inte futurum härja i ditt presens.”
I några manusversioner av Presensbarn ingår en dikt som heter ”Vårens första fotboll” men som sedan inte kom med i den tryckta samlingen.11 Dikten lyder:
Vårens första fotboll klyver luften
mellan Byggmästaregatans tegelskutor
på lördagskvällen i helgmålsringningen
från stadens kyrkor.
Vad fina bollgångar!
Den jordgrå bollen snuddar luften
högre än de gröna balkongkorgarna
på tredje våningen.
Grå små karlar i blekta vinterjackor,
än med vintermössor på
men med bara händer,
firar vårens första fotboll.
Vad gör det, att jag inte är mamma
till någon liten gällröstad spelevinker
på marsgräsmattan mellan tegelhusen
och de unga veka träden?
Över himlen skimrar
ett modersleende
över barnen på marken,
över husen i staden.
Vintern är över. Diktens fotboll är ett ungdomligt vårtecken som slår hål på det förlegades istid. Den klyver luften som en farkost klyver vattenytan på sin färd. Parallellen bärs
upp av att luften och vattnet fyller utrymmet ”mellan Byggmästaregatans tegelskutor”.
Vi befinner oss både på öppet hav och i en jordfast stad. Det är lördagskväll och man
hör ”helgmålsringningen / från stadens kyrkor”. Kyrkorna med sina mittskepp och
sidoskepp seglar i kvällens klanger.
11		 Dikten står i ett maskinskrivet manuskript skickat till vännen och kritikern ”Lektor Evald
Palmlund”. Följebrevet är daterat ”Lund den 10 april 1964”. Mer om brevet och inte minst
manuskriptet står att läsa i not 156 i min avhandling (Smedberg Bondesson 2004).
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Diktjaget utbrister beundrande: ”Vad fina bollgångar!” Fotbollen förenar hav, land
och luft. Som naivistisk jordklotssymbol vidrör den ”jordgrå bollen” himlens element,
som klockornas klang fyller med metafysisk innebörd. Bollen når ”högre än de gröna
balkongkorgarna / på tredje våningen”. På en av balkongerna står förmodligen den
som betraktar scenen. Anna Rydstedt bodde i en lägenhet på Byggmästaregatan väster
om stationen i Lund i slutet av femtiotalet och början av sextiotalet.
Gatunamnets Byggmästare är en Skapare. Liksom Gud har skapat världen, har
Mästaren byggt stadens jordbundna hus och kyrkor. Men också scenens betraktare är
en kreatör. Av fotbollens och kyrkans patriarkala verkligheter målar hon en kvinnlig
motbild. Tavlan och symbolerna är hennes. Hon är det seende och skapande subjektet
som lägger ut texten. Balkongen är hennes predikstol.
Manlighetens makt förminskas i pojkarna därnere. ”Grå små karlar” firar ankomsten av fruktbarhetens årstid. Beskrivningen är kärleksfull, fastän pojkarna nästan
blir till gamla gubbar, som påminner om små vättar. Deras händer är lika skyddslösa
som de första vårblommorna och kontrasterar mot vintermössorna som fortfarande
täcker huvudena. Blicken är moderligt överseende.
När pojkarna betraktas från ovan, sublimeras längtan efter en enskild ”liten gällröstad spelevinker” till son. Längtan att föda omvandlas till driften att skapa. Livets
scen är pojkarnas krigiska lek på marsgräsmattan. Den befinner sig mitt emellan de
hårda tegelhusen och de veka men livs levande, växande ungträden. Pojkarna har mer
gemensamt med träden än med husen. Också pojkarna är veka med sina gälla röster
och bara händer. ”Vad gör det, att [en] inte är mamma”, om en ändå är det?
Försoningen blir verklighet ”på tredje våningen”. Men förvandlingen kräver ett
himmelskt perspektiv. Undret sker i den sista strofen, där moderskärleken kan tolkas
som Guds kärlek. Gud Moder är i himmelen. I en med denna samtida och besläktad
dikt, ”Handen fast och hjärtat stilla”, står det: ”Moder Mod, / krokusarna spränger
redan jordytan i balkonglådorna.”
I ”Vårens första fotboll” blir en gudomlig modersgestalt både den predikade och
den predikande. Hennes himmelska leende skimrar av kärlek till den värld som är
hennes skapelse. De små karlarna har blivit hennes barn på marken.

Jag var ett barn
När modern gick bort 1965, fick Anna Rydstedt ta över den gamla gården och huset i
Ventlinge. Samlingen Jag var ett barn från 1970 är en skildring av moderns sjukdom
och död. Men den är också en minnesresa, ett återerövrande av barnet, barndomen och
ursprunget. Den handlar om att komma tillbaka för att leta reda på sig själv. Tillsam-
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mans med Presensbarn signalerar boktiteln barnets centrala betydelse i författarskapet.
Anna Rydstedt ser utan skygglappar, med det på en gång fascinerade och förskräckta
barnets blick. Det är vad barnet inom henne ser som förmedlas i diktens form, ibland
också med barnets språk.
Modern finns i världen men också vid världens och livets gräns, i ett före och i ett
efter minnena och livet. ”Mamma i världen / […] / sover i graven”. Så inleds den långa
avslutande diktsviten ”Mamma i världen” i Jag var ett barn. Denna samling söker sig
inte endast bakåt, mot barndomen och en början, utan öppnar också perspektivet
mot det oundvikliga slutet. ”O mamma lilla, mitt barn”. Så lyder ett tilltal i ”Soldikt
1982” ur Genom nålsögat (1989). När en förälder åldras och närmar sig döden, händer
det att vuxen och barn byter roller med varandra. När modern blir liten, blir dottern
stor. Dottern blir mor till sin mor. Denna spegelvända bild av rollerna mor och dotter,
denna dubbla rolluppsättning, hör till identitetsdramatiken i Jag var ett barn.
Titeldikten, ”Jag var ett barn”, iscensätter ett barndomsminne. Hon som modern i
detta diktade minne kallar min lilla Anna minns hur hon ”blev smittkoppsvaccinerad
/ med Rut och många andra barn / i Ventlinge församlingshem sommaren 1935”. Att
smittkoppsvaccineras innebär att skyddas från en död i förtid. Visserligen orsakar
vaccinationen feber, men sjukdomstillståndet är övergående. Minnet framstår i dikten
som mycket ljust. Mot en mörk fond av skymning som blir ”mörker och natt” lyser
”ljust bröd med mycket smör”. Moderns lilla Anna välkomnas tillbaka till ett feberfritt
liv med mjölk och vatten, den elementära förutsättningen för barnets liv.
Redan diktsamlingens komposition avslöjar ett mönster av spegelbilder. Jag var
ett barn avslutas med avdelningen ”Mamma i världen”, som rymmer titeldikten ”Jag
var ett barn” och som avslutas med diktsviten ”Mamma i världen”. Framför allt den
sista avdelningen är ett sorgearbete. Moderns dödsögonblick gestaltas här med all sin
konkreta närvaro, (o)verklighet och obönhörlighet. Men hela samlingen kan läsas
som en bearbetningsprocess. I dikten ”Kattliv”, som inleder avdelningen med samma
namn, dödar diktjaget en kattunge. Sedan minns hon: ”Jag har sett detta tidigare: /
Ett huvud, som lagt sig tillrätta / på sned i smärta.”

Dess kropp av verklighet
Diktsamlingen Dess kropp av verklighet från 1976 är den kanske ljusaste av dem alla. I
den mån mörkret ändå får plats och tar gestalt, är det ett delat mörker, som världs- och
miljöpolitiska orättvisor som kräver socialt engagemang. Den betonar mellanmänskliga väsentligheter men också vikten av förmågan att lyssna på den egna kroppens
signaler: ”Är du inte överens med kroppen / om ditt livs alla påtagna bördor, / så orkar
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inte kroppen med ditt livs alla bördor”, slår dikten ”Stora Stressan” fast.
”Stora Stressan” är en psykosomatisk effekt av affekten rädsla, som här kallas för
ängslan: ”Även om ängslan tär på nervtyg och kroppsvävnader, / så säger vi inget annat
för Stora Stressans skull / – hon som huserar i de hoppiga magnerverna, / i den morgonvärkande bukmuskulaturen, / som avspänningsgymnastiken och bönen – ibland
hafsigt övad – / inte alltid bringar till ro.” När de negativa affekterna – som rädslan,
ilskan, sorgen och skammen – inte regleras, medvetandegörs och omvandlas till känslor
som man kan formulera i ord, sätter de sig ofelbart i kroppen: ”Minns detta, själfulla
vän, / när kroppen länge sviktat / under Stora Stressans psykosomatiska påhitt.”
Att med hjälp av ett kärleksfullt speglande du kunna sätta ord på känslorna är
på Anna Rydstedts språk att träda ”in i Ordens Domäner”, som det heter i dikten
”Bär det stora Barnet” ur Genom nålsögat (1989). Det är också, som det uttrycks i
inledningsdikten ”Vad du ger mig” i Dess kropp av verklighet, en kärleksgåva av ”frihet
till en egen identitet / spegelvänd in mot ditt väsen”. Här iscensätts den speglande
affektregleringen både som poetiskt motiv och poetologisk motor. Att skriva dikt är
för Anna Rydstedt att få hjälp med att verbalisera känslor som annars hade stannat
kvar i kroppen som omedvetna, oreglerade, oförlösta affekter:
Frihetens ros i mitt arbete med orden:
ord är även arbete i min hjärna,
ord är även rörelser i min kropp;
som oförlösta ord är
nerv- och muskelspänningen i buken
och den av magmunkramp som sjösjuka magsäcken.
Nedskrivna ord,
utslungade ord,
kroppen i harmoni med orden,
inälvornas ro i bukens rymd,
tankarnas ro inom de sköra äggskalen i ordens korg.
Ur ”Vad du ger mig”, Dess kropp av verklighet, 1976

Denna dikt kan läsas som en självreflekterande poetik.12 Den säger då till läsaren: tack
vare dig kan jag skriva. Tack vare skrivandet kan jag leva.

12		 Se även Göran Printz-Påhlson 1995.
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Genom nålsögat
1980 hade Anna Rydstedt fått statlig inkomstgaranti (”författarlön”) och slutade då
att arbeta för att kunna ägna sig åt skrivandet på heltid. Ventlinge och Öland blev
ännu mer än tidigare det verkliga och riktiga hemmet. Ändå följdes den föregående
diktsamlingen Dess kropp av verklighet (1976) av en 13 år lång tystnad. När den äntligen
bröts var det i form av en mångbottnad krisskildring med inslag av humor, som dock
inte förtar utan snarare förstärker allvaret: ”Ånga min ångest”, som det står i dikten
”Solen lyser över ens ångest” ur Genom nålsögat (1989). Anna Rydstedt skriver bland
annat följande om diktsamlingen i lexikonet Författaren själv från 1993:
Genom nålsögat (1989) innehåller fragmentariska uttryck från en kris. Här finns ett mönster av
mörker och ljus som är tydligare än tidigare. Jaget söker sin identitet även i barndomsminnena.
Den trygghet, som språngvis kommer till tals, bygger på erfarenheterna kring osäkerheten och
nollställdheten som visar på individens utsatthet i existensen. Anna i världen 1960 syntes ganska
trygg i världen. Anna i världen 30 år senare är nollställd, osäker, har ingen trygghet ”vid borden
i Europa” eller några andra anhalter i världen.13

Det krisartade syns i tematiken men också i kompositionen. Kliven är stora och asteriskerna många. Dikterna kan läsas som en konstnärlig bearbetning av ett fragmentariskt
material ur en drömdagbok. Men till skillnad från i drömmen, där tidslig och rumslig
logik upphör, utgör tidens och rummets existens själva grundpelaren, inte minst i
den stora krissviten ”Soldikt 1982”. Den är där jagets instrument för att bli till som
individ, när det ”bultar mot sina gränser” både inåt och utåt, både bakåt och framåt.
Men tiden och rummet kan inte ensamma skapa liv, tvärtom är livet förutsättningen
för upplevelsen av tid och rum. Och livets förutsättning är solen, som i sin tur är en
symbol för dikten. En soldikt är därför också en dikt om dikten, eller till dikten.
”Människa, bräcklig din ande i solen / och dock solens organiska barn, organiskt
barn, / betingat av solen.” Här apostroferas Människan likaväl som Solen. Liv finns i
kraft av att solen finns. Denna universella sanning är grunden till att människan i alla
tider och kulturer har dyrkat och dyrkar solen. Genom att kalla sin dikt ”Soldikt” placerar Anna Rydstedt den i en tradition med religionshistoriska förtecken, en uråldrig
genretradition av soldikter, solhymner, solsånger och solböner.
”Soldikt 1982” ingår som en sentida och tidsmarkerad punkt i denna långa och
uråldriga soldiktstradition. Diktsviten riktar sig till solen men också till det liv som
är ”betingat av solen”. I dess tematiska centrum står ett jag som försöker bli till, förkroppsliga och förankra sig själv, i tid och rum, i diktens såväl som i verklighetens värld.
13		 Rydstedt 1993.
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”Soldikt 1982” iscensätter detta jag, denna bräckliga människa – på jakt efter sig själv
och sitt liv, för sitt liv: ”Sök efter annan och Anna och ANNA.”

Kore
Anna Rydstedt gick bort i cancer den 4 juli 1994, mitt i den ovanligt varma sommaren.
Samma höst utkom diktsamlingen Kore postumt. Den bygger på den antika myten om
Demeter och Kore (Persefone), som berättar hur Kore, som betyder flicka på grekiska,
rövas ned till dödsriket Hades av dödskungen Hades (Pluto). Där blir hon drottning
Persefone. Demeter, flickans mor och åkerbrukets gudinna, framkallar med sin sorg
och vrede missväxt på jorden. Fadern, som är ingen mindre än den påtvingade och
nyblivne makens bror och tillika Olympens härskare Zeus, går därför till slut med på
att låta Persefone åtminstone under en del av året få återkomma till jordytan. Mytens
livskraft, alltifrån den äldsta antika litterära källan, den homeriska hymnen till Demeter, via Ovidius och fram till i dag, beror nog på att den innehåller så många parallella
teman och tolkningsmöjligheter.
En modern variant på såddens och skördens tema, med dess eviga kretslopp, är tolkningen av myten som en ekologisk eller rentav ekofeministisk myt. I analogi härmed
låter sig Anna Rydstedts Demeter förstås som en representant för Moder Jord, medan
Kore är den som genom sin kristusliknande godhet ska bringa inte bara våren utan
också den oförstörda miljön åter. Samtidigt erbjuder den inledande titeldiktsviten
”Kore” – i likhet med myten som sådan – ett helt spektrum av tematiska spår med sins
emellan delvis konkurrerande tolkningsmöjligheter: det personlighetspsykologiska,
det ekologiska, det eskatologiska, det metapoetiska, det självbiografiska och det kristna
temat. Först i slutdikten, ”Denna främmande storm”, smälter allt detta samman till
en större helhet: evighetsperspektivets, i både himmelsk och jordisk mening.
Den Rydstedtska Kore framstår som en kvinnlig motsvarighet till kristusfiguren.
Demeter frågar henne i den inledande titeldiktsviten om hon ”[s]itter vid hans sida”,
det vill säga Plutos sida i dödsriket, liksom Kristus sitter på Gud Faders högra sida.
Kore blir ett slags Kristi spegelbild, på andra sidan dödens gräns. Och hon framställs
precis som Kristus i Grundtvigs kända psalm ”At sige Verden ret Farvel” som en modersgestalt, som tar emot den döda ”som Barnet ved sin Moders Bryst” (jfr psalm 622). I
”Denna främmande storm” förkroppsligar och bokstavliggör Kore just en sådan bildlig
liknelse mellan Kristus och en tröstande mor. Hon ger i metonymisk mening tröst
med sina bröst, ”dödsrikets mjölk” och med sin röst, ”nordiska folkvisor i moll”.14
14		 Se vidare Smedberg Bondesson 2016.
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Kores utveckling i samlingen skulle kunna beskrivas som en väg från flicka till
kvinna, från dotter till mor. Två erfarenheter möts, Demeters och Kores, moderns
och dotterns, som blir till ett integrerat helt. Utvecklingen innebär att Persefone,
sexualiteten men också mörkret och döden, blir något fullt ut accepterat och införlivat.
För att detta ska kunna ske, krävs först och främst att rädslan verbaliseras, som i Kores
replik i inledningsdiktsviten:
Jag är så rädd.
Jag är så rädd för Persephone i mig,
som vill vara kvar hos de döda,
i detta arkiv av döda.
Jag är en hemsk arkivarie hos de redan döda,
vet du
Moder.
Ur ”Kore”, Kore, 1994

Denna destruktivitet skrämmer, men den skrämmer något mindre när rädslan för den
åtminstone kan formuleras i ord som medveten känsla.
Den sista dikten i den sista diktsamlingen skildrar ett evighetstillstånd eller evighetsperspektiv, som inte nödvändigtvis sträcker sig bortom vår värld utan tvärtom
kan gälla hoppet om just denna världs fortlevnad, i generation efter generation. Att ta
hand om döden är att vårda livet. Kore väntar på de nya döda som vore de pånyttfödda.
Hon väntar som dikten på nya läsare:
Och Kore stillar deras hunger
med dödsrikets mjölk
och tröstar deras hjärtan
med nordiska folkvisor i moll.
Ur ”Denna främmande storm”, Kore, 1994
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