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Mytologins inskränkthet.

Edith Södergran på Wasa teater

Edith Södergran sällskapets 30års jubileum på Wasa teater den 13 september kunde ha blivit en 

succé, för förutsättningarna för en öppnare diskussion om Södergrans poesi tycktes mig möjliga.

Kanske sedvanlig regional dyrkan av det poetiska underbarnet kunde ersättas av kritisk-sekulär 

reflektion, intalade jag mig, och tog flyget från Stockholm. Frågor kring myternas roll i 

gestaltningarna av Södergrans poesi genom åren, och det allt vidare kulturella sammanhang som

den på senare tid upptagits i, skulle nu diskuteras. Det som garanterade en intellektuell 

upplevelse av det slaget, inbillade jag mig, var litteraturvetaren Agneta Rahikainens medverkan i

programmet med föreläsningen ”Det lungsjuka geniet från Raivola – myter om Edith Södergran”.

Och helt riktigt, Rahikainen dekonstruerade ett antal myter kring konstnärskapet med säte 

främst i Hagar Olssons och Elmer Diktonius’ tolkningar och Gunnar Tideströms och Olof Enckells

biografisk-psykologiska läsarter av Södergran. Myterna har reducerat henne, som Rahikainen 

beskrivit ingående i ’Kampen om Edith’, till ett sagoväsen som öser dikter ur sitt liv, 

missförstådd, hånad, och dödssjuk. En översexualiserad och infantiliserad hjältinna. Lika 

oantastlig som statyn av snälle sagogubben Zacharias Topelius. Han i sin tur fastlåst i korsningen

av Kyrkoesplanaden och Hovrättsesplanaden i Vasa, i en bild som med sina begränsande gester 

upprepats i oändliga omtagningar i snart ett sekel. Oantastade myter vare sig de gäller aspekter 

av finlandssvenska ikoner eller västerländska klichéer av Afrika är fördummande. 

Och fördummande men lärorik blev resten av min dag på Wasa teater. Cilla Back beskrev med 

feberaktigt patos arbetet med den egna teaterföreställningen ’Skrattande strimma av en 

scharlakanssol’ (som vi såg senare på kvällen), sin upptagenhet med sig själv som ett vibrerande 

eko inför sitt objekt. En utmärkt ingång i avlyssnandets konst, bara det att det konstnärsego hon 

iscensatt visade sig vara exkluderande dominant. Agerar manusförfattaren samtidigt regissör, 

scenograf, och scenspråkets unikum, utesluts både vi i salongen och de på scenen. Tilltalet blir 

monolog. Varför hade Edith Södergran sällskapet planerat sin dag på detta introverta vis? 

För de valde uppenbarligen bort den givna möjligheten till ett intellektuellt samtal kring 

myternas roll i tolkningsindustrin kring Södergran, med Rahikainen och Back som aktörer. 

Backs pjäs om Södergrans liv framstod för mig som en exalterad dokusåpa baserad tematiskt på 

den myternas värld som vi samma dag hört Rahikainen rita konturerna av. Till dess gåtfullhet 

bidrog fenomenet att pjäsens huvudfigur vandrande in och ut ur de tre konstruerade gestalterna

Back, Olsson och Södergran, liksom in och ut ur fiktion och så kallad verklighet. Nina Dahlbäck, 



recensent av Backs ”diktfantasi” (som hon kallade pjäsen) hade upptäckt samma sak. Back hade 

”landa[t] … snubblande nära den klassiska myten om Edith Södergran som genialisk, överspänd 

dåre” (Vbl, 14.9. 2014). Var det avsiktligt, frågade hon. Javisst! Statyn behövde ny fernissa, inte 

vältas.
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