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1 Inledning 

 

Den här uppsatsen kommer att handla om Edith Södergrans diktande. Jag kommer att 

analysera fyra dikter ur hennes produktion. De dikter jag har valt är ”Dagen svalnar”, 

”Smärtan”, ”O himmelska klarhet” och ”Ankomst till Hades”. Att jag valde dessa dikter 

beror på att de i många fall har likartad tematik och kan ses som representativa för olika 

perioder i Södergrans diktning. Vad jag ska göra är som sagt att analysera dem, men 

också att försöka hitta gemensamma drag, likartade symboler och teman. Att försöka 

snudda vid vad som är det Södergranska i dikterna.  Jag kommer att dela upp och 

analysera dem, i den mån det är möjligt, strof för strof och sist med en sammanfattande 

analys om hela dikten. 

 

Poeten Edith Södergran (1892-1923)  var en finlandssvensk modernist och i en svår sits 

som författare i och med att hon var kvinna. Hon debuterade 1916 med diktsamlingen 

Dikter som fick ett mycket växlande mottagande. Vissa kritiker tyckte att det var rent 

skamligt med den modernistiska stilen, frånvaron av rytm, rim och ett tydligt versmått 

störde många. Andra tyckte att det var en ny fläkt inom poesin, friska vindar flög och 

med den nya diktare. En person med sådana tankar om samlingen var Erik Grotenfelt 

som, med vissa reservationer, ansåg att denna samling var ett kliv i en ny riktning. En ny 

och utmanande riktning för de modiga nog att ta steget.
1
 

 

Efter att Dikter kommit ut och Södergran blivit etablerad författare gav hon ut fyra 

diktsamlingar till. Efter hennes död gavs Landet som icke är ut 1925 och består av dikter 

som hittats i hennes hem och som sedan sammanfogats till en samling. 

 

 

 

                                                 
1. Gunnar Tideström, Edith Södergran, [Ny utg.] Stockholm 1991, s. 112-115. 
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2 Analyser 

2.1 Dikter 

Ur Södergrans första diktsamling helt på svenska som gavs ut år 1916 och etablerade 

henne bland de modernistiska författarna. Edith Södergran diktade med inspiration som 

sitt versmått,
2
 och det ledde till mycket modernistiska dikter att läsningen ofta blir väldigt 

naturlig och nästan impulsiv. I samlingen finns det en dikt som är särdeles välkänd och 

som representerar vad hon har blivit känd för. Det är dikten ”Dagen svalnar ...” som blir 

den första analysen i den här uppsatsen.
3
  Det är en modernistisk dikt uppdelad i fyra 

numrerade strofer. Den följer inget versmått och arbetar med korta meningar. 

  

 I 

 Dagen svalnar mot kvällen … 

 Drick värmen ur min hand, 

 min hand har samma blod som våren. 

 Tag min vita hand, tag min vita arm, 

 tag mina smala axlars längtan  … 

 Det vore underligt att känna, 

 en enda natt, en natt som denna, 

 ditt tunga huvud mot mitt bröst. 

 

Denna första numrerade strofen som slår an de första tonerna hos läsaren målar upp 

abstrakta bilder som tillsammans berättar en historia om ett första möte. Det vi får veta i 

den första versen är att det inte riktigt är kväll ännu, men inte riktigt dag längre heller. 

Det är en brytpunkt vi befinner oss i. För att ta med den fortsatta dikten kan man dra 

slutsatsen att det även handlar om diktjagets brytpunkt mellan att vara flicka och att bli 

kvinna. Att ungdomen då skulle vara den soliga dagen, varm och utan några bekymmer. 

Vuxendomen är i samma anda kvällen och natten, när man tar på sig ansvar och inser hur 

världens bördor vilar på ens axlar, då mörknar världen. Den andra och tredje versen kan 

                                                 
2. Tideström 1991, s. 89.  

3. Edith Södergran, Samlade dikter, Stockholm 2012, s. 8-9.  
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med enkelhet tolkas in på samma tema. Den uppmanar en hittills okänd person att dricka 

värmen ur hennes hand, en värme som i versen efter identifieras som blod, samma blod 

som våren till och med. Det är välkänt att våren är en symbol för ungdom och då blir 

gesten att erbjuda någon vårens blod, ungdomens blod, särdeles intim, och kanske lite 

naiv då man erbjuder någon sin ungdom. För det är precis vad diktjaget gör. Hon erbjuder 

någon sin ungdom. 

 

Vers fyra och fem fortsätter att antyda om ungdom, den första förälskelsen och 

oskuldsfullhet, samt ett växande begär. Vi får se hur en fortfarande osynlig person tar i 

beslag allt större delar av diktjagets kropp, först handen, sen hela armen och till sist ända 

upp till axeln. Vad som gång på gång poängteras är att det är den vita handen, den vita 

armen och den vita axeln. Vitt som traditionellt representerar oskulden är talande utifrån 

den tidigare slutsatsen av att denna första strof handlar om ett första möte, eller i alla fall 

början av ett skeende. De sista tre verserna är eftertänksamma, nästan som om en tid 

passerat mellan dem och de föregående. Där de var impulsiva så är känslan som här 

förmedlas snarare lugnt förundran. De är de sista verserna som slår fast att det handlar om 

någon oerfaren, att allting är nytt och underligt, och ingenting som man förväntar sig ska 

fortsätta, inte heller det att dela natten med en man. 

 

 II 

 Du kastade din kärleks röda ros 

 i mitt vita sköte - 

 jag håller fast i mina heta händer 

 din kärleks röda ros som vissnar snart … 

 O du härskare med kalla ögon, 

 jag tar emot den krona du räcker mig, 

 som böjer ned mitt huvud mot mitt hjärta ... 

 

Den andra strofen börjar retrospektivt. Den ser tillbaka på en händelse som har skett. En 

röd ros kastad på ett vitt sköte, och i ljus av föregående strof, tolkas detta med enkelhet 

som ögonblicket då oskulden flyr från diktjaget. Det är också den sista gången i hela 

dikten som någon kroppsdel beskrivs som vit, alltså oskuldsfull, vilket vidare stärker 
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tolkningen. Händelserna i dessa två första verser beskrivs som någonting som mannen 

gör med kvinnan, ingenting gemensamt, att det är han som är den drivande kraften. Nästa 

par verser kan tolkas på olika sätt beroende på i vilket ljus man väljer att läsa dem. Rosen 

är en relativt död metafor för kärleken. Och att diktjaget håller den vissnande i sina 

händer kan tolkas som att hon försöker att hålla en kärlek vid liv även när han håller på 

att tappa intresse. Men även då är betydelsen den samma. Att mannen tappar intresset och 

hur diktjaget försöker hålla det vid liv. Hålla vid liv den känsla hon hade i slutet av första 

strofen, tron på att det var riktig kärlek och att hon inte bara blivit lurad av en man. 

 

De tre sista verserna har gått ifrån de intensiva känslorörelserna och istället tagit steget 

mot underkastelse. Nu är mannen hennes härskare, och en med kalla ögon. Ögon som 

uttrycker känslolöshet. Den krona som han räcker henne kan bestå av vad som helst. Men 

den troligaste tolkningen är att den enda gåva han gav till henne var skam. En skam som 

böjer ned hennes huvud och hindrar henne från att rakryggad möta andras blickar. Här är 

hon den unga, nu skamsna, unga flicka som abrupt blivit upptagen i världen och det 

fördömande samhälle som hon var en del av. Vad skammen består av kan bara spekuleras 

i, ett utomäktenskapligt barn? Att har varit med en man innan äktenskapet? Oavsett vad 

det var så tyngde det på en ung flickas smala axlar och böjde ned henne mot jorden. 

 

 III 

 Jag såg min herre för första gången idag,  

 darrande kände jag genast igen honom. 

 Nu känner jag ren hans tunga hand på min 

                           lätta arm … 

 Var är mitt klingande jungfruskratt, 

 min kvinnofrihet med högburet huvud? 

 Nu känner jag ren hans fasta grepp om min 

    skälvande kropp. 

 nu hör jag verklighetens hårda klang 

 mot mina sköra sköra drömmar. 
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I den tredje strofen är det inte längre en flicka som för ordet, utan en kvinna som blev 

övergiven och aldrig kom över det. Ytterligare en period av tid har alltså gått. 

Brytpunkten är förbi och hon har mognat, blivit lämnad ensam och nu igen återupptäckt. 

Det nämns att hon för första gången ser sin herre, ser hon honom för vad han är. Eller i 

relation till vad hon såg honom vara när de först träffades? Hur hon direkt känner igen 

målet för sina känslor och hur hon börjar darra av starka känslor när hon ser honom är 

talande för att hon aldrig kom över honom. Men hon känner inte längre skammen som 

hon bar när han lämnade henne. Hon är kanske inte längre vit, men hon är ren. Och han 

kan inte längre smutsa ned henne. Diktjaget frågar sig var hennes klingande jungfruskratt 

är, hon känner inte längre samma lycka med honom, ej heller den stolthet av att vara hans 

som först var en del av deras relation. Hon är inte längre ung och naiv, hon är ren men 

skälver fortfarande när han omfamnar henne. 

 

Den verklighets hårda klang som också nämns är svår att tolka. Är det hennes tro att hon 

inte längre var beroende av honom? Att han inte längre var en del av hennes liv? Att hon 

hade kommit över honom? Och hur fel hon kände att de tankarna var när han omfamnade 

henne och hon kände känslorna välla upp inom sig och krossa alla tankar om att hon var 

en självständig, stark individ. De två sista verserna bryter av starkt mot den självinsikt 

som anspelas på i de föregående verserna. Där diktjaget själv inser att hon är ren. Och 

därmed också skuldfri. Hon kanske inte kommit över honom, men hon har kommit över 

skammen som var hans signum. 

 

 IV 

 Du 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. 
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Denna sista strof är den mest talande för hur relationen mellan mannen och kvinnan såg 

ut. Och möjligen en förklaring till varför hon lämnade honom. De tre föregående 

stroferna berättade ett skeende tillsammans, och den här sista kompletterar dem. Den ger 

oss mannens drivkraft, hans anledningar. Han sökte någonting ofullbordat, en del av 

någonting större, någonting mindre som han kunde dominera och styra genom sin kraft 

och styrka. Vad han fann var komplett. Någonting större än honom själv, någonting 

moget och bortom hans förmåga att kontrollera. Där han sökte en källa, en ström sött 

vatten som han kan dricka ur efter eget vilja och eget tycke, där fann han ett hav. En 

enorm massa odrickbart saltvatten. Någonting som slagit skräck i människor och som 

med sina stormar ödelagt många kuststäder och krävt många liv. Och han blev besviken 

över att han hittade en människa när han letade efter en leksak. ”Dagen svalnar” är en 

tankeväckande dikt som har mångbottnade tolkningsmöjligheter för den som är villig att 

försöka. Den berättar subtilt en kärlekshistoria och en utvecklingshistoria och hur det kan 

gå till i en realistisk värld och hur kvinnan kände sig när hon var utelämnad åt samhället. 

 

Den andra dikten som jag ska analysera ur Dikter är ”Smärtan”
4
 det här är den avslutande 

dikten i diktsamlingen och skulle därför vara det sista läsaren såg innan hen läst alla 

dikter. Alltså känner jag att den är lämplig att ta med i denna uppsats och som avslutande 

analys för Dikter eftersom den inte har några tydliga eller rytmiska strof indelningar 

kommer jag att på eget bevåg dela upp dikten i lämpliga bitar att analysera. ”Smärtan” 

behandlar ett väldigt abstrakt ämne som Södergran försöker att uppvisa för läsaren. Att 

smärta är mer än bara en känsla.
5
  

 

 Lyckan har inga sånger, lyckan har inga tankar, lyckan  

                har ingenting. 

 Stöt till din lycka att hon går sönder, ty lyckan är ond. 

 Lyckan kommer sakta med morgonens susning i 

               sovande snår. 

 

                                                 
4. Södergran 2012, s. 80-81.  

5. Tideström 1991, s. 95. 
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”Smärtan” öppnar med en klagande ton, en intensivt depressiv känsla. Den första 

meningen konstaterar att lyckan inte har någonting, den är en illusion. Vidare ska man 

stöta till sin lycka så att den går sönder därför att den är ond. Vad man då frågar sig är 

varför lyckan är ond? Svaret står att finna i föregående mening. Lyckan har ingenting. 

Ingenting att erbjuda, ingenting att utveckla, ingenting förutom illusioner. Den kommer 

smygande med morgonen och morgonsolen när den i sovande snår lurar människan med 

tron om att hon vill bli lycklig. 

 

 Lyckan glider undan i lätta molnbilder över djupblå djup. 

 Lyckan är fältet som sover i middagens glöd 

 eller havets ändlösa vidd under baddet av lodräta strålar, 

 lyckan är maktlös, hon sover, och andas och vet av 

                ingenting … 

 

Fortfarande beskrivs lyckan som bara en skenbild av verkligheten. Som moln glider den 

undan, upplöses vid minsta rörelse. Det är inaktivt, passivt och ogripbart. Att känna lycka 

är något abstrakt som bara är möjligt i passivt tillstånd, när allt annat har stagnerat, som 

ett sovande fält i solen. Vidare upprepas det hur lyckan är passiv. Hon sover och vet inte 

av någonting. Att man måste söka lyckan, för lyckan själv vet inte av att den är 

efterlängtad. Hon är till och med maktlös där hon ligger och sover, det abstrakta begrepp 

vi människor sätter vår tilltro och förhoppningar till är maktlöst, blint och sovande. 

 

 Känner du smärtan? Hon är stark och stor med hemligt 

                        knutna nävar. 

 Känner du smärtan? Hon är hoppfullt leende med 

              förgråtna ögon 

 

I lyckans plats i människors liv träder nu smärtan fram som frontfigur och framställs som 

någonting positiv. Det ställs en hoppfull fråga till läsaren, känner du smärtan? Sedan 

beskrivs smärtans egenskaper för oss, så att vi inte ska kunna ta fel på den. Smärtan är 

stark och stor. Den kräver plats i våra liv, och den knyter sina nävar i hemlighet för att 

kunna utdela slag i snabbhet och utan förberedelse. Smärtan är också hoppfullt leende, 
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någonting som vi känner igen och som gör oss trygga, en figur som är konstant i våra liv 

med sina förgråtna ögon. För smärtan är smärtsam. Den gör ont, och att gråta är att leva i 

världen där smärta desillusionerat lyckan. 

 

 Smärtan ger oss allt vad vi behöva - 

 hon ger oss nycklarna till dödens rike, 

 hon skjuter oss in genom porten, då vi ännu tveka. 

 Smärtan döper barnen och vakar med modern 

 och smider alla de gyllene bröllopsringarna. 

 Smärtan härskar över alla, hon slätar tänkarens panna, 

 hon fäster smycket kring den åtrådda kvinnans hals, 

 hon står i dörren när mannen kommer ut från sin  

                      älskade … 

 

I en värld där smärtan är den dominerande kraften så är det inte långt bort att tro att 

döden är det yttersta en människa kan uppnå, att det är det mål vi lever för. Och vad 

smärtan gör är att hon ger oss nycklarna till dödens rike, möjligheten och kraften att 

självmant och på eget bevåg ta steget in dit. Även när vi tvekar påminner smärtan oss om 

varför vi borde ta steget och knuffar oss därmed ned i den mörka floden. I ”Smärtan” är 

just smärtan omnipotent. Den följer människan genom livet, från födseln och man blir 

döpt till att man själv blivit moder och vakar över sina egna barn. Hos alla människor, 

tänkaren, älskaren och mannen finns smärtan där som en del av livet. Det är en av 

hörnstenarna i mänskligheten att känna smärta. 

 

 Vad är det smärtan ger åt sina älsklingar? 

 Jag vet ej mer. 

 Hon ger pärlor och blommor, hon ger sånger och 

                           drömmar, 

 hon ger oss tusen kyssar som alla äro tomma, 

 hon ger den enda kyssen som är verklig. 

 Hon ger oss våra sällsamma själar och besynnerliga  

          tycken.  
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Smärtan är nu den instans som ger åt människan. När lyckan sover är det smärtan som 

ger oss sånger, pärlor och blommor. Allt det vackra i livet kommer ur kontrasten till 

smärtan. Om lyckan vore verklighet och alla uppnådde den, då skulle de aldrig veta det så 

allting runt dem skulle vara en homogen blandning av lycka utan några urskiljbara delar. 

Men med smärtan som huvudreferens ser man allting i kontrasten till den. Fint blir 

vackert och glatt blir otroligt, livet blir större genom att tömmas. Den sista versen antyder 

även att det är den smärta vi känner som danar oss och formar oss till den vi är. Det är av 

smärtan vi får våra själar. 

 

 Hon ger oss alla livets högsta vinster: 

 kärlek, ensamhet och dödens ansikte. 

 

De sista två verserna beskriver livet med smärtan i centrum. Vad man får ut av det. Och 

vad som då blir den högsta vinsten. Och samtidigt ges det en klar känsla av att smärtan 

som genomsyrar hela dikten inte alls är fysisk, utan det är snarare den själsliga smärtan 

som menas, den som man inte kan komma åt men som man omedvetet rör vid som då 

lägger sig som en hinna över hela ens värld. 

 

De två dikterna som här har analyserats får tjäna som representanter för hela Dikter och 

det gör de på ett bra sätt. ”Dagen svalnar” är subtil i sin smärta, sina intensiva känslor och 

hur den beskriver kärlek och resultatet av den. ”Smärtan” är mycket mer tydlig i det den 

vill framföra, att det är smärtan som har tagit över lyckans plats i vår värld. Och det är 

teman som speglas i de flesta dikterna i samlingen. Smärta, kärlek, erotik och en den 

undergivna kvinnan.   
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2.2 Landet som icke är 

 

Landet som icke är utgavs 1925, efter Södergrans död och är en samling av de dikter som 

man hittade i hennes hem men som hon inte själv publicerat Samlingen är redigerad av 

Elmer Diktonius. Jag kommer att analysera två självvalda dikter ur samlingen på samma 

sätt som tidigare. 

 

Den första dikten som kommer att få representera Landet som icke är är ”O himmelska 

klarhet”
6
. Den sista vintern och våren av Södergrans liv läste hon mycket i bibeln och 

Psaltaren.
7
 Man kan se många likheter i ordvalen mellan dem och ”O himmelska 

klarhet”. 

 

 O himmelska klarhet på barnets panna - 

 dess änglar ser Fadren i himmelen. 

 

 

Den första strofen som inleder dikten lyser som ett ljus av förtroende mot läsaren. Det 

känns snarare som en bön än som en dikt. Och det finns kristna symboler i denna första 

strof som stödjer den tanken, att barnet är den individ som är närmast gud och hur hen är 

speciellt omhuldad av honom 

 

 Och ljuset som strömmar ur helgonets ögon är mörker 

                                               invid 

 den friden som vilar på barnets panna, den himmelska 

                                             frid. 

 

Antitesen i första versen i den andra strofen ställer sig som en obehaglig bild framför den 

trygga, första strofen. Att den skulle strömma ljus som är mörker ur någons ögon, inte 

minst ett helgons, för tankarna till olycka, ondska och bråda bud. Det är nästan som att 

                                                 
6. Södergran 2012, s. 334-335. 

7. Tideström 1991, s. 232. 
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ljuset förminskas när det ställs bredvid barnets frid. Barnet som i sin roll är närmare gud 

än till och med ett helgon. Beskrivningen i den första versen för tankarna till avundsjuka. 

 

 Och glorian som skiner kring helgonets änne är icke så  

              tydlig och stor, 

 som kronan som kröner ett människobarn i späda år. 

 

I den tredje strofen visas tydligt hur helgonet förminskas framför det hjälplösa barnet, 

omhuldat av gud på ett sätt som helgonet aldrig kommer att bli. Hen har sin gloria, 

lysande och skön, beviset på sin fromhet. Barnet däremot bär kronan, om än bara 

temporärt. Den avundsjuka man kunde ana i föregående strof märks inte av här. Som om 

ljuset sopar bort alla illvilliga känslor. 

 

 Och marken och blomstren och stenarna tala till barnet 

                                               sitt språk, 

 och barnet det svarar och jollrar tillbaka på skapelsen 

                        språk. 

 

Helgonet har nu försvunnit och själva jorden talar till barnet. Det som har fått vår sin 

faders välsignelse. Och det talar sitt språk som barnet uppenbarligen förstår när det svarar 

tillbaka på skapelsens språk, barnajollret. Det ger en helt ny dimension till sättet att se på 

barn när de ligger i sina vaggor och jollrar. De talar med världen, de upplever någonting 

större än dem själva, någonting vi alla har gjort men glömt bort.
 8

 

 

 Och Gud är dold i den minsta blomma 

 och tingen förkunna hans namn. 

 Men människohjärtat som utstötts av Fadren  

 vet icke hur nära han bor. 

 

                                                 
8. Inga-Britt Wik, ”’O mina solbrandsfärgade toppar’: Edith Södergran och apostrofen”, i Historiska och 

litteraturhistoriska studier, Helsingfors 1992 (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet, nr 67), s. 

233. 
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Den avslutande strofen lämnar nu barnet och tar itu med en ännu större fråga, frågan om 

gud och var han är. Svaret får vi snabbt i den första versen, gud är dold i den minsta 

blomma. Och genom det kan vi anta att gud döljer sig i allt. Att allting skapat förkunnar 

hans namn och hedrar honom. Det är i den tredje versen man kan känna igen ett tydligt 

Södergranskt destruktivt stråk. Den säger att gud har stött ut människohjärtat. I vår 

sekulariserade värld är det en rimlig förklaring. Och den säger också att vår kontakt med 

gud är bruten, att vi växer ifrån honom. Vi vet inte hur nära han bor och hur nära vi har 

till den trygghet som han ger.  

 

”O himmelska klarhet” skiljer sig från de tidigare dikter som analyserats i att den är klart 

religiös. eller Det är inte längre en kvinna eller ett plågat jag som står i centrum, det är 

gud. Men ändå kan man under ytan och mellan fraserna ana, speciellt i den sista strofen, 

hur Södergran ändå fortfarande uttryckte sin syn på en brusten värld. Som att det hon 

beskriver sågs genom en sprucken glasskiva.  

 

Den allra sista dikten jag kommer att analysera är ”Ankomst till Hades”
9
 den avslutande 

dikten i Landet som icke är. ”Ankomst till hades har en lite speciell plats. Det är en av de 

två sista dikter Södergran skrev
10

 och i och med Södergran låg för döden när hon skrev 

den kan man anta att det är hennes tankar om sin egen döden vi får läsa. 

 

 Se här är evighetens strand, 

 här brusar strömmen förbi, 

 och döden spelar i buskarna 

 sin samma entoniga melodi  

 

den som är bekant med grekisk mytologi kan dra slutsatsen att strömmen som det talas 

om i den andra versen borde vara floden styx, och att det då är dess strand som är 

evighetens. På samma sätt känner man igen att döden skulle spela musik för att locka sina 

offer, gömd i buskarna sitter han här och spelar hypnotiskt på samma entoniga melodi. 

                                                 
9. Södergran 2012, s. 344. 

10. Tideström 1991, s. 233. 
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Temat som här målas upp, döden, evigheten och det vackra i dem. Känner man igen från 

”smärtan” där döden var det högsta en människa kunde uppnå. 

 

 

 Död, varför tystnade du? 

 Vi äro komna långt ifrån 

 och äro hungriga att höra, 

 vi hava aldrig haft en amma 

 som kunnat sjunga som du. 

 

Den andra strofen tar ännu mer fasta på känslan av dödslängtan som man fick en försmak 

av i den första strofen. Nu är döden någonting som man har gått långt för att hitta. 

Någonting som man eftertraktat och längtat efter. Döden jämställs med en amma, den 

person som tar hand om ett litet barn och som mer än allt annat blir dess sköld mot 

omvärlden. Diktjagen gör samma sak som barnet och söker skydd i döden, ställer sig i 

dess skugga för att bli omhändertagna. 

 

  

 Kransen som aldrig smyckat min panna 

 lägger jag tyst vid min fot. 

 Du skall visa mig ett underbart land 

 där palmerna höga stå, 

 och där mellan pelarraderna 

 längtans vågor gå. 

 

Kransen, som varit en hedersutmärkelse har aldrig smyckat diktjagets panna. Har den då 

tyngt ned den? Varit så tung av ansvar och förväntningar att döden var att föredra? 

Oavsett vad så läggs den ned på marken för att glömmas bort. Döden uppmanas sedan att 

visa upp det underbara land som skall vara dödsriket, med palmer och hav och svalkande 

tempel med pelare. 
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3. Slutdiskussion 

 

”Ankomst till Hades” kan mer än någon annan dikt ställas i relation till ”Smärtan”. Den 

är som en fortsättning och står som en kontrast till ”Smärtan”. Att de skrevs med ett 

mellanrum kan sägas påvisa att det var ett tema som Södergran hela tiden brottades med 

och som hon arbetade med genomgående. Vissa av hennes senare dikter blev mer 

religiösa men förlorade aldrig den udd och intensitet som var typisk för Södergran. Hon 

kanske kom ifrån att använda själsligt skadade kvinnor som sina huvudobjekt, men temat 

om själslig skada förblev centralt i hennes diktning. Dikterna i Dikter är väldigt 

feministiskt präglade och kan ses som ett uttryck för hur kvinnor kände sig i den 

vardagen, fångna, underkuvade och undervärderade. Men samtidigt kan man se som i 

”Dagen svalnar” att Södergran har med den upproriska känslan och den stolthet över att 

vara kvinna som hon kom att bli känd för. ”Smärtan” visar upp en annan del av 

Södergrans lyrik som annars bara subtilt antyds, den desperata känslan och den 

ofrånkomliga ångesten som blir så stor i själslivet att den överskuggar allt annat. 

Huruvida det är hon själv som är ursprunget till dessa känslor låter vi vara osagt. Av de 

symboler som vi har sett i dessa fyra dikter är döden en av de mest förekommande, och 

hur den framställs som någonting åtråvärt och positivt. En sista frid efter allt det onda 

som det innebär att vara människa och levande. 

 

4. Sammanfattning 

 

Edith Södergrans diktning utvecklas och kommer att innefatta mer religiösa symboler i 

slutet av hennes liv, både kristna och ur andra religioner. Den tidiga diktningen är främst 

centrallyrik som centrerar sig runt ångest, och hur det är att leva som kvinna i ett 

mansdominerat samhälle. Det är mörka bilder som målas upp och känslan av ångest kan 

anas under ytan. I vissa dikter tydligare än i andra. 
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I de senare dikterna har hon gått ifrån den enbart kvinnliga centralfiguren och omfamnat 

någonting större, religionen och gud. Friden som hon tidigare sade att man bara kunde 

hitta i döden fann man nu i gud. Men även där finns stråk av mörkt lysande ljus som man 

kan ana mellan raderna.  

 

Södergran diktar med samma intensitet i båda de diktsamlingar jag har undersökt och har 

samma underliggande stråk av mörker och ångest. Hennes motiv har uppdaterats men den 

typiskt Södergranska känslan består. Symboler som finns igenom de dikter jag analyserat 

är döden en av de mest förekommande. 
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