
”Jag gör icke dikter utan jag skapar mig själv, mina dikter 
äro mig vägen till mig själv.”
 
  
Edith Södergran, född 4 april 1892 i S:t Petersburg, 
död midsommardagen 1923 i Raivola, Karelska nä-
set. Mor: Helena Lovisa Södergran, född Holmroos, 
far: Matts Södergran. Gick 1902–1908 i tyskspråkiga 
“Höhere Mädchenschule”, flickläroverket vid Deutsche 
Hauptschule zu S:t Petri, S:t Petersburg. Skolgången 
avbryts när hon 16 år gammal får diagnosen TBC. 
Tenterade 1910 för rätten att avlägga studentexamen, 
troligen vid en skola i Helsingfors, men for istället i 
september 1911 till sanatorium i Davos, Schweiz. Sö-
dergran levde före ryska revolutionen på morfaderns 
efterlämnade förmögenhet, placerade i ukrainska ob-
ligationer. Försörjde sig senare tillsammans med mod-
ern på att hyra ut den stora villan i Raivola, senare 
försäljning av lösöre, fotografering samt arvoden från 
böckerna. Arbetade 1921–1922 med antologiprojek-
tet Finlandssvensk lyrik på tyska, som refuserades av 
Rowolth Verlag. Förutom något enstaka, privat stipen-
dium, initerade finländska författarföreningen 1922 en 
insamling som inbringade 5.000 finska mark.
 Vid debuten 1916 med Dikter avhånad i land-
sortspressen (ex: “Dårdikter”, Vasabladet), dock positivt 
recenserad i Dagens Press, Hufvudstadsbladet, Nya Argus 
och Finsk Tidskrift. Med Septemberlyran 1918, Rosenal-
taret 1919, aforismsamligen Brokiga iakttagelser 1919 
och Framtidens skugga 1920 hamnar hon under sin 
återstående livstid i facket för onjutbart “modärn” lyrik. 
Dock visst stöd från finlandssvenska författarkolleger 
(Hjalmar Procopé, Runar Schildt, Bertel Gripenberg, 
Arvid Mörne m fl). 1922 löst associerad med kretsen 
kring den modernistiska, tvåspråkiga tidskriften Ultra 
(Hagar Olsson, Elmer Diktonius, Gunnar Björling).
 Avled försvagad av sin TBC midsommarda-
gen 1923 i Raivola, Karelska näset. Efter den postuma 
Landet som icke är 1925 erövrade hon en position som 
den svenskspråkiga lyriska modernismens tidigaste och 

viktigaste namn. För en rikssvensk publik presenter-
ades författarskapet 1928 med ett urval dikter i Sten 
Selanders antologi Levande svensk dikt.

 
Edith Södergran är på en och samma gång ett uppfor-
drande ideal och en känslofrossa att leva med. I ovan-
ligt hög grad berör, lindrar och aktiverar hennes förfat-
tarskap. Modernismens minsta gemensamma nämnare, 
att få läsaren att acceptera den värld jaget skapar i, och 
med sin dikt, utnyttjas skickligt hela verket igenom. I 
Dikter (1916) blir vi skogens bleka jungfrur och klip-
pornas röda amasoner, med Septemberlyran (1918) kas-
tas vi ut i kosmisk frihet och känner oss som hjältar 
med omfött blod. Genom Rosenaltarets (1919) hård-
nande metaforik pendlar vi mellan makt och vanmakt, 
och stiger mödosamt upp från dödens marmorbädd. I 
aforismsamlingen Brokiga iakttagelser (1919) lyser den 
stolta självmedvetenheten emot oss i varje formulering. 
I Framtidens skugga (1920) hjälper oss Eros att förstå 
kroppens allsmäktighet. Sällheten fyller oss till brädden 
när Södergran med bravur överskrider temat ”Snövits 
död i skönhet” genom att fylla stereotypen död eller 
döende ung kvinna med ett nytt innehåll.

Den nya kvinnans livskamp

Bortom alla klichéer söker Södergran svaret på frågan 
om jagets yttersta position i talet: ”Vad sker mig medan 
jag talar?” (”Fragment”) En sådan drastisk förändring i 
diktens tilltal är typisk för Södergran, och fungerar som 
en förevändning för att förstärka, profilera och utvidga 
diktens ”jag”. På vägen ger hon den stolta och kom-
plexa kvinnan en nyckelroll. Från sin ”kvinnliga stånd-
punkt”, skriver Birgitta Trotzig, skapar Edith Södergran 
stor dikt om ”hela den nya människans livskamp”. An-
norlunda uttryckt: med Södergran föds det moderna 
jaget – som kvinna. Redan Dikter placerar henne på 
samtidens dynamiska kvinnolitterära scen i Europa, 
med namn som Else Lasker-Schüler,  Anna Achmatova, 
Lou Andreas-Salomé, Selma Lagerlöf, Ellen Key eller 
Zinaida Hippius (samtidigt som Södergran naturligtvis 
också förhåller sig till stora manliga diktare). I förfat-
tarskapets andra dikt ”Dagen svalnar” förvandlas jung-
frun som darrande kände igen sin ”härskare med kalla 
ögon” till tidens Nya kvinna. I sista strofen (för övrigt 
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bortcensurerad av Sten Selander i antologin Levande 
svensk dikt (1928), som presenterade Södergran för en 
rikssvensk publik),  vägs och befinns mannen vara för 
lätt för den moderna kvinnan: ”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.” 
Som programförklaringar kan också debutsamlingens 
tionde och tolfte dikter läsas: amasondikten ”Violetta 
skymningar” som utspelas i en urtid där: ”Mannen är 
en falsk spegel den solens dotter vredgad kastar mot 
klippväggen”. Tre gånger förnekas skapelsens herre: 
”Mannen har icke kommit, har aldrig varit, skall aldrig 
bli …”. Lika utmanande är anafordikten ”Vierge Mod-
erne” (modern oskuld) som dekonstruerar den traditio-
nella kvinnan i femininum: ”Jag är ingen kvinna. Jag 
är ett neutrum.” (På Edith Södergrans skolspråk tyska 
hette den Nya kvinnan i neutrum ”das neue Weib”.)
 Denna kvinnotyps omättliga ”vilja-till-makt” 
över det egna livet är smittande. Förklädd till fé, sago-
prinsessa, Orfeus, tempelprästinna, Snövit, modern 
jungfru eller amason, viskar det kännande, tänkande 
och skrivande jaget sina demoniska ord i läsarens öra.
 
Jag skall komma till dig sällsam, ond och trogen/med ett vilddjurs 
fjät ur ditt hjärtas fjärran ökenhemland./ Du skall kämpa mot mig 
hårt och maktlöst/som man endast kämpar mot sitt öde, mot sin 
lycka, mot sin stjärna./ Jag skall le och linda silkestrådar kring 
mitt finger/och ditt ödes lilla nystan skall jag dölja i min klädnings 
veck. (”Vad är i morgon?”) 

 
För Södergranälskaren är slutligen de postuma dikterna 
i Landet som icke är (1925), med sitt originella förson-
ingstema, en lisa för den som låtit sig införlivas med det 
grandiosa ”jag” som är ”en gud i vilken ovädren rasa”. 
Med Edith Södergran kan vi finna ”vägen till landet 
som icke är”, oavsett vad vi lägger in i det: storstilade 
visioner eller banalare livsnederlag. Södergrans tilltal är 
sådant att man aldrig kommer ur det, när man en gång 
låtit sig utpekas till läsare. Dagens modevampyrer kan 
slänga sig i väggen, här talar deras överkvinna. Kan-
ske har Edith Södergrans stämma aldrig varit så viktig 
som idag, då den höga stilen i stort sett utrotats ge-
nom masskulturens triumftåg. I synnerhet om det är 
en kvinna som uppmanar: ”Tid, lyssna till min sång!” 
(”Förvandling”). Men hur skapar då Edith Södergran 
sitt uppfordrande, introspektiva, sorgsna, vildsinta, 
lyriskt högstämda och, genom inflationen på nega-
tioner, paradoxala ”jag är”? Helt klart är detta jag en 
avancerad konstruktion så långt bort man kan komma 

från ett oreflekterat, livsnära personligt pronomen. 
Det visar inte minst jagets halsbrytande kombination 
av talande ut mot mänskligheten, och lyssnande inåt, 
mot kroppen och självet. Det är inget pragmatiskt jag, 
som refererar direkt och omedelbart till den biografiskt 
bestämbara person vid namn Edith Irene Södergran, 
född i St Petersburg 1892 av finlandssvenska föräldrar 
och avliden i TBC midsommardagen 1923 i Raivola, 
finska Karelen.  Visst finns, i synnerhet i hennes ung-
domspoesi (Vaxdukshäftet), en påverkan av skoltidens 
intellektuellt och politiskt fruktbara miljö i St Peters-
burg. Och utan sin mångspråkigt (svenska, tyska, rys-
ka, franska, engelska) kosmopolitiska bakgrund hade 
Södergran inte förmått skänka den mer provinsiellt 
ljumma rikssvenska samtidspoesin ett apokalyptiskt 
bildspråk.

Snövits död i skönhet

Ta Septemberlyrans stora programdikt, ”Fragment”, där 
diktens subjekt-i-process med revolution och världskrig 
i minne färdas genom St Petersburg, Helsingfors och 
Engadin i Schweiz (Edith Södergran genomgick behan-
dling för sin TBC i Davos före första världskriget), för 
att slutligen landa i temat med den tusenåriga ”jungfru 
Snövit sovande i sin kista av glas”. Det visar sig vara 
en arketyp som genom poetens röst ska väckas till liv 
och symbolisera en framtid då människan ska stiga ur 
bergen ”med storhetens eviga sken över pannan”. Som 
villkor för mänsklighetens överlevnad framhävs sålunda 
en omtolkning av det Edgar Allan Poe kallat ”the most 
poetical topic in the world”: ”the death of a beautiful 
woman”. Ett kulturellt belastat tema som var ständigt 
aktuellt för en ung kvinnlig poet som ville underminera 
manslitteraturens vaxkabinett av döda skönheter – från 
Dantes Beatrice och Petrarcas Laura till hennes samtids 
syfilitiska dekadensnymfer.

Ett metapoetisk jag

Men Södergrans jag är främst ett fiktivt, litterärt jag, 
och hennes besvärjelse ”det egna, det egna skall giva dig 
kraften”  (”Stjärnan”) ska inte tolkas biografiskt, utan 
som en nietzscheanskt färgad, i tiden förekommande 
kvinnopolitisk strategi för att skapa sitt eget ursprung, 
ta makten över sitt eget öde, gripa formande in i världen 
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– och för Södergrans vidkommande i litteraturen. Det 
är ett metapoetiskt jag som hämtat sin styrka ur det 
nya seklets världsomvälvande händelser: ryska revolu-
tionen, första världskriget, finska inbördeskriget, och 
icke minst, kvinnoemancipationen.
 Kvinnosaken stod högt på den politiska agen-
dan i hennes ungdom. Det Södergranska jaget går ig-
enom den speciella samtidserfarenhet som heter Eros 
och den Nya Kvinnan – den självständiga kvinnotyp 
som bortom patriarkatets dubbelmoral försökte skriva 
ett nytt kärlekskontrakt mellan likar. Utan denna kod 
kan man inte förstå kvinnornas nyskapande tankemön-
ster under 1900-talets första decennier, och därför inte 
heller förmå uppfatta graden av det Södergranska ver-
kets lyriska djärvhet – och fräckhet. Ta ”Besvärjelsen” 
där läsaren får sin identifikationspunkt i det guldlocks-
bete jaget kastar åt de blodtörstande demonerna i sitt 
inre. Guldlock är sagofiguren som tämjde sina tre björ-
nar. Ingen annan än Edith Södergran skulle komma på 
idén att låta en flicka artikulera det ödestunga tal som 
dikten frambesvärjer. Likaledes i ”Förvandling”, där 
sagoprinsessans lycka – att bära ett hjärta som stormar 
hårdare än oceanens – framställs som villkor för den 
sång som tiden ska lyssna till. Med andra ord återup-
prättar Södergran alla små och stora flickor genom att 
göra dem till världsomvandlingens aktörer. I sin tid var 
hon inte ensam om att se ”kvinnan” som framtidens 
hopp. Enligt hennes idol Ellen Key var det den Nya 
Kvinnans uppgift att ”sätta in sin egen vibrationshas-
tighet i kulturförloppet för att få det att röra sig i en 
annan riktning”.

Insisterande lyrisk stämma

 Att läsa Edith Södergrans dikter (och aforismer) mot 
denna historiska bakgrund ger en annan bild än den 
traditionella forskningens, rotad som den är i vad Mar-
cus Galdia kallat Tideströmtraditionens rundgång: att 
rekonstruera diktarinnans liv ur hennes dikter för att 
sedan tillämpa detta livsdestillat på dem under namn 
av vetenskap. Med Gunnar Tideströms inflytelserika 
monografi Edith Södergran (1949) tonade en romantisk 
bild fram av en lungsjuk och kärlekskrank fröken som 
isolerad i det fjärran Karelen knåpade på sina dikter, 
under påverkan av manliga auktoriteter: den svekfulle 
älskaren (”Terijokimannen”), Nietzsche, Steiner och 
Kristus (med syskonsjälen Hagar Olsson som excen-

triskt undantag). I konsekvens med detta synsätt in-
delades Södergrans produktion i tre faser: den första, 
bestående av dikter skrivna kring debuten 1916, om 
kvinnlighet, könsrelationer och natur, den andra, ”ni-
etzscheanska” fasen, innehållande den apokalyptiska 
diktning som dominerar i Septemberlyran, Rosenaltaret 
och Framtidens skugga.  Den tredje och sista fasens 
sparsmakade lyrik, ett tiotal dikter, ansågs vara skrivna 
inför döden och mötet med Gud. Hur gripande hennes 
livslopp än ter sig så måste man konstatera att detta 
”felslut från liv till dikt” (Clas Zilliacus i Den svenska 
litteraturen) länge stod i vägen för ett erkännande av det 
formförnyande i hennes lyrik.
 Följer man det speciella jag som talar genom 
hela verket, finner man en märkligt konstant, insis-
terande lyrisk stämma som ställer stora krav på läsaren. 
Redan 1920, i en recension av Framtidens skugga i Vas-
abladet, är kritikern Karl Bruhn en viktig läsareffekt på 
spåren, när han säger att man måste möta Södergrans 
dikt  ”psykofysiskt”. För egen del är han inte beredd att 
göra det, istället sätter han likhetstecken mellan jaget i 
dikten och föreställningen om författaren som en frus-
trerad frökenkropp med hög puls, stigande bröst och 
fuktiga ögon.

Kroppen förenas med Eros

Det är sant att man kan bli fysiskt utmattad av att läsa 
Edith Södergran. Vid varje omläsning finner man nya, 
starkt berörande betydelseskikt, som i en geologisk ut-
grävning. En god del av kraften i den Södergranska dik-
ten är hämtad från överskridandet av kulturella tabun 
förknippade med kvinnokroppen. Med Marie Silk-
ebergs ord  ”finns en kvinnokropp, kroppsliga gester, 
i snart sagt varje dikt”.  Den unga kvinnokropp som 
framträdde i debutens ”smala axlars längtan” 1916, ut-
vecklas till krävande huvudperson i Framtidens skuggas 
erosdikter: ”O du härligaste av allt härligt, min kropp,/
varför vet du, att du har makten?” I likhet med varje 
kvinna med självrespekt än idag, men långt före porr- 
och modeindustrin, upplevde Edith Södergran behovet 
att ta tillbaka kvinnan från den manliga fixeringen vid 
henne som sexualobjekt. I tvåtusensexhundra år, med 
början hos Sapfo, har många kvinnliga diktare ägnat 
sig åt att försöka skriva in alternativa framställningar 
av kvinnokroppen och begäret i språket. Sekelskiftet 
1900 fann man genom nya Sapfo-fragment spåren av 
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en framställning av erotik som ett ömsesidigt igenkän-
nande mellan två subjekt (i motsats till den antika, 
manliga, penetrationsmodell som förutsatte dominans 
och underkastelse). Södergran kan ha inspirerats av 
tidens feministiska könskontrakt (som i Sapfos efter-
följd ville ge kvinnor utrymme att själva definiera sig 
och sin sexualitet), till att experimentera med erotiken 
som en plats för feministisk intersubjektivitet: ”Jag 
lever rött. Jag lever mitt blod./ Jag har icke förnekat 
Eros.” (”Eros hemlighet”). Genom sitt med guden Eros 
förenade kroppsjag, kan Södergran överskrida den fal-
liska definitionen av kvinnan som objekt/den Andra. 
En provokativ sammanlänkning av objektet jungfruk-
ropp med den Nya Kvinnans maktfullkomliga tal mar-
kerar det så kallade andra könets närvaro i kulturen: 
”skönhet är ett skarpt drag och ett eget tonfall: det är 
jag” (”Skönhet”). Södergrans reclaim-strategi syftar yt-
terst till att återerövra kvinnokroppen  och förläna den 
en ny värdighet, återge kvinnan hennes mänskligt exis-
tentiella dimensioner.

Talet tar säte i kroppen

I syfte att skapa auktoritet (och en metapoetisk ut-
valdhet) finns i Septemberlyran och Rosenaltaret nästan 
outhärdliga metaforer för kroppslig smärta: ödets 
hjärnstänger hamrar i bröstet, själen huggs fram med 
gnisterhammare, det bepansrade hjärtat bryts i stycken 
eller trasas sönder. I Framtidens skugga ger smärtan vika 
för ett bildspråk av kroppslig vällust, särskilt i Erosdik-
terna. Nu är det läsarna som är där på egen risk när 
ordgnistorna yr: ”Jag väntar/att jag skall höra min röst./
Jag vill tala, mina ord skola falla som glödande bränder 
i hopen”. När talet kommer tar det säte i kroppen, som 
hos besatta, vilket gör Ediths jag till en oövervinnelig 
gudom som inkorporerar alla i sitt åskladdade själv, i 
sitt vidöppna bröst. ”Men åskan är i mitt bröst, den 
skall falla som ett skott./ Jag är en gud i vilken ovädren 
rasa,/med sugande ögon drager jag alla in i min själ”.
 Edith Södergran var en ung fröken utan kul-
turellt kapital som visste att det skulle bli svårt att bli 
tagen på allvar. Därför spelar tilltalet huvudrollen i 
så många dikter, med kulmination i Rosenaltaret, den 
diktsamling som med Ulla Evers ord genomströmmas 
av den tydligaste glädjen över diktandet. Som i ”För-
vandling” där sagoprinsessan ”i gudagestalt” lägger det 
slutgiltiga avgörandet i kvinnohänder: ”Kommer ej 

framtiden, om jag den kallar?” Frågeformen gör läsaren 
delaktig, intimiserar tilltalet. Den lilla markering av os-
äkerhet som frågeformen  innebär, minskar avståndet 
mellan jaget i dikten och läsaren, som lättare läser in 
sig på jagets plats. Någon enkel identifikation är det 
inte fråga om, tvärtom för Södergran oss i nosgrimman 
(som Guldlock sina björnar) till en upplevelse av att 
vara tillsammans med hennes röst i dikten.

Ett tilltal som involverar läsaren

Svaret på frågan hur detta kan ske, är det lyriska tilltal 
som Inga-Britt Wik i Jonathan Cullers efterföljd har 
visat är ett grundläggande stilgrepp hos Edith Söder-
gran: apostrofen. Apostrofen är poesins sätt att gjuta 
liv i den döda skriften, vilket skapar illusionen av en 
levande stämma, en röst som talar. Det sker genom 
ett affektladdat tilltal till en annan part än läsaren, hos 
Södergran ett du eller en personifikation inuti dikten. 
Jaget talar till härskaren med kalla ögon, till Eros, sys-
tern, döden, framtiden, smärtan, lyckan, skönhetens 
drottning etcetera. Senare i författarskapet talar jaget 
till sig själv, eller till sin kropp. Känsloladdningen i 
dikten maximeras och överförs till läsaren, som kän-
ner samma hänförelse. (Karl Bruhn kände av den, när 
hans sinnen påverkades av diktsubjektets stigande puls 
och vällustrysningar.) Detta tilltal involverar läsaren i 
talaktens och begärets eviga nu-tid. Som bekant kan 
vi endast känna i presens, alla försök att i efterhand 
minnas även starka fysiska affekter förefaller konstruer-
ade, känns fadda. I Södergrans senare diktning är detta 
slags ”buktaleri” särskilt tydligt och riktat mot den egna 
kroppen i en narcissistisk dubbleringsstrategi där den 
vilar i diktens epicentrum: ”O du mitt hjärtas vidd. Jag 
väntar/ att jag skall höra min röst.”
 Väl på plats i dikten, rysande av vällust eller 
lamslagna av ensamhetens melankoli, tvingar oss Sö-
dergran att följa henne allt längre in i sitt poetiska, de-
moniskt lockande universum. Härvid använder hon sig 
ofta av den till synes så oförargliga sammanlikningen 
som (inte att förväxla med relationspronominet som). 
Genom hela författarskapet lägger den in en ny växel 
och inför ett semantiskt fält av konst-ighet, ofta med 
referenser till sagor och mytologi. Dess funktion är att 
tvinga oss att dela diktens konstlade värld. Poeten läg-
ger in en ny växel, lanserar doften av en blomma i nat-
ten, den svaga doften i näckrosens kalk, ett klibbigt blad, 
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de lägsta bladen på palmens stjälk, ormar, svärdshugg, 
hela den muntra kusten, ett litet frö, en ringlad orm, en 
magisk bok, ett kärt draperi, en lätt ouverture, boskap ur 
mörka vrår, brinnande hus, ett murket träd, diamanterna 
på edra tår, en smärta, fruktan, sjukdom, kärlek, lenaste 
sammet, en vårvind över våra dalar, den otäcka plats där 
skönheten begrovs, en fluga i bärnsten, ett foster i sin mod-
ers famn och så vidare.

Edith Södergrans poetiska projekt

Med hjälp av sammanlikningen som traderar tröskel-
modernisten Edith Södergran en lyrisk tradition från 
romantiken och framåt, med starka inslag av dekadens 
och symbolism. Centralt för förståelsen av det konst-
närliga idiom som förknippar Eros med skapandet är 
den dekadensstil med vampyriska och demoniska in-
slag som hon utvecklar framförallt i Rosenaltaret. Men 
de finns tidigare, redan i debutsamlingens ”Avsked”. 
Diktens första del kan läsas som en bekännelse av en 
förälskad jungfru, som ber sina systrar hålla henne 
tillbaka från passionen för mannen. Efter en rad bety-
delsedigra tankstreck följer diktens andra del, där sam-
manlikningen för oss in i jagets ”falska” liv belamrat 
som med speglande vatten, ovädershimlar, slokande 
palmer och ett figurgalleri hämtat från sekelskifteskon-
stens stapelvara av vagina dentata (Munch, Klimt m fl): 
”mina två långa flätor, som glida som ormar” (Medusa), 
”Ack, det oundvikliga skall ske som ett svärdshugg (Sa-
lome). Läsaren tror knappt sina ögon, men i denna till 
synes så oförargliga dikt om en kvinnas åtrå till en man, 
framträder plötsligt en  femme fatale, komplett i sin 
melodramatiska melankoli och med läpparna, platsen 
för utsägelsen, markerade av glödande kol.
 Så är vi tillbaka där vi började, i ”Dagen sval-
nar” som på en och samma gång var kärlekspoesi och 
anti-patriarkalt manifest. Det kommer alltid att finnas 
läsare som envist hävdar att ”Dagen svalnar” är en skär 
jungfrus vittnesbörd om sviken kärlek. Men det kom-
mer också att finnas läsare som känner att det tunga 
huvud som vilar så ”underligt” på jungfruns bröst lika 
gärna kunde vara Johannes döparens avhuggna huvud, 
straffet för att han som åtrådd man begått det största 
brottet av alla: att vända den stolta kvinnan (Salome) 
ryggen.
 Genom att läsa Edith Södergran blir vi delakti-
ga i hennes poetiska projekt, en visionär variant av den 

estetiska idealismen. I hennes tid kunde man ännu tro 
på litteraturens speciella uppdrag: att inrymma män-
sklighetens hela ödesväg. Genom att strukturera erfar-
enheter i ett historiskt perspektiv, skulle litteraturen 
påminna varje generation läsare om vad det innebär att 
vara människa, på gott och på ont. Glöm Tideström-
traditionens rundgång i felslutet från liv till dikt och 
vice versa. Här talar en poet som för in romantikens 
stora lyriska tradition i vår tid, nu komplett då hon 
oförfärat talar (också) i kvinnans sak. I Södergrans om-
växlande fantasisceneri är förvandlingsdriften lika stark 
som i de stora romantiska, manliga författarskapen. 
Betydelseförskjutningarna är legio, personifikationer, 
liknelser och besjälningar komplicerar enkla tolknin-
gar, sakplan och bildplan är svåra att skilja åt, metafor-
erna tycks leva sina egna liv. Allt hålls samman av det 
grandiosa jaget, som talar till oss och drar oss in i sin 
kvinnligt konnoterade värld. Detta poetiska universum 
vilar tryggt i den klassiska traditionen, vars blod det 
suger. Modernistiskt är det genom att jaget tvingar oss 
att följa dess förvandlingar.  
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