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1. Inledning

Enligt Michael Riffaterres lyrikteori – som jag i föreliggande uppsats använder mig av – påbörjas

avkodningen  av  diktens  abstrakta  innebörd  i  den  andra  genomläsningen,  då  mimesis  redan

avkodats. Det vore naivt att i praktiken närma sig Edith Södergran (eller kanske någon lyriker alls)

med en sådan föresats. En så paradoxal, kryptisk och komplex, genom allting gäcksamt undflyende

diktare  kräver  ofta  åtskilliga genomläsningar  av den som vill  greppa mimesisplanet.  Och ännu

många fler  innan konturerna av något  underliggande,  abstrakt plan tar  form.1 Förnimmelsen av

dessa allestädes närvarande skikt är en del av vad som gör Södergrans diktning hänförande, och

dess  egen inneboende motsägelsefullhet  en  del  av  vad som gör  den så besvärlig  att  tyda  (och

emotionellt påfrestande att läsa). 

I läsningen av Dikter anar man strax vissa mönster: särskilt framträdande är dikotomin mellan å ena

sidan sagolandskap, frihet, systerskap och drömmar, å andra sidan desillusion, alienation, smärta

och underkastelse. Dessa två poler har många också tagit fasta på, liksom den genom diktsamlingen

urskiljbara krisnarration som förser dem med ett sammanhang. Det finns en rörelse mellan de två

oförenliga livshållningarna, en slitning mellan dröm och verklighet, det själsliga och fysiska, från

längtan till insikt och besvikelse. Krisnarrationen har av Södergrantolkare ofta framställts som en

berättelse om en ung kvinnas erotiska besvikelse, eller som en olycklig kärlekshistoria.2 Jag förnam

en irriterande friktionskänsla varje gång jag läste en sådan analys, även om jag till en början inte

kunde sätta fingret på varför. Under det mödosamma arbetet att sortera och uttyda det förvirrande

virrvarr av uttryck, motiv och paradoxer som är Dikter, fann jag en förklaring: jag uppfattade den

gängse läsningen av krisnarrationen som alltför reducerande. Det var min bestämda uppfattning att

den erotiska krisen eller kärlekshistorien bara var en dimension av, eller ett sätt att återge, någonting

vidare  och  mer  abstrakt.  Och  så  fann  jag  strax  att  Holger  Lillqvist  och  Riffaterre  försåg  min

tolkning med välbehövlig substans och legitimitet. Således beslöt jag att ägna min uppsats åt detta.

Inte bara för att komma till rätta med ovannämnda friktion genom att presentera min egen tolkning

av krisen i Dikter, utan också för att jag finner skildringen av jagets inre kamp djupt gripande, och

vill bidra till att åskådliggöra den.

Krisnarrationen är alltså inte så enkel som en kärlekshistoria med sorgligt slut, utan innefattar en

mer djupgående kris av existentiell art. Detta framgår om den läses intertextuellt, utifrån förloppet

1  Riffaterres lyrikteori och dess terminologi förklaras närmare i avsnitt 1.4.
2  Se avsnitt 1.4 och 2.1. 
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som målas  upp mer  eller  mindre  fragmentariskt  genom diktsamlingen.  Det  krävs  att  man låter

förloppets centrala begrepp öppna upp sig. Jag störde mig till exempel särskilt på att ”mannen” som

figurerar i många av krisdikterna så ofta tycktes tolkas på ett manifest plan, på bekostnad av hans

representativa egenskaper. Med Lillqvists ord: ”[d]enna i Södergranreceptionen gängse, feministiskt

orienterade läsart  är  på ett  självklart  sätt  rimlig,  men den är inte tillräcklig”.3 Givetvis inbjuder

diktsamlingens erotiska motivkrets till feministiska tolkningar, i och med kvinnans besvikelse över

mannens fysiskt betingade sexualitet, hans sätt att se kvinnans kropp framför hennes själ, och så

vidare. Vi erinrar oss, till exempel, den flitigt citerade slutstrofen i ”Dagen svalnar...”: ”[d]u sökte

en blomma/ och fann en frukt./ Du sökte en källa/ och fann ett hav./ Du sökte en kvinna/ och fann

en själ  –/  du är besviken”.4 Men jag anser att  sådana könsrollsorienterade perspektiv begränsar

Södergran som diktare. Att skilja på personen och den poetiska gärningen är förvisso ett steg vidare

från de länge dominerande biografiska läsarterna inom Södergranforskningen. Att skilja på diktens

mimetiska och abstrakta plan (även när det gäller motivkretsar inom vilka könsroller är centrala) är

dock ännu ett steg mot att erkänna Södergrans fulla räckvidd, och debutsamlingens fulla potential.  

1.1 Syfte

Det övergripande syftet med min uppsats är att belysa rörelsen från ett paradisiskt ursprungstillstånd

till desillusion, insikt och resignation. Därav är ett givet delsyfte att utreda och beskriva hur detta

förlopp ter sig i diktsamlingen. Eftersom mimetiska tolkningar av förloppet (som en kärlekshistoria

eller erotisk kris) tycks dominera, men också förminskar dess inneboende vidd, vill jag nå bortom

det mimetiska planet till (med Riffaterres terminologi) ”den poetiska signifikansens” plan. På så vis

ämnar  jag redogöra  för  hur  diktsamlingens manifestationer  av  krisförloppet  skildrar  en  kris  av

existentiell  art,  där förgänglighetsmotiv och konflikt  mellan det  själsliga och det sinnliga är  av

central betydelse. 

Ett  led i  min analys av desillusionstemat är att  åskådliggöra den inre konfliktens natur.  Den är

betydelsebärande  för  min  uppfattning  att  diktjagets  existentiella  kris  inte  egentligen  är  externt

betingad, utan består i motstridiga krafter som bor inom henne själv.  

En del Södergranforskare ser valmöjligheter veckla ut sig till följd av katastrofen. Jag hävdar att den

3 Holger Lillqvist, Avgrund och paradis. Studier i den estetiska idealismens litterära tradition med särskild hänsyn 
till Edith Södergran. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland 2001, s. 62.

4 Södergran, Edith, Samlade dikter, Stockholm: Wahlström & Widstrand 1989, s. 44.
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starkaste  spänningen i  själva  verket  ligger  i  omöjligheten att  välja,  och ångesten detta  orsakar.

Därför vill jag visa på oundvikligheten i krisens resultat för diktjaget, och dennas medvetenhet om

det oundvikliga. Den inre kampen, slitningen, och vägandet i vägskälet är en viktig del av krisens

framställning, men innebär inte att ett verkligt vägval existerar. 

Krisnarrationen eller katastrofskeendet i Dikter har åskådliggjorts av många, från olika perspektiv.

Men jag uppfattar det som att diktjagets reaktion, eller lösning, på krisen inte är utforskad i lika stor

utsträckning. Därför ämnar jag närmare undersöka katastrofens konsekvenser för diktjaget, så som

alienering från systrarna, resignationskänslor och ett bejakande av lidandet. 

1.2 Material

Min undersökning begränsar sig till Dikter, Edith Södergrans debutsamling från år 1916. Då temat

som intresserar mig genomsyrar verket intertextuellt och förekommer fragmentariskt i stora delar av

det,  är  en  skarp  avgränsning  till  ett  fåtal  dikter  omöjlig.  Däremot  urskiljer  sig  en  handfull

nyckeldikter,  som  är  särskilt  bärande  för  min  läsning  av  krisnarrationen.  Dessa  är:  ”Dagen

svalnar...”,  ”Violetta  skymningar”,  ”Våra  systrar  gå  i  brokiga  kläder...”,  ”Två  stranddikter”,

”Avsked”, ”Kärlek” och ”Smärtan”.

Jag använder mig av följande utgåva som primärkälla: 

Edith Södergran,  Samlade Dikter, Wahlström & Widstrand, Stockholm, 2001. Framledes hänvisas

till primärmaterial inom parantes i den löpande texten, enligt (SD, sidnummer).

1.3 Teori och metod

Jag gör en intertextuell läsning inom ramen för verket. De enskilda dikterna står alltså inte isolerade

utan läses i relation till varandra, varpå konturerna av krisnarrationen och dess förlopp framträder.

Detta är numer ett relativt vanligt sätt att förstå Dikter, och har gett upphov till åtskilliga analyser

som tar fasta på just krisen och/eller den olyckliga kärlekshistoria som berättas.5 En sådan intern

5 T.ex.: Gunnar Tideström, Edith Södergran, Stockholm: Wahlström & Widstrand 1991, s. 67–70;  Eva Ström, Edith
Södergran, Stockholm: Natur och Kultur 1994, kapitel 6: “En erotisk kris och dess valmöjligheter”; Ernst Brunner,
Till  fots  genom solsystemen.  En  studie  i  Edith  Södergrans  expressionism, Stockholm:  Bonniers  1985,  rubriken
”Alienation”  i  kapitel  VI;  Olof  Enckell,  Esteticism  och  nietzscheanism  i  Edith  Södergrans  lyrik:  akademisk 
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kontext bygger, för att tala med Lillqvist, upp ett ”poetisk lexikon som läsaren kan anknyta till vid

tolkningen av enskilda dikter”.6 För att nå djupare är det dock användbart  – och för min läsart

nödvändigt – att (liksom Lillqvist i sin analys av Södergrans författarskap) skilja mellan ett manifest

betydelseplan  (kärlekshistoria)  och  ett  underliggande  ”poetiskt”  betydelseplan  av  mer  abstrakt

karaktär.

Michael Riffaterres gör i sin lyrikteori, som han redogör för i  Semiotics of Poetry, en distinktion

mellan den mimetiska och poetiska betydelsens plan, eftersom poesi i hans mening alltid uttrycker

saker  indirekt.  Vid  första  genomläsningen  dominerar  mimesis,  det  vill  säga,  den  direkta

representation  av  verkligheten  som dikten  förmedlar  genom sin  ”semantiska  sekvens”.7 Denna

semantiska  sekvens  är  under  konstant  förändring  genom  dikten  och  kännetecknas  av  stor

variationsrikedom för att likna den komplexa verkligheten. På detta det mimetiska planet uttrycker

dikten sin  betydelse (”meaning”).  Betydelseplanet uttrycker indirekt diktens poetiska  signifikans

(”significance”), som i motsats till det mimetiska planet kännetecknas av enhetlighet.8 Ett sådant

indirekt uttryckssätt  stör representationen av verkligheten,  eller  mimesis,  för läsaren,  genom att

peka på någonting annat.9 Således äger den semiotiska processen rum i läsarens sinne, och den

börjar först vid andra genomläsningen, då den mimetiska betydelsen redan avkodats.10  

Min förståelse av krisnarrationen hos Södergran är delvis inspirerad av Horace Engdahls analys av

Stagnelius  i  Den  romantiska  texten.  Katastrofskildringarna  hos  dessa  två  poeter  har  vissa

fundamentala likheter. Även hos Stagnelius är, som Engdahl påvisat, en idealiserad urtid följd av

kris och desillusion essentiella komponenter, liksom ett ögonblickligt, ödesdigert skifte – snittet –

som förflyttar diktsubjektet från det första tillståndet till den andra. Jag fann vidare att Engdahls

konstruktion av ett krisschema utifrån den poetiska texten var ett användbart tillvägagångssätt att 

angripa och  kartlägga också  Södergrans undflyende, förvirrande och ibland kryptiska krisskildring.

Därav schemat över Dikters krisförlopp som inleder del 2.1.11 

   avhandling, som med tillstånd av filosofiska fakulteten vid Helsingfors universitet framlägges till offentlig granskning
i auditorium VII lördagen den 12 mars 1949 kl.12, (diss.) Helsingfors: Helsingfors universitet 1949, s. 58.

6   Lillqvist, 2001, s. 52.
7   Michael Riffaterre, Semiotics of Poetry, Bloomington och London: Indiana University Press, 1978, s. 2.
8   Ibid., s. 2–3.
9   Ibid., s. 2.
10 Ibid., s. 4. 
11  Horace Engdahl, Den romantiska texten. En essä i nio avsnitt, Stockholm: Bonniers 1986, s. 160. 
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1.4 Tidigare forskning

Biografiska läsarter var länge dominerande inom Södergranforskningen och får betraktas som en

betydande huvudlinje. Gunnar Tideströms omfattande monografi, Edith Södergran (1949), var den

första aspirerande på att vara uttömmande. Med ett nästan uteslutande biografiskt anslag analyserar

Tideström författarinnans liv utifrån hennes dikt, och vice versa. Han läser till största delen dikterna

som skildringar av hennes liv, och drar paralleller till biografiskt viktiga personer och händelser.

Södergran ges ett skimmer av tragisk hjältinna, då han tar fasta på hennes sjukdom och (förmodade)

ensamhet och isolering. Monografin är fortsatt oumbärlig som källa till  historiska fakta rörande

Södergrans liv och dikt, då flera av de personer och källor Tideström använde sig av i sin både

omfattande och detaljerade forskning inte längre finns tillgängliga. Samtidigt är hans verk numer

föråldrat inom vissa områden; han förser oss till exempel med en ”konstitutionspsykologisk” studie

av författarinnan, grundad enbart på hennes porträtt.12 Andra verk av vikt som helt eller delvis följer

den  biografiska  linjen  (ibland  kallad  Tideströmtraditionen),  är  Olof  Enckells  Esteticism  och

nietzscheanism i Edith Södergrans lyrik (1949) och Eva Ströms Edith Södergran (1994). Båda dessa

grundar sig helt eller delvis på Tideström. Enckell anser rentav att det  ”bara” finns ”ett sätt” att

verkligen förstå hennes poesi: att ”lära känna personligheten och livssituationen” bakom den.13 Han

ägnar  sig  dock  inte  huvudsakligen  åt  biografisk  forskning,  utan  åt  att  studera  och  spåra

”idédramatiken”  i  Södergrans  produktionen,  med särskilt  fokus på Nietzsche.14 Ströms verk  tar

formen av en rätt personligt hållen reflektion kring Södergrans lyrik, men sammankopplar även

genomgående  hennes  dikt  med  hennes  liv.  Lutande  sig  mot  Tideström  tolkar  hon  diktningen

mimetiskt och biografiskt. 

På senare tid har mycket opposition gentemot biografiska läsarter tagit form, inte minst inom en

annan av vad som får räknas till Södergransforskningens huvudlinjer: den feministiskt orienterade.

Ebba  Witt-Brattström,  en  av  dess  frontfigurer,  kritiserar  i  Ediths  jag.  Edith  Södergran  och

modernismens födelse (1997), kraftfullt den ”manliga” forskartraditionen, vilken hon uppfattar som

förminskande och karaktäriserad av ”farbroderligt  förmynderi”.15 Dessa farbröder  tvingar,  enligt

Witt-Brattström,  in  Södergran i  en  trång,  tillrättalagd mall  i  syfte  att  parera  det  hot  mot  deras

maskulina identiteter som hon utgör. Witt-Brattström opponerar sig också specifikt mot biografiska

läsarter, och påpekar mytologiseringen de ger upphov till, samt rundgången de ibland resulterar i då

12 Tideström 1991, s. 73-74.
13 Enckell 1949, s. 57.
14 Ibid., s. 5.
15 Ebba Witt-Brattström, Ediths jag. Edith Södergran och modernismens födelse, Stockholm: Norstedts 1997, s 9. 
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dikten används för att förstå livet som används för att förstå dikten. Hon studerar hur Södergran

skapar sitt poetiska jag i en kontext av samtida feminism, andra kvinnliga författare, och konceptet

”den nya kvinnan”.16 Även om undersökningen innehåller både biografiska, historiska och textnära

analyser, används inte dikten för att dechiffrera livet eller vice versa.  Också Agneta Rahikainen

ansluter sig till den feministiskt orienterade linjen, vilken ter sig som något av en motpol till den

biografiska. I sin biografi över Södergran, Kampen om Edith. Biografi och myt om Edith Södergran

(2014),  tar  hon  liksom Witt-Brattström bestämt  avstånd  från  biografiska  läsningar  av  dikterna

(delvis på grund av det tunna källmaterial Tideström haft att tillgå), och blottlägger den enligt henne

skadliga författarmyten de gett upphov till. 

Föga oväntat finns även betydande forskning som inte inordnar sig i något av dessa läger. Ernst

Brunner studerar i Till fots genom solsystemen. En studie i Edith Södergrans expressionism, (1985)

Södergrans expressionistiska metod och dess genetik. Han urskiljer i hennes diktning tre dikteriska

tillstånd: alienation, elevation och sublimering.  Dikter tillhör det första tillståndet, alienation, där

krisdiktningen  ingår.  Holger  Lillqvists  avhandling  Avgrund  och  paradis.  Studier  i  en  estetiska

idealismens litterära tradition med särskild hänsyn till Edith Södergran (2001) utreder idealismens

idékomplex  i  Södergrans  diktning.  Han  ser  förgänglighetsproblematik  som  grunden  för

katastrofkänslorna,  och  redogör  för  det  komplexa  sambandet  mellan  erotik  och tidslighet.  Som

Riffaterres lyrikteori påbjuder, skiljer Lillqvist  mellan diktens mimetiska och abstrakta plan och

visar att förgänglighetskänslorna i de erotiska dikterna ”står i centrum, på ett sätt som på dikternas

mimetiska plan svårligen låter sig inordnas i det erotiska sammanhanget”.17 Avgörande för hans

analys är uppfattningen om det mimetiska planets motiv som representationer av mer abstrakta,

existentiella problem. Följaktligen är Lillqvist av hög relevans för min egen undersökning, vilken

delvis tar stöd mot hans betraktelser. 

16 Ibid., s. 119.
17 Lillqvist 2001, s. 30. 
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2. Analys

2.1. Krisnarrationen

Krisnarrationens skeende kan, för överskådlighetens skull och mycket förenklat, indelas som följer: 

I. Ursprungstillstånd

II. Möte med verkligheten (snittet)

III. Katastrof

IV. Desillusion

V. Reaktion

VI. Lösning

På mimetisk nivå utspelar sig krisnarrationen till stor del i form av en olycklig kärlekshistoria med

inslag av en erotisk kris. Där framstår diktjaget som en längtansfull jungfru med kärleksdrömmar,

och  mannen  som  krossaren  av  dessa  drömmar  genom  sitt  mer  sinnliga  och  mindre  själsliga

förhållningssätt  till  det  erotiska,  och  genom att  lämna  diktjaget  med  ett  krossat  hjärta.  Denna

historia framträder relativt tydligt, och har genererat både biografiska och feministiska läsningar.

Tideström  härleder  kärleksdikterna  till  författarinnans  förälskelse  i  en  äldre,  gift  man,  som

sedermera  lämnar  orten  och  henne.  Förkastandet  av,  och  föraktet  gentemot,  mannen  som

förekommer i vissa dikter (t.ex. ”Violetta skymningar...”) förklaras av att hon har sårats och hyser

hämndbegär.18 Ström läser, också biografiskt, ”en tragisk berättelse om en kärlekshistorias uppgång

och fall, en skildring av en kvinnas möte med sexualiteten”. Hon ser diktsamlingen som ett rådvillt

utforskande av de livsalternativ som vecklar ut sig för diktjaget till följd av krissituationen.19 Temat

och berättelsen öppnar sig på ett  naturligt  sätt  för feministiska tolkningar,  och den feministiska

traditionens  läsningar  av  Dikter handlar  till  stor  del  om könsrollerna  och  den  könskultur  som

presenteras och problematiseras.20 Går man bortom den yttre kärlekshistorien och betraktar den i sitt

vidare sammanhang, framträder den dock snarare som en manifest representation (av flera) av ett 

18 Tideström 1991, s. 67–70.
19 Ström 1994, s. 67, 81.
20 Witt-Brattström läser diktsamlingens man- och kvinnobegrepp utifrån samtidens kvinnosakspolitiska idékomplex; 

mansbilden som framträder förnekar ”den nya kvinnans” själ. Också Rahikainen tar fasta på temat ”kärlekslängtan 
som leder till besvikelse”, samt lyfter fram dikter som hon anser förnekar mannens makt att definiera kvinnorollen, 
eller pekar på hans objektifiering av kvinnan (Agneta Rahikainen, Kampen om Edith. Biografi och myt om Edith 
Södergran, Stockholm: Atlantis 2014, s. 121).
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mer övergripande desillusionstema. Ovannämnda läsningar har gemensamt att de mer eller mindre

begränsar sig till mimesis och därför inte utforskar manifestationens större kontext och innebörd.

Jag menar att  krisskeendet som skildras inte är avhängigt ”mannen” i  så stor utsträckning som

merparten  av  forskningen  gör  gällande,  och  att  ”mannen”  kan  läsas  som en  representation  av

någonting mer abstrakt, liksom mycket annat inom mimesisplanets motivkretsar. Jag återkommer

till och utvecklar dessa resonemang i avsnitt 2.2.

Skildringen av förloppet har två berättarnivåer: ett efterhandsjag som förser oss med en retrospektiv

framställning av krisnarrationen, och ett mitt i handlingen-jag.21 Det finns en tydlig uppdelning i

diktjagets världsbild mellan livet före (I) och efter (III–VI) det katastrofala snittet (II). Den bild som

det nutida diktjaget målar upp av det forna, ungdomliga jaget kännetecknas av naivitet och luftslott,

men samtidigt framställs världen före snittet som en av frihet, sagolika naturlandskap, systerskap

och  förväntan  om  lycka.  ”Violetta  skymningar...”  är  ett  av  de  starkaste  uttrycken  för  denna

stämning: ”nakna jungfrur lekande med galopperande kentaurer…/ Gula solskensdagar med granna

blickar,/.../ / vi äro alla krigarinnor, hjältinnor, ryttarinnor” och så vidare (SD 54). Jag läser ”Violetta

skymningar...” som ett uttryck för desperat längtan tillbaka till tiden före katastrofen, en hänryckt

förhärligande  av  diktjagets  ”urtid”  –  en  av  få  dikter  i  samlingen  där  det  berättande  jaget  inte

förhåller  sig  kritiskt  till  sin  tidigare  naivitet,  utan  istället  lyfter  fram  extasen  i  det  fria

ursprungstillståndet . Förakt och raseri riktas mot mannen, som förnekas tre gånger, och en utopisk

drömbild byggs upp vari mannen inte existerar att bringa desillusion och förflytta diktjaget från

sagovärlden.  Dikten  kan  placeras  i  del  III  av  skeendet:  katastrofen.  Det  är  uppenbart  att

desillusionen  är  ett  faktum,  men  ännu presenteras  inte  de  insikter  som skall  komma i  ett  mer

reflekterande  post-katastrofskede  om  ursprungsvärldens  illusoriska  natur.  Istället  upphöjs  och

romantiseras det ursprungliga i (vad som kan tolkas som) ett smärtfyllt försök att ogiltigförklara

eller undfly det som väntar på andra sidan snittet. En annan dikt där jaget placerar sig själv hos

systrarna i urtiden är ”Vi kvinnor”, där vi-anaforen talar sitt tydliga språk, och kvinnorna återigen

framställs som naturliga, livfulla och sagolika, i kontrasteras till mannens kyla och livlöshet (SD

82).22 

I många av föreliggande dikter skildras flera av krisnarrationens skeden. Återkommande i dikterna

är  ett  förlopp  som hänvisar  till  (eller  antyder)  ett  ursprungstillstånd  (I)  av  ungdomliga,  naiva

sagodrömmar och slutar med desillusion (IV) – exempelvis i ”Två stranddikter” och ”Våra systrar

21 Detta har påpekats också av Lillqvist; se Lillqvist 2001, s. 55.
22 “Vi kvinnor äro så nära den bruna jorden./ Vi fråga göken, vad han vänta av våren,/ vi slå armarna kring den kala 

furan,/ vi forska i solnedgången efter tecken och/ råd.”
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gå i brokiga kläder...”.  I  den förstnämnda beskrivs hur diktjagets ungdom ”satt med heta kinder/

och jublade: solen kommer!”, samtidigt som det är tydligt (för läsaren och nutidens jag) att hon

bedrar sig i sin längtan, eftersom hennes liv i själva verket var ”så naket/ som de gråa klipporna”

och ”så kallt/ som de vita höjderna”. I denna dikt inträffar desillusionen i och med att solen går ned,

och del två karaktäriseras av ensamhet och sorg över  ”dagarna som komma och gå” under det att

sagorna diktjaget ”hört som barn/ gråta i [hennes] hjärta” (SD 68-69). I ”Våra systrar gå i brokiga

kläder…” var diktjaget en gång ”så mjuk som ett ljusgrönt blad/ och hängde högt uppe i den blåa

luften”, tills en inre kris plötsligt inträffar (”då korsades två klingor i mitt inre”) i samband med ett

möte (”en segrare förde mig till  sina läppar”) och slutar med att  hon ”skälvande av tårar” blir

lämnad ”på en ö som heter vinter” (SD 61). Samma slags förlopp kan skönjas genom diktsamlingen

i sin helhet,  och får så sin utvidgade och mer kompletta  form när fragmenten eller  de berörda

enskilda dikterna sammanfogas till ett narrativ. Ingen av dikterna förser i isolerad form läsaren med

kunskap  om hela  den process,  som slutligen  leder  diktjaget  till  resignation  och  glorifiering  av

lidandet (VI).  Ursprungsbilden, vilken vi bara har tillgång till  via diktjagets minne (även mitt  i

handlingen-jaget  befinner  sig  alltid  efter den)  representeras  av  drömmar  om  lycka,  sagor,

systerskap, (kärleks)längtan, triumferande stark kvinnlighet, och mannens frånvaro.

I del V av berättelsen (reaktion), när verkligheten fullt ut har accepterats som verklig (i.o.m. del IV:

desillusion), kan vi tvärtom skönja ett tydligt, om än motvilligt, avståndstagande från systrarna som

lever kvar i den bedrägliga urtiden. I ”Våra systrar gå i brokiga kläder...” framstår diktjaget som en

betraktare  av  systrarna  snarare  än  som  en  av  dem.  De  framställs  som  aningslösa  utövare  av

självbedrägeri, något diktjaget enkelt genomskådar: ”de hava vatten och luft i sina korgar/ och kalla

det blommor” (SD 61). Med hänsyn till det urtida systerskap som behandlats ovan, som diktjaget

fullt ut har ansett sig tillhöra, synliggörs något av den rörelse som sker genom diktsamlingen – vi

uppfattar  den tack vare det  särskilda ”poetiska lexikon” som byggs upp i  verket,  där  systrarna

representerar ursprungstillståndet (I).23 Detta visar också på den slitning mellan polerna som är en

väsentlig del av diktjagets inre kamp (III, IV och delvis V): hon slits mellan impulsen att ansluta sig

till systrarna och att  distansera sig från dem, liksom mellan impulsen att  trotsa mannen och att

acceptera (och underkasta sig) den verklighet han representerar.  Denna spänning skildras på ett

explicit sätt i ”Avsked”, som på det hela taget är en synnerligen paradoxal och motsägelsefull dikt:

jagets systrar ”hava ännu icke märkt/ att [hon] icke mer ser på dem...”, och hennes ambivalens inför

skiftet uttrycks då hon vill ”hava en smula ledsamt,/ men [hennes] hjärta är lyckligt och skrattar åt

23 Term lånad av Lillqvist, se: Lillqvist 2001, s. 52.
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allt!” samtidigt som hon bönfaller systrarna att hålla henne tillbaka (SD 95). (I avsnitt 2.2. redogörs

mer ingående för denna inre konflikt).

2.1.1. Krisdiktningens mimesisbrytande drag

Inom den erotiska motivkretsen är den berömda ”Dagen svalnar...” är en av de dikter som tydligast

iscensätter  katastrofens  inträffande.  Mötet  med  mannen  representerar  mötet  med  verkligheten:

”verklighetens  hårda  klang”  slår  mot  diktjagets  ”sköra,  sköra  drömmar”,  en  upplevelse  som

fundamentalt förändrar henne och hennes livshållning.24 Inom den feministiska tolkningstraditionen

har  man  ofta  läst  dikten  som  en  besviken  kommentar  på  mannens  kvinnosyn,  och  på  den

avgrundsdjupa skillnaden mellan mannens och kvinnans inställning till erotiken. Witt-Brattström

framhåller ”bristen på kommunikation mellan könen” som ett tema i dikten och i debutsamlingen i

stort,  och uttolkar i ”Dagen svalnar...” ett diktjag som skriver in sig som den ”Nya kvinnan”, i

kontrast till  diktens mansperson som tillhör den gamla tiden.25  Det finns emellertid ingenting i

dikten som egentligen antyder att ett missförstånd förekommer. Det finns heller ingenting som tyder

på att diktjaget förväntar eller önskar sig något utöver tillfällig, fysisk kärlek av mannen: första

strofen uttrycker sinnlig längtan och kroppslighet, och utmynnar i en hopning av uppmaningar till

honom att ta för sig av hennes kropp (”hand”, ”blod”, ”arm”, ”smala axlars längtan”, ”ditt tunga

huvud mot mitt bröst”). Raden ”en enda natt, en natt som denna” visar på diktjagets uppfattning att

det handlar om en tillfällig förbindelse (SD 42).  Det ligger i  så fall  närmare till  hands att  läsa

slutstrofens bittra besvikelse som diktjagets besvikelse på sig själv – avser hon att gå in i mötet som

en fysisk kvinna och misslyckas med att bortse från sin själ? Eller förväntade hon sig en storslagen

köttets  och  själens  symbios  som inte  uppnåddes?  Lillqvist  argumenterar  för  att  man kan  ”läsa

slutstrofen främst som en gestaltning av jagets kritiska självreflexion och självtilltal /.../. Frågan är

nämligen om jaget självt förmått leva upp till  sina ideal. Den första strofen säregna anknytning

mellan sinnligt och andligt antyder nämligen att diktjagets förväntningar är omöjliga att infria”.26

(Södergrans idealism och konflikten själsligt-fysiskt utvecklas i 2.2.)

24 Här avviker jag från min huvudsakliga primärkälla och lutar mig istället mot 2015 års utgåva: Edith Södergran,
Samlade Dikter, Stockholm: Wahlström & Widstrand 2015, s. 18. Detta eftersom “sköra, sköra” i tidigare utgåvor
skrivits “skära, skära”, p.g.a. en felaktig avskrivning av Södergrans manuskript. (”’Den finlandssvenska boken’ och
andra händelser 2001” [osign.], Källan, 2001:4, s. 2.).

25 Witt-Brattström 1997, s. 230–239.
26 Holger Lillqvist, ”Eufori, dröm, verklighet. En linje i Edith Södergrans lyrik”, i På fria villkor. Edith Södergran-   
       studier, Arne Toftegaard Pedersen (red.), Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland 2011, s. 149.
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Ovannämnda kontradiktioner är inte de enda som skapar friktion i en mimetisk tolkning. Även om

”kastade”  i  andra  strofen  (”[d]u  kastade  din  kärleks  röda  ros/  i  mitt  vita  sköte”)  visserligen

signalerar ett mått av otillbörlig vårdslöshet (åtminstone ställt mot det oskuldsfullt sårbara ”mitt vita

sköte”)  förklarar  det  inte  den  egendomliga  vändning  dikter  tar  i  strofens  slutrader,  från

invokationen: ”O du härskare med kalla ögon” till den gåtfulla raden ”darrande kände jag genast

igenom honom” i strof tre (SD 43). Lillqvist identifierar manifestationens påtagliga diskontinuitet i

denna dikt som en otvivelaktig ”mimesisbrytning i Riffaterres mening, och därtill av en art som

torde sakna direkta motsvarigheter annanstans i samlingen”.27 I sin omfattande avhandling noterar

han  att  de  många  dikterna  med  erotiskt  innehåll  i  samlingen  förefaller  ”ha  ett  annat  plan  där

katastrof- och förgänglighetskänslor står i centrum, på ett sätt som svårligen låter sig inordnas i det

erotiska sammanhanget”.28 

En viktig faktor som pekar mot ett bredare, övergripande desillusionstema än det som rör erotiken

och mannen, är de dikter utan mötet med mannen i fokus, men som ingår i samma tema och skildrar

samma förlopp. I ”Två stranddikter”, till exempel, är mannen helt frånvarande, och det är istället

solen som genom att gå ned orsakar desillusionen (även om ungdomen med heta kinder klart har en

erotisk laddning, iallafall i kontext av övriga krisdikter). Solens nedgång, dagens slut och hösten är

återkommande motiv som jämte mannen används för att skildra katastrofen, eller skiftet i diktjagets

livshållning.29 Några andra exempel på dikter där mannen lyser med sin frånvaro, och vilka stödjer

min läsart, är  ”Stjärnorna”, ”Vägen till lyckan” och ”Två gudinnor”, som på olika sätt beskriver

desillusion  eller  tecknar  dikotomin  mellan  dröm  och  verklighet.  Alla  dessa  inordnar  sig  i

krisnarrationen och bär betydelse för förståelsen av dess olika skeden. Det något abstrakta ”lyckan”,

eller  snarare  förväntningen  av  densamma,  tycks  vara  den  gemensamma  nämnare  som  knyter

samman de olika motiven, då den representeras än av mannen/kärlek,  än av solen/våren, än av

sagorna från barndomen. I ett sådant sammanhang förefaller det rimligt att läsa mannen-kärleken-

erotiken som en av flera möjliga gestaltningar av ett existentiellt grundproblem, snarare än som en

primärhistoria i sig själv. På ett mer uttalat sätt använder Södergran samma grepp i exempelvis ”Två

gudinnor”, där ”lyckan” och ”smärtan” personifieras (SD 92–93). 

Tidslighet och förgänglighetsproblematik är, som Lillqvist har visat, väsentliga faktorer i utlösandet

av katastrofen, och så även smärtan som kommer av att verkligheten, eller realiserandet av sagan,

27 Lillqvist 2001, s. 59.
28 Ibid., s. 30.
29 Några exempel på dikter med solnedgångs- och dagens slut-motiv: “Dagen svalnar...”, “Du som aldrig gått ut ur ditt

trädgårdsland...”, ”Stjärnorna”, ”Två stranddikter”, ”Solnedgång”, ”Kväll”. Några exempel på dikter med 
höstmotiv: ”Höstens dagar”, ”Höstens bleka sjö”, ”Höst”, ”Höstens sista blomma”. 
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inte  motsvarar  diktjagets  längtansfulla  drömmar.  I   ”Dagens  svalnar….” är  ”längtan  ställd  mot

realisering,  dröm ställd  mot  verklighet,  det  sinnliga  mot  det  andliga,  och  dessa  fundamentala

motsättningar gestaltas mimetiskt inom ramen för kärleksförhållandets motivvärld, vars möjligheter

för  detta  syfte  Södergran  suveränt  utnyttjar”.30 Upptäckten  att  ingenting  är  bestående  präglar

desillusionsdiktningen  i  stort.  Särskilt  synlig  är  kanske  denna  romantikens  fascination  för  det

flyktiga  och obeständiga  i  det  återkommande solmotivet,  som vi  sett  i  ”Två stranddikter”,  där

ingenting utöver solens nedgång och dagens slut skrivs in som orsak till  katastrofkänslan.  Men

samma problem är framträdande även inom den erotiska motivkretsen – ett tydligt exempel är den

snabbt  vissnande rosen  i  diktjagets  händer  i  ”Dagen svalnar...”.31 (Notera  titelns  anspelning på

solens nedgång och dagens slut.) 

 

Essentiell för Lillqvists (och även min) tolkning är uppfattningen om ”mannen” i  Dikter som ett

metonymiskt  tecken.  I  motsats  till  merparten  av  Södergran-tolkare  ser  Lillqvist  mannen  i

diktsamlingen som ”ett tecken för den kanske vidaste identitet man över huvud taget kan tänka sig:

det  reella”,  snarare  än  som en  man  i  konkret  mening.32 Det  är,  skriver  han,  ”fråga  om ett  i

diktsamlingen  konsekvent  genomfört  allegoriserande  drag  som  tenderar  att  spränga  den  snävt

erotiska ramen och ge mannen en starkt representativ karaktär”.33 En sådan läsning tonar givetvis

ner könsrollernas betydelse, och talar även starkt mot biografiska tolkningar. Brunner är inne på

samma spår då han ser mannen som en ”köttslig transponering ur poetens stridiga psyke”.34

2.2 Den inre konflikten

Det  finns  alltså  en  stor  skillnad  mellan  hur  diktjagets  värld  ter  sig  före  och  efter  katastrofens

inträffande. Ofta skildras ett snitt som omedelbart förflyttar jaget från hennes tidigare världsbild till

en annan. Engdahl beskriver detta fenomen hos Stagnelius: ”[v]anligen är de motstridiga visionerna

utplacerade i  ett  berättande förlopp, som Före och Efter,  där omkastningen är ett  ögonblick av

desillusion  eller  förtrollningens  brytande:  en  snitt  som  avskiljer  jaget  från  en  ursprunglig

glansvärld”.35 Detta ögonblick är centralt också hos Södergran; det hänvisas till i åtskilliga dikter

och beskrivs  mer  utförligt  i  ett  fåtal.  Mest  ingående skildras  katastrofens  inträffande i  ”Dagen

30 Lillqvist 2001, s. 60.
31 Bilden av organiskt sönderfall är närvarande genom diktsamling, som till exempel i spegelbilden i ”Kärlek” eller 

hos de stora blommorna i ”Den speglande brunnen”.
32 Lillqvist 2011,  s. 148
33 Lillqvist 2001, s. 42. 
34 Brunner, 1985, s. 154. 
35 Engdahl 1986, s. 155.

13



svalnar...”, och det präglas av omedelbarhet: hon känner genast igen mannen. Instinktivt och utan

eftertanke vet  hon att  någonting djupt omvälvande drabbar  henne. Parallellt  med denna snittets

omedelbara  insikt  drabbar  saknaden  av  det  som  därigenom  gått  förlorat,  det  vill  säga,

ursprungstillståndet av ”klingande jungfruskratt” och ”kvinnofrihet med högburet huvud” (SD 43).36

I ”Avsked läser vi: ”[f]örfärlig var den stora branden som lade/ min ungdom i aska”, och vidare:

”det  oundvikliga  skall  ske  som  ett/  svärdshugg  –/  jag  går  [från  systrarna]  utan  avsked  och

obemärkt,/ jag går helt och kommer aldrig åter” (SD 97). Dessa rader avslöjar flera saker som är

definierande  för  krisen:  att  ungdomens  utopiska  existens  utplånas,  att  diktjaget  separeras  från

systerskapet, att upplevelsen är våldsam och smärtsam som en ”brand” eller ”svärdshugg”, men  av

särskild  vikt  är  emfasen på katastrofens interna natur. Det motsägelsefulla förhållandet mellan å

ena sidan en katastrof som beskrivs som en förfärlig, ödeläggande brand och som ett svärdshugg, å

andra  sidan  dess  obemärkthet  för  systrarna  i  hennes  närhet,  talar  för  att  skeendet  i  princip

uteslutande äger rum i diktjagets sinne. I diktens början får vi veta att systrarna ”ännu icke märkt”

att jaget känslomässigt redan har skiljt sig från dem och riktat uppmärksamheten åt annat håll (SD

95). Det är  alltså inte fråga om någon i  yttre bemärkelse dramatisk eller  ens noterbar katastrof

(ytterligare en faktor som kan sägas peka bort från den mimetiska nivån i skeendet). En viktig

nyckel till läsningen av svärdshugget som ett otvivelaktigt internt sådant finner vi i en annan dikt – i

”Våra systrar gå i brokiga kläder...” kan vi läsa följande beskrivning av katastrofögonblicket: ”då

korsades två klingor i mitt inre/ och en segrare förde mig till sina läppar” (min kurs.) (SD 61). Ingen

av klingorna svingas mot diktjagets utifrån. De har snarare funnits inom henne redan tidigare, men

inte orsakats att korsa varandra och frambringa en inre konflikt tillika identitetskris och existentiell

ångest, förrän hon står inför diktsamlingens ”man”. 

Det är både anmärkningsvärt och förbryllande att det i ”Dagen svalnar...” finns ett så tydligt element

av igenkänning, och avsaknad av förvåning. Raderna: ”[j]ag såg min herre för första gången i dag,/

darrande kände jag genast igen honom” bildar en slående paradox (SD 43). Varför känner hon igen

någon hon ser för första gången? Möjligen för att hon upptäcker att han reflekterar eller motsvarar

någonting  inom henne  själv  (se  klingorna  ovan);  möjligen  också  för  att  hon  någonstans  i  sitt

medvetande  väntat  på  denna  stund,  som  vore  den  förutbestämd.  Åtminstone  det  förstnämnda

förefaller sannolikt,  särskilt  i  sken av andra betydelsefulla dikter där spegelmotivet  är explicit:

”Violetta skymningar...” och ”Kärlek”. I den förra heter det att ”[m]annen är en falsk spegel den

solens dotter/ vredgad kastar mot klippväggen”, och i den senare skådar diktjaget sitt eget sönderfall

36 Att landa i acceptans av denna djupa förändring, däremot, förefaller vara en mer utdragen process, och det är vad som
genererar den hårda, inre strid som diktjaget utkämpar genom större delen av diktsamlingen. Se avsnitt 2.2.1.
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i  mannens spegel  (SD 54).  Vi kan alltså  konstatera,  utifrån diktsamlingens egen mytologi,  att  

mannen har speglande egenskaper, och att spegelbilden väcker jagets katastrofkänslor.37  

Lillqvist  har  påpekat  att  det  finns  skäl  till  ”försiktighet  i  fråga  om  betonande  av  polariteten

kvinna/man”. Detta eftersom de attribut mannen ofta förknippas med inom den erotiska berättelsens

ramar även tillskrivs växelvis naturen och jaget i dikter inom andra motivkretsar; ”tyngd, hårdhet

och orörlighet /.../ karaktäriserar det melankoliska diktjaget i ’Livet’ och ’Jag’”, till exempel.38 I min

tolkningslinje  ansluter  jag  mig  till  försiktighetsuppmaningen gällande  det  vid  första  ögonkastet

antitetiska  förhållandet  mellan  diktsamlingens  kvinno-  och  mansbegrepp,  och  framhåller  som

ytterligare skäl därtill spegelmotivets vikt för krisnarrationen. I överensstämmelse med synen på

”Violetta skymningar…” som ett uttryck för ett slags förnekelsefas i krisen, kallas ju där mannen

för ”en falsk spegel” – jaget vill inte acceptera möjligheten att spegelbilden tvärtom reflekterar

något inom henne henne själv eller avslöjar en sanning om verkligheten, och reagerar genom att i

desperation kasta den ifrån sig, krossande den mot klippan.39 

2.2.1 Uppror och resignation

I  vad  består  då  diktjagets  inre  konflikt?  De  korsade  klingorna  synes  stå  för  insikten  om

verklighetens beskaffenhet (lyckodrömmarnas bedräglighet och alltings förgänglighet), i strid mot

jagets innerliga längtan tillbaka till  tillståndet före denna insikt, impulsen att  förneka och trotsa

verkligheten.  Således  slits  hon  mellan  två  olika,  oförenliga  livshållningar.  Denna  extrema

ambivalens yttrar sig bland annat genom två motstridiga känslomönster: insikten tycks aktualisera

sårbarhet och undergivenhet, medan förnekelsen för med sig behovet att av vara stark, upprorisk, fri

och  självständig.  Det  senare  illustreras  kraftfullast  i  den  ursprungsglorifierande  ”Violetta

skymningar”, där självhävdelsen, trotset och raseriet råder, och frihetsanspråken tydligt uttrycks. Ett

annat exempel på upproriskhet finner vi i ”Låt ej din stolthet falla”, där ett diktdu uppmanas att inte

ge vika för impulsen att söka sig till mannen och därigenom visa sig svag: ”[l]åt ej din stolthet

falla,/  skrid  ej  du  nakna/  i  hans  armar  ömt”.  I  denna  dikt  tilltalas  en  kvinna  som ännu  inte  

37 Återigen kan även den tydliga kopplingen mellan krisen och förgänglighetsproblemet påpekas. Förutom det uppenbara
förgänglighetsbudskapet i ”Kärlek”s spegelbild (”mina skuldror voro gjorda av/ stoft och smulade sig sönder” o.s.v. (SD
103)) är den vissnande rosens centrala placering i ”Dagen svalnar...” talande; det är i direkt anslutning till rosen som den
distinkta mimesisbrytningen (från ”[o] du härskare /…/ (SD 43)) sker.

38 Lillqvist 2001, s. 44.
39 Spegelmotivet återkommer på flera ställen i diktsamlingen, som i ”Två stranddikter”, ”Lyckokatt” och ”Avsked”. I 

“Den speglande brunnen”, där  “stora blommor förlora sina skönaste blad...” är förgänglighetsmotivet (det 
organiska sönderfallet) liksom i ”Kärlek” tydligt förenat med spegelmotivet. 
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konfronterats av verkligheten, utan lever med villfarelsen om att den kan erbjuda lycka – någonting

som dock omöjliggörs av alltings obeständighet. Lyckan är omöjlig om den inte är evig: ”[f]ör den

som skådat smutsen i fröjdens korta vår/ den intet återstår/ än het förfrysa” (min kurs.) (SD 91). På

så sätt innehåller dikten både ett visst mått av trots (i uppmaningen till duet att inte vara svag och

vila i mannens armar) och insikt, och däremellan eventuellt en förhoppning om att ”rädda” ännu

oförstörda systrar från samma katastrofala insikt.40 

Den motsatta  impulsen,  d.v.s.  att  ge  efter  för  insikten  och underkasta  sig  verkligheten,  är  mer

komplex.  ”Dagen  svalnar…”  innehåller  några  av  de  mest  intensiva  uttrycken  för  diktjagets

undergivenhet. ”O du härskare med kalla ögon,/ jag tar emot den krona du räcker mig,/ som böjer

ner mitt huvud mot mitt hjärta...” och ordvalet ”min herre” visar att en för diktjaget ytterst påtaglig

maktförskjutning har etablerats. Tar vi också i beaktande ”hans fasta grepp” om jagets ”skälvande

kropp”, har vi redan tillgång till stora delar av det vokabulär som begagnas i underkastelsedikterna

(SD 43–44). Titlarna herre och härskare knyter an till ordet ”segrare” i ”Våra systrar gå i brokiga

kläder...”: (”[j]ag /.../ hängde högt uppe i den blåa luften,/ då korsades två klingor i mitt inre/ och en

segrare  förde  mig  till  sina  läppar”).  Och  kronan,  utvaldhetens  och  (här  i  synnerhet  genom

associationen till törnekronan) lidandets emblem, har sin motsvarighet i den ”skimrande stjärna”

som segraren fäster vid jagets panna, på det att han lämnar henne ”skälvande av tårar/ på en ö som

heter vinter” (SD 61). 

Också beröringens fasthet ställd mot jagets skälvande, lätta mjukhet återkommer i flertalet dikter. I

”Dagen svalnar...” beskrivs ”hans tunga hand på [hennes] lätta arm”, som strax stegras till ”hans

fasta grepp om [hennes]/ skälvande kropp”. I ”Våra systrar gå i brokiga kläder...” läser vi: ”hans

hårdhet var så öm att jag icke gick sönder”, och ”Kärlek”, där jaget speglar sig hos mannen och

varseblir  förgängligheten,  utmynnar  i  bönen:  ”O,  håll  mig  sluten  i  dina  armar  så  fast  att/  jag

ingenting behöver”.  Även de två sistnämnda dikterna framhäver fasthetens och hårdhetens kontrast

till  jagets  lätta,  nästintill  svävande,  väsen.  Jagets  ”själ  var  en  ljusblå  dräkt  av  himlens  färg”  i

”Kärlek” (en rad som betonar hennes jungfrulighet,  samtidigt  som ordet  ”dräkt” har illusoriska

konnotationer) (SD 102–103). I ”Våra systrar gå i brokiga kläder...” liknar jaget sig själv vid ett

mjukt, ”ljusgrönt blad” som ju ”hängde högt uppe i den blåa luften” vid katastrofens inträffande

40 Dikotomin  av  å  ena  sidan  ungdomlig  naivitet,  stolthet,  lyckodrömmar  och  längtan  (”du  nakna”,  ”rena
barnahjärtan”), och å andra sidan krossade illusioner och smärta, innefattas här i en och samma dikt (”fröjdens korta
vår”,  att  ”het  förfrysa”),  då  diktjaget  och  diktduet  kronologiskt  befinner  sig  på  olika  sidor  om  katastrofen.
     Systrar på andra snittet tilltalas vid flera tillfällen, som i den tidigare citerade ”Låt ej din stolthet falla”, eller t.ex.
i ”Sorger”: ”[s]yster, du fagra, gå icke upp i bergen; de/ bedrogo mig,/ de hade ingenting att giva åt min längtan”

      (SD 99).
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(SD  61).  Hennes  tillhåll  uppe  i  det  blå  vittnar  om  det  drömska  sinnelag  och  naiviteten  som

karaktäriserade henne före krisen. Ordvalen i de ovannämnda citaten för osökt tankarna till termen

”luftslott”, som förekommer i ”Nordisk vår”: ”[a]lla mina luftslott ha smultit som snö,/ alla mina

drömmar ha runnit som vatten” (SD 84). 

I enlighet med ett sådant poetiskt lexikon, blir mötet med mannen vad som i metaforisk mening

förflyttar jaget från hennes drömsfär av luft och himlar ner till jordens tyngre fasthet. Och i enlighet

med hennes fundamentala ambivalens inför skiftet,  är  upplevelsen av denna hårdhet inte odelat

negativ. Som framgår av ovan citerade slutrad i ”Kärlek”, av det hårdas ömhet i ”Våra systrar gå i

brokiga kläder...” samt av den aktiva handlingen i mottagandet av kronan i ”Dagen svalnar...” (”jag

tar emot den krona du räcker mig”(min kurs.)), finns hela tiden en underliggande impuls – eller

rentav en längtan? – hos jaget att ge efter för hårdheten. I synnerhet den vädjande uppmaningen till

mannen om att sluta henne ”fast” i sina armar, visar på viljan att ty sig till, vara vag och få beskydd;

kanhända emedan det undermedvetna instinktivt och omedelbart inser att hårdheten är det verkliga

och sanna, kanhända också emedan hon inser sin egen sårbarhet. Dessa tendenser hamnar givetvis i

akut konflikt med behovet att vara fri, stark och stolt, vilket tar sig uttryck i ett stundtals våldsamt

motstånd.  Den  utdragna,  ångestfyllda  processen  av  att  kasta  sig  av  och  an  mellan  de  två

känslolägena ger krisnarrationens tredje, fjärde och delvis femte skede (enligt krisschemat i avsnitt

2.1) något av deras bitande intensitet.41 

Således  finns  en  korrelation  mellan  de  antitetiska  paren  luft/fasthet  och  det  själsliga/fysiska  i

dikterna.  Detta  kan  relateras  till  idealismen  som  Lillqvist  har  påvisat  hos  Södergran.  ”I  sin

renodlade  form”,  skriver  han,  ”rör  det  sig  om  estetisk  teoribildning  eller  poetisk  praxis  där

förhållandet  mellan  jag  och  värld  gestaltas  som  primärt  dualistiskt”,  och  där  den  ”utopiska

föreställningen om något slags identitet mellan jag och värld” är återkommande.42  I Södergrans

diktning inser diktjaget, ”i sin katastrofala kontakt med verkligheten” att ”en sådan identitet mellan

de två  motsatserna  är  omöjlig”,  med följden  att  ”den föreställda  identiteten  mellan  polerna  nu

framträder som ett antingen-eller”.43 Ett sådant antingen-eller tar sig därmed uttryck i Södergrans

diktning  som ett  antingen det  själsliga  eller  det  sinnliga,  antingen drömmen eller  verkligheten,

antingen längtan eller realisering. Detta idealismens grundproblem, omöjligheten att sammanfoga 

41 Kluvenheten  och  ambivalensen  inför  ett  bejakande  av  verkligheten  och  den  egna  svagheten  präglar  således
krisnarrationens intertextuella helhet, men kommer också till uttryck inom enskilda dikter, som vi sett exempel på i
”Låt ej din stolthet falla” bland andra.

42 Lillqvist 2001, s. 14.
43 Lillqvist 2011, s. 149. 
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motsatserna,  orsakar en  konflikt  mellan jag och värld,  och därigenom en klyvning i  diktjagets

innersta.  I  sin  tolkning av  ”Dagen  svalnar...”  utifrån  idealismens  perspektiv,  anser  Lillqvist  att

diktjaget  i  igenkänningsögonblicket  uttrycker  ”oresonlig  skräck.44 Med  hänvisning  till  jagets

underkastelsedrift,  som jag  här  redogjort  för,  har  jag  svårt  att  se  vare  sig  skräcken  eller  dess

oresonlighet  i  sammanhanget.  Brunners  beskrivning  av  det  avgörande  ögonblicket  är  ur  den

aspekten mer nyanserat: ”[m]ötet med mannen, eller Eros, leder antingen till en total kortslutning

polerna emellan eller försätter diktsubjektet i ett konfliktladdat suspensionstillstånd som resulterar i

handlingsförlamning”.45 

2.3 Oundvikligheten

Det finns en tendens bland Södergran-tolkare att läsa in valmöjligheter i Dikter,  eller åtminstone att

diktjaget tror sig stå inför ett beslut där hon själv kan välja riktning. Tideström skriver, om den

biografiska  livskrisen  han  förutsätter:  ”Edith  Södergran  kände  sig  stå  inför  ett  livsavgörande

beslut”, och anser att hon i diktsamlingen ”ställer emot varandra de livsmöjligheter hon tyckte sig

ha  att  välja  mellan”.46 Han  är  inte  ensam  om  att  se  diktsamlingen  som ett  utforskande  eller

övervägande av olika alternativ. Ström anser att många av dikterna är ”olika fantasiscenarion, som

hennes  inre  skapar  i  denna  krisartade  kärlekshistoria  och  som  hon  försöker  ta  ställning  till”,

”analysera  och  överväga”.47 Ett  sådant  sätt  att  tyda  krisnarrationen  är  givetvis  oförenligt  med

snittets logik. Tideström tangerar något av detta när han konstaterar att det ”finns dikter, som skulle

kunna  tyda  på  att  Edith  Södergran,  medan  hon  ännu  kämpade  med  sitt  svåra  moralproblem,

drabbats av en bitter besvikelse, som på sätt och vis gjorde kampen meningslös”.48 

Vad som vid första anblicken framstår som en kris centrerad kring beslutsångest i ett vägskäl, är,

tvärtom, en kris som består i omöjligheten att välja. Hur gärna jaget än  vill välja en återgång till

ursprungstillståndet, kan hon inte det. Detta är ju också vad som utgör själva kärnan i katastrofen:

desillusionen, eller upptäckten att verkligheten inte är förenlig med drömmen. Och vetskapen om

ursprungstillståndets  illusoriska  natur  omöjliggör  på  ett  självklart  sätt  en  återgång  dit.  Det

inneboende dilemmat i ”Violetta skymningar…” kan tjäna som illustration till detta problem: dikten

44 Lillqvist 2001, s. 59.
45 Brunner 1985, s. 155.
46 Tideström 1991, s. 69.
47 Ström 1994, s. 71.
48 Tideström 1991, s. 70.  Det (biografiska) moralproblem han utläser har att göra med Södergrans förmodade 

rådvillhet inför sin livssituation: sjukdomen, religionen, kärleken, m.m. 
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skildrar  samlingens  våldsammaste  ansats  att  återvända,  men  själva  förnekandet  av  mannen-

verkligheten  förutsätter  att  detsamma  redan  inträffat  –  det  finns  inget  sätt  att  ultimat  utplåna

vetskapen. Om dikten läses nykritiskt isolerad kanske man kan påstå att hon lyckas, men i kontext

av diktsamlingens helhet framstår den snarare som ett desperat, irrationellt försök att falskförklara

en sanning som är för smärtsam för att godta. Som framgår, inte minst av den terminologi som är

kopplad  till  mannen  i  underkastelsedikterna  (segrare,  herre,  härskare),  finns  ett  starkt  kuvande

element i det reella. Ofrånkomligheten i alltings förfall innehar en starkt betvingande kraft, som

också slutligen, och trots tendenser till våldsamt motstånd, leder diktjaget att förkasta drömmen och

underkasta sig verkligheten. Som ”den stora branden”-metaforen i ”Avsked” antyder, finns inget

sätt att undfly vad som närmast liknar en naturkatastrof av fullkomligen förödande proportioner. Det

förekommer också genom diktsamlingen, som motvikt till glorifieringen av urtiden, en tendens att

romantisera den tragiska eftergiften för det reella och lidandet det medför, som vi ska se i avsnitt

2.4. 

En nyckeldikt  i  sammanhanget  är  ”Avsked”,  som betonar  just  avsaknaden av ett  eget  val.  Här

etablerar  Södergran  tydligt  jagets  position  som tvungen till  sin  förflyttning  bort  från  systrarna:

[m]ina systrar, jag gör, vad jag aldrig har velat,/ mina systrar, hållen mig tillbaka –/ jag vill icke gå

bort  från eder”.  Hade jaget ett  val,  skulle hon, av rader som dessa att  döma, stanna kvar i  sin

ursprungliga glansvärld. Om oviljans perfektform i den initiala raden lämnar utrymme för någon

tvekan, klargörs med ett tankstrecks eftertryck: ”jag vill icke gå”, att så är fallet ännu i diktens

nutid. Diktens andra del anknyter till kunskapens börda-motivet (som berörts ovan bl.a. med hänsyn

till  ”Violetta skymningar...”)  genom sin uppräkning av alla de chimärer som snittet  har raserat.

Himlen  och  luften,  som ju  hittills  varit  förbundna  med  ursprungstillståndets  lätthet  och  frihet,

avslöjar  nu  sina  rätta,  skrämmande  ansikten:  ”[m]itt  liv  har  blivit  hotfullt  som  en  oväders-/

himmel/ /.../ mitt liv går på en lina högt uppe i luften:/ jag vågar icke se det” (SD 96). Oviljan och

rädslan inför att kännas vid verkligheten övervinner inte längre insiktens visshet. ”Alla mina ord har

jag  tagit  tillbaka”  kan  förstås  som  ett  upphävande  av  tidigare  försök  till  motstånd  eller

ogiltigförklarande av det reella. (Godtyckligt kan ”alla mina ord” rentav läsas som ”vad jag tidigare

diktat”). Vi erinrar oss en av diktens tidigare citerade nyckelrader: ”det oundvikliga skall ske som

ett svärdshugg” (min kurs.), och åtskilliga liktydiga formuleringar i andra dikter som avhandlats här

(SD 97). Ofta används absoluta ordalag för att beskriva situationen, så som i exempelvis ”Låt ej din

stolthet falla...”: ”den som skådad smutsen i fröjdens korta vår/ den intet återstår/ än het förfrysa”

(min  kurs.)  (SD 91),  eller  som vi  sett  ”Kärlek”:  ”håll  mig  sluten  i  dina  armar  så  fast  att  jag

ingenting behöver” (min kurs.) (SD 103), eller i ”Nordisk vår”: ”[a]lla mina luftslott ha smultit”
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och ”alla mina drömmar ha runnit” (min kurs.) (SD 84), för att bara nämna några. Som Brunner

framhåller, präglas Dikter av ”ytterligheternas tematik”, ”allt eller inget”.49 

Igenkänningen och spegelmotivet i katastrofen, liksom underkastelsedriften som väcks, bidrar till

att  befästa  ofrånkomligheten.  Likaså  känslan  av  att  mannen-verkligheten  korresponderar  med

någonting i jagets eget väsen. Dessa faktorer kan kopplas till en vag aning som då och då antyds,

om att  svärdshugget  var  någonting  nästintill  predestinerat.50 Verklighetens  och förgänglighetens

obevekliga  grepp  om  det  skälvande  diktjaget  är  förbundet  med  fångenskapskänslor,  som  i

exempelvis  ”Kärlek”:  ”jag  visste  endast  att  dina  smekningar  höllo  mig  fången” (SD 103).51 I  

desillusionsdikten ”Jag” återfinns följande rad: ”[m]an sade mig att jag är född i fångenskap”. Ordet

”född” har här konnotationer till en förutbestämt levnadslott, och indikerar dessutom att jaget hela

tiden, genom alla sina villfarelser av frihet, i själva verket har varit en fånge. Det är också talande

att  luften,  hennes eget  föreställda element,  nu ”flyter  mellan [hennes]  händer”,  och solen,  med

vilken hon föreställt sig vara i symbios, nu “blickar in med ringlande strålar” från en plats utanför

och ovanför hennes fängelse (SD 50).52 “En fången fågel”, där en burfågel sjunger om  lycka, sol

och bestående liv i ett uppdiktat sagoland, kan läsas som en allegori för diktjagets situation – med

den viktiga skillnaden från tidigare att hon nu är medveten om sin belägenhet i buren (SD 94).  

2.4 Krisens resultat för diktjaget

Vad är krisens konsekvenser för diktjaget på ett  existentiellt plan? Hur går man vidare efter en

desillusionsupplevelse av katastrofala mått? Den extatiska hängivelse med vilken jaget gått upp i

sin ursprungliga glansvärlds längtan, riktas åt motsatt håll. Hon förkastar, till och med föraktar, den

gängse bilden av ”lycka”.  Istället  idealiseras avsaknad av längtan och drömmar,  och accepteras

sönderfallet av det sköna men förgängliga. Den alienering från systrarna som i ett tidigare skede

varit ofrivillig och ångestfylld, övergår till ett aktivt avståndstagande. Systrarna representerar den 

49 Brunner 1985, s. 155–156. 
50 Som Ström påpekar, vet vi (och diktjaget?) berättelsens utfall ”redan i inledningen – kvinnan kastar [i ”Jag såg ett

träd...”] tärning om sin lycka. Och hon förlorar” (Ström 1994, s. 67). Spänningen ligger inte i utfallet, konstaterar
hon, men går inte vidare in på vari spänningen i så fall ligger. Möjligen ligger den i krisens resultat för diktjaget på
ett existentiellt plan (ämnet nästföljande kapitel är dedikerat till).

51 Fångenskapsmotivet återkommer i åtskilliga dikter, som i den “krets” vilken “ingen överträder”i “Jag såg ett träd...”
(SD 41); “[j]ag, min egen fånge” och “[l]ivet är den trånga ringen som håller oss/ fången” i “Livet” (SD 121);
helvetet som är “murat i jordens innandöme” i “Helvetet” (SD 123).

52 De ringlande strålarna kan associeras till ormar, och leder tankarna till diktjagets hårflätor som i “Avsked” “glida
som ormar”  (SD 97).  Eventuellt  finns  även  associationspotential  till  syndafallet  –  förlusten  av  ett  paradisiskt
urtillstånd. 
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bedrägliga värld byggd på luftslott som diktjaget sedan länge genomskådat, som framkommer bland

annat i ”Våra systrar gå i brokiga kläder...” (se avsnitt 2.1). Reaktionen på avslöjandet, som berörts

tidigare i uppsatsen, innefattar smärtfylld demaskering av verkligheten samt den motstridiga vägen

till att acceptera och underkasta sig den. Alltigenom den utdragna processen från snittet till insikt,

har, som vi sett, diktjaget kämpat med en inre konflikt – kastas sig än åt det ena, än åt det andra

hållet mellan de två polerna (oviljan att överge ursprungstillståndet kontra insikten om sanningen i

det  andra).  Som  vi  också  har  sett,  är  den  slutliga  resignationen  ofrånkomlig.  När  striden  är

utkämpad  och  förlorad  finns  ingen  annan  utväg  än  att  fullkomligt  acceptera  och  bejaka

förgängligheten i allt skönt och levande. Som följd av detta övergår jaget alltmer till att identifiera

sig med det tunga, hårda och fasta (det som består) istället  för det lätta, flygande och fria (det

illusoriska, förgängliga). I ”Den speglande brunnen” är fasen av sönderslitande kluvenhet förbi, och

diktjaget har landat i sin nya tillvaro: ”[n]u bor jag i landet, där allt är ditt”. En i diktsamlingen

sällsynt, stillsam stämning infinner sig. ”Hela dagen”, sitter hon ”med armen vilande/ på brunnens

marmorrand”, som en symbol för det fasta och beständiga. Hon är fjärmad från lyckan, som ”är

långt  borta”,  där  en  kvinna  ”sömmar  ett  barnatäcke”  och en  man ”timrar  sig  en  stuga”.  Jaget

framstår som nästintill kyligt upphöjd över denna form av vardagslycka, där hon sitter vid brunnen

och ”skakar /…/ på huvudet och ler” till svar på frågan om lyckan varit där. De kortlivade blommor

som ställs mot de ”bottenlösa” brunnarna ter sig som en parallellism till diktens man och kvinna,

vilka i motsats till diktjaget strävar efter den förgängliga lyckan. I hennes nya tillstånd av stabilitet

och stillhet, fyller inte längre vetskapen om de vackra blommornas förestående vissnande diktjaget

med ångest. Hon betraktar lugnt hur ”sköna dagar” (vilka, får vi anta, liksom de flyktiga dagarna i

”Två stranddikter...”  ”komma och gå”)  speglar  sig  i  brunnarna  och konstaterar  stilla  att  ”stora

blommor förlora sina skönaste blad” (SD 104–105). 

En liknande distans till lyckan kan utläsas i ”Stjärnorna”. När dagen är förbi och ”natten kommer”,

står diktjaget och lyssnar till ”stjärnorna” som ”svärma i trädgården”. ”Hör, en stjärna föll med en

klang!” utropar hon, och varnar sedan: ”[g]å icke ut i gräset med bara fötter;/ min trädgård är full av

skärvor”  (SD  67).  Det  ligger  nära  till  hands  att  läsa  de  svärmiska,  krossade  stjärnorna  som

metaforer för jagets krossade drömmar. Även om dikten visserligen förmedlar stor smärta, är det

signifikant att jaget befinner sig i en position av självdistans, där hon är betraktare av sina egna,

fallande drömmar. Och den bild som målas upp, både på det visuella och auditiva planet, har stor

skönhet: ett glittrande skikt av stjärnstoft täckande den nattmörka trädgården, och förnimmelsen av

de klingande skärvor som faller. ”Stjärnorna” inordnar sig i en linje i Dikter,  vari lidande, smärta

och sorg porträtteras paradoxalt som vackert, magiskt och upphöjt. På ett nästintill masochistiskt

21



sätt  (som  korresponderar  med  jagets  underkastelsekänslor  och  resignationen  inför  mannen-

verkligheten) framställs smärtan som förbunden med njutning och skönhet. Den besläktade dikten

”Stjärnenatten” inleds med följande rader: ”[o]nödigt lidande,/ onödig väntan,/ världen är tom som

ditt skratt./ Stjärnorna falla –/ kalla och härliga natt” (SD 73). Det oväntade, avslutande adjektivet

står i skarp kontrast till den ångestladdade stämningen. Det befäster också, eftertryckligt placerat

som det är efter ett tankstreck och på en egen rad, att diktjaget gjort sitt omvälvande skifte från att

glorifiera drömmarnas sfär till att bejaka den motsatta. Och dessutom, att de vid första anblicken

starkt negativt laddade känslorna inte är odelat negativa, utan i själva verket nästintill önskvärda. 

Upphöjandet av smärtan förmedlas ingenstans i diktsamlingen så uttryckligt som i diktparet ”Två

gudinnor” och ”Smärtan”, varav den senare framstår som en förlängning och stegring av den förra.

Lyckan och smärtan personifieras, och jämförs med varandra. I ”Två gudinnor” är lyckan, ”denna

soverska  med  slappa  drag”  en  besvikelse,  medan  smärtan  har  ”djupet  i  ögonen”  (SD  95-96).

Smärtan utmålas som kraftfull,  stormande och mäktig, till  skillnad från den betydligt ynkligare,

slappare,  sömniga  lyckan.  Att  sova  är  att  blunda  och  härska  över  drömmarnas  riken;  djupet  i

smärtans (öppna) ögon, å andra sidan, talar om aktivitet och djupa insikter om verkligheten. Det är

uppenbart vem av dem diktjaget anser förtjänt av tillbedjan, och vem hon ser ner på. Hyllandet av

smärtan och förkastandet av lyckan når åter nya nivåer av hängivelse och intensitet i ”Smärtan”:

[l]yckan har inga sånger, lyckan har inga/ tankar, lyckan har ingenting./ Stöt till din lycka att hon

går sönder, ty/ lyckan är ond./ /.../ lyckan är maktlös, hon sover och andas och/ vet av ingenting”.53

Men smärtan är ”stark och stor/ med hemligt knutna nävar” och hon ”ge oss allt vad vi behöva”.

Smärtan är  närvarande alltid och överallt, vilket låter förstås av de scener ur livet som målas upp av

död,  kärlek,  barndop  och  äktenskap.  Makten  som  givare  emfaseras  ytterligare  av  ”hon  ger”-

anaforen i diktens slut, där ”kärlek, ensamhet och dödens ansikte” förklaras ”livets högsta vinster”

(SD 125–126). 

I ”Helvetet” knyts romantiseringen av smärtan samman med tillflykten till det fasta och beständiga

(som skildras i ”Den speglande brunnen”). Den inleds med det paradoxala anslaget (liknande det i

”Stjärnenatten”): ”[o] vad helvetet är härligt!”. Dikten är till stor del uppbyggd av negationer, som

”[i] helvetet talar ingen om döden”, vilket har sin motsvarighet i raden ”döden träder aldrig in i

detta rike” i ”Den speglande brunnen”. Det är ett tillstånd utan varken begär, längtan eller bävan,

och det är vad som gör det upphöjt och fulländat: ”alla sorger äro/ utan kraft” och ingen blir ”sjuk

53 Den sovande lyckan återfinns även i “Stjärnenatten”: där kärleken “ler under sömnen” och “drömmer om evighet”,
vilken  är  onåbar  för  kärleken,  som vi  förstår  av  diktens  sista  rad:  “ner  i  djupet  glider  från  kärlekens  hand/
evighetens ring” (SD 73). 
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och ingen tröttnar”. Till skillnad från den flyktiga lyckan, är helvetet ”oföränderligt och evigt”, och

till skillnad från bevingade drömmar är det fast ”murat i jordens innandöme” (SD 123). Besvikelse

är någonting otänkbart  i  ett  tillstånd av fullkomligt uppgående i  det  som är för evigt visst  och

beständigt.

Idén om fasthetens  befrielse  från längtan  och begär  förmedlas  på flera  ställen i  diktsamlingen.

Bland här avhandlade dikter kan nämnas ”Kärlek”, som ju slutar i bönen ”håll mig sluten i dina

armar så fast att/ jag ingenting behöver” (min kurs.) (SD 103). Detta slags stämning är kanske som

mest påtaglig i den melankoliska ”Höstens dagar”. Rader som ”[d]et är så skönt att somna utan

önskan”  och  de  avslutande  raderna  ”[h]östens  dag  har  ingen  längtan  mer,/  dess  fingrar  äro

obevekligt kalla,/ i sina drömmar överallt den ser,/ hur vita flingor oupphörligt falla...” talar om

fullkomlig resignation inför utslocknandet, utdöendet, slutet, vilket också förutsätter en fullkomlig

acceptans av förgängligheten. (SD 48).54 Därmed är diktjagets lösning (i den mån man kan tala om

en lösning) på katastrofen en total övergång till ursprungets motpol. Bland de dikter som utspelar

sig efter övergångens fullbordan är systrarna inte närvarande längre, då diktjaget till följd av först

smärtsam  alienering,  sedan  genomskådande,  sedan  aktivt  avståndstagande  lämnat  dem  och

sagovärlden  bakom  sig.  Att  förhålla  sig  till  och  betrakta  systrarna  är  viktigt  i  del  II–IV  av

krisförloppet. I del V, lösningen, har de förlorat sin relevans. 

Vad gäller jagets ”lösning”, har Lillqvist uttolkad en sådan med utgångspunkt i ”Dagen svalnar...”.

Han ser där, i konflikten mellan det själsliga och fysiska, en reträtt till en exklusiv prioritering av

den själsliga polen, efter den katastrofala upptäckten att de inte går att sammanfoga till en enhet.

Han benämner detta den ”regressivt idealistiska lösningen”.55 Som jag tidigare visat, vill jaget i det

skedet inget hellre än prioritera det själsliga framför det fysiskt förgängliga, men någon återgång

eller regression är inte ett  alternativ när hon en gång genomskådat chimären. Hon tar ju också

uttryckligen emot  ”kronan”,  och förnimmer ”verklighetens  hårda klang” ställd  mot  sina ”sköra

drömmar”.  Snittet  kan  inte  göras  ogjort.  Utvaldheten  som  beskrivs  i  denna  dikt  och  andra

överensstämmer med den Nietzschepåverkan som kan utläsas i  diktsamlingen.56 Witt-Brattström

skriver med anledning av Nietzsche att ”[l]idandet och smärtan är utvaldhetens tecken, de ger den 

54 Notera  att  det  här  är  naturen/hösten  som står  för  de  egenskaper  mannen  kännetecknas  av  inom den  erotiska
diktningen, så som kyla, obeveklighet, avsaknaden av längtan, oupphörligheten, dödsmotiv. 

55 Lillqvist 2001, s. 61.
56 Både Enckell och Witt-Brattström har påpekat att Nietzsches kan urskiljas redan i debutsamlingen (Enkcell 1949, s.

95–102;  Witt-Brattström  1997,  s.  170).  De  nietzscheanska  stämningarna får  dock  sitt  fulla  utlopp  först  i
Septemberlyran. Utvaldheten i Dikter kommer till uttryck, förutom genom kronan i ”Dagen svalnar...”, exempelvis i
den ”skimrande stjärna” som fästs vid jagets panna i ”Våra systrar gå i brokiga kläder...” (SD 61).

23



store författaren en ’förfärlig’, kylig distans, från vilken han förmår blicka ut över ’alla dessa små

lögnaktiga trolltyg, som vanligtvis omge tingen”.57 Denna position av distans och genomskådande

är till stor del definierande för desillusionsdiktningen i  Dikter, och förbunden med tillvaron efter

snittet.  I  ”Två  stranddikter”,  till  exempel,  blir  distanseringen  ytterst  påtaglig,  i  och  med  den

narratologiska förskjutningen från förstaperson till andraperson mellan diktens två delar. Ibland har

man även läst den avslutande ”du sökte”-strofen i ”Dagen svalnar...” ironiskt, eller som att diktjaget

tilltalar sig själv, och alltså har genomfört en liknande förskjutning.58 Vid krisnarrationens slut har

distansen införlivats även på ett existentiellt plan. Jämte Nietzsche kan också Schopenhauer anas  i

den  totala  resignationen,  i  synnerhet  med  hänsyn  till  den  nya  livshållningen  som  idealiserar

avsaknaden av begär och längtan.59 Därmed finns en avgrundsdjup klyfta mellan den ursprungliga

livshållningen och den nuvarande. Diktjaget har förflyttat sig från en ytterlighet till en annan: från

en värld av längtan, drömmar, sagor och systerskap, till ett förkastande av allt detta och en reträtt till

det reella.  

57 Witt-Brattström 1997, s. 170.
58 Se: Lillqvist 2011, s. 149.
59 Tideström exemplifierar Dikters överensstämmelse med Schopenhauers filosofi, se: Tideström 1991, s. 78–79.
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3. Avslutande diskussion

Vid en första anblick ter sig diktsamlingens man och kvinna som varandras motsatser, vitt åtskilda

inom sina respektive poler av å ena sidan drömmar, livfullhet, lätthet och längtan, å andra sidan

livlöshet, höst, fasthet, smärta, verklighet. Vid första anblicken ter sig också katastrofen som ett

vägskäl, och berättelsen som en kärlekshistoria. I min uppsats har jag visat att det finns fog för att

gå  bortom dessa  konkreta  motiv  och  låta  dem fungera  som manifestationer  av  underliggande,

existentiella frågor. 

De enskilda motiven (så som stjärnor, hav, höst, mannen, spegeln, och så vidare) skulle i sig kunna

utgöra material till helt egna studier. Särskilt intressant vore att undersöka närmare hur de relaterar

både till varandra och till de mer abstrakta idéer som de representerar och samspelar med. Eller hur

deras  betydelse  skiftar  i  takt  med  de  paradoxer  och  perspektivförskjutningar  som  hela  tiden

förkommer i Södergrans diktning. Eller var de är placerade i den vertikala bild av existensen mot

vilken förloppet i  Dikter utspelar sig. Det finns mycket mer att säga också om den, som här bara

berörts  indirekt:  vi  har  följt  rörelsen  uppifrån  och  neråt,  från  skyn  och  ända  ner  till  jordens

innandöme, från svävande lätthet till en tryckande tillvaro djupt under havet och bergen, hur luften

och luftslotten smält till rinnande vatten. 

Att min undersökning även ur materialsynpunkt är långt från uttömmande säger sig självt. Många

fler dikter än de som varit föremål för (och rymts i) uppsatsens analys är värda att diskutera ur

krisnarrationens perspektiv; några av dem har nämnts i fotnoter. 

Vad jag har beskrivit är en huvudlinje i diktsamlingen. Södergrans diktning har många sidor, bottnar

och facetter. Dess inneboende motsägelsefullhet betyder att man, då man gått in för att följa en linje,

ofta stöter mot korsande kanter och linjer som tycks bestrida den valda.  Kanske begränsar alla

tolkningar med anspråk på enhetlighet eller koherens hennes verk.

Även om min undersökning varit uttryckligen begränsad till Dikter, är det, med tanke på den krisens

konklusion som diktjaget landar i, svårt att avhålla sig från att hänvisa ett steg framåt i Södergrans

produktion. I Septemberlyran (1918) slår de nietzscheanska stämningar som här bara sett sin början

ut  i  full  kraft.  Möjligen  skulle  desillusionen  och  den  uppslitande  krisen  som  skildras  i
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debutsamlingen  rentav  kunna  läsas  som  en  prolog  eller  bakgrund  till  stämningarna  i  den

nästföljande diktsamlingen. 

 3.1. Sammanfattning

Krisförloppet  utspelar  sig  enligt  schemat:  I.  ursprung,  II.  snitt,  III.  desillusion  (insikter  om

verkligheten),  IV.  reaktion  (demaskering,  avståndstagande),  V.  lösning (gå  upp i  smärtan  och i

avsaknad av längtan). Denna narration grundar sig i en djupgående existentiell kris, och tar sig på

det  mimetiska  planet  uttryck  bland  annat  som  erotisk  besvikelse.  Då  flera  olika  motivkretsar

samspelar och bygger upp berättelsen fragmentariskt, framgår att den erotiska bara är en av flera

manifesta  representationer  av  någonting  mer  abstrakt.  Till  exempel  kan  mannen  läsas  som ett

metonymiskt tecken för det reella,  då han avslöjar smärtsamma sanningar om förgänglighet för

diktjaget. Mötet med verkligheten utlöser en våldsam inre konflikt. Diktjaget finner sig svårt kluven

mellan  sin  ovilja  att  lämna  sin  ursprungliga  värld  (av  drömmar,  längtan  och  systerskap),  och

insikten om sanningen i den andra. Samtidigt som hon desperat längtar tillbaka till  sitt  tidigare

tillstånd, kämpar hon från och med snitt-ögonblicket mot impulsen att underkasta sig verklighetens

hårdhet. I själva verket har hon aldrig något val i frågan när hon en gång genomskådat illusionen

som hon dittills levt i. Det reella är starkt kuvande, och snittet är definitivt när det skett. Slutligen

tar jaget sin tillflykt till en sfär som är ursprungets motsats: hårdhet, fasthet, utslocknande. Lidandet

besjungs istället för lyckan, och avsaknad av begär och längtan idealiseras. Vi ser också en stark

polarisering kring de två elementen lycka och smärta.
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