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Abstract 

I en mansdominerad värld ger Edith Södergran kvinnan en röst som hörs. Hur skapas denna 

starka, kvinnliga röst? Den här uppsatsen ämnar finna författartekniker som skapar en stark, 

kvinnlig röst genom att undersöka Edith Södergrans författarskap. Studien bygger på 

experiment där befintliga dikter omarbetas till en mer södergransk stil.  
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Inledning 
Jag har inte läst så mycket poesi, utan har mest ägnat mig åt prosa. Detta för att poesi ofta har 

känts som någonting svårt och allt för abstrakt för mig, och jag har känt att jag saknat 

verktygen som krävs för att kunna ta till mig poesi. Men tack vare Skapande Svenska-

kurserna har jag fått öva både på att läsa och skriva egen poesi vilket har varit väldigt bra för 

min personliga utveckling. Därför skulle jag vilja ta tillfället i akt att i denna uppsats fördjupa 

mig ytterligare inom lyrikens värld för att lära mig mer poeter och om lyrikanalys. 

När jag tänker på poeter (och även författare i allmänhet) så är det främst manliga namn som 

dyker upp. Detsamma gäller för de flesta områden runt omkring oss i samhället: Inom 

forskning, inom sport och inom organisationer. Jag upplever att det är främst män som får ta 

plats som tydliga aktörer medan kvinnor får jobba hårdare för att synas. Hur ser det då ut 

inom poesin? Finns inte kvinnor alls med här? Jo, de finns med, men ofta som föremål för vad 

dikter handlar om. I den här uppsatsen kommer jag inte att ägna mig åt att göra 

genushistoriska analyser för att försöka förklara detta fenomen, utan jag vill snarare leka med 

perspektivbyten, från att kvinnor är ett föremål att betrakta till att bli ett ”jag” som bär på egna 

tankar och känslor.  

Enligt Lindqvist1 har poesi länge byggts på patriarkala strukturer som motsätter sig 

möjligheten för ett kvinnligt ”jag” att existera inom poesi. Kan detta verkligen stämma? Min 

uppfattning är att det inte finns så många kvinnliga ”jag-perspektiv” i poesi helt enkelt för att 

de kvinnliga etablerade författarna är få till antalet och de manliga poeterna sällan, eller 

kanske aldrig, låter deras dikt-jag vara en kvinna. Ebba Witt-Brattström diskuterar 

litteraturhistorien, och poängterar avsaknaden av att ta med de kvinnliga författare vi har i 

Sverige. Hon menar på att det faktiskt finns kvinnliga författare, men problemet är att de inte 

får ta plats i litteraturhistorien. Den vinkling som litteraturhistorien vill ge oss är att det endast 

finns ett kön inom litteratur (alltså det manliga) medan det kvinnliga glöms bort, eller kanske 

rent av göms bort.2  

Witt-Brattström diskuterar vidare utrymmet som kvinnor faktiskt ges i litteraturhistorien med 

Delblanc-Lönnroths Den svenska litteraturen som exempel där endast 8 procent behandlar 

                                                           
1 Lindqvist, Ursula. “The paradoxical poetics of Edith Södergran”. Modernism/modernity. Vol. 13(1), 813-833, 
2006: s. 820. 
2 Witt-Brattström, Ebba, Ur könets mörker. Stockholm: Norstedts Förlag, 1994, s. 231. 
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kvinnor inom litteraturen. En bättre representation hade varit 30 procent,3 vilket jag tolkar 

som att andelen kvinnliga författare är just 30 procent vilket då är en underrepresentation av 

kvinnor inom litteraturen över lag. Så inte nog med att kvinnor inom litteraturen tydligen inte 

får särskilt stort utrymme, de är även underrepresenterade.  

Ebba Witt-Brattström hävdar att det är västerländska män som till största del är de som 

”konstruerat” kvinnan till att vara det andra könet, att vara en otämjd varelse, ett objekt för 

olika typer av konstnärligt uttryckande (inklusive litteratur), att vara mannens motpol.4  

En annan författare som fokuserat mycket på problematiken kring den kvinnliga identiteten är 

Victoria Benedictson som i sitt författarskap, enligt Witt-Brattström, försöker övervinna att 

kvinnan är ett kön snarare än en människa och att kvinnor står utanför kulturen medan män är 

de som befinner sig inom den.5 Edith Södergran var en aktiv motståndare till detta då hon i sin 

poesi motsätter sig de givna rollerna som mamma eller den oskuldsfulla jungfrun som kvinnor 

ofta gestaltas som.6  

Eftersom jag inte skrivit så mycket egen poesi, och för att jag ville fördjupa mig i befintliga 

författarskap, har jag valt att inte skriva om dikter till min egen stil utan istället har jag utgått 

från en vald författares stil. Det valda författarskapet har jag analyserat och därefter försökt 

efterlikna. När jag skulle välja författare att försöka efterlikna ville jag gärna ha en kvinnlig 

poet för att underlätta perspektivbytet till ett kvinnligt ”jag” då jag förutsätter att det hör till 

ovanligheterna att män skriver poesi från just ett kvinnligt jag. Efter att ha läst in mig på några 

av de största kvinnliga författarna fastnade jag för Edith Södergran då jag tyckte om hur hon 

med en sådan självklarhet och träffsäkerhet motsätter sig de patriarkala strukturer som annars 

är så självklara. Via Edith Södergran och den samtida kvinnliga emancipationen skapas enligt 

Witt-Brattström förutsättningar för ett kvinnligt jag att existera,7 vilket gör att jag vill 

fokusera på Edith Södergrans författarskap till den här uppsatsen.  

I en tid där kvinnor inte hade samma möjligheter att ta plats i samhället som idag skapade sig 

Edith Södergran utrymme och en plattform att skriva sin poesi. Inte nog med att ta plats i 

litteraturen, så skrev hon även sin poesi med ett distinkt fokus på ”jaget”, vilket många 

manliga kritiker ryggade tillbaka inför. Jag vill fördjupa mig i Edith Södergrans författarskap 

                                                           
3 Witt-Brattström, Ur könets mörker. s. 229. 
4 Ibid. s. 72. 
5 Ibid. s. 70. 
6 Lindqvist, The paradoxical poetics of Edith Södergran. s. 827. 
7 Witt-Brattström, Ebba, Ediths jag. Stockholm: Norstedts Förlag, 1999, s. 14. 
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och jag vill fokusera på det ”jag”-perspektiv som hon använder sig av. Till skillnad från 

exempelvis Witt-Brattström som skrev boken ”Ediths jag” som en biografi över Södergrans 

liv och författarskap, så vill jag fokusera på de tekniker hon använder för att skapa detta ”jag”. 

Jag kommer försöka finna Södergrans berättarröst genom att skriva om befintliga dikter, 

vilket kommer vara själva experimentet för den här uppsatsen. Med hjälp av det har jag 

strävat efter att finna verktyg som andra författare kan använda sig av för att kunna skapa ett 

starkare ”jag” inom poesi.  

Med ett ”starkt kvinnligt jag” menar jag att kunna stå upp för sig själv och ifrågasätta normer 

och stereotyper för hur en kvinna ska vara, får vara eller förväntas vara. Det handlar även om 

att vara självständig och självsäker på ett sätt som gör att man vågar ifrågasätta män och 

kvinnors olika rättigheter och skyldigheter i samhället såväl som i en nära relation. Visst har 

mycket ändrats vad gäller kvinnors rättigheter sedan Edith Södergrans (1892-19238) tid, men 

jag anser att det fortfarande finns behov av att finna sätt att ifrågasätta normer eller 

värderingar som medför begränsningar. Detta kommer att vara viktigt så länge det finns 

orättvisor mellan män och kvinnor. 

Syfte och frågeställning 
Min frågeställning för den här uppsatsen är: Hur skapar Södergran ett kvinnligt ”jag” i sina 

dikter som uppfattas så starka och säkra? Med ett starkt, kvinnligt jag menar jag en kvinna 

med pondus och självförtroende. Någon som inte blint accepterar den roll som man blivit 

tilldelad, utan som vågar ifrågasätta befintliga strukturer. 

Jag vill undersöka detta genom att analysera Edith Södergrans författarskap och sedan försöka 

efterlikna hennes stil i en omskrivning av befintliga dikter som handlar om kvinnor eller 

dikter där kvinnor förekommer.  

Genom omarbetningar av befintliga dikter hoppas jag finna hitta ”knep” och tekniker som 

Södergran använder sig av för att kunna skapa ett så starkt, kvinnligt ”jag” i sina dikter, vilket 

är syftet med den här uppsatsen.  

                                                           
8 Olsson, Bernt, Algulin, Ingemar, m.fl. Litteraturens historia i Sverige. 5:e upplagan. Riga: Norstedts, 2009. s. 
380. 
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Metod 

För att genomföra mitt experiment har jag valt ut några dikter som på något sätt gestaltar 

kvinnor. Då jag gick igenom en del diktsamlingar för att se vilka dikter jag skulle kunna 

använda till det här arbetet fastnade jag för Gustaf Fröding. 

Jag har valt att utgå från dikter av Gustaf Fröding (1860-19119) då jag anser att de ofta 

gestaltar kvinnor, men kvinnorna i dikterna får inte själva komma till tals. Det är snarare ett 

manligt jag i dikterna som värderar kvinnan. I Bjällerklang är hon blott en kropp som kan ge 

jaget värme i vinterkylan, men det hon försöker säga till honom är inte värt att höras på. I I 

ungdomen är hon allt det vackra förkroppsligat, och ska ligga tätt intill hans hjärta. I Farväll 

är kvinnan någon som inte håller sina löften till jaget, och till jagets stora sorg väljer hon en 

annan karl istället för honom.  

Jag upplever att Frödings dikter ofta är som små berättelser. De är rätt så konkreta i sitt 

utförande vilket underlättar för mitt experiment. Som nämnt ovan så gestaltas ofta kvinnor i 

ett utifrånperspektiv, och jag tycker att det skulle vara intressant att låta Frödings kvinnor 

komma till tals genom Södergrans författarstil. Jag vill använda Frödings dikter som ett 

verktyg för att komma åt stilgrepp och element från Södergrans författarskap och genom detta 

skapa ett slagkraftigt ”jag”. 

Jag har börjat med att analysera dikter av Edith Södergran på egen hand för att öva på att göra 

litteraturanalyser och i efterhand läst litteraturanalyser som gjorts om hennes dikter av 

litteraturvetare för att bredda analysen. Därefter har jag skrivit om den utvalda dikten av 

Fröding till ”södergranska”.   

Material 
En artikel som jag valt att använda mig av är Ursula Lindqvists ” The paradoxical poetics of 

Edith Södergran” som publicerats i den fackgranskade tidskriften ”Modernism/modernity”. 

Tidningen samlar essäer och recensioner inom litteratur, konst, historia, musik etc. som är 

kopplade till modernismen. I och med att den är fackgranskad så anser jag den vara en 

trovärdig källa. Det var den här artikeln som fick mig att vilja undersöka Edith Södergrans 

författarskap närmare då Lindqvist skriver om Södergrans okonventionella sätt att skriva om 

kvinnor. Alltså att inte kategorisera kvinnor i de ”vanliga” facken som mamma eller hustru, 

utan låter kvinnorna vara definierade som något mer, som något annat. Lindqvist skriver 

                                                           
9 Olsson m.fl. Litteraturens historia i Sverige. s. 300. 
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också i den här artikeln om svårigheter med ett kvinnligt jag i dikter, vilket jag ville 

undersöka vidare. Jag har vidare använt mig av två böcker av Ebba Witt-Brattström. Den 

första, Ur könets mörker, som innehåller litteraturanalyser och diskussioner om kvinnans roll i 

litteraturen. Eftersom den här uppsatsen handlar om kvinnan som subjekt i poesi kände jag att 

jag hade stor användning av den boken. Den andra boken av Ebba Witt-Brattström som jag 

använt mig av är Ediths jag, som är en biografi med stark koppling till lyrikanalyser av 

Södergrans författarskap. Då jag själv inte har ägnat mig åt poesi har lyrikanalyser av 

Södergrans författarskap varit användbara för mig under läsningen av Södergran, och även 

under mina experiment. Ytterligare en bok om Södergrans författarskap som jag använt mig 

av är Edith Södergran av Eva Ström, som är en litteraturkritiker. Jag har även använt mig av 

Litteraturens historia i Sverige av Olsson m.fl. som underlag till avsnitten om Södergran och 

Frödings liv och författarskap.  

Edith Södergran  
Edith Södergran (1892-1923) föddes i S:t Petersburg och levde i en rätt så välbärgad 

medelklassfamilj och gick i tysk skola10 som var mycket krävande och som Södergran var 

stolt över att ha gått i.11 Hon behövde dock avsluta sina studier under sista läsåret då hon 

drabbades av tuberkulos vilket hennes far dött i några månader tidigare.12 Södergran talade 

många olika språk. Hon hade svenska som modersmål och tyska var det språk som användes i 

skolan. I och med att hon bodde i Ryssland var det ryska som användes till vardags. Franska 

var språket för kultur och hon lärde sig även engelska i skolan och under sin tid på sanatoriet i 

Schweiz lärde hon sig italienska.13 I och med att tyska var det språk som användes i skolan så 

var det på tyska som Södergran började att skriva sina dikter på. Det finns dock några enstaka 

exempel på att hon även skrivit dikter på svenska, ryska och franska i sin ungdom.14 

Södergrans tidiga dikter är sammanställda i Vaxdukshäftet.  

När Södergran senare började skriva uteslutande på svenska, som var hennes modersmål, 

innebar det att inte behöva skriva på ett språk där hon rättades i grammatik hela tiden. Det var 

här som hennes egen ton växte fram. Att inte ha blivit drillat grammatiskt kan också ses som 

                                                           
10 Olsson m.fl. Litteraturens historia i Sverige. s. 380. 
11 Witt-Brattström, Ebba, Ediths jag. Stockholm: Norstedts Förlag, 1999, s. 30. 
12 Ibid. s. 20. 
13 Witt-Brattström, Ediths jag, s. 34. 
14 Olsson m.fl. Litteraturens historia i Sverige, s. 380.  
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något typisk för modernismen; att skriva på sitt eget, individuella sätt och inte försöka 

efterlikna andras sätt att skriva poesi.15   

Hennes utbildning gav henne inblick i kultur även utanför Ryssland16 och hennes kulturella 

vyer vidgades ytterligare då hon i tonåren vistades mycket i Schweiz. Detta i och med att hon 

drabbades svårt av tuberkulos och vårdades på sanatorium. Sjukdomen och den närhet till 

döden som den orsakade formade hennes personliga poesi som enligt Olsson m.fl. även har ett 

”hektiskt livsbejakande”.17 

Efter en europaresa med sin mor slog de sig ned på den karelska landsbygden på gränsen 

mellan Finland och Ryssland där hon växt upp. Platsen var isolerad rent geografiskt vilket 

bidrog till att hennes diktning fick en personlig prägel och upplevs som så banbrytande.18  

Debuten för Södergran var diktsamlingen Dikter som gavs ut 1916 och präglas av svalka och 

hetta, humor, erotisk besvikelse och främlingskap. Mannen skildras som tom, falsk och 

livshämmad medan kvinnor innehar rollen som hjältinnor.19 Under det ryska inbördeskriget 

publiceras Septemberlyran (1918) och Rosenaltaret (1919) i vilka Södergran utvecklar sin 

lyrik ytterligare. Södergran har anammat Nietzscheanska idéer vilka hon inkorporerar i sin 

poesi där dessa idéer fungerar som en protest mot den fångenskap Södergran upplever. Hon 

skriver även om den nya människan, övermänniskan, som inte hämmas eller är bunden till 

religion.20 Dessa nietzscheanska idéer präglade till stor del kulturlivet under slutet av 1800-

talet.21 Nietzsches idéer kretsade kring en tro på människans förmåga som individ, vilket 

ansågs radikalt under den tiden. 

Gustav Fröding 
Gustav Fröding (1860-1911) anses vara en välutbildad nationalskald som står med ena foten i 

traditioner och den andra i nytänkande. Hans poesi har en personlig lyrisk ton som är präglad 

av skepsis och ömsinthet, av inre sårbarhet, humor och bitterhet. Fröding hade en stark 

förankring i 1880-talets sociala idéer och han hade ett engagemang för de ’vanliga’ 

människorna. Fröding växte upp på Alsters herrgård utanför Karlstad och hade en otrygg 

uppväxt då båda föräldrarna hade psykiska besvär. Fröding själv hade liknande bekymmer 

                                                           
15 Witt-Brattström, Ediths jag, s. 45-46. 
16 Olsson m.fl. Litteraturens historia i Sverige, s. 380. 
17 Ibid. s. 380. 
18 Ibid. s. 381. 
19 Ibid. s. 381. 
20 Ibid. s. 381. 
21 Ibid. s. 263.  
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och vistades på mentalsjukhus till följd av depressioner och alkoholpsykoser. Fröding 

studerade i Uppsala och arbetade senare som journalist i Karlstad. I Frödings poesi varvades 

livsoduglighet och sjukdom med idéer från den tyska filosofen Friedrich Nietzsche.22  

Frödings debut var diktsamlingen Guitarr och dragharmonika som utgavs 1891. 

Diktsamlingen innehöll humoristiska motiv och vackra beskrivningar av Värmlands natur, 

såväl som pastischer inspirerade av exempelvis Edgar Allan Poe. Nästföljande diktsamling 

utgavs 1894 och hette Nya dikter. Även denna diktsamling innehöll pastischer och 

Värmländska motiv. I Nya dikter syns den folkliga vistraditionen som Fröding är känd för, 

samt dikter som är skrivna på dialekt. Detta varvas med bibliska fantasier och skildringar av 

brukssmedernas hårda livsvillkor.23  

1896 utgavs Stänk och flikar som enligt Ohlson m.fl.24 kan anses vara den märkligaste av 

Frödings diktsamlingar då den innehåller visionära dikter där man kan ana Frödings 

benägenhet att hallucinera under sjukdomsperioderna. De hallucinatoriska dikterna i Stänk 

och flikar (som t.ex. Drömmar i Hades) blandas med mer ’friska’ dikter om Värmlands 

landskap (som t.ex. Strövtåg i hembygden). En morgondröm var en dikt i samlingen som 

innehöll erotiska motiv som skildrades med en frispråkighet som var ovanligt för tiden. 

Dikten ledde till att Fröding ställdes inför rätta, men han friades senare från anklagelserna. 

Sagan om Gral innehåller en mystik som utvecklades till diktsamlingen Gralstänk (1898) som 

innehöll dikter som var okonventionella och abstrakta. Fröding hade här en kreativ 

språkanvändning och dikterna innehöll teosofiska spekulationer. I den diktsamlingen var 

Fröding inte lika lättillgänglig och populär, utan mer exklusiv och modernistiskt dunkel.25  

I Nytt och gammalt (1897) ville Fröding dikta fritt och ”tumla där ingen alls får tumla”. 

Inspirerad av indisk mystik skrev han sin poesi utifrån andra perspektiv så som snigelns, 

myrans, vargens och gråbergets perspektiv. Dessa dikter är enligt Olsson m.fl. nytänkande i 

enlighet med modernismen samtidigt som de är naiva i det omedelbara perspektiv som de 

skrivs utifrån.26  

                                                           
22 Olsson m.fl. Litteraturens historia I Sverige. s. 300-301.  
23 Ibid. s. 301.  
24 Ibid. s. 302.  
25 Ibid. s. 302.  
26 Ibid. s. 302.  
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Analys av Edith Södergrans författarskap 
För att genomföra den analys av Edith Södergrans författarskap som återges i det här avsnittet 

har jag i första hand läst dikter av Södergran och sedan analyserat dessa. Till en början utgick 

jag från teman, motiv och symboler. Då jag kände att jag var färdig med min egna analyser av 

dikterna läste jag facklitteratur för att se vad litteraturvetare ansett om dikterna. Denna 

litteraturgenomgång gav mig möjlighet att kunna utveckla analysen vidare.  

 

Ett tema som jag kan se hos Edith Södergran är vilka förväntningar som finns på kvinnor. Inte 

minst i Dagen svalnar kan jag uppfatta det som att kvinnan inte kan uppfylla mannens 

förväntningar.  

 
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.  

 

Han som man har sina förväntningar kring vad en kvinna är eller ska vara. Han sökte 

någonting som var vacker och skört, någonting att plocka i sin trädgård och sätta i en vas och 

beundra tills den vissnar. Men hon är ingen blomma, hon är en frukt med ett innanmäte som 

man inte kan veta hur det smakar förrän man öppnat upp dess skal. Är det sött eller bittert? 

Hur många underbara timmar i solen har frukten fått? Kanske har den vuxit upp under 

konstant regn? Det kan duet inte veta.  

Han söker vidare en källa, någonstans att doppa sina fötter för svalka, för lindring. En liten 

ansamling vatten som inte är farlig, som aldrig sinar. Som alltid finns där. Men hon är ingen 

liten ansamling vatten. Hon är ett oberäkneligt hav, underbart vackert, men helt 

okontrollerbar. Stundom förrädisk. Stundom stormande. Stundom lugn och varm.  

Han sökte en kvinna. Likt blomman: Någonting vacker och prydnadsfullt. Men fann en själ, 

någon med ett innanmäte. Och han bli besviken. När dikten slutar med ”du är besviken” så 

känns det till en början som ett kraftfullt avslut som på ett sätt innebär ett sorts hån mot 

mannen och de omöjliga krav han ställer på henne. Men när jag reflekterar mer över dikten så 

känns det mer som att en känsla om misslyckande infinner sig till följd av att jaget inte kan 

uppfylla de förväntningar som ställs på henne. Det känns som att hon inte vill något hellre än 
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att uppfylla de förväntningar han har på henne. Detta blir tydligt i de mittersta raderna i tredje 

strofen: 

III 
Jag såg min herre för första gången idag,  
darrande kände jag 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. 

  

När han närmar sig henne vill hon få tag på sitt klingande jungfruskratt som jag uppfattar som 

ett feminint fnitter som ska locka honom till sig. Samtidigt som hon frågar sig var hennes 

kvinnofrihet, hennes självständighet, befinner sig. Det är en paradoxal frågeställning här, där 

jaget både vill vara tilldragande för honom, samtidigt som hon söker sin självständighet.  

Ström menar att kärleken innebär en utvaldhet samtidigt som det här även innebär utsatthet i 

det fysiska mötet med mannen. Här har även diktens perspektiv ändrats från första person till 

tredje person då mannen i dikten benämns som ”du” snarare än ”han”. I denna strof borde 

mannen och kvinnan enligt Ström varit som mest nära varandra, och perspektivskiftet 

förklarar det avstånd som ändå finns mellan kvinnan och mannen.27 I den tredje strofen finns 

även mannen och kvinnans olikheter i det fysiska mötet, där mannen är hårdhänt och brutal 

medan kvinnan önskar någonting mer milt, romantiskt. Hon darrar och skälver, vilket jag till 

en början läst som ett längtande begär, med vid en närmare granskning uppfattar som rädsla 

för mannens brutalitet. Jag tycker att man här kan se att även kvinnan har förväntningar, men 

kanske inte direkt riktade mot mannen utan mer mot förhållandet med mannen.  

Det paradoxala finns även i Vierge moderne där Södergran ställer olika sätt att definiera jaget 

mot varandra: att vara ett barn, en page, ett neutrum och ett djärvt beslut. Att också hävda 

”Jag är ingen kvinna” blir i sig paradoxalt, vilket Ebba Witt-Brattström28 menar syftar till att 

pröva nya sätt att se på kvinnan, nya sätt att definiera henne. Detta nya jaget är självständigt 

och fritt från att fastna i kärlek, samtidigt som hon är en förförerska med tvetydigt kön.29 

                                                           
27 Ström, Eva, Edith Södergran. Stockholm: Natur och kultur, 1994, s. 69. 
28 Witt-Brattström. ”Jag är lag i mig själv. Om Edith Södergran”. I Nordisk kvinnolitteraturhistoria, E Møller 
Jensen (red.), Höganäs: Bra Böcker AB, 1996, s.16.  
29 Ström, Edith Södergran, s. 73.  
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Ett annat tema som går hand i hand med förväntningar är de uppoffringar som kvinnan ska 

göra eller måste göra för att vara alla till lags. I första strofen i Dagen svalnar tycker jag man 

kan utläsa det: 

I 
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… 
Det vore underligt att känna,  
en enda natt, en natt som denna,  
ditt tunga huvud mot mitt bröst. 
 

”Drick värmen ur min hand” tolkar jag som att diktens jag fortfarande har kvar värmen från 

dagen som varit. Hon vill hålla mannen varm och erbjuder honom att dricka från henne. Jag 

läser denna värme som en energi som hon kan bära med sig i sina kupade händer för mannen 

att dricka. Men sedan följer ”min hand har samma blod som våren” vilket för bilden av att låta 

fingrar bli en tapp att dricka från. Och ”drick värmen ur min hand” får en annan innebörd: 

Nämligen att jaget erbjuder mannen att dricka henne tom på blod, tom på värme, i en 

uppoffring att göra honom till lags.  

 

En annan dikt där jag kan ana uppoffringar är Kärlek: 

 

Min själ var en ljusblå dräkt av himlens färg; 
jag lämnade den på en klippa vid havet 
och naken kom jag till dig och liknade en kvinna.  
Och som en kvinna satt jag vid ditt bord 
och drack en skål med vin och andades in doften av några 

   rosor. 
Du fann att jag var vacker och liknade något du sett i  

   drömmen,  
jag glömde allt, jag glömde min barndom och mitt hemland,  
jag visste endast att dina smekningar höllo mig fången.  
Och du tog leende en spegel och bad mig se mig själv.  
jag såg att mina skuldror voro gjorda av stoft och smulade 

   sig sönder,  
jag såg att mina skönhet var sjuk och hade ingen vilja än – 

   försvinna.  
O, håll mig sluten i dina armar så fast att jag ingenting  

   behöver.  

 

Här gör diktens jag den största av uppoffringar. För att kunna närma sig mannen måste hon 

lämna sin själ på en klippa vid havet. Efter att ha klätt av sig sin själ närmar hon sig mannen 
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naken, i skepnaden av en kvinna. Enligt Eva Ström innebär nakenheten att kvinnan är ett 

erotiskt objekt och iklädandet av kvinnan som roll avpersonifierar individen.30 Jag tolkar detta 

som en uppoffring som kvinnor gör för att leva tillsammans med män. Eller som det krav som 

kvinnor har på sig, för att kunna leva med män. För att kunna närma sig en man måste 

kvinnan vara helt naken: Helt sårbar, helt öppen, enkel att läsa och förstå. Det får inte finnas 

någonting som kan dölja eventuella tankar eller åsikter, hemligheter eller någonting annat 

gömt. Korten på bordet. Vad man ser är vad man får. Det får inte finnas några ess i 

rockärmen, eller några oönskade överraskningar. Här återgår vi även till förväntningar då hon 

aldrig skriver att hon är en kvinna, utan bara är som en kvinna, vilket innebär att hon gör det 

som förväntas av henne, hon försöker leva upp till idealbilden av hur en kvinna ska vara.  

”Du fann att jag var vacker och liknade något du sett i /drömmen, /jag glömde allt, jag glömde min 

barndom och mitt hemland, /jag visste endast att dina smekningar höllo mig fången. ” 

 

Hon liknar alltså ”duets” drömbild av kvinnan, och hon släpper allt för att få fortsätta vara hos 

honom. Och han vill att hon ska se samma som han ser hos henne, men i sin spegelbild ser 

hon bara någonting skört som ska smulas sönder, och den skönhet som han ser vill försvinna. 

Och hon ber honom om att hålla om henne så att hon inte behöver sin själ, så hon inte behöver 

ett par fasta skuldror. Hon ber om att få bli räddad av honom, eftersom hon som kvinna avsagt 

sig allt för att kunna närma sig honom. Hon har ingenting kvar som hon kan försvara sig med 

eller som kan stärka henne som person. Detta behov av trygghet och någon som beskyddar 

henne tycker jag att man också kan se i diktens struktur. De ord som är indragna i dikten är 

rosor, drömmen, sig sönder, försvinna, behöver. Jag tycker dessa ord följer en sorts kronologi, 

att först vara det vackra, det drömska. För att sedan gå sönder, för att sedan försvinna, för att i 

grund och botten vara behövande.  

 

Eva Ström har dock en något annorlunda syn på vad spegeln i dikten innebär. Enligt henne 

innebär spegeln att kvinnan i dikten väcks upp ur den drömvärld där hon och mannen befunnit 

sig. I det drömska har kvinnan inte reflekterat över sitt val att lämna sin själ och att spela en 

roll. Men när hon ser sin reflektion inser hon att hon inte är hel utan sin själ, att hon inte är hel 

om hon inte får vara sin egen person i sin egen kropp. Utan sin själ är hon skör och sårbar och 

smulas därmed sönder. Hon smulas även sönder i upptäckten att hon inte kan acceptera att 

leva efter de villkor som mannen fastställt. Och slutet av dikten visar desperata försök att bli 

räddad av mannen, att mannen på något sätt ska bevisa att uppoffringen är värd att genomföra 

                                                           
30 Ström, Edith Södergran, s. 76 
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och att han ska kunna övertyga henne, eller lova henne, att hon kommer att sluta sakna sin 

själ.31 

 

Själen är ett motiv som återfinns hos Södergran. Som nämnt ovan så var lämnandet av själen 

på en klippa vid havet en uppoffring som jaget gjorde för att kunna närma sig mannen. Själen 

som motiv förekommer passande nog även i dikten Min själ: 

Min själ kan icke berätta och veta någon sanning, 
min själ kan endast gråta och skratta och vrida sina händer; 
min själ kan icke minnas och försvara, 
min själ kan icke överväga och bekräfta. 

 

Det återupprepas att själen inte kan någonting, den kan inte avgöra om någonting är sant eller 

falskt. Själen kan inte säga varken det ena eller det andra. Den kan dock reagera med 

beteenden som gråt och skratt. Den kan alltså känna sorg och glädje. Den kan även reagera 

med beteendet att vrida sina händer vilket kan innebära att visa oro inför någonting. Själen är 

här alltså reaktiv snarare än proaktiv.  

 

Någonting som också är signifikant för Södergrans dikter är de bilder som hon målar upp, 

vilket nämnts tidigare. Jag tänker främst på Nocturne: 

Silverskira månskenskväll, 
nattens blåa bölja, 
glittervågor utan tal 
på varandra följa. 
Skuggor falla över vägen, 
strandens buskar gråta sakta, 
svarta jättar strandens silver vakta. 
Tystnad djup i sommarens mitt, 
sömn och dröm, -  
månen glider över havet 
vit och öm. 
 

Här skriver hon om ”silverskira månskenskvällar”. Hon sätter ihop ord med en viss klang och 

med en viss rytm vilket blir väldigt stämningsfull. Detta kanske inte har så mycket med jaget i 

dikten att göra, men jag tycker att det är viktigt att ge exempel på just förmedlandet av bilder i 

hennes diktning för att kunna efterlikna hennes författarstil i de experiment som kommer att 

genomföras.  

                                                           
31 Ström, Edith Södergran, s. 77. 
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Södergran låter ofta naturen bli mer mänsklig, som i Skogens ljusa dotter där granarna står 

nöjda och tallarna är stolta och enarna är glada då skogens ljusa dotter ska gifta sig. I Nordisk 

vår står granen vaken och tänker på de vita molnen som han kysst i en dröm. Att låta naturen 

ikläda sig mänskliga beteenden tycker jag skapar en drömsk eller sagolik stämning. Det känns 

som att man packar in världen i bomull och allting blir varmt, mjukt och tryggt. Men naturen 

kan även beskrivas på ett mer fult och hårt sätt, som i Vi kvinnor där kvinnorna skrivs som 

nära den bruna jorden, och de slår sina armar kring den kala furan. Eller som i Nordisk vår där 

luftslott har smultit som snö och vattnet är tyst. Denna växling mellan en vänlig och varm 

natur till en kallare och kargare natur blir väldigt effektfull. Återigen, ingenting som direkt har 

att göra med diktens jag, men som ändå känns som typiskt för Södergran.  

Textexperiment 

Elin i Hagen 

Se bilaga 1 för ursprungsdikten i sin helhet. I den här dikten ser jag en ung kvinna som alltid 

har gjort allting rätt. Hon är alla till lags och hon upplevs som lätt och enkelt och på så vis är 

hon perfekt. Komplett. Så kommer någonting spännande in i hennes liv och hon dras med. 

Men då hon blir gravid vänder alla henne ryggen och hon dränker sitt barn i panik. Hon åker i 

fängelse – och det är hennes far det är synd om? Ett sätt att se på den här dikten med Edith 

Södergrans ögon tror jag är att just ta fasta på det här med att Elin förväntas vara den perfekta, 

duktiga flickan. Hon står vid spisen och lagar maten, dag ut och dag in. Hon är den enda 

dottern, och någon mor i huset nämns inte. Jag antar att hon är ensam kvinna i huset med allt 

vad det kan innebära. Och hon bär den bördan trots att hon är så ung. Men så får hon nog, hon 

vill göra någonting för sin egen skull. Och saker och ting går snett och hon får sota för det. 

Utifrån att den här dikten är rätt lång och innehåller flera olika teman så har jag valt att dela in 

dikten i tre olika block. Varje block kommer sedan att skrivas om till varsin dikt i Södergrans 

anda. Jag valde att göra på det här sättet då jag tyckte det var svårt, för att inte säga omöjligt, 

att koka ner den här dikten till en enda Södergran-dikt. Södergrans dikter är ofta kortare och 

känns mer komprimerade till sin natur. Med det menar jag att jag upplever hennes dikter som 

djupt centrerade kring ett tema, en kärna av en känsla, som hon vill belysa. Jag har även gjort 

försök att skriva om hela dikten för att se om tidsaspekten är en problematisk faktor. Tiden 

känns som en viktig aspekt då vi i Elin i Hagen får följa Elin och hennes pappa under en 

ganska lång period. Från det att hon fortfarande är den oskyldiga, duktiga flickan, till att hon 

har åkt i fängelse. I Södergrans dikter kan jag inte hitta samma tidsförlopp. Hennes dikter är 

ofta skrivna i dåtid, som förklarar någonting som har hänt. Men dikterna kretsar också kring 
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en sekvens, ett minne, ett ögonblick. De förklarar inte händelser i kronologisk ordning där vi 

kan se tidsmarkörer. Därför kändes det som att jag skulle få bäst resultat av att dela in Elin i 

Hagen i tre delar för att kunna göra så södergranska dikter som möjligt.  

Block 1: Elin lever efter ”duktig flicka-rollen”, följer de normer som lagts fram åt henne. 

Block 2: Elin motsätter sig ”duktig-flicka-rollen” och blir en rebell, gör någonting fel.  

Block 3: Elins liv kretsar kring skuld och ångest över sina val.  

 

Omskrivning: Block 1 
Förslag 1 

Min själ flyger fladdrande över solskensängar 

Fritt vilande på ljumma vindar med solens strålar lekande genom håret 

Och skratten klingande längs vågorna 

Men larven är instängd i sin kokong 

Längtande ut i solens värme 

När du syr igen dess öppning 

 

Förslag 2 

Du kom till mig och jag såg i din blick 

den fjäril som med fladdrande, lätta vingar 

ska bära bergens rygg över dalgångarna 

och lyfta himlens valv över ditt huvud 

 

Jag bar dina berg och jag lyfte din himmel 

På mina skälvande armar 

Högt över huvudet 

du räckte mig din hand 
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Och jag tog den 

Och allting föll  

 

Vad mer finns i dina ögon än 

min sång som dansar mellan bergen 

och mina händer som flyttar på haven 

Samtidigt som mina fjärilsvingar fläktar blommans doft 

till din näsa 

 

Vad mer kommer finnas i dina ögon 

när min sång 

till slut fått ro 

och mina händer  

blivit stilla 

Och mina vingar 

har vittrat till smulor 

i dina händer 

 

Diskussion 
I förslag 1 är Elin sin själ. Jag ville ta vara på just själen som motiv från Södergrans diktning 

och låta Elin vara sin själ. I det här experimentet är hennes själ lätt som en fjäril och som 

flyger genom ett vackert, varmt och enkelt landskap där samhället eller omgivningen är glada 

(deras skratt klingar längs vågorna). Men trots att hon är ute och flyger där allting ska 

upplevas som så enkelt, så känner hon sig instängd och inlåst i ett trångt utrymme. Detta 

trånga utrymme ska representera det utrymme hon har att göra saker för sin egen skull, som 

t.ex. att dansa på logen när det är fest i byn. Men det som finns utanför kokongen är sådant 
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som hon inte får göra, eller ta sig friheter till. Jag har här försökt skapa bilder med anknytning 

till naturen för att ge känsla av lätthet och värme. 

I förslag 2 är det fortfarande fjärilen som får symbolisera hur Elin som kvinna uppfattas: Lätt 

och vacker. Här är temat kring förväntningar tydligare än i det första experimentet. Här är 

Elin en fjäril som förväntas bära upp bergen och lyfta himmelen, vilket borde ses som en 

omöjlighet för vem som helst. Men fjärilen Elin gör sitt bästa, och när hon uppmärksammas 

av diktens ”du” som räcker henne sin arm så kan hon inte motstå att ta den. Vilket såklart 

resulterar i att himmelen och bergen som hon höll uppe faller. Detta ska symbolisera de 

förväntningar som ställs på kvinnor som diskuterades i analysen av Södergrans diktning. Att 

kunna jobba och slita, men samtidigt vara vacker och enkel och tillgänglig. Men då Elin inte 

både kunde vara den duktiga och samtidigt vara med en man så resulterar det i att hennes 

värld störtar samman då hon blir gravid, dränker sitt barn och hamnar i fängelse.  

Den tredje och fjärde strofen hålls temat kvar om förväntningar. Att Elin ska kunna flytta på 

haven med sina händer, samtidigt som hon sjunger vackra sånger och fläktar underbara dofter 

till duets näsa. Men här frågar hon sig vad som kommer finnas kvar i den bild som duet har 

målat upp av henne i framtiden, när hon inte längre är ung och stark och vacker.   

 

Omskrivning Block 2 
Jag tar av mig mina vingar 

För att plocka mina fjädrar 

Och lägger dom till din samling 

 

Medan du söker din nästa svan 

Flår jag omsorgsfullt min hud 

Granarna skakade på sina huvuden 

Och spred ut sina armar över oss  

Men jag flög iväg tillsammans med dig 

Genom grenverken, upp bland molnen 

Innan jag sedan handlöst föll 
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när du släppte taget om min hand 

Och medan du flög vidare med andra fåglar 

Saknade jag min vingar 

 

Diskussion 
När jag läste Elin i Hagen hade jag inledningsvis en bild av att skriva om dikten till att hon 

gör revolt mot att hela tiden vara alla till lags. Men när jag väl började skriva så landade mitt 

experiment i temat om uppoffringar. Det Elin offrar är i Frödings dikt sin dygd, sin renhet. 

Och i det här experimentet fortsätter hon med sina uppoffringar då hon ger upp sina vingar 

och sina fjädrar för att vara diktens du till lags. Och han tar med sig henne upp bland molnen, 

men väl där släpper han hennes hand. Och då hon inte längre har sina vingar faller hon 

handlöst mot marken.  

Omskrivning Block 3 
Jag målar mina fjärilar blå 

som vågorna som tystar ditt hjärta 

Sökandet med lykta 

genom varje mörk vrå av min själ 

Mina hemligheter blottlägges 

Och piskan viner 

Jag slår, liksom alla ni slår 

I takt med mitt trasade hjärta 

 

Diskussion 
Detta var det svåraste blocket att skriva eftersom det jag skrev om barnamordet kändes så 

platt och intetsägande. Det är en stark händelse och jag ville därför också kunna gestalta det 

på ett berörande sätt, vilket inte var det lättaste! Särskilt svårt var att jag inte fann någon 

inspiration från Södergrans dikter då det inte finns något liknande motiv eller bilder. Jag ville 

använda mig av den blå färgen som ofta förekommer i Södergrans dikter och som ofta kan 

förknippas med ledsenhet. Eva Ström menar dock att den blå färgen är romantikens och 

naivitetens färg då hon diskuterar den i dikten Kärlek,32som jag också diskuterade i avsnittet 

                                                           
32 Ström, Edith Södergran, s. 76. 
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Analys av Edith Södergrans författarskap. Jag har dock tänkt att det blåa ska stå för sorg och 

ledsenhet.  

Omskrivning av hela dikten 
Dansande fötter över sommarmjuka ängar 

Porlande skratt genom skogens gröna hud 

När du tar i mig och lovar  

Innesluts jag 

Genom värmen ur din kropp 

Växer livet  

 

När din gestalt blir mindre och mindre för varje steg  

kvävs jag av tyngden som jag håller under vatten 

Till dess att hjärtslagen tystnat 

 

Diskussion 
När jag prövade att göra hela Elin i hagen i södergransk stil kände jag att jag gick miste av 

mycket av de hårfina antydningar eller anspelningar som kan uppfattas hos Södergran. Jag 

upplevde en stress i skrivandet då jag skulle få in så mycket i en ganska kort dikt. Trots det är 

jag nöjd med resultatet då jag känner att jag fått med alla block utan att faktiskt tappa något 

väsentligt från ursprungsdikten.  

Det var svårt att få till besvikelsen eller känslan att bli förrådd av mannen som lämnar Elin i 

hagen åt sitt öde. När jag bläddrade i diktsamlingen av Södergran och litteraturanalyser om 

henne inser jag att Södergran och Fröding har ett tema gemensamt här. Kvinnan som blir 

förrådd av mannen, mannen som sviker, som sticker. Känslan finns där i Södergrans dikter, 

även om konsekvenserna av sveket är tydligare i Frödings dikter. För Elin vet vi ju hur det 

går, se bilaga 1. I En ung mor, se bilaga 2, skildrar Fröding ännu en kvinna som blivit med 

barn utan att vara gift. I den dikten har han tydligare problematiserat att mannen borde ta sitt 

ansvar. Även om hon har samma desperata tankar som Elin har om att kväva sitt barn så finns 

ändå mannen där som en dålig människa som lämnat den unga modern i sticket. Hon söker 

upprättelse och lovar sig själv att ”den usla karln ska betala för sitt barn”, vilket är en 

problematisering som inte finns i Elin i hagen då vi inte har någon aning om vart mannen tagit 

vägen eller vad folk kan tänkas tycka om honom. Den besvikelsen som finns hos den unga 
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modern i Frödings dikt kan även finnas i Min själ av Södergran. Där blir jungfrun räddad från 

draken av en riddare, och när hon blir räddad är hon röd och livskraftig, samtidigt vit och 

oskuldsfull. Medan jaget har mörka ringar under ögonen då hon väntat länge och förgäves på 

sin riddare.  

Slutsats 
Genom mina analyser av Edith Södergrans författarskap och genom mina textexperiment har 

jag strävat efter att svara på frågeställningen ”Hur skapar Södergran ett kvinnligt ”jag” i sina 

dikter som uppfattas så starka och säkra?”. Det har varit ett mycket intressant arbete och jag 

tycker att jag har lyckats finna element i Södergrans dikter som framhäver det starka, 

kvinnliga jaget.  

Om jag skulle göra om den här studien skulle jag valt att arbeta med två författare istället för 

en. Detta för att kunna finna likheter och skillnader i författarskap och på så vis enklare kunna 

finna vad som definierar det författarskap jag vill undersöka. Vi har under den här c-kursen 

arbetat med att jämföra två författarskap, vilket har varit en bra metod. Att endast utgå från ett 

författarskap som jag gjort i den här studien har gjort analysen något tunn vilket jag tror att 

jag kunnat undvika om jag hade använt mig av ytterligare en författare att jämföra Södergrans 

författarskap med. Då jag skrev diskussionen till dikten jag gjorde för omskrivning av hela 

Elin i Hagen började jag så smått att jämföra Frödings skildringar av kvinnan och kvinnans 

besvikelse av mannen och fann att Fröding och Södergran hade ett tema gemensamt i den 

besvikelsen. Jag känner att det hade kunnat vara fördelaktigt att ha gjort dessa jämförelser 

mellan Fröding och Södergran genomgående för att kunna komma ännu liter mer på djupet 

med Södergrans dikter.  

I den här studien har jag funnit teman kring förväntningar, både förväntningar som kvinnan 

har på relationen med mannen, men även de förväntningar som mannen har på kvinnan som 

hon måste uppfylla. Kvinnans förväntningar på relationen med mannen framställs i 

Södergrans dikter på ett sätt som visar ett gap mellan verkligheten och kvinnans önskan om 

hur det ska vara. Gapet finns även mellan mannens föreställning om hur kvinnan ska vara och 

hur hon faktiskt är. Detta gap mellan förväntningar och verkligheten gör att det känns så 

hopplöst för mannen och kvinnan att kunna ha en nära relation.  

I detta tema där både mannens och kvinnans förväntningar återspeglas känns båda parter som 

förlorare i spelet. Vilket på ett sätt gör man och kvinna jämlika. När detta utvecklas till en 

vidare granskning av vad parterna gör för att kunna förena förväntningar och verklighet är det 
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kvinnan ensam som får bära oket. Hon är den som gör uppoffringar för att behaga mannens 

föreställning om vad en kvinna ska vara. Det är här som det orättvisa växer fram och 

åskådliggörandet av denna orättvisa är att åskådliggöra det starka kvinnliga jaget. Det finns en 

medvetenhet hos kvinnan i hennes handlingar och det finns en medvetenhet om kvinnan i 

mannen. Trots att kvinnan ser skillnaderna och trots gapet som finns mellan dem, är hon 

ensam om att tackla problemet. Hon bär mannen och hon bär deras relation, och jag märker 

nu hur passande min dikt om uppoffring är: ”Jag bar dina berg och jag lyfte din himmel/På 

mina skälvande armar/Högt över huvudet/du räckte mig din hand/Och jag tog den/Och allting 

föll.”  För mannen bär ingenting. Han bär i bästa fall nästan upp sig själv. Och här känner jag 

av en fysisk och psykisk styrka hos kvinnan som kan bära upp dem båda. Åskådliggörandet 

av denna skillnad som finns mellan män och kvinnor visas på ett bra sätt i Södergrans dikter 

om hur orättvist det är mellan jaget och duet. Och detta leder även till den besvikelse över 

mannen som kvinnan känner, en besvikelse som inte bara kretsar kring den erotiska relationen 

med mannen som Olsson m.fl. skriver om.33 

Trots besvikelsen över mannen och relationen med mannen så har kvinnan ändå en önskan 

om att locka till sig mannen, att vara åtrådd. Samtidigt söker kvinnan sin självständighet. Jag 

har alltid tänkt på kvinnors självständighet som ett sätt att hävda sig själva och hävda sin rätt. 

Men i den här kontexten kan jag också se det som ett sätt att skydda sig själv från den 

besvikelse som relationen med mannen genererar. Denna paradox att dels vilja ha en relation 

med mannen men samtidigt söka sin självständighet ger återigen en känsla av att relationen 

med mannen är någonting hopplöst, omöjligt.  

Dessa teman som diskuteras ovan bäddas varsamt in i ett vackert bildspråk som förmänskligar 

naturen och skapar på så vis en drömsk stämning. Naturen framställs dels som mjuk och varm 

och dels som hårdbarkad och kall. Detta ger dikterna känslan av trygghet, respektive obehag.  

För mig som ovan diktläsare har dessa miljöskildringar på sätt och vis dolt de ovan 

diskuterade budskapen. Den här c-uppsatsen har gett mig chans att utvecklas som läsare till att 

kunna läsa mellan raderna på ett sätt som jag aldrig tidigare har gjort. Jag är oerhört tacksam 

över att ha skrivit den här uppsatsen med ett fokus på lyrik, och på Södergrans författarskap. 

Det har varit en väldigt lärorik process och jag ser fram emot att fortsätta läsa poesi!  

  

                                                           
33 Olsson m.fl. Litteraturens historia i Sverige, s. 381.  



21 

 

Referenslista 

Lindqvist, Ursula. The paradoxical poetics of Edith Södergran. Modernism/modernity. Vol. 

13(1), s. 813-833. 2006.  

Olsson, Bernt, Algulin, Ingemar m.fl. Litteraturens historia i Sverige. 5:e upplagan. Riga: 

Norstedts, 2009. 

Ström, Eva. Edith Södergran. Stockholm: Natur och kultur, 1994. 

Witt-Brattström, Ebba. Ur könets mörker. Stockholm: Norstedts Förlag, 1994.  

Witt-Brattström, Ebba. Jag är lag i mig själv. Om Edith Södergran. I: E Møller Jensen, red. 

Nordisk kvinnolitteraturhistoria, Höganäs: Bra Böcker AB, 1996.  

Witt-Brattström, Ebba. Ediths jag. Stockholm: Norstedts Förlag, 1999.  

 

  

  



22 

 

Bilaga 1 
 

Elin i hagen 

Den dära stugan vid ån är Hagen, 

där gamle Anders i Hagen bor 

– jag minns, hur Elin, den enda dottern,  

gick förr och trallade hela dagen 

i mon där borta med Hagens kor. 

 

Hon var den gladaste bland de glada, 

i lek och dans var hon alltid bäst, 

och flink i spisen och flink på logen 

– men ofta ser en, att det tar skada,  

som växer vackrast och lovar mest. 

 

Det kom en främmande man till dalen,  

han mötte Elin i skogen titt, 

och det gick rykten omkring i bygden,  

och stackars Elin blev vild och galen 

- I våras dränkte hon barnet sitt.  

 

Jag minns den stunden, då hon blev tagen,  

hon skrek ej, grät ej, blev bara vit 

– till fyra år blev hon dömd av lagen 

– en kan förstå, det är sorg i Hagen,  

och det är ingen, som nänns gå dit. 

 

Och gamle Anders han står vid skjulet  

betryckt och krokig och hugger ved. 

Han var en gubbe, som log beständigt, 

– nu är hans ansikte skyggt och mulet, 

hans läppar skälva, han tittar ned.  

 

Han viker undan för folkets blickar, 

han talar icke med någon mer,  
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han går och grämer sig djupt i själen, 

han ser åt sidan, när någon nickar, 

och gråter bittert, när ingen ser.  
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Bilaga 2 
 

En ung mor 

Klen och svag och blek om kind, 

klädd i linntyg och i stubb, 

i en liten skrubb 

på en gammal vind 

satt en sjuttonårig tös 

på en kistas lock och frös 

med ett byltebarn, som grät, 

lagt i knät. 

 

”Det blir aldrig väl igen, 

väl igen för den, 

som har ingen enda vän, 

Gud vet hur det går, 

ty i lagen står, 

vad en får, när en lagt å lönn, 

Gud som haver, Fader vår, 

jag får gå i sjön! 

 

Ba, ma, låt 

lagom, lilla styggen,  

jag vill vända ryggen, 

åt ditt pip och låt. 

skall jag kväva’t, fy, fy, fy, 

det är grymt att kväva, 

jag får skura, jag får sy 

och försöka sträva. 

 

Ba, ma, kanske tror 
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det att mor 

vill ge mat och skor, 

vill ge klär 

åt ett otäckt tocket där, 

som är fött i hor. 

Jag får dra mig fram 

genom fattigdom och skam 

och den usla karln 

får betala för sitt barn.
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