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1. Inledning  
Silvana Imam har de senaste åren blivit en ikon inom svensk rap och det är många saker 

som särskiljer henne från hennes samtida kollegor. Hon är en homosexuell kvinna som 

anammar rapens hybrisliknande jargong som målar upp jaget till gudomliga proportioner. 

Något annat som ställer henne i särställning är det lyriska språket som öppnar hennes texter 

för otaliga tolkningsmöjligheter. Rapmusiken är känd för att ha massvis med smala 

referenser, speciellt svårtolkad kan den vara inom vissa undergenrer och inom vissa 

geografiska områden. För att förstå detta har det utvecklats webbaserade Communitys som 

exempelvis Rapgenius1, där användarna citerar texterna och sedan förklarar alla olika 

referenser med välutvecklade fotnoter. Man kan lätt dra referenser till rapsoder som 

Homeros, där många av de språkliga referenserna förloras i översättningen eftersom de ord 

som används i originaltexten på gammalgrekiska ofta har väl valda dubbla betydelser och 

även ett onomatopoetiskt element. Även i dessa fall krävs utgåvor med fonetisk skrift och 

välutvecklade fotnoter för att få en förståelse för de bakomliggande betydelserna.  

Inom den svenska rapkulturen finns inte lika välutvecklade webbcommunitys med 

sådana syften och även om vissa av Imams texter finns återgivna på bl. a. Rapgenius så är 

fotnoterna få och outvecklade. Det lyriska språket har inte blivit analyserat i någon större 

utsträckning och hennes egna kommentarer till det, i intervjuer och liknande, är få och 

blygsamma. Det är där jag vill ta vid och peka på hur Imams texter knyter an till tidigare 

litterära företrädare, med fokus på Edith Södergran. Första gången jag hörde Imam var det 

just ”Blomstertid igen”, som ligger till grund för en stor del av analysen, och jag slogs av 

hur språket var tätt av referenser till Södergran. Det är ofta svårt att veta när man ser 

sådana sammanhang för första gången om det bara är ens egna preferenser som ligger till 

grunden för ens uppfattning. Förhoppningsvis bevisar uppsatsen motsatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 https://rap.genius.com/ 
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2. Syfte, process och metod 
Från början var tanken med uppsatsen att göra en ingående analys av texterna i Silvana 

Imams album Rekviem. Jag vill studera det eventuella arvet från tidigare svensk 

lyriktradition som genomsyrar texterna med fokus på Edith Södergrans lyrik. De frågor jag 

först önskade besvara var: Hur förhåller sig Imams bildspråk till Södergrans? Vilka 

likheter finns det och är de tillräckliga för att tala om ett konstnärligt bildligt arv?  

Under arbetet med uppsatsen och i och med att jag lärt känna materialet har syftet 

och metoden förändrats. När idén till uppsatsen tog form var jag fast bestämd att inte 

resonera ingående kring eventuella författarintentioner eller biografier, utan i första hand 

studera bildspråket hos Imam och Södergran. Under processen har jag kommit att förstå att 

det inte går att komma åt det intressanta hos Imam genom att skära bort hennes texter ur 

deras kontext. Hennes författaridentitet är viktig för tolkningen av hennes texter. Den 

huvudsakliga fokusen kommer, trots detta, att ligga på de intertextuella sambanden mellan 

Ediths Södergrans lyrik och texterna i Silvana Imams album Rekviem, men jag är samtidigt 

intresserad av att studera hur deras identitet och diktjag förhåller sig till varandra och den 

sociala och historiska kontext de uppkom i. Som vi alla vet så skapas ju ingenting ur ett 

vakuum och jag hoppas kunna vinna validitet genom att argumentera för mina tolkningar.  

Jag har även valt att analysera en av Imams texter som inte är från hennes 

debutalbum; ”I-M-A-M” från Ep:n När du ser mig. 2  Att begränsa mig till debutalbumet 

var den ursprungliga idén och grunden till det valet var att för att kunna rättvist analysera 

Imams texter i relation till Södergran krävs ramar som begränsar materialet. Att jag valde 

just debutalbumet har också att göra med att jag upplevt att det finns många paralleller till 

Södergrans språk att studera just i dessa texter. Nu har jag istället valt att göra en tematisk 

uppdelning av mina egna analyser där jag i varje avsnitt studerar ett gemensamt tema mer 

ingående. Just för att kunna föra den viktiga diskussionen om subjektspositionen i lyriken 

valde jag att även studera ”I-M-A-M” där detta tema enligt mig framträder tydligast. 

Utöver det fokuserar analysen på ett antal texter från debutalbumet. 

Eftersom det till viss del saknas transkriberade versioner av Silvanas låttexter har 

jag själv transkriberat de av Imams texter som jag analyserat, med kommentarer. Jag har 

försökt att så objektivt som möjligt återge texterna som jag uppfattar dem i sin vokala 

form. Transkriptionerna står att finna sist i uppsatsen under rubriken ”Appendix”. Genom 

mina läsningar och analyser av dessa texter, i deras musikaliska sammanhang, hoppas jag 

kunna befästa det bildspråkliga och diktjagsmässiga eller artistpersonliga arvet som går 

genom Södergran till Silvana Imams musik. Jag befäster min analys främst i tidigare 

läsningar av Södergrans lyrik, då materialet som studerar Imam är begränsat. I bakgrunden 

presenterar jag de olika teoretiska perspektiv som applicerats på Södergrans texter. Jag vill 

inte begränsa mig genom att välja någon teoretisk ståndpunkt, utan kommer välja att stötta 

min tolkning i de läsningar jag finner relevanta för de frågor som ställs i min egen analys.  

Efter den process som arbetet med uppsatsen innebär och efter att jag lärt känna 

och kommit närmare det material jag studerat ser frågeställningen som följer: Vilka 

likheter och skillnader står att finna i Imams och Södergrans texter? Går det att se några 

gemensamma teman eller liknande bildspråk? Hur förhåller sig diktjagens 

subjektspositioner till varandra? Vilken roll spelar författarinnornas identitet egentligen i 

skapandet av deras respektive diktjag?   

 

                                                           
2 Silvana Imam, ”I-M-A-M”, När du ser mig, [Musikalbum], Playground Music, 2014 
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3. Bakgrund 

3.1. Södergranforskningen 
Forskningen kring Edith Södergran är gedigen. Vid tiden för hennes debut var den mesta 

lyrik som publicerades fortfarande romantisk och följde genrekonventioner som bland 

annat involverade metrisk bindning. En av de första som uppmärksammade Södergran var 

Elmer Diktonius bl. a. i essän ”Kritisk hyllning”.3 Begreppen modernism eller modernist 

hade inte slagit igenom ännu, istället talade Diktonius om Södergran som expressionist, 

vilket var hans sätt att uttrycka att hon representerade den nya skolan. 

Hagar Olsson tog på sig en roll som förvaltare av Södergrans litterära arv och 

förde också en välbevarad brevkorrespondens med författarinnan.4 Olsson har också skrivit 

vetenskapligt om Södergran och hennes tolkningar grundar sig på kopplingen mellan 

författarinnans liv och diktning. Agnes Langenskjöld var den första som talade om olika 

perioder i Södergrans utveckling; den utåtriktade livsglädjen och längtan i debuten, den 

mystiska, existentiellt oroliga perioden och till sist den profetiska förkunnelsen.5 

Indelningen av författarskapet i tre faser har levt kvar till våra dagar, även om olika 

forskare drar gränser mellan och definierar perioderna olika sinsemellan.  

Hans Ruin skriver återkommande om Södergran, dels om hennes förmåga att 

uttrycka det förstådda och oförstådda och senare om hennes likheter till symbolistiska 

konstnärer som van Gogh och Munch. Han menade att hon beskriver färg och form på 

samma sätt som den symbolistiska konsten, genom att angripa den inifrån.6  

Den tidiga forskningen kring Edith Södergran var i huvudsak biografisk-

psykologisk och dominerades länge av Gunnar Tideström och Olof Enckell. Tideström var 

den första som behandlade hela Södergrans produktion, även ungdomslyriken och 

vaxdukshäftet, och hans läsning grundade sig genomgående på författarinnans intentioner. 

Han var också intresserad av föregångares inflytande över hennes texter och livssyn. Som 

många andra på den tiden var han influerad av psykoanalysen och ansåg genomgående att 

hennes texter handlade om henne själv som person på något plan.7  Enckell befäster 

Södergran i den lyriska traditionen i stort, även om han i huvudsak delar det biografisk-

psykologiska perspektivet så är hans analys av hennes text konstant i ett filosofiskt och 

idéhistoriskt ljus. I huvudsak talar han om hennes nietzscheanism och delar upp de tre 

bekanta perioderna efter hur hon på olika sätt påverkats av Nietzsche.8 Trots att många 

omfattande studier utkommit efter Tideström och Enckell så har deras arbete på många sätt 

påverkat den efterkommande forskningen.  

Forskningen fortsätter i ungefär samma stil, fast med olika fokus, på tematik, 

meter och olika symbolism fram till 1978 då Birgitta Trotzig gör den första feministiska 

                                                           
3 Elmer Diktonius, ”Edith Södergran. Kritisk hyllning”, Ultra 1922:4, 52–53  
4 Edith Södergran, Ediths brev: brev från Edith Södergran till Hagar Olsson, Bonnier, Stockholm, 
1955 
5 Agnes Langenskjöld, ”Edith Södergran. En modern diktarprofil”, Litterära studier, Helsingfors: 
Söderströms 1923, 193–206  
6 Hans Ruin, Poesiens mystik, Helsingfors: Söderströms, 1935, passim: Hans Ruin, ”Drömmen om 
den rena poesien”, Det skönas förvandlingar. Essäer, Helsingfors: Schildts, 1962, 125–153  
7 Gunnar Tideström, Edith Södergran, Helsingfors: Schildts, 1949 
8 Olof Enckell, Esteticism och nietzscheanism i Edith Södergrans lyrik. Studier i finlandssvensk 
modernism, (I), diss., SSLS 321, Helsingfors, 1949 
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analysen av Södergran och genom detta sätter in henne i ett nytt sammanhang.9 Det 

innebär också för många forskare ett brott med den tidigare forskningen. 

Enligt Ebba Witt-Brattström så var de flesta traditionella forskare någorlunda 

överens om bilden av hennes biografi och diktjag, som en slags lidande poetissa som 

kanaliserade sin existentiella oro i moderna dikter. I förordet till Södergrans Samlade 

dikter skriver Witt-Brattström 

 

Hennes tragiska sista år och för tidiga död har påverkat 

Södergranforskningen som ända in i våra dagar läst hennes dikter som ett 

slags självbiografisk dagbok skrivna av en kärlekskrank, lungsjuk fröken 

som förläst sig på Nietzsche, halvsvältande i ”avkroken Finland” (som det 

står på Wikipedia). Men inget kunde vara felaktigare.10  

 

I sin egen bok om Södergran; Ediths jag, målar Witt-Brattström upp en mångfacetterad 

bild av författarskapet som tar avstamp i både biografin, diktjaget och intertextuella 

inflytanden och utmanar den romantiserade bilden av Södergran från den traditionella 

forskningen. 11 Witt-Brattström studerar även Södergrans radikalism, inte bara språkligt, 

utan i förhållande till tidens nya kvinnoroll och drar bl. a. paralleller till kvinnobilder i rysk 

folkdiktning. Hon tar även vid Birgitta Holms forskning angående om Nietzsches 

övermänniska utgjorde en förutsättning för bilden av den nya kvinnan och studerar döds- 

och snövitmotivet, och den demoniska sidan av Ediths diktjag. 12 

Författarskapet är fortfarande högintressant inom litteraturvetenskaplig forskning. 

Trots att Södergrans produktion inte är speciellt stor framstår texterna som komplexa och 

motsägelsefulla, och tolkningsmöjligheterna är därav många. ”Under de senaste trettio åren 

har det utkommit mer än tio avhandlingar, flera monografier, biografier och antologier och 

ett stort antal vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar.”13  

En av dessa nyare publicerade antologier som jag använt mig av i min analys är 

Subjekt Södergran: Om jagen i Edith Södergrans poesi.14 I boken studerar ett antal 

forskare Södergran med fokus på subjektet och ”Vierge moderne”. Vissa av dessa texter 

kommer även in på anknytningen till Silvana Imam. Jag kommer återkomma till flera av 

dessa texter i min analys. 

 

3.2. Silvana Imam 
Jag menar att Imam i sin musik, genom sina låttexter, knyter an till en bredare svensk 

lyriktradition som går att befästa till stor del i Edith Södergrans lyrik. Referenserna till 

Edith står att finna på många olika nivåer inom Imams låttexter. Tillsammans med sin 

                                                           
9 Birgitta Trotzig, ”Edith Södergran”, Författarnas litteraturhistoria [Den andra boken], red. Lars 
Ardelius & Gunnar Rydström, Stockholm: Författarförlaget, 1978 
10Edith Södergran, Samlade dikter, [Ny utg.], Bonnier pocket, Stockholm, 2014, 9–10  
11 Ebba Witt-Brattström, Ediths jag: Edith Södergran och modernismens födelse, Nordstedt, 
Stockholm, 1997 
12 Birgitta Holm, ”Edith Södergran och den nya kvinnan”, Tidskrift för litteraturvetenskap 19, 
1990:4, 57–64  
13 Boel Hackman, Carola Herberts & Sebastian Köhler, Samlade skrifter. 3, Kommentar till Edith 
Södergrans dikter och aforismer: varia, Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors, 2016, 9 
14 Subjekt Södergran: om jagen i Edith Södergrans poesi, Elisabeth Hästbacka, Anders S. 
Johansson & Anders E. Johansson(red.), Makadam förlag, Göteborg, 2016 
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flickvän, tillika artistkollega Beatrice Eli, har Silvana Imam uppträtt under artistnamnet 

Vierge Moderne, som ju är en av Södergrans mest kända dikter.  

De lyriska elementen i Imams texter, och kopplingen till Södergrans lyrik är inte 

helt outforskad. I tidskriften 10-tal skriver John Swedenmark 2015 en artikel om språket i 

musiken och intervjuar bl. a. Silvana Imam. Han nämner anknytningen till Södergran och 

hennes språkbruk, utan att diskutera sambandet mer ingående. Han talar istället om de 

olika författarinnornas diktjag, deras förändring och positioner.15  

Gustav Borsgård fortsatte att utforska diktjagets eller diktjagens positioner hos 

Imam och Södergran i sitt bidrag till antologin Subjekt Södergran.16 Både Borsgård och 

Swedenmark utgår ifrån diktjaget i ”I-M-A-M”17 och studerar det parallellt med 

Södergrans diktjag från bl.a. ”Vierge Moderne”.18 Båda undersöker en performativ 

subjektsposition med ett feministiskt tema, som skjuter fram och utmanar de rådande 

positionerna.  

I samma antologi som Borsgård skriver Maria Jönsson om Imam och andra 

svenska rappares subjektsposition. 

 
Rappen fångar upp Södergran, drar in henne i nuet, eller drar 

nuet bakåt, till ett ständigt pågående modernt genombrott. I 

snart sagt varje raptext frigör sig ett subjekt från sitt 

sammanhang, uppfinner sig självt, radar upp sina möjliga 

bestämningar, besjunger sig självt, sjunger egentligen inte om 

något annat än sig självt.19 

 

Jönsson gör en viktig poäng genom detta, till viss del kan man anse att alla rapartister 

förvaltar det Södergranska arvet genom diktjagets position, som Södergran var med och 

skapade nya förutsättningar för. Jag vill påstå att detta är extra tydligt hos just Imam, 

genom att hennes band till Södergran står att finna i många fler aspekter än bara subjektet. 

Silvanas artistpersonlighet innebär till viss del en unik roll. Hon är politisk, ett språkrör 

inom HBTQI-rörelsen, trots att hon inte var uttalat homosexuell vid tiden för sin debut. 

Hon knyter an till sitt arv som kvinna, som en person med multinationell bakgrund och 

som homosexuell i sina texter, eftersom att det är viktiga delar av hennes identitet. På 

samma sätt som Witt-Brattström menar att Ediths diktjag utvecklats utifrån hennes 

erfarenhet av olika nationaliteter, hennes bildningsbakgrund och hennes möten med 

intellektuella personligheter menar jag att Imams diktjag skapats ur hennes egna 

erfarenheter och formats genom rapgenrens subjektsvillkor.  
 

”Hör jag talar!” är själva formen för genren som bär på en 

självmedvetenhet om att konstruktionen av detta jag, av 

utsagopositionen, inte bara är en förutsättning för utsagan, utan 

ofta är själva utsagan. /…/ Ur det perspektivet är rappen en 

sorts beskrivning av eller vittnesbörd om den processen och 

kamp det innebär att ta sig fram till subjektspositionen, att gå 

                                                           
15 John Swedenmark, ”Språket i musiken”, 10-tal, 2015:20 
16 Gustav Borsgård, ”Med kroppen eller mot: Silvana Imam, Södergran och Beauvoirs dilemma” 
Subjekt Södergran, 2016, a. a. 
17 Imam, ”I-M-A-M”, 2014, (se appendix) 
18 Södergran, 2014, s. 24 
19 Maria Jönsson, ”Jaget som randupplevelse: Ett performativt spår från Edith Södergran till Elin 

Cullhed” Subjekt Södergran, 2016, a.a. s. 82 
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från tystnad till tal. Därför blir också artisternas bakgrund en så 

central förutsättning – vikten av att ha kommit från gatan, från 

en icke-talande position – för att man ska kunna triumfera över 

hur man mot alla odds stångat sig fram till talet20 

 

Precis som Jönsson beskriver hur det ofta inom rapen blir viktigt med en bakgrund i 

förorten eller arbetarklassen, blir Imams bakgrund viktig på flera parallella plan. Imam blir 

en representant för de icke-talande positionerna inom HBTQI-rörelsen samtidigt som hon 

är en representant som kvinna och som mångkulturell från förorten.  

Maria Jönsson beskriver i sin text hur läsaren till dessa performativa akter blir en 

passiv betraktare: ”Man är inte inkluderad och indragen, det finns inget dialogiskt i den 

performativa språkhandlingen. Den är ju per definition inte till för att skapa dialog utan för 

att med kraft göra, skapa gripa in i världen.”21 

Imam utgör, enligt mig, ett undantag från den här definitionen, genom det diktjag 

hon skapar skapas ett inkluderande vi. Där hennes fans, alla som upplever att de saknat 

subjektsposition, stämmer in och får ett subjekt och en röst genom hennes diktjag. Silvana 

Imams artistpersona har kommit att bli en slags symbol för alla dem som saknat en röst, för 

invandrare, förortskids, HBTQI-personer och unga feminister. Till viss del är rapen som 

genre och framförallt liveframträdandet en förutsättning för detta. Det blir svårt att vara en 

passiv betraktare till en performativ akt när du står i ett publikhav av unga tjejer som 

skanderar: ”Tacka gud, jag är homo!”22.  

Det är också genom denna persona som hon kommit att bli folkkär och valdes bl. 

a. till Årets Homo/Bi/Trans på QX-galan 2015. Motiveringen var: ”Det är en rebell som 

står på barriärerna och ropar med en röst så stark att även de döva måste lyssna. Hon är 

rappens Tarantino, Liberace och Van Gogh och hon målar med färger så starka att även de 

blinda måste se. Det är så fint att få ge priset till en 176 cm lång Power Pussy.”23 I sitt 

tacktal talade hon dels om att det varit svårt för henne att komma ut som homosexuell. Vid 

tiden för Rekviems24 skapande valde hon inte att fokusera på sin sexuella läggning och 

försökte snarare tona ner och undvika diskussioner kring det i intervjuer. Hon avslutade 

talet med ett uppmärksammat utspel om den gemensamma kampen för HBTQI-personer, 

den mot rasismen. 

 

                                                           
20  Ibid, s. 82 
21 Ibid s. 90 
22 Silvana Imam feat. Marlene, För Evigt, [Musiksingel], Playground Music, 2015 
23 https://www.youtube.com/watch?v=TPBCwWPKJOE 
24 Silvana Imam, Rekviem, [Musikalbum], Playground Music, 2013 
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4. Analys 
Jag menar att genom att läsa Södergran och Imam parallellt, genom att tillåta 

författarinnorna att stå i bredd, så öppnar sig texten upp sig för nya tolkningar. Den 

gemensamma tematiken och språkbruket möts och bryts, med och mot varandra på ett sätt 

som skapar nya frågor och tolkningsmöjligheter.  

 

4.1. Subjektspositionen och scenen 
Det är viktigt att komma ihåg att Imams texter inte är skapade för att vara tryckta på en 

sida, utan är en del av en levande, muntlig litterär tradition. Det är också i tillsammans med 

rytmer, melodier och sin prosodi som hennes lyrik befinner sig. Det hade varit rättvisare 

mot konstformen om jag använde mig av infogade ljud- och videoklipp istället för textcitat 

i min analys, men logistiskt blir det svårt och lätt stökigt. Jag vill gärna uppmuntra läsare 

av uppsatsen till att lyssna på de låtar som ligger till grund för min analys i samband med 

läsningen, då det är genom det auditiva mediet som de kommer till sin rätt.  

Förståelsen för att Imams texter hör just till en muntlig tradition ligger också till 

grund för en av de viktigaste skillnaderna mellan Södergran och Imam. Trots att deras 

texter ligger språkligt nära varandra, med en liknande tematik så är deras förutsättningar 

motsatta. Södergrans lyrik är skapad för boksidan, för att läsas tyst på kammaren och 

kontempleras över i stillhet. Imams texter är skapade för att rappas ut rytmiskt inför 

tusentals människor på en arena. Vad innebär den här skillnaden då för subjektspositionen 

och receptionen?  

Grunden för arbetet med antologin Subjekt Södergran var att tio olika 

litteraturvetare skulle studera Södergrans Dikter med fokus på dikten ”Vierge Moderne” 

och subjektspositionen. I förordet beskrivs subjektet som ”en grammatisk kategori: det är 

den instans som står för handlingen i en språklig ansats. I en överförd mening är subjektet 

formen för de handlingar var och en av oss utför i jagets namn. Subjektsformen förenar 

oss, både i och utanför språket, oavsett hur vi teoretiskt förstår den.”25Anna Lindhés bidrag 

till antologin fokuserar på läsarens roll i subjektsskapandet. Hon menar att det inte är 

författaren eller diktjaget som skapar diktens subjekt, utan läsaren. 

 
Det betyder att det självskapande, självhävdande, 

emancipatoriska, självupptagna, romantiska, grandiosa eller 

liberala jaget som så många Södergranforskare och –läsare 

identifierat och även kritiserat är något som de själva varit med 

och skapat. Jag menar att vi själva bidrar till eller deltar i 

skapandet av det jag som vi identifierar genom att kliva in på 

jagets plats. I stället för att rikta kritik mot dikten eller mot 

Södergran bör vi kanske se vår egen roll i aktiveringen av ett 

sådant jag genom vår läsning. Vi producerar och upprepar det 

som vi kritiserar. /…/ Genom diktläsningen kommer vi i 

kontakt med en etisk eller, om man så vill, närmast mystisk 

aspekt av vår mänsklighet: vår förmåga att levande-göra.26 

 

Var ligger då skillnaden i det förhållande som uppstår mellan läsare, författare och subjekt 

och det förhållande som uppstår mellan publik, artist och subjekt? Är medskapandet av 

                                                           
25 ”Förord”, Subjekt Södergran, 2016, a. a. s. 9 
26 Anna Lindhé, ”Gör mig levande igen: Om diktläsningens relationella etik”, Subjekt Södergran, 
2016, a. a. s. 28–29  
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subjektet mer aktivt i den tysta läsningen av en dikt eller genom att lyssna på musik och de 

texter som hör till musiken? 

Jag tror att graden av medskapande av subjektet varierar från läsare till läsare och 

från publik till publik. Vissa individer har en tendens att empatisera och forma om 

subjektet mer än andra. Tendensen att göra det, att medskapa, är dock en 

grundförutsättning för musikens och litteraturens natur. Om vi som mottagaren för dessa 

konster inte också var deltagare skulle konst som fenomen vara något helt annat än vad det 

faktiskt är. I Performing Rites skriver Simon Frith om fenomenet: 

 
My argument in this book is not just that in listening to popular 

music we are listening to a performance, but, further, that 

”listening” itself is a performance: to understand how musical 

pleasure, meaning and evaluation work, we have to understand 

how, as listeners, we perform the music for ourselves.27 

 

Till viss del blir det nog vanskligt att försöka diskutera om medskapandet är mer aktivt 

inom den muntliga traditionen eller inom den klassiskt litterära. Samtidigt är det viktigt att 

komma ihåg att den här skillnaden finns och att den utan tvekan har en viss innebörd. Frith 

diskuterar även var subjektet står att finna inom populärmusiken. Samtidigt som en 

musikartist blir en representant för textens subjekt så är artisten i sin scenperson helt 

objektifierad, artisten fungerar som ett föremål vars enda syfte är att ge musiken ett 

uttryck.28 Detta motsatsförhållande är tvetydigt och väldigt svårtolkat för man kan inte helt 

avfärda att personen som skapat texten saknar samband med det subjekt som står att finna i 

texten. Samtidigt blir den personen bara ett medel för att ge uttryck för det mål som är 

konststycket självt, där subjektet är en del av det uttryckta konststycket. Och hur kan en 

roll innebära att både vara subjekt och objekt? Vem tillhör egentligen rösten inom 

populärmusiken? Vem är det som talar i Imams texter?  

 
Look at a song’s lyrics on the page: whose ”voice” is there? 

Who’s talking? The answer seems to start with the pronouns, 

the “shifters”, not just the “I”, the apparent speaker, but the 

“you” and “we” and “she” which reveal various things about 

the speaker. Even without an explicit “I”, that is, we have an 

implicit one, someone who’s doing the addressing: “you’ve got 

a lot of nerve, to say that you’re my friend.” The “voice” in the 

printed lyrics is thus articulated by the text itself, by a process 

that is both self-expressive and self-revealing, both declared 

openly and implied by the narrative.29 

 

I Subjekt Södergran för Elisabeth Hästbacka ett liknande resonemang om just Södergrans 

subjekt, hennes ”jag” som ett tomt, icke-referentiellt pronomen. 

 
Jag vill pröva tanken att Södergran åtminstone i några dikter 

experimenterar med det faktum att ”jag” just är ett pronomen 

och därmed också en grammatisk funktion, en position i en 

struktur, och i den meningen inte kan referera exklusivt till ett 

                                                           
27 Simon Frith, Performing Rites, On the value of popular music, Harvard University Press, 
Cambridge, Mass. 1996, s. 203–204  
28 Frith, 1996 
29 Frith, 1996, s. 183 
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specifikt subjekt. I den bemärkelsen är ordet jag något som 

varje talande i en samtalssituation kan och måste göra till sitt 

och använda som sin startpunkt för att tala. När det tas i bruk 

fungerar det som en shifter, ett begrepp inom lingvistiken för 

ord vars innebörd definieras av kontexten, exempelvis jag, du, 

här, nu. Lyssnaren/läsaren inbjuds att bekanta sig med och 

knyta an till, ibland rent av identifiera sig med, de erfarenheter 

och egenskaper som brukaren aktualiserar, och så att säga se 

igenom och förbi själva ordet och fenomenet ”jag” för att gå 

direkt till den förmedlade (subjektiva) erfarenhet som 

presenteras. Läsaren kan rent av utprova den erfarenhet som 

gestaltas genom att momentant låta ”jag” referera till sig själv 

under läsakten.30  

 

Vad kan vi dra för slutsats av de två citaten ovan? Båda författarna verkar vara av åsikten 

att subjektet kan fylla en funktion som en öppen ”shifter” som ska fyllas i och tolkas av 

läsaren, eller är öppet antydd av texten själv. Den ena författaren hämtar den här 

tolkningen ur hur poplyrik fungerar och den andra studerar Edith Södergrans 

subjektsposition. Är slutsatsen av detta att all lyrik kan ses att fungera på det här sättet? 

Eller att Södergran, genom sin modernistiska hållning var med och skapade en ny 

subjektsposition? Faller det in under någon slags övertolkning eller finns det en sanning i 

citaten ovan?  

Jag tror inte att det stämmer för all poplyrik, men att det är ett vanligt fenomen. 

Om vi backar tillbaka till Bob Dylancitatet som Frith använder som exempel ovan; 

”you’ve got a lot of nerve, to say that you’re my friend”. Ser du dig själv som avsändare 

eller mottagare av de raderna när du hör låten? Jag har, i vilket fall, alla gånger jag hört den 

tänkt mig att det är jag som yttrar orden, i motsats till att de sägs till mig. Jag tror att jag 

delar den erfarenheten med de flesta. När Södergran skriver ”Jag är ingen kvinna. Jag är ett 

neutrum.”31 har jag varje gång, från den första gången jag läste orden, tänkt att det är jag, 

läsaren som inte är kvinna, att jag, läsaren, är ett neutrum. Och när Imam spottar ut sina 

textrader ur mina högtalare: ”Mitt självporträtt är fan fantastisk stirrar ner i vattnet, 

där möter jag min Narciss. Jag är klassisk. Flow, gudalik, bombastisk.”32 är det mitt 

självförtroende som blåser upp som en ballong. Det är jag som lyssnare, som läsare, som 

tar subjektspositionen. Jag är jag, jag är vi, jag är hon. Jag är ett neutrum, en strimma 

scharlakanssol, jag är eld och vatten, jag är tigerfläckar, krigarinnor och hjältinnor.  

Det är bara genom konsten som den typen av erfarenheter erbjuds. En annan 

hållning till Södergrans subjekt är den performativa, den delas av flera av författarna i 

Subjekt Södergran. Att talakten genom Södergrans subjekt frambesvärjer en ny 

subjektsposition och ger de som saknat röst, i detta fall kvinnan, den nya kvinnan, en röst 

och en subjektsposition. Behöver dessa förhållanden verkligen utesluta varandra? Maria 

Jönsson är av den åsikten.  

 
Man är inte med. Man är inte inkluderad och indragen, det 

finns inget dialogiskt i den performativa språkhandlingen. Den 

är ju per definition inte till för att skapa dialog utan för att med 

kraft göra, skapa, gripa in i världen. Kanske är det för att den 

                                                           
30 Elisabeth Hästbacka, ”Kan Edith Södergrans ”jag” vara en port?” Subjekt Södergran, 2016, a. a. 
s. 15 
31 Södergran, 2014, s. 24 
32 Imam, ”I-M-A-M”, 2014, (se appendix) 
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berövar mig min egen subjektsposition som jag känner mig 

ensam: jag blir passiv som läsare, förpassas till åskådarplats.33 

 

Min upplevelse är den motsatta till Jönssons. Varje gång en performativ akt utmanar de 

rådande subjektspositionerna skjuts ställningarna fram en liten bit. Det blir möjligt att tala, 

genom att dessa akter skapar ett utrymme för de roller som tidigare inte varit accepterade i 

subjektspositionen, utan endast som objekt eller rekvisita. Samtidigt är läsarens eller 

lyssnarens medskapande position som Hästbacka och Frith framhåller viktig i det 

performativa sammanhanget. Det är ju just genom detta medskapande som det nyskapande 

i subjektet blir möjligt, genom att läsaren accepterar de villkor som texten skapar och 

spelar med i det rollspelet, och tillåter det skifte i maktpositioner som skapas genom texten. 

Flera av författarna i Subjekt Södergran har också dragit paralleller från ”Vierge 

moderne” till ”I-M-A-M”34 
 

Mitt självporträtt är fan fantastisk stirrar ner i vattnet 

Där möter jag min Narciss 

Jag är klassisk 

Flow, gudalik, bombastisk 

Så långt bort från allt ni vill 

För alltid, så andlig 

Tar min revolution ner från Stockholm till Saudi 

Från Jordan till Basquiat 

Jag är bastant 

Finns bara en Imam 

Bara en Imam och det är inte en man 

Vi är POWER PUSSIES 

Fuck en 5:2 diet 

Jag 176 centimeter pussy riot! 

 

/…/  

 

I sneakers och hoodies 

I burka av ståltråd och naglar av rå krom 

Vi är eld 

Vi är allt 

Vi är ett 

Så låt brandlarmet gå 

Fuck en Putinstat, vi är guldbarn 

Fuck en jantelag, jag är underbar 

Klärvoajant 

Den nya revolutionen början på allt 

Imam 

 

/…/ 

 

Don't fuck with us 

Vi slänger deuces up och målar himlen i röd ton 

Till tonerna av Fairuz 

När dom är redo att mörda sin egen bror 

Som Kain och Abel så vi lever utanför ramen 

                                                           
33 Maria Jönsson, ”Jaget som randupplevelse: Ett performativt spår från Edith Södergran till Elin 
Cullhed” a. a. Subjekt Södergran, 2016, s. 90 
34 Subjekt Södergran, 2016 
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Se oss skriva på den nya Iliaden 

Nya Bibeln nya Koranen 

Åker shotgun som om vi vore adel men vi är inte adel 

Inget blått blod 

Ingenting är konstgjort 

Vi är araber! 

Simone de Beauvoir-soldater 

Så dom vill döda oss 

Men dom är satan 

Och vi är awesome 

Och vi lyser, ingenting för ytliga typer 

Låt stå i hieroglyfer35 

 

Likheterna i texterna är uppenbara. De är performativa, med en öppen subjektsposition 

som kan fyllas av abstraktioner, kraftuttryck eller egentligen vad författaren vill. Båda har 

feministiska undertoner. Södergran målar om kvinnorollen, men för att göra det måste hon 

först frångå det kvinnliga. ”Jag är ingen kvinna. Jag är ett neutrum.”36 I relation till Imams 

”Finns bara en Imam och det är inte en man.” Borsgård påpekar att båda dessa är ett svar 

på en provokation. Även om Södergran frånsäger sig kvinnorollen och Imam frånsäger sig 

mansrollen så är båda en indikation på att något om detta måste sägas. Diktjagets enda 

frihet blir genom detta friheten att välja sin förlust.37 När det gäller Imams text tror jag att 

Borsgård väljer den enkla utvägen i sin analys. Det finns egentligen inget tvång i subjektets 

uttalande om att det inte är en man. Jag tror snarare att det handlar om att besjunga 

diktjagets kvinnliga identitet genom att påpeka att det inte är sin motsats. Det är viktigt för 

texten att det är en kvinna som står i denna upphöjda, gudomliga position som skapar 

revolution och skriver ny historia. Ett enkelt sätt att säga det är att frånsäga sig det 

kvinnligas motsatsposition.  

En annan skillnad från ”Vierge moderne” är det vi som finns i ”I-M-A-M”. Det 

mest kollektiva i Södergrans text är ”jag är en skål för alla kvinnors ära”38 vilket i sig är 

lite motsägelsefullt efter att diktjaget avsagt sig sin identitet som kvinna. Visserligen målar 

den performativa texten upp en bild av den nya kvinnan, där allt är en möjlighet. Kanske 

var äran något som fråntagits den gamla kvinna, som måste offras för de nya 

möjligheterna. I Imams text är det kvinnliga redan det gudomliga, det är endast genom 

”Power Pussies”39 som revolutionen är möjlig. De utgör ett kollektiv och förskjutningen 

från jaget i texten till viet sker gradvis och är på många sätt flytande. Diktjaget ställer sig i 

enad front med alla som identifierar sig med det och steget från jag till vi sker inte 

symboliskt på samma ställe som det gör språkligt. Jaget är ett vi då lyssnaren eller läsaren 

väljer att definiera sig själv som en del av rörelsen, som en Simon de Beauvoir-soldat och 

power pussy. 

 

4.2. Blomstertid och kristussymboler 
I Blomstertid igen består refrängen av ”Min Stora Sorgs” slinga; ”Den blomstertid nu 

kommer, med lust till mig.”40 Första delen av strofen är en referens till den kända psalm 

                                                           
35 Imam, ”I-M-A-M”, 2014, (se appendix) 
36 Södergran, 2014, s. 24 
37 Borsgård, a. a. Subjekt Södergran, 2016, s. 58 
38 Södergran, 2014, s. 24 
39 Imam, ”I-M-A-M”, 2014, (se appendix) 
40 Imam, ”Blomstertid igen”, 2013, (se appendix) 
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199 som är tillskriven Israel Kolmodin.41 Det är en av våra mest kända svenska psalmer 

och den har traditionellt sjungits bl. a. på skolavslutningar. Genom att använda sig av den 

befäster Imam texten i den klassiska svenska lyriktraditionen. Originalpsalmen lyder: ”Den 

blomstertid nu kommer. Med lust och fägring stor. Du nalkas, ljuva sommar, då gräs och 

gröda gror. Med blid och livlig värma till allt som varit dött, sig solens strålar närma, och 

allt blir återfött.”42 Imams strof ställer sig i konflikt med originalet då blomstertiden 

kommer med lust till diktjaget. I originalet kommer lusten, med värma, till allt som varit 

dött. Av de kommande verserna framgår att det handlar om den döda jorden, som ska 

väckas till liv, och bringa grönska och föda till alla människor. Originalet är riktat till Guds 

och Jesu ära, med fokus bort från den egna lusten och jaget: ”Giv kärlekseld i hjärtat men 

dämpa lustans brand.” lyder en av de senare verserna.43 Imam vänder hela fokusen till 

diktjaget ”med lust till mig”44.  

Kolmodin som skrivit originaltexten var ju aktiv under sent 1600tal. Då var den 

egna lusten betraktad som något syndigt och till viss del lever dessa ideal kvar inom 

religiösa och konservativa sammanhang än idag. Imam ställer sig emot detta ideal i sin text 

och tycks vilja ifrågasätta och utmana tesen att lust ska vara något syndigt.  

 
Jag har längtan i mig 

Med dom längsta ögonfransarna föddes jag med den bästa synen 

ändå står jag fast i väntans tider 

Årstider förändras, men vänta lite 

Nu kommer blomstertiden och allt som bodde i mig 

Bleker solen bort, hopp, nu kommer det lilla livet 

Kommer med nått 

Kommer nått litet 

Bort från vintern 

Bort från plastiken 

Nu blottas det som legat under isen 

Blotta ögat ger vika för fantasier 

Jag är det sanna beviset 

Jag är ingen actionhjälte 

Jag är den som tror på alltet 

Det som actually händer 

Lusten i mig, fäster i sig 

Lukten av dig sprider av sig 

Och kom tystnaden med det högsta skriket 

Ah, då spricker glaset45 

 

Genom att sätta sitt diktjag som ensam mottagare för den lust, som blomstertiden bringar, 

överger Imam denna kulturella kutym. Även om Imams text bildligt handlar om våren och 

årstidernas förändringar är den parallella och egentliga förändringen det som sker med 

diktjaget. Versen berättar om diktjagets utveckling från att hon föddes med den bästa 

synen, till de väntans tider hon stått fast i och fram till blomstertiden. Den blomstertid som 

kommer är den lust och den potential som legat vilande i diktjaget fram tills att 

blomstertiden väcker den till liv. Blomstertiden är hos Imam den gnista som behövs för att 

                                                           
41 Israel Kolmodin, ”Psalm 199”, [Den blomstertid nu kommer] Den svenska psalmboken: antagen 
av 1986 års kyrkomöte, [5. utg.] Verbum, Stockholm, 1995 
42 Ibid 
43 Ibid 
44 Imam, “Blomstertid igen”, 2013, (se appendix) 
45 Ibid 
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väcka det äkta, egna jaget, hos diktjaget, som är ett frö som alltid vilat där. Lusten blir en 

symbol för det som är äkta, det som ställs mot plastiken; det oäkta, det som vilat under 

isens yta. Efter blomstertidens inträde kommer hopp, det lilla livet, det verkliga, sanna, 

innersta, ”det som actually händer”. ”Det lilla livet, kom med nått litet” är inte helt 

lättolkat. Vad innebär egentligen det lilla livet? De flesta är bekanta med att den lilla döden 

symboliserar orgasmen, men kanske är det lilla livet det livet som levs efter upptäckten av 

den lilla döden och ”nått litet” är just orgasmen. Strofen för oundvikligen tankarna i den 

riktningen och i sitt sammanhang med tematiken kring sexualitet, utveckling och lust, är 

tolkningen varken osannolik eller långsökt.  

Imams text svarar mot Kolmodins genom att använda årstidernas förändringar; 

solen, vintern och isen som bilder för den förändring som äger rum i diktjaget. Samtidigt är 

det egocentriska temat med sexuella undertoner i uttalad konflikt med Kolmodins 

lustförnekande och traditionellt religiösa tematik. Istället för vårens återvändande och 

jordens fruktsamhet handlar Imams text om den sexuella lustens roll i jaguppfattningen och 

identitetsutvecklingen. Hon tar de religiösa och generella breda referenserna och riktar om 

dem och smalnar av dem till sitt eget diktjag. 

Imams text vrider det religiösa motivet till en egen slags trosuppfattning. ”Jag är 

den som tror på alltet, det som actually händer.” De här raderna vittnar om en slags religiös 

tilltro, men alltet i Imams texter har ingenting med kristen trosuppfattning att göra. Snarare 

handlar det om någon slags subtil zenbuddistisk eller personlig tro. Framförallt är tron i 

Blomstertid igen en tro på diktjaget, identiteten och subjektets potential. Ett tema som 

återkommer i andra texter på albumet.  

”Det som actually händer”, tyder på att det finns en annan tro, som är grundad på 

overkliga händelser. Diktjagets tro är den rätta och i symbios med den äkthet, sexualitet 

och lust som blommar fram hos diktjaget. Hennes lust tar fäste i sig själv när lukten av 

hennes älskare sprids. Den traditionella, religiösa tron står som antagonist till detta. Det 

kan ifrågasättas hur mycket trovärdighet det ligger i bibelberättelser och andra religiösa 

utsagor; det är inte, enligt Imams diktjag, ”det som actually händer”46, det som är 

otvivelaktigt verkligt. Samtidigt förkastar ju konservativa religiösa rörelser ofta sexualitet, 

och specifikt homosexualitet som ofta är ett tema för Imams texter. Kanske är det en av 

orsakerna till den konfliktposition diktjaget verkar ta i texten.  

De två sista raderna i blockcitatet ovan, tillsammans med ”Blotta ögat ger vika för 

fantasier”, har en synestetisk klangfärg som återkommer inom den svenska 

lyriktraditionen. Tysta skrik, blint seende och liknande är ofta återkommande symboler 

inom den svenska lyriktraditionen. Samtidigt fungerar de fantasier som ger vika, som en 

symbol för den kristna, enligt diktjaget felaktiga, övertygelsen. Tystnaden som kommer 

med det högsta skriket blir parallellt en symbol för orgasmen, ett stön i extas, ett tyst skrik. 

Lusten som står i motsats till den lustförnekande traditionella religionen, och glaset som 

spricker i klimaxögonblicket blir en symbol för detta. Sexualiteten och orgasmen fördriver 

religionen. ”Jag är det sanna beviset."47 verkar bekräfta detta, diktjaget är det sanna, som 

står i motsats till den falska religionen, diktjaget som upplever blomstringen, sexualitet och 

lusten, är sanningen.  

Denna fokus på det egna diktjaget som hos Imam accentueras genom kontrasten 

till psalmtexten är något som är genomgående även hos Södergran. Precis som Imams 

                                                           
 

47 Ibid 
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diktjag får Södergrans sådana ofta anta kosmiska och gudomliga proportioner. Det är inte 

heller ovanligt att bibliska referenser framhålls i hennes dikter. I ”Dagen svalnar…” 

noterade Lennart Breitholtz hur rosen förvandlades till en törnekrona, lidandets symbol, 

som sedan böjer ner diktjagets huvud mot hennes hjärta.48 Johan Hedberg menar vidare att 

den religiösa kontexten framgår genom nattvardssymboliken i att dricka värmen ur den 

hand som har samma blod som våren. I samma strof antyds också pånyttfödelsetemat 

genom att värmen är bunden till vårens blod eller trädets sav. Frukten som finns i den 

fjärde versen associeras till kunskapens frukt.49 Kärleken som diktjaget drömmer om är 

bunden till förnyelse, eller om man så vill blomstertid.50   

 
Dagen svalnar mot kvällen…  

Drick värmen ur min hand,  

min hand har samma blod som våren. 

Tag min hand, tag min vita arm,  

tag mina smala axlars längtan.51 

 

Precis som ”Blomstertid igen” har ”Dagen svalnar…” motiv där årstidernas förändringar 

ställs mot diktjagets processer. Hos Södergran handlar det om diktjagets längtan efter en 

annan slags kärlek, där kvinnans och mannens förväntningar på kärleken är oförenliga. 

Men vari ligger egentligen skillnaden mellan Södergrans längtan och lusten hos Imam? 

Södergran använder sällan ordet lust, men allt oftare längtan. Längtan figurerar 

ofta och i olika former genom hennes alster. Imams lust är i det här fallet något som 

sammanfaller med diktjagets utveckling. Det är genom blomstertiden, puberteten och 

lustens inträde som diktjaget når sin fulla potential. På samma sätt är det ofta hos 

Södergran en längtan som bär undertoner av sexualitet. I ”Dagen svalnar…” är det ju just 

ett kärleksmöte som diktjaget längtar efter, trots att hon inte når sitt mål. 

Ibland ser hennes längtan just ut som lust. Hon talar om det gudomliga och 

helvetet, men precis som hos Imam ligger fokus på diktjagen, inte på det gudomliga, med 

undantag av de fall då det gudomliga och diktjaget är detsamma. När stundens ande dricker 

stundens skål ur gyllene glas i ”Rosenaltaret” är det ju just lustens skål som höjs. Och jaget 

i texten: ”Jag skiljer mig från eder, ty jag är mer än ni.”52 Detta upphöjande av diktjagets 

position i texten är något genomgående gemensamt för Södergran och Imam. I 

”Rosenaltaret” är det inte i Kristi välde diktjaget står, utan i något högre, ljusare. 

Södergrans diktjag rör sig genom hennes texter mellan denna upphöjda kosmiska position 

som är högre än gudarnas, det jag som står på sol, det jag som vandrar genom solsystemen 

och ett motsatt diktjag som ligger orörligt på botten av en brunn och föraktar sig själv. Man 

kan här tala om flera olika diktjag för de olika positionerna, känslolägena och dikterna.   

Här finns återigen en viktig skillnad mot Imams diktjag som genomgående är 

detsamma, det förflyttar sig inte från de kosmiska positionerna, utan är alltid stående på 

sol, eller i hennes ord; ”fantastisk/…/klassisk/…/gudalik, bombastisk.”53 

                                                           
48 Lennart Breitholtz, ”Edith Södergran. Dagen svalnar…”, tjugotvå diktanalyser, samlade av 
Gunnar Hansson, Stockholm: Prisma 1968, s. 95–103. 
49Johan Hedberg, ”Om diktinterpretationens problematik. Några reflektioner i anslutning till 
Södergrans ’Dagen svalnar…’”, Edda, 1988:1, s. 61–64  
50 Södergran, 2014, s. 17–19  
51 Ibid, s. 17-18 
52 Ibid, s. 91–92  
53 Imam, ”Imam”, 2014, (se appendix) 
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Vitt brus, vita nätter 

Sommar, vinter, somnar in lätt 

 

Yeah jag sa ey, ey 

Mina ramberättelser hela stan befäster den 

Jag blev berättaren som fastnar i det som blänker än 

Jag vänder den andra sidan av kronan 

Inväntar stillsamt dagen jag blir kronad 

Jag plockar upp bitar av ett gammalt jag 

Vrider mig och vänder mig 

Skjuter av en gammal rival 

Sökte förgäves den vita sidan av min svarta svan 

Min stora sorg låt blodet i mitt ansikte rinna av 

 

/…/ 

 

Damaskus över husen i tusen och en natt 

Hör gatans brus, rösterna som sprack 

Men frukta ingenting mitt folk 

Ribban är satt 

Framtiden är ljus, 500 watt54 

 

Vitt brus är en signal som genereras genom en stokastisk process, det är ett ljud som 

skapas genom att alla andra frekvenser kombineras. Det kan användas för att blockera 

andra ljud, som en slags matta som maskerar andra störande ljud och anses fungera 

rogivande. Det tar också tankarna till ljudteknik och kombinerat med vita nätter till 

klubbliv, droger och samtidigt snö. I ”Nocturne” skriver Södergran: ” Tystnad djup i 

sommarens mitt, sömn och dröm, - månen glider över havet vit och öm.”55 Ett 

genomgående tema i hennes debutsamling är årstidernas skiftningar. I ”Höstens dagar” står 

”Det är så skönt att somna utan önskan, mätt på blommorna och grönskan,/…/ i sina 

drömmar överallt den ser, hur vita flingor oupphörligt falla…”56 Varför ackompanjeras då 

denna insomning, dröm och dvala alltid med årstidens skiftning? 

Det uppenbara svaret är att det handlar om ett slags förgänglighetstema och att 

vilan eller sömnen egentligen representerar döden och att vinterns ankomst är den tid då 

allt organiskt dör. I Mia Graaes läsning av ”Höstens dagar” lägger hon vikt vid just detta. 

Hon noterar att ordet död inte förekommer i dikten, trots att det är textens uppenbara tema. 

Södergrans användning av etablerade metaforer gör att läsaren ser ett diktjag som är mätt 

på dagar och drömmer om dödens, vinterns och snöns inträde.57 Jag menar att den här 

typen av omskrivningar av döden, både hos Södergran och Imam också polerar bort de 

skarpa kanterna och mörkret från temat. Genom att inte direkt uttala dödsmotivet 

framträder vilan eller insomningen som något önskvärt, rofyllt och naturligt.  

I ”Blomstertid igen” fungerar strofen; ”Vitt brus, vita nätter, Sommar, vinter, 

somnar in lätt”58 som en slags brygga och upprepas tre gånger. Konsonanterna artikuleras 

vasst och ställs i en kontrastställning mot ”Min stora sorgs” hook; ”Den blomstertid nu 

                                                           
54 Imam, ”Blomstertid igen”, 2013, (se appendix) 
55 Södergran, 2014, s. 20 
56 Ibid 
57 Mia Graae, Når ørknen blomstrer. Edith Södergran i lyset af tre metaforteorier, Köpenhamn, 
Dansklærarforeningen, 1999 
58 Imam, “Blomstertid igen”, 2013, (se appendix) 
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kommer med lust till mig”59 som sjungs mjukt och melodiskt. Genom prosodin och 

tonläget skapas en kontrastställning, som en ljudlig kiasm mellan de två stroferna, där 

Imams rader representerar vintern och döden, medan den strof som sjungs av ”Min stora 

sorg” representerar sommaren, livet och lusten. Upprepningen gör motivet både starkare, 

det präntas in i lyssnarens öron och samtidigt skapar upprepningen en acceptans för 

innebörden. Det förmedlar det rofyllda och lugnet i att få ”somna in lätt”60. 

”Mina ramberättelser hela stan befäster den. Jag blev berättaren som fastnar i det 

som blänker än. Jag vänder den andra sidan av kronan. Inväntar stillsamt dagen jag blir 

kronad.”61 Döden och skapandet är nära sammanlänkat. Imams text betonar hur diktjaget är 

en berättare, med motiv av sagor genom referenser till Tusen och en natt och 

ramberättelser som befästs i staden. Som rappare finns det många epitet att välja mellan 

och Scheherazade är inte ett typiskt val. Scheherazade berättade också sina sagor just för 

att skjuta upp sin väntande dödsdom.62 Att berättaren fastnat i det som blänker än tyder på 

att det handlar om något gammalt, i det här fallet kanske det har att göra med 

berättartraditionen och de idéer som hör till den. Även Södergran delar den ständiga 

närheten till döden som motiv och den klassiska berättarpositionen: ”Jag har ingenting 

annat än min högburna krona, min stigande stolthet. Min stigande stolthet tar lyran under 

armen och bugar farväl.”63 Holger Lillqvist läser in mantelns röda oförskräckthet i dikten 

som en symbol för skaparkraften och menar samtidigt att manteln och kronan är symboler 

för kunglighet. Han menar även att kronan för tankarna till Kristus törnekrona, vilket ska 

peka på diktjagets gudomliga position.64 Jag menar att det diktjag som Lillqvist finner hos 

Södergran står väldigt nära diktjaget i ”Blomstertid igen”. Även om Södergrans diktjag 

inte förgäves sökte den vita sidan av sin svarta svan så: ”förgäves söker jag ett smycke som 

ger min skönhet glans” i ”Sorger”65 Lillqvist menar att smycket som diktjaget söker efter i 

drifternas hav skulle befästa diktjagets upplevelse av sig själv som kvinna.66 Kanske är 

Lillqvists referens baserad på Tideströms läsning som gör jämförelsen till Tintomaras 

stulna hårsmycke som ger skönhet och glans i Drottningens juvelsmycke.67 

Sökandet efter den vita sidan av den svarta svanen är på samma sätt ett sökande 

efter något som saknas inom diktjaget. Mörkret finns alltid som ett underliggande tema i 

Imams texter och sökandet efter den vita sidan som är förgäves symboliserar på samma sätt 

en brist i diktjagets identitet. Hos Södergran finns inte mycket svanar ”ingen svart svala 

som bringar längtan, ingen vit mås som bebådar storm/…/ jag har en port för döden – den 

står alltid öppen.”68 Däremot delar de fåglarna, färgerna, naturen och diktjagets 

sammansmältning. Tideström menar att ”Mot alla fyra vindar” är ett exempel på 

                                                           
59 Ibid 
60 Ibid 
61 Ibid 
62 Tusen och en natt. Alibaba och de fyrtio rövarna och andra sagor, Sörlin, Norrköping, 1946 
63 ”Grimace d’artiste”, Södergran, 2014, s. 63 
64 Holger Lillqvist, ”Edith Södergran, George Lukács and Aesthetic Idealism”, ’Edith Södergran: A 
Changing Image’. Looking for a New Perspective on the Work of a Finnish Avant-garde Poet, red. 
Petra Broomans, Adriaan van der Hoeven & Jytte Kronig, Vrouwenstudies Letteren Groningen 3, 
Groningen, 1993  
65 Södergran, 2014, s. 43 
66 Holger Lillqvist, ”Röd skall jag leva. Erotik och dödsproblematik i Edith Södergrans Dikter”, 
Nordica, 1987:4 
67 Tideström, 1949 
68 ”Mot alla fyra vindar”, Södergran, 2014, s. 25 
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sammansmältningen mellan fysiskt och psykiskt i Dikter: konkreta och abstrakta element 

glider ihop så att de fysiska tingen befrias från materialet, samtidigt som de abstrakta 

föreställningarna upplevs med sinnena.69 

Jag menar att detta fenomen är detsamma i Imams texter. Likaså är diktjagen i 

kungliga och gudomliga positioner gemensamma. Förutom kronan och väntan på att bli 

kronad i Imams text så talar hon även till sitt folk. ”Men frukta ingenting mitt folk. Ribban 

är satt. Framtiden är ljus, 500 watt.” Denna talarposition tyder på en upphöjd position som 

både kan tolkas som gudomlig och kunglig. Samtidigt försäkrar diktjaget åhörarna om att 

framtiden är ljus, trots att hon inte funnit den vita sidan på svanen, för blomstertiden är 

annalkande.  

Även i detta stycke finns referenserna till det kristna motivet. Att vända den 

”andra sidan av kronan”70 refererar till att vända den andra kinden till. Om kronan är ett 

mynt med en konungaprofil så blir den bild som texten målar, att vända andra sidan av 

ansiktet till. ”Inväntar stillsamt dagen jag blir kronad”71 innebär dels att diktjaget är 

kungligt och väntar på att krönas, men är parallellt en referens till törnekronan som 

fullbordas genom ”låt blodet i mitt ansikte rinna av”72. Vilken krona förutom törnekronan 

blodar ned diktjagets ansikte? En eventuell tolkning är att blodet är en symbol för det krig 

som pågår. I musikvideon till ”Blomstertid igen” finns inklippta videostycken från 

rebellaktioner i Syrien och klipp på Imams pappa i Damaskus.73 Trots att Imams text och 

media tydligt refererar till det pågående kriget har texten en bredare publik. Diktjaget tycks 

vilja förmedla att det finns en ljusning efter mörkret för alla som upplever lidande och 

orättvisor. 

 

4.3. Hon är allt för mig – kvinnoporträtt  

 
Dori me, interimo 

Ayapare, dorime 

Ameno, ameno 

Latire, latiremo 

Dori me 

 

Ameno 

Omanier imperavi ameno 

Dimere, dimere matiro 

Matiremo, ameno 

 

Hey, hon glider in på scenen 

Intar rampljuset och lampljusen släcks 

Perfekt 

Scen 2, tagning 1 

Ett öga rött, det enda kastar hon snett 

Hon är satan i en ny dress74 

 

                                                           
69 Tideström, 1949 
70 Imam, ”Blomstertid igen”, 2014, (se appendix) 
71 Ibid 
72 Ibid 
73 https://www.youtube.com/watch?v=QEqk1FT1HYI 
74 Imam, ”Satan i en ny dress”, 2014, (se appendix)  
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Imam säger själv i intervjuer att titeln på albumet Rekviem betyder vila.75 Det är det 

direktöversatta latinets betydelse och det Imam valt att understryka själv. Svenska 

Akademiens Ordlista definierar det som själamässa, dödsmässa. Det morbida och religiösa 

motivet återkommer inte specifikt i Imams texter, däremot är vila, sömn och drömmar en 

genomgående tematik. Den mässa som SAOL refererar till är ju ofta klassiska 

musikstycken, här är det lätt att hitta referenser i den musik som Imam samplar i vissa av 

låtarna. Ett exempel på detta är samplingen ur Eras låt ”Ameno” i sjunde spåret ”Satan i en 

ny dress.”76 Ameno är skriven av artisten Eric Levi på pseudo-latin. Det innebär att det är 

ett slags påhittat språk med bas i latin och franska. Det går inte att hitta någon enkel 

översättning eller tolkning av vad texten i låten egentligen betyder, då den inte är skriven 

på ett verkligt språk, men de försök som gjorts till någon slags översättning verkar tyda på 

att texten handlar om att uppenbara, gömma, att tolka dolda tecken, martyrskap och ameno 

dom tolkas av vissa som en slags helig soldat utifrån latinet. Ameno har att göra med någon 

slags upphöjd eller kunglig ställning. 77 

Det är talande att Imam valt att sampla sådana låtar som inte kan tolkas eller 

förklaras entydigt. Hennes egna texter består genomgående av ett språk som öppnar för 

många parallella tolkningsmöjligheter. Den tematik som går att finna i ”Ameno” går dock i 

linje med Imams egen tematik. I sina låttexter talar hon återkommande om sitt diktjag som 

kungligt, att det ska kronas, som det som en soldat, men också om tvetydiga observationer. 

Samplingen fungerar i ”Satan i en ny dress” som ett dramatiskt element som lyfter 

raplyriken och väver in religiösa, transcendentala färgtoner. 

Utöver själva samplingen refererar själva titeln på låten tveklöst till titeln på 

Kanye Wests ”Devil in a new dress”.78 Innehållsmässigt är båda låtarna kärlekshyllningar 

till en kvinna som aktas högt av diktjaget, i övrigt finns inga slående likheter. Valet av 

titeln har nog snarare att göra med att Wests låt fungerat som inspiratör och att Imam valt 

titeln som en slags hyllning till West. Att korsreferera till och hylla andra artister är inget 

ovanligt fenomen inom rapscenen. Eftersom att jag inte hittar några genomgående likheter 

i låtarnas själva textinnehåll väljer jag att lämna det tolkningsspåret här.     

Precis som i ”Blomstertid igen” kommer allmänt litterära referenser in i ”Satan i 

en ny dress”, i det här fallet knutna till teater och film. I inledningen med; ” Hey, hon 

glider in på scenen, intar rampljuset och lampljusen släcks. Perfekt. Scen 2, tagning 1” och 

sedan igen i sista versen; ” Ey, slutscen, tagning 3. Plockar rosor från golvet. Slänger 

allting tillbaka, det gamla. Etablissemanget.” 79 Dessa strofer skapar möjligheter till dubbla 

tolkningar. Dels pekar ordvalet av scen och tagning på att texten målar upp bilden av 

någon slags filminspelning, samtidigt tycks det handla om en bokstavlig teaterscen från 

vilken kvinnan i texten plockar rosor som kastats på scenen. Denna dubbla 

tolkningsmöjlighet är till sin natur tidsöverskridande, den förmedlar känslan av muntliga 

nutida liveframträdanden samtidigt som en scen där en hollywoodfilm hade kunnat spelas 

in och en klassisk tidlös teaterscen. Det gamla möter det nya och blandas ihop till ett 

framträdande som korsar och ifrågasätter tidsgränser.  

Både Imams och Södergrans diktjag representerar i det sammanhanget 

tidsöverskridande karaktärer som i sin roll utmanar respektive samtidsnormer. 

                                                           
75 http://www.throwmeaway.se/intervju/silvana-imam-avantgardistisk-inspiration/  
76 Imam, “Satan i en ny dress”, 2014, (se appendix) 
77 http://lyricstranslate.com/en/ameno-disclose.html 
78 Kanye West, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, Roc-A-Fella, 2010 
79 Imam, “Satan i en ny dress”, 2014, (se appendix) 
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Låttexten målar alltså upp en scen där en kvinna träder in, med en övernaturlig 

framtoning. Hon är just ”Satan i en ny dress”, men i sitt sammanhang tolkar jag inte Satan 

som något som för Imams diktjag är negativt, utan snarare en kvinna med en demonisk 

dragningskraft och övernaturliga element. En ytterligare anledning till att hon får en 

djävulspseudonym kan vara att det är den roll som tillskrivits henne av dem som i texten 

kallas etablissemanget. Texten bygger upp tydliga grupperingar där etablissemanget, dem 

som står döda bredvid står på en sida och Satan står på den andra sidan tillsammans med 

diktjaget; ”Inte med dom, men med mig.”80 Trots att Södergran inte uppfyller de 

genrekonventioner som krävs för att räknas som en avant gardepoet, så var hon 

nyskapande. Hon var kvinna, före sin tid, en av de absolut första svenska modernistiska 

lyrikerna. Kanske är det denna bild av Södergran som format Imams ”Hon är avantgarde. 

Punkt.”81  

I en av Södergrans hennes mest kända dikter går hennes diktjag till fots genom 

solsystemet för att hitta den första tråden i sin röda dräkt. I Imams text återkommer 

”hennes röda klänning”. De har båda en preferens för den röda och blå färgen 

återkommande i sina texter.  

I ”Den speglande brunnen” heter det ”Men mitt hjärta beslöt: röd ska jag leva.”82. 

I ”O mina solbrandfärgade toppar” figurerar eldögda änglar. Imams Satan har: 
 

Ett öga rött, det enda kastar hon snett 

Hon är satan i en ny dress 

Kastar blickar emot mig 

Strypt hår, svarta kläder,  

knyter sin näve, stryper allting på vägen 

Och med kniven i hjärtat 

Sväljer hon skiten och viker sig nästan 

Så allting skiter sig nästan men hon skiter i 

La näsan i blöt så näsan blev vit 

Men stroben säger nytt liv 

Ett blått öga, alla lördagar som hon fångade natten 

Med lösnaglar skrapar hon marken83 

 

En parantes som bör infogas är just ordvalet ett öga rött som även är titeln på Jonas Hassen 

Khemiris roman från 2003. Som i fallet med referensen till Kanye West tror jag att detta är 

en slags hyllningsakt utan någon närmare symbolisk innebörd. Khemiri utmanade med Ett 

öga rött konventionerna för svenska romaner genom ett språk som återskapar den svenska 

som används av nysvenskar i förorten, med slang och talspråksgrammatik.84 Utifrån det 

perspektivet kan man se även Khemiri som någon som utmanar subjektspositioner och som 

gett röst åt de som saknat röst.  

Men vem bär ett öga rött hos Imam? Är denna satansfigur månne av samma slag 

som Södergrans eldögda änglar som knäfallande kysser bort all längtans dagg från jorden? 

Det är inte kristendomens blida lustgård som målas upp i dikten. De eldögda änglarna kan 

snarare tolkas som ett väsen som delar himmelens och helvetets kännetecken. Hos Imam 

har vi en kvinna med mytologiska drag som skrapar marken med sina naglar istället för att 

kyssa bort daggen från jorden. Bådas karaktärer delar drag som är både helvetiska och 

                                                           
80 Ibid 
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82 Södergran, 2014 
83 Imam, ”Satan i en ny dress”, 2014, (se appendix) 
84Jonas Hassen Khemiri, Ett öga rött, Nordstedt, Stockholm, 2003 
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himmelska, och starkt tilldragande. Båda är i en kuvad, knäfallande, men ändå aktiv och 

stark position. Om de eldögda änglarna kysser bort längtans dagg, innebär det då att de 

erbjuder det som finns bortom diktjagets längtan, att de uppfyller den? För det är ju också 

det Imams Satan lockar med genom sin förförelse; att uppfylla längtan och ersätta den med 

tillfredsställelse.  

Eller är hon Smärtan hos Södergran: ” Hon är stark och stor med hemligt knutna 

nävar. Känner du smärtan? Hon är hoppfullt leende med förgråtna ögon.”85 Är det rentav 

ett öga rött, förgråtet som Satan kastar snett? Även Imams karaktär knyter sin näve. Det 

gemensamma för de kvinnliga karaktärer som Södergran målar upp i ”Smärtan” och ”O 

mina solbrandfärgade toppar” och Imam i Satan i en ny dress är att de är kvinnokaraktärer 

med röda, eldögda eller förgråtna ögon som strider med knytnävar i mytologiska sfärer 

samtidigt som de är nära marken eller jorden, det världsliga och har en oemotståndlig 

dragningskraft. Genomgående hos både Imam och Södergran är kvinnliga karaktärer 

utanför diktjaget i upphöjda, nästan dyrkade positioner. Hos Södergran tar dessa karaktärer 

både de demoniska positionerna som i ”Smärtan” och de upphöjda som systrarna i 

”Violetta skymningar”, eller de jordnära i ”Vi kvinnor”.  

Det är tydligt att den Satan Imam gestaltar i texten delar dragen med det 

Södergranska diktjag som Birgitta Holm läser och presenterar som den nya kvinnan i 

”Vierge moderne”.86 Hon tolkar ”Vierge moderne” som ett performativt yttrande om den 

nya kvinnan, ett slags löfte.  

 
Dikten snuddar vid centrala föreställningar i tiden. Femme fatale, 

sekelskiftets fatala, fördärvbringande kvinna. ”ett steg mot 

slumpen och fördärvet”. Femme fragile, den svaga och ömtåliga, 

”ett barn”. Dandyn och pojkflickan: ”en page”. Den snuddar vid, 

men stannar inte vid någon av dessa föreställningar.  87 

 

Och vad är Imams Satan, om inte en femme fatale, en vampyr? Det centrala i hennes 

karaktär är den magnetistiska attraktion hon utövar på diktjaget, hon bär Femme fatales 

attribut i form av den lilla svarta dressen, lösnaglarna, hon fångar lördagsnätterna och hör 

naturligt hemma i nattlivet som i Imams tid innebär klubbar, droger, strobljus. Utifrån det 

perspektivet är det inte samma kvinnobild som målas upp hos Södergran och Imam? I 

”Vierge Moderne” ställs ju alla dessa kvinnobilder efter varandra som en slags 

katalogisering för att utmana den mall de inte får plats i, att vara kvinna. Femme fatalen är 

bara en av många av de bilder som Södergran målar upp, men en stark och representativ 

bild för den nya kvinnan, som Holm beskriver ovan som centrala och tidstypiska 

föreställningar. Femme fatale eller vampyren har en historia som sträcker sig längre bak i 

tiden. Karin Johannisson beskriver henne i Den sårade divan: 

 
Hon svarar mot en särskild hotbild av den lesbiska kvinnan: 

blodsugerskan som tränger sin in i familjen, förför hustrun och 

marginaliserar mannen. /…/ I 20-talets sexologiska vetskap 

                                                           
85 Södergran, 2014, s 53 
86 Birgitta Holm, ”Begär och modernism”, Edda, 1993:1, s. 55-61 
87 Ibid. s. 56.  
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exemplifierar hon kvinnlig hypersexualitet. Särskilt hotfull är 

den lesbiska variant som förför ”kvinnliga” kvinnor.88 

 

Just denna bild som Johannisson målar upp av den lesbiska femme fatale-kvinnan är den 

vi möter i Imams text som ju förför det kvinnliga diktjaget. I Rekviem är den lesbiska 

tematiken fortfarande subtil och inte helt uttalad. Samtidigt är det just genom dessa motiv 

som temat blir synligt. Det Johannissons citat också lyfter fram är att den lesbiska 

kärleken och sexualiteten kulturellt varit förknippad med ett hot mot samhällets 

grundstomme som består av en kärnfamilj med mannen i centrum. Det är och har alltid 

varit ett brott mot konventioner att marginalisera honom. Det är just marginaliseringen av 

mannen som förenar Imams och Södergrans kvinnoporträtt både i subjekt och 

objektposition. Imam vidrör aldrig mannens position i sina texter, han är för henne 

ointressant, både subjektet och det åtrådda objektet är kvinnligt. Hos Södergran 

förekommer männen i dikterna, men de symboliserar ofta besvikelse eller tomhet och 

fungerar också ofta som en motvikt till kvinnans betydelse.  

 
Vi kvinnor, vi äro så nära den bruna jorden. 

Vi fråga göken, vad han väntar av våren, 

vi slå våra armar kring den kala furan, 

vi forska i solnedgångar efter tecken och råd.  

Jag älskade en gång en man, han trodde på ingenting… 

Han kom en kall dag med tomma ögon, 

han gick en tung dag med glömska över pannan. 

Om mitt barn icke lever, är det hans…89  

    

Här fungerar mannen som en kontrast mot kvinnans jordnära värme och får representera 

kyla och tomhet, kvinnans intuition mot mannens beräknande förnuft, kvinnornas 

gemenskap ställs mot mannens alienation. Samma tema finns i dikterna ”Våra systrar gå i 

brokiga kläder…” och ”Violetta skymningar”. Ebba Witt-Brattström menar att dessa 

dikter traderar folkvisetemat kvinnor och frihet. Södergran utgår ifrån en drömbild som 

innebär att systerskapet är höjt över det vanliga livet och verkligheten.90  

Hos Imam förekommer systraskapet på ett liknande sätt. I ”I-M-A-M” lyder det 

 
Vi är POWER PUSSIES 

I sneakers och hoodies 

I burka av ståltråd och naglar av rå krom 

Vi är eld 

Vi är allt 

Vi är ett 

/…/ Klärvoajant/…/ 

Simone de Beauvoir-soldater 

Så dom vill döda oss 

Men dom är satan 

Och vi är awesome 

Och vi lyser, ingenting för ytliga typer 91 

 

                                                           
88 Karin Johannisson, Den sårade divan: om psykets estetik (och om Anges von K, Sigrid H, och 
Nelly S), Bonnier, Stockholm, 2015, s. 24-25 
89 Södergran, 2014, s. 35 
90 Witt-Brattström, 1997, s. 93 
91 Imam, ”I-M-A-M”, 2014, (se appendix) 
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Imams kollektiv av Power Pussies är hennes svar på Södergrans jordnära kvinnor. Att 

detta kollektiv av kvinnor, som här representeras av sitt kön, i en uniform av sneakers och 

hoodies; klädda som hennes fans, men symboliskt bär en rustning av ståltrådsburkor och 

naglar av sylvass rå krom är eld, allt och ett. Här höjer Imam upp systerskapet och det 

kollektiv som hennes Power Pussies innebär till något upphöjt på samma sätt som 

Södergran höjer upp systerskapet. Referensen till Simone de Beauvoir har mest troligt att 

göra med hennes ikonstatus inom feminismen. För vilka är Power Pussies om inte 

representanter av Det andra könet?92 ”Så dom vill döda oss. Men dom är satan.”93 Här 

blir satan en symbol för antagonisten, oppositionen till diktjagets kollektiv av fantastiska 

kvinnor. Och varför skulle någon vilja döda detta kollektiv av kvinnor om de inte 

utgjorde en hotbild, som den som Johannisson beskriver ovan. Det är underförstått att det 

dom som diktjaget talar om är ett kollektiv av män, ”ytliga typer” som inte kan acceptera 

och anpassa sig till den revolution som ”I-M-A-M” innebär. Precis som hos Södergran 

karaktäriseras männen av sin önskan att sprida död och destruktivitet: ”Om mitt barn icke 

lever, är det hans…”94  

Boel Hackman läser i ”Vi kvinnor” kvinnorna som vägledare till en vitalisering 

av kulturen. Mannen blir då ett hot, som önskar döda och förinta det levande inre livet. 

Kvinnorna söker svaren i naturen som enligt Baudelaire och Schopenhauer speglar 

människans och tillvarons inre sammanhang.95 Också Holger Lillqvist framhåller i sin 

läsning hur det dödsbringande och katastrofala i diktjagets liv tar mannens gestalt – det 

han lämnar efter sig är dödsdömt. Han menar att besvikelsen är kollektiv i de inledande 

stroferna av ”Vi kvinnor” och att desillusionstemat understryks av det kala, döda trädet 

och den gäckande göken. I den sista strofen utvecklas mannens dödsbringande till något 

uttalat explicit.96 ”Om mitt barn icke lever, är det hans…”97  

I sin läsning av ”Vi kvinnor” förklarar Inger Björklund hur det utopiska temat är 

befäst i tidsandan. Mannen blir en representant för situationen av depressioner, hotande 

världskrig och korruption som rådde i sekelskiftets Europa. Hon menar att dikten är ett 

uttryck för tidig ekofeminism. Den insikt som kvinnorna når genom intuition, som sedan 

hos Imam blir klärvoajans, står i motsats till mannens kalla, logiska förnuftstänkande. Det 

symboliserar en längtan efter symbios till allt levande.98 Samma antagonistposition står 

att finna i ”Satan i en ny dress” där hon är ”Inte med dem, men med mig.”99 Där är det 

diktjaget och kvinnan i dikten som står emot dom konservativa, etablissemanget. Hos 

Imam blir den grupp som står i motsats till diktjagets sida inte endast representerat av 

mannen, utan av de konservativa, de som inte väljer att stå på sidan av den revolution 

som hennes Pussy Riot representerar. 
 

                                                           
92 Simone de Beauvoir, Det andra könet, 4:e uppl. AWE/Geber, Stockholm, 1986 
93 Imam, ”I-M-A-M”, 2014, (se appendix) 
94 Södergran, 2014, s. 35 
95 Boel Hackman, Jag kan sjunga hur jag vill. Tankevärld och konstsyn i Edith Södergrans diktning, 
diss. Uppsala Universitet, Helsingfors: Söderströms, 2000, s. 148 
96 Holger Lillqvist, Avgrund och paradis. Studier i den estetiska idealismens litterära tradition med 
särskild hänsyn till Edith Södergran, diss, SSLS 627, Helsingfors, 2001, s. 42 
97 Södergran, 2014, s. 35 
98 Inger Björklund, ”Edith Södergrans ’Vi kvinnor’ en tidig ekofeministisk tanke”, Kvinnobulletin, 
1996:2, s. 10  
99 Imam, ”Satan i en ny dress”, 2013, (se appendix) 
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I hennes djupaste mörker ser hon ljuset från Mellanöstern 

Sväljer tider mellan sommaren och hösten 

Och härdar igenom 

Inte med dom, men med mig 

Hon sa, jag har en våldsam tystnad 

För det låter som jag låtsaslyssnar 

Men jag lovar, jag lyssnar och något jag lovat kan jag inte bryta 

Nej, hon har en kall yta men scenen hon står på är för liten för henne 

De sätter kniven mot strupen och jag ber för henne 

Hon är före sin tid, de är döda bredvid, hennes röda klänning 

Hennes svarta kniv 

Hon är allt för mig 

Jag är bara en i hennes publik100 

 

Imam tar in bilden av den nya kvinnan i 2000-talet, hon bär samma attribut som hon 

gjorde hos Södergran och i de beskrivningar som Johannisson presenterar från 20-talet. 

Scenen hon står på är fortfarande för liten för henne, hon är fortfarande före sin tid, men 

nu är hennes näsa vit av droger, hon står i nattklubbens strobljus och hyllas och tillbes av 

Imams diktjag. Satan i en ny dress är en kvinna som förför kvinnor genom sneda 

ögonkast och lösnaglar i natten. Denna reinkarnation av den nya kvinnan, vampyren som 

skrapar marken med sina lösnaglar kan betraktas som Imams sätt att upprätthålla 

positionen och samtidigt hylla de kvinnor som stått i förtrupperna ”före sin tid”101. Hon 

blir hos Imam en helig soldat som förkastar och samtidigt blir förkastad av 

etablissemanget.  

 

  

                                                           
100 Ibid  
101 Ibid  
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5. Avslutande diskussion och sammanfattning 
Genom att studera tre olika sidor av Södergrans och Imams texter har jag försökt påvisa 

deras likheter och skillnader. Det finns många gemensamma teman, motiv och språkliga 

fenomen hos dem båda som sträcker sig bortom den subjektsposition som studerats 

tidigare. Det är fortfarande mycket som är outforskat och okommenterat mellan dessa två 

författarinnor och det är ett arbete som tyvärr inte får rum i en uppsats av den här 

storleken. En av de aspekter jag gärna hade velat studera, men som jag blivit tvungen att 

överge av utrymmesskäl är den zenbuddistiska och mystiska tematiken hos Imam i 

sammanhang med de mystiska och nietzscheanska aspekterna hos Södergran.   

Jag vill påstå att det löper en röd tråd från den position som Edith Södergran har 

litterärt fram till Silvana Imam idag. Den röda tråden består av de kvinnoporträtt som 

finns i texterna, ett språkligt uttryck, gemensamma teman, en subjektsposition som 

utmanar och förskjuter konventioner, en mystisk eller andlig underton och mycket mer. 

Det visas genom de exempel som ges i analysen av kristussymboliken, där både 

Södergrans och Imams diktjag målar upp sig själva till gudomliga proportioner, deras 

texter är också täta av kristen symbolik. Ett annat exempel är den performativa 

subjektspositionen som förekommer i båda författarinnornas verk. Trots att de skiljer sig i 

tilltal, skapar de samma upphöjda position genom att leka med språkets möjligheter. 

Förhoppningsvis har analysen lyst upp bandet som löper från Södergrans till Imams 

texter.  

En viktig insikt inom det litteraturvetenskapliga studiet är att ingenting uppstår i 

ett vakuum. All litteratur skapas i relation till och i dialog med annan litteratur, och 

Imams texter fungerar på flera plan som ett eko av Södergrans.  

 
Himlens änglar sjunga ned till jorden: riven sönder 

dödens förlåt, riven ned den! 

En kvinna ligger bäddad i svart sorgerum. 

Stora ljus brinna kring hennes bår. 

På hennes ansikte är en åtrå till Livet,  

som ville hennes händer knäppas till bön. 

Det är tyst, endast natten går omkring med vaktande steg. 

Plötsligt flammar röd en eld över den döda: vad är detta? 

Det är tyst i rummet. 

Änglar sjunga: svarta murar, vidgen er! 

I blå himmels ljus må kistan stå benådad. 

Kistan står i evighetens rum.  

Änglar sjunga: du Guds barn, Herren kallar dig.  

Det är tyst, aldrig skall sorgen lämna denna boning. 

Men den döda hör ropet: 

Ja, Herre, jag kommer, klingar hennes röst 

som ett eko genom alla himlar.102 

  

                                                           
102 ”Uppståndelsemysterium”, Södergran, 2014, s. 142 



28 
 

6. Referenser 

6.1. Tryckta källor 
de Beauvoir, Simone, Det andra könet, 4:e uppl. AWE/Geber, Stockholm, 1986. 

Björklund, Inger, ”Edith Södergrans ’Vi kvinnor’ en tidig ekofeministisk tanke”, 

Kvinnobulletin, 1996:2.  

Borsgård, Gustav, ”Med kroppen eller mot: Silvana Imam, Södergran och Beauvoirs 

dilemma” Subjekt Södergran, 2016 a.a. 

Breitholtz, Lennart, ”Edith Södergran. Dagen svalnar…”, tjugotvå diktanalyser, samlade 

av Gunnar Hansson, Stockholm: Prisma 1968. 

Diktonius, Elmer ”Edith Södergran. Kritisk hyllning, Ultra 1922:4.  

Enckell, Olof, Esteticism och nietzscheanism i Edith Södergrans lyrik. Studier i 

finlandssvensk modernism, (I), diss., SSLS 321, Helsingfors, 1949. 

Frith, Simon, Performing Rites, On the value of popular music, Harvard University Press, 

Cambridge, Mass. 1996. 

Graae, Mia, Når ørknen blomstrer. Edith Södergran i lyset af tre metaforteorier, 

Köpenhamn, Dansklærarforeningen, 1999 

Hackman, Boel, Herberts, Carola & Köhler, Sebastian, Samlade skrifter. 3, Kommentar till 

Edith Södergrans dikter och aforismer: varia, Svenska litteratursällsk. i Finland, 

Helsingfors, 2016. 

Hackman, Boel, Jag kan sjunga hur jag vill: Tankevärld och konstsyn i Edith Södergrans 

diktning, diss. Uppsala Universitet, Helsingfors: Söderströms, 2000. 

Hedberg, Johan, ”Om diktinterpretationens problematik. Några reflektioner i anslutning till 

Södergrans ’Dagen svalnar…’”, Edda, 1988:1. 

Holm, Birgitta, ”Begär och modernism”, Edda, 1993:1. 

Holm, Birgitta, ”Edith Södergran och den nya kvinnan”, Tidskrift för litteraturvetenskap, 

1990:4. 

Elisabeth Hästbacka, ”Kan Edith Södergrans ”jag” vara en port?” Subjekt Södergran, 2016, 

a. a.  
Johannisson, Karin, Den sårade divan: Om psykets estetik (och om Agnes von K, Sigrid H 

och Nelly S), Bonnier, Stockholm, 2015. 

Maria Jönsson, ”Jaget som randupplevelse: Ett performativt spår från Edith Södergran till 

Elin Cullhed” Subjekt Södergran, 2016, a.a. 

Khemiri, Jonas Hassen, Ett öga rött, Norstedt, Stockholm, 2003. 

Kolmodin, Israel, Psalm 199, [Den blomstertid nu kommer] Den svenska psalmboken: 

antagen av 1986 års kyrkomöte, [5. utg.] Verbum, Stockholm, 1995. 

Langenskjöld, Agnes, ”Edith Södergran. En modern diktarprofil”, Litterära studier, 

Helsingfors: Söderströms 1923. 

Lillqvist, Holger, Avgrund och paradis: Studier i den estetiska idealismens litterära 

tradition med särskild hänsyn till Edith Södergran, diss, SSLS 627, Helsingfors, 2001. 

Lillqvist, Holger,”Edith Södergran, George Lukács and Aesthetic Idealism”, ’Edith 

Södergran: A Changing Image’. Looking for a New Perspective on the Work of a Finnish 

Avant-garde Poet, red. Petra Broomans, Adriaan van der Hoeven & Jytte Kronig, 

Vrouwenstudies Letteren Groningen 3, Groningen, 1993. 

Lillqvist, Holger, ”Röd skall jag leva. Erotik och dödsproblematik i Edith Södergrans 

Dikter”, Nordica nr 4, 1987. 

Ruin, Hans, Poesiens mystik, Helsingfors: Söderströms, 1935. 

Ruin, Hans, ”Drömmen om den rena poesien”, Det skönas förvandlingar. Essäer, 

Helsingfors: Schildts, 1962. 



29 
 

Subjekt Södergran: Om jagen i Edith Södergrans poesi, Hästbacka, Elisabeth, Johansson, 

Anders S. & Johansson, Anders E. (red.), Makadam förlag, Göteborg, 2016. 

Swedenmark, John, ”Språket i musiken”, 10-tal, 2015:20. 

Södergran, Edith, Ediths brev: Brev från Edith Södergran till Hagar Olsson, Bonnier, 

Stockholm, 1955. 

Södergran, Edith, Samlade dikter, [Ny utg.], Bonnier pocket, Stockholm, 2014. 

Tideström, Gunnar, Edith Södergran, Helsingfors: Schildts, 1949. 

Trotzig, Birgitta, ”Edith Södergran”, Författarnas litteraturhistoria [Den andra boken], 

red. Lars Ardelius & Gunnar Rydström, Stockholm: Författarförlaget, 1978. 

Tusen och en natt. Alibaba och de fyrtio rövarna och andra sagor, Sörlin, Norrköping, 

1946. 

Witt-Brattström, Ebba, Ediths jag: Edith Södergran och modernismens födelse, Nordstedt, 

Stockholm, 1997. 

 

6.2. Musikmedia 
Imam, Silvana, feat. Marlene, För Evigt, [Musiksingel], Playground Music, 2015. 
Imam, Silvana, I-M-A-M, När du ser mig, [Musikalbum], Playground Music, 2014. 

Imam, Silvana, Rekviem, [Musikalbum], Playground Music, 2013. 

West, Kanye, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, [Musikalbum], Roc-A-Fella, 2010. 

 

6.3. Digitala källor 
http://lyricstranslate.com/en/ameno-disclose.html [hämtad 2017-05-23] 

https://rap.genius.com/ [hämtad 2017-05-23] 

http://www.throwmeaway.se/intervju/silvana-imam-avantgardistisk-inspiration/ [hämtad 

2017-05-23] 

https://www.youtube.com/watch?v=TPBCwWPKJOE [hämtad 2017-05-23] 

https://www.youtube.com/watch?v=QEqk1FT1HYI [hämtad 2017-05-23] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://lyricstranslate.com/en/ameno-disclose.html
https://rap.genius.com/
http://www.throwmeaway.se/intervju/silvana-imam-avantgardistisk-inspiration/
https://www.youtube.com/watch?v=TPBCwWPKJOE
https://www.youtube.com/watch?v=QEqk1FT1HYI


30 
 

7. Appendix; texter från rekviem, samt I-M-A-M. 
Transkriberade texter från Silvana Imams album Rekviem, samt I-M-A-M från skivan När 

du ser mig. 

 

Blomstertid igen (feat. Min stora sorg) 
 

Jag har längtan i mig 

Med dom längsta ögonfransarna föddes jag med den bästa synen 

ändå står jag fast i väntans tider 

Årstider förändras, men vänta lite 

Nu kommer blomstertiden och allt som bodde i mig 

Bleker solen bort, hopp, nu kommer det lilla livet 

Kommer med nått 

Kommer nått litet 

Bort från vintern 

Bort från plastiken 

Nu blottas det som legat under isen 

Blotta ögat ger vika för fantasier 

Jag är det sanna beviset 

Jag är ingen actionhjälte 

Jag är den som tror på alltet 

Det som actually händer 

Lusten i mig, fäster i sig 

Lukten av dig sprider av sig 

Och kom tystnaden med det högsta skriket 

Ah, då spricker glaset 

 

Den blomstertid nu kommer 

Med lust till mig 

Den blomstertid nu kommer 

Med lust till mig* 

 

Vitt brus, vita nätter 

Sommar, vinter, somnar in lätt 

Vitt brus, vita nätter 

Sommar, vinter, somnar in lätt 

Vitt brus, vita nätter 

Sommar, vinter, somnar in lätt 

 

Yeah jag sa ey, ey 

Mina ramberättelser hela stan befäster den 

Jag blev berättaren som fastnar i det som blänker än 

Jag vänder den andra sidan av kronan 

Inväntar stillsamt dagen jag blir kronad 

Jag plockar upp bitar av ett gammalt jag 

Vrider mig och vänder mig 

Skjuter av en gammal rival 

Sökte förgäves den vita sidan av min svarta svan 

Min stora sorg låt blodet i mitt ansikte rinna av 
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Den blomstertid nu kommer 

Med lust till mig 

Den blomstertid nu kommer 

Med lust till mig* 

 

Damaskus 2013, ey 

 

Damaskus över husen i tusen och en natt 

Hör gatans brus, rösterna som sprack 

Men frukta ingenting mitt folk 

Ribban är satt 

Framtiden är ljus, 500 watt 

 

Damaskus över husen i tusen och en natt 

Hör gatans brus, rösterna som sprack 

Men frukta ingenting mitt folk 

Ribban är satt 

Framtiden är ljus, 500 watt 

 

Den blomstertid nu kommer 

Med lust till mig* 

 

*De strofer som följs av asterisk är de melodistycken, inom rapen kallat för hooks, som 

sjungs av Min stora sorg. Övrig text rappas av Silvana Imam själv.  

 

Satan i en ny dress 
 

Dori me, interimo 

Ayapare, dorime 

Ameno, ameno 

Latire, latiremo 

Dori me 

 

Ameno 

Omanier imperavi ameno 

Dimere, dimere matiro 

Matiremo, ameno 

 

Hey, hon glider in på scenen 

Intar rampljuset och lampljusen släcks 

Perfekt 

Scen 2, tagning 1 

Ett öga rött, det enda kastar hon snett 

Hon är satan i en ny dress 

Kastar blickar emot mig 

Strypt hår, svarta kläder,  

knyter sin näve, stryper allting på vägen 

Och med kniven i hjärtat 

Sväljer hon skiten och viker sig nästan 

Så allting skiter sig nästan men hon skiter i 



32 
 

La näsan i blöt så näsan blev vit 

Men stroben säger nytt liv 

Ett blått öga, alla lördagar som hon fångade natten 

Med lösnaglar skrapar hon marken 

 

Ameno 

Omenare imperavi ameno 

(Ett öga rött och den kastar hon snett 

Kastar blickar emot mig 

Stripigt hår, svarta kläder 

Satan i en ny dress) 

Dimere, dimere matiro 

Matiremo, ameno 

 

Ameno 

(Kniven i hjärtat 

Viker sig nästan) 

Omenare imperavi ameno 

(Stryper allting på vägen) 

Dimere, dimere matiro 

Matiremo, ameno 

 

Satan i en ny dress, satan i en ny dress 

 

I hennes djupaste mörker ser hon ljuset från Mellanöstern 

Sväljer tider mellan sommaren och hösten 

Och härdar igenom 

Inte med dom, men med mig 

Hon sa, jag har en våldsam tystnad 

För det låter som jag låtsaslyssnar 

Men jag lovar, jag lyssnar och något jag lovat kan jag inte bryta 

Nej, hon har en kall yta men scenen hon står på är för liten för henne 

De sätter kniven mot strupen och jag ber för henne 

Hon är före sin tid, de är döda bredvid, hennes röda klänning 

Hennes svarta kniv 

Hon är allt för mig 

Jag är bara en i hennes publik 

 

Ameno 

Omenare imperavi ameno 

(Kniven mot strupen, före sin tid) 

Dimere, dimere matiro 

(Döda bredvid, hennes röda klänning 

Hennes svarta kniv) 

Matiremo, ameno 

 

(Sväljer tider mellan sommaren och hösten, 

Och härdar igenom 

Inte med dom men med mig) 
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Ameno 

Omenare imperavi ameno 

(Sa jag har en våldsam tystnad 

Lovar, jag lyssnar) 

Dimere, dimere matiro 

Matiremo, ameno 

(Hon är allt för mig) 

 

Ey, ey, glömmer att andas 

 

Ey, slutscen, tagning 3 

Plockar rosor från golvet 

Slänger allting tillbaka, det gamla 

Etablissemanget 

Dom kan få allting tillbaka 

Hon är allt för framtid 

Alltid framför, aldrig bakom 

Så skit i vad dom bad om 

Hon är avantgarde 

Punkt 

Hon är avantgarde 

Punkt 

 

Ameno 

Omenare imperavi ameno 

Dimere, dimere matiro 

(Så skit i vad dom bad om, 

så skit i vad dom bad om) 

Matiremo, ameno 

 

(Så skit i vad dom bad om 

Hon är avantgarde 

Punkt) 

 

Ameno 

Omenare imperavi ameno 

Dimere, dimere matiro 

Matiremo, ameno 

(Så skit i vad dom bad om, 

Så skit i vad dom bad om, 

Hon är avantgarde, 

Punkt) 
 

I-M-A-M 
Ritar smiley med två X 

Svart bläck, gula streck på min svarta sweat 

Mitt självporträtt är fan fantastisk stirrar ner i vattnet 

Där möter jag min Narciss 

Jag är klassisk 

Flow, gudalik, bombastisk 
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Så långt bort från allt ni vill 

För alltid, så andlig 

Tar min revolution ner från Stockholm till Saudi 

Från Jordan till Basquiat 

Jag är bastant 

Finns bara en Imam 

Bara en Imam och det är inte en man 

Vi är POWER PUSSIES 

Fuck en 5:2 diet 

Jag 176 centimeter pussy riot! 

 

I•M•AAAAA•M 

I•M•AAAAA•M 

I•M•AAAAA•M 

I•M•AAAAA•M 

I•M•AAAAA•M 

I•M•AAAAA•M 

I•M•AAAAA•M 

I•M•AAAAA•M* 

 

Assalamu alaikum Masha'Allah 

Ana achsan wahde fi kol al-alam 

Ya chasarty ya chatyar 

Bass fil wahde Imam 

Bara en Imam och vi är inga rookies 

Bara en Imam, vi är POWER PUSSIES 

I sneakers och hoodies 

I burka av ståltråd och naglar av rå krom 

Vi är eld 

Vi är allt 

Vi är ett 

Så låt brandlarmet gå 

Fuck en Putinstat, vi är guldbarn 

Fuck en jantelag, jag är underbar 

Klärvoajant 

Den nya revolutionen början på allt 

Imam 

 

I•M•AAAAA•M 

I•M•AAAAA•M 

I•M•AAAAA•M 

I•M•AAAAA•M 

I•M•AAAAA•M 

I•M•AAAAA•M 

I•M•AAAAA•M 

I•M•AAAAA•M* 

 

Don't fuck with us 

Vi slänger deuces up och målar himlen i röd ton 

Till tonerna av Fairuz 
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När dom är redo att mörda sin egen bror 

Som Kain och Abel så vi lever utanför ramen 

Se oss skriva på den nya Iliaden 

Nya Bibeln nya Koranen 

Åker shotgun som om vi vore adel men vi är inte adel 

Inget blått blod 

Ingenting är konstgjort 

Vi är araber! 

Simone de Beauvoir-soldater 

Så dom vill döda oss 

Men dom är satan 

Och vi är awesome 

Och vi lyser, ingenting för ytliga typer 

Låt stå i hieroglyfer 

 

*De strofer som följs av asterisk är de melodistycken, inom rapen kallat för hooks, som 

sjungs av Sabina Ddumba. Övrig text rappas av Silvana Imam själv.  


