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Ung och stolt 
Om den adolescenta texten 
 
 
 
 
 
Den finlandssvenska poeten Edith Södergran (1892-1923) är omöjlig 
att komma förbi, ens för den som bara är ytligt intresserad av modern 
svenskspråkig poesi. Det var hon som öppnade dörren för en nordisk 
litterär modernism och för den expressionistiska lyrik som känneteck-
nas av t ex orimmad vers och ett djärvt bildspråk. Förutom hennes dikt 
har också hennes liv fascinerat eftervärlden. Största delen av sitt liv 
bodde hon under fattiga förhållanden i den lilla byn Raivola på Karel-
ska näset, tillsammans med sin mor och ett antal husdjur. Edith Söder-
grans lungtuberkulos diagnosticerades redan när hon var 16 år gammal 
och den tog slutligen hennes liv vid 31 års ålder. Faktum är att hennes 
liv stundtals har fascinerat den efterföljande forskningen mer än hennes 
arbete som författare – något som särskilt ofta tycks drabba kvinnliga 
författarskap. Det första stora arbetet om Södergran – Gunnar 
Tideströms monografi från 1949 – utgör inget undantag, även om 
verket också innehåller genremässiga aspekter.1 Tideström läser 
Södergrans dikter i ljuset av hennes liv. Så blir t ex dikten ”Dagen 
svalnar...” ett dokument över Södergrans påstådda förälskelse i en 16 år 
äldre man, mer än en idédikt om förhållandet mellan ”den nya 
kvinnan” och en representant för den tidens man (Holm 1990).  

Under senare år har dock flera forskare tolkat Södergrans verk i re-
lief mot inte bara hennes liv, utan också som en del av och represen-
terande olika idémässiga strömningar i sekelskiftets Norden.2 Också 
hennes betydelse för andra efterföljande författare, och då inte minst 

           
1 Tideström är alls inte ensam om att läsa Södergran på detta sätt, men eftersom 
min avsikt här inte är att gå igenom hela Södergran-forskningen vill jag hänvisa till 
Hedberg (1991) där det aktuella forskningsläget beskrivs.  
2 Se t ex Holm (1990), Witt-Brattström (1992) och Rasmussen Hornbek (1992). 
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kvinnliga sådana, har börjat klarläggas.3 Ett exempel på Södergrans 
betydelse som inspiratör och ”samtalspartner” är Sonja Åkesson, vars 
dikt ”Självporträtt” (1959) är en direkt replik till Södergrans dikt 
”Systern” (1919) (Lilja 1991 s 192). Ett annat exempel utgör Eva 
Dahlgren som i ett flertal intervjuer sagt sig vara inspirerad av Edith 
Södergran och som i några rocktexter går in i dialog med några av 
Södergrans mest kända dikter. Dialogen mellan Södergran och 
Dahlgren är extra intressant eftersom den överskrider fler gränser än 
den tidsmässiga, nämligen också dem mellan högt och lågt eller 
populär- och elitkultur och olika medier. 

Vad det gäller klyftan mellan populär- och elitkultur är dialogen 
mellan Södergran och Dahlgren ett indicium på att den inte är så abso-
lut och djup som den gärna framställs. I själva verket har de båda 
kulturerna aldrig varit helt åtskilda; det löper många fina trådar mellan 
dem, också i ett historiskt perspektiv.4 Kommunikationen mellan 
kulturerna har till och med ökat: sen- eller postmoderna tendenser har 
om inte helt löst upp, så i alla fall otydliggjort många av gränserna 
mellan kulturerna, inte minst inom litteraturen (Jameson 1979). 

Men den akademiska litteraturen fortsätter med att upprätthålla och 
vidmakthålla en väsensskillnad som inte motsvaras av verkligheten i 
det att man analyserar kulturerna var för sig. De två kulturernas ge-
mensamma kommunikation vidrörs sällan.5 Litteraturvetenskapen fort-
sätter att reproducera den kanon som utgörs av elitlitteraturen, även om 
det ständigt pågår diskussioner om vilka författare denna består av. 
Intertextualiteten reduceras till att handla om hur individer inom denna 
litterära kanon samtalar med och inspirerar varandra. Eftersom 
litteraturvetenskapen är näst intill blind inför de samband som finns 
mellan kulturerna, är det mycket troligt att den i framtiden kommer att 
få stora problem att analysera vår tids elitlitteratur, som är så beroende 

           
3 Witt-Brattström (1992) talar om en ”syster-modernism” med utgångspunkt i 
Hagar Olssons och Edith Södergrans intellektuella och emotionella vänskap.  
4 Se t ex Burke (1978/1983) som fokuserar perioden mellan år 1500 och 1800. Har-
riet Hawkins (1990) behandlar nutiden och analyserar en mängd likheter och refe-
renser mellan olika genrer och verk, oavsett om de sägs tillhöra hög- eller låg-
kultur. 
5 För säkerhets skull vill jag påpeka att det också finns avsevärda skillnader mellan 
exempelvis populär- och elitlitteratur, även om det är mycket svårt att exakt slå fast 
vari dessa består. Men poängen är att litterturvetenskapen och andra humanistiska 
vetenskaper varit och är upptagna av just dessa skillnader, vilket lett till att gemen-
samma drag i kulturerna nästan helt negligerats. 
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av och hämtar så många impulser från populärkulturen. Och vice versa, 
som Eva Dahlgrens replik till Edith Södergrans dikt är ett exempel på. 

Jag ska fortsättningsvis i denna text koncentrera mig på intertextu-
aliteten mellan Södergrans poem ”Vierge moderne” och Dahlgrens låt 
”Ung och stolt”. Det handlar alltså inte om att reducera Eva Dahlgren 
till en nutida Södergran-kopia, utan att beskriva hur hon utifrån en spe-
cifik historisk, konstnärlig och psykisk kontext svarar på Södergrans 
tilltal. Jag ska diskutera både formella och innehållsliga aspekter i de 
båda kvinnornas verk – först var för sig och sedan avslutningsvis i för-
hållande till varandra. 

 
 

Edith Södergran och den nya kvinnan 
 
Dikten ”Vierge moderne” ingår i Edith Södergrans debut-samling 
Dikter (1916). Den är den mest reproducerade dikten av Södergran i 
antologier avsedda för svenskundervisning i gymnasieskolan (Holm 
1993), men förvånansvärt lite analyserad i forskningen. Kanske beror 
det på den på ett plan självklara ”meningen” i dikten som redan titeln 
antyder; den handlar om den moderna jungfrun/oskulden, om den ”nya 
kvinnan” som diskuterades och debatterades livligt vid tidpunkten för 
diktens tillkomst.  

 
Edith Södergran: ”Vierge moderne” 
 

Jag är ingen kvinna. Jag är ett neutrum. 
Jag är ett barn, en page och ett djärvt beslut, 
jag är en skrattande strimma av en scharlakanssol... 
Jag är ett nät för alla glupska fiskar, 
jag är en skål för alla kvinnors ära, 
jag är ett steg mot slumpen och fördärvet, 
jag är ett språng i friheten och självet... 
Jag är blodets viskning i mannens öra, 
jag är själens frossa, köttets längtan och förvägran, 
jag är en ingångsskylt till nya paradis. 
Jag är en flamma, sökande och käck, 
jag är ett vatten, djupt och dristigt upp till knäna, 
jag är eld och vatten i ärligt sammanhang på fria villkor... 

 
Edith Södergran var en för sin tid välutbildad kvinna. 1911 förberedde 
Södergran sig på att ta den då bland kvinnor ovanliga studentexamen 
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och 1919, då kvinnor fick rösträtt i Finland, var hon självklart och 
röstade (Witt-Brattström 1992). I samband med debatterna om införan-
det av kvinnlig rösträtt utformades inte bara i Norden, utan också i 
resten av Europa och i Nordamerika, grunden för den moderna 
kvinnorörelsen. Förhållandet mellan könen, rösträtt, kvinnor och arbete 
och kärlek var saker som debatterades offentligt och lidelsefullt under 
denna tid och många stridsskrifter och artiklar, för och emot, 
publicerades.  

Birgitta Holm (1990) lyfter, med hjälp av Gilbert och Gubars bok 
No Man’s Land (1989), fram sekelskiftet som den tid då könen drivits 
ut i ett ingen-mansland, i en öppen terräng utan riktpunkter där köns-
kriget pågick för fullt. I offentligheten syntes ”den nya kvinnan” och 
hon blev enligt Holm ett begrepp som mannen måste förhålla sig till. 
Gilbert och Gubars poäng är att könskriget och ”den nya kvinnan” är 
en av drivkrafterna för modernismens framväxt. Holm visar att flera av 
tidens tankar formulerades av Elisabeth Dauthendey i Das Neue Weib 
und ihre Liebe. Boken utkom på svenska år 1901 under titeln Ny kär-
lek. En bok för mogna andar med ett förord av Ellen Key. Birgitta 
Holm menar att det inte är otroligt att Edith Södergran läst boken, 
eftersom hon redan var bekant med och beundrade brodern Max 
Dauthendeys poesi.  

Den nya kvinnan består enligt Dauthendey inte bara av en kropp 
utan också av en själ, av tanke, och därmed har hon blivit mannens 
jämlike. Men detta har inte mannen förstått och den nya kvinnan söker 
därför den nye mannen som också kan förstå hennes inre. Denne nye 
man har dock ännu inte kommit. Birgitta Holm menar att den nya 
kvinnan i Dauthendeys tappning har klara drag av övermänniska; hon 
måste vara ensam och finna sig i hån och förakt eftersom de flesta inte 
förstår henne. Av denna ”överkvinna” tycker sig Holm se tydliga spår 
inte minst i Edith Södergrans debutdiktsamling Dikter där ”Vierge 
moderne” ingår. 

Redan Tideström (1949) kopplar ihop ”Vierge moderne” med en 
ny typ av kvinna och menar att ”Rubriken visar, att poemet inte utan 
vidare får uppfattas enbart som självanalys. Edith Södergran hade på 
känn, att en ny kvinnotyp höll på att bli modern” (s 101). Också senare 
forskare som Holm (1990), Witt-Brattström (1992) och Rasmussen 
Hornbek (1992), är inne på samma spår. Rasmussen Hornbek ser dock 
dikten i ett vidare modernitetsperspektiv då den nya kvinnan måste ses 
som en ”produkt” av moderniseringsprocesserna. Hon menar att inled-
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ningssatserna ”Jag är ingen kvinna. Jag är ett neutrum” är typiska för 
det moderna lyriska jaget på så sätt att de framställer könet som in-
stabilt. Denna instabilitet kännetecknar också andra kategorier då 
värde- och normsystemen överhuvudtaget är vacklande i 1910-talets 
Norden, även om det ännu inte handlar om det jordskred som är beteck-
nande för tiden efter det andra världskriget.  

Birgitta Holm menar att ”Vierge moderne” är den dikt av alla i 
debutsamlingen som allra mest pekar mot den nya kvinnan. Men dikten 
är mer dekonstruktivistisk än Elisabeth Dauthendeys förkunnelse: 
”Södergrans dikt är en katalog, där det enda förenande elementet är det 
dynamiska inslaget i bestämmelserna” (s 62). 

Den formmässiga aspekten som kallas katalogstil – denna uppräk-
ning och sammanställning av sinsemellan motstridande egenskaper och 
bilder som alla inleds med de upprepade orden ”jag är” – är det som 
mest fångat forskarnas uppmärksamhet. Det ”jag” som framställs i 
dikten kännetecknas av paradoxala sammanställningar som t ex slutra-
dens ”eld och vatten i ärligt sammanhang på fria villkor...”. Dikten är 
inte ett logiskt resonerande kring den moderna jungfrun, utan en ex-
pressionistisk bild av en ny kvinnlighet utan gränser och i ständig rörel-
se. Rasmussen Hornbek (1992) menar att det inte är möjligt att re-
sonera logiskt rationellt kring något som i sig är instabilt och istället 
tillgriper Södergran additionen som argumentationsform. Brunner 
(1985) ser ”Vierge moderne” som en i gruppen av dikter som kan be-
nämnas som ”associationsflödande”. Dessa dikter kännetecknas av att 
rimmet är borta, rytmen upplöst och att de flödande associationerna och 
paradoxala bilderna istället struktureras av anaforen, jag-lyriken eller 
antitesen.6  

Det ”jag” som finns i dikten är ytterst svårt att beskriva, just därför 
att det är så motsägelsefullt och tycks bestå av paradoxer. Men diktens 
”mening” är inte att logiskt beskriva den nya kvinnan, utan förmedla en 
känsla av henne. Och denna känsla präglas av rörelse och kraft, men 
kanske framför allt av en kosmisk, allomfattande känsla. Det är som om 
diktens jag finns överallt och är helt gränslöst: det är ett oceaniskt jag. 

Denna oceaniska känsla är något som alla människor upplevt i och 
med den primära narcissismen. Det mycket lilla barnet vet ännu inte att 
det inte är en del av mamma, utan upplever sig som ett med henne eller 
           
6 Brunner (1985 s 180) sätter inte dikten i relation till något slags kvinnlighet, utan 
talar om ”Vierge moderne” som ett mellanläge innan ”Nietzsche lär skaldinnan gå 
upprätt” och då inte som kvinna utan som ”könsneutral” diktare. 
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kanske snarare gränslös. Allt finns tillgängligt – mat, trygghet och 
värme – och det är barnet som frambesvärjer det genom sina kroppsrö-
relser. Detta skänker barnet en känsla av allsmäktighet: bröstvårtan 
skapas ju genom att barnet önskar den (Kaplan 1987). Detta lyckorike 
varar naturligtvis inte för evigt. Snart kommer den smärtsamma insik-
ten att barnet är en separat person – att det finns ett avgränsat ”jag” och 
därmed också ett ”du” som inte bara kan föda och skydda barnet utan 
också kan förvägra det mat, trygghet och värme. Men någonstans inom 
oss bär vi på minnet av den absoluta njutningen då vi var allt och utan 
gränser och då vi genom att enbart önska fick alla våra behov 
tillfredsställda. 

Det är detta minne som aktiveras hos läsaren av ”Vierge moderne”, 
men i en speciell kontext. Den gränslösa allsmäktigheten är inte den 
infantila – även om den ligger i botten för sådana känslor – utan den 
adolescenta.7 Tideström (1949) är denna insikt på spåren. Han läser 
som förut sagts ”Vierge moderne” i ljuset av att han anser att Söder-
gran hade på känn att en ny kvinnotyp höll på att bli modern. ”Först på 
tjugutalet slog ju den garçonne-aktiga kvinnotypen igenom – med 
pagehår, poängterad ungdomlighet och ett dräktmode, som balanserade 
mellan maskulint och feminint” (s 101). Tideström knyter alltså dikten 
till ungdomlighet och androgynitet, dessutom menar han att diktens ka-
talogstil får ”illustrera det motsägelsefyllda, fladdrande och svår-
gripbara i en ungflicksjäl på gränsen mellan barndom och mognad” (s 
102). Han utreder dock aldrig varför hans associationer går till just en 
ung kvinna, men jag tror att det är diktens andra rad ”Jag är ett barn, en 
page och ett djärvt beslut” som leder in läsaren på dessa tankegångar. 
Det är dessutom avslöjande att Tideström talar om ”pagehår”: tydligen 
har han omedvetet kopplat ihop diktens page med 20-talets kortklippta, 
unga och frigjorda kvinnor. 

Det är också talande att ”Vierge moderne” är så flitigt reproducerad 
i antologier som riktar sig till unga människor: tydligen finns det något 
”ungdomligt” i den, men vad? Jag menar att där finns adolescenta drag 
           
7 Södergran var starkt påverkad av Nietzsche i sin senare diktning – en påverkan 
som kan yttra sig i liknande gränslösa allsmäktighetsskildringar som den i ”Vierge 
moderne”. Enckell (1949) spekulerar i att Edith Södergran redan i debutsamlingen 
är påverkad av Nietzsche och han nämner just ”Vierge moderne” som exempel (s 
102). Det är dock inte belagt att Södergran hade läst Nietzsche vid diktens tillkomst 
och Enckells antagande får därför ses som ren spekulation. Men det är intressant att 
notera att parallellerna mellan adolescenta allsmäktighetskänslor och Nietzsches 
filosofi är så stora att det första kan misstas för det andra! 
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som den gränslösa allsmäktighetskänslan. Men också själva texten 
struktur, dess öppenhet, är adolescent. En viktig nyckel till båda dessa 
innehållsliga och formella särdrag ligger i page-figuren, som sedan 
1400-talet i en eller annan form fungerat som destabiliserande faktor i 
den poetiska texten. Min läsning av ”Vierge moderne” som en adole-
scent text syftar inte till att peka ut läsningen av den som en text om 
den nya kvinnan som felaktig. Den könsliga instabilitet som kan ses 
som ett resultat av moderniseringsprocesserna, förankras i såväl barn- 
som page-figuren. Men samtidigt är det ingen tillfällighet att den 
metafor som används för att överskrida manligt och kvinnligt är en ung 
människa som förutom androgynitet också kännetecknas av en mängd 
andra motstridande inre egenskaper.  

Jag nämnde förut allmaktskänslor, men då i samband med det myc-
ket lilla barnet. Den primära narcissismen reaktiveras speciellt starkt 
under en annan period av en människas liv, nämligen adolescensen. 
Denna period har ibland kallats för en ”andra chans”, en andra födelse, 
därför att man inom vissa grenar av den psykoanalytiska teorin menat 
att de kriser som uppstår under adolescensen är en återupprepning (men 
inte kopia) av och en ny möjlighet att lösa de kriser som det lilla barnet 
redan gått igenom.8 Skillnaden är att dessa kriser återupprepas under 
andra betingelser, d v s under en tid då individen mognar sexuellt och 
frigör sig från sina föräldrar för att bli en separat och självständig 
individ. Adolescensen är en tid av identitetssökande och inte enbart 
efter en egen identitet överhuvudtaget, utan också efter könsidentitet. 
Den sexuella mognaden gör det akut för den unga kvinnan att ta 
ställning till det svåra begreppet ”kvinnlighet” och samtidigt kan hon 
inte fylla det med moderns kvinnlighet, eftersom hon är på väg bort 
från henne. Istället får hon söka på annat håll än inom familjen och 
experimentera själv.  

Processen blir inte lättare då den unga kvinnans självkänsla varierar 
starkt: ena stunden präglas den av överdrivet självförtroende, andra 
stunden av nedvärdering (Fitger 1991). Individens första och viktigaste 
kärleksrelation – föräldrarna – måste ersättas med andra kärleksobjekt, 
samtidigt som autonomiprocessen och identitetsarbetet ännu inte är 
riktigt avslutade (om de någonsin blir det). Den överdrivna självkäns-
lan blir ett sätt att motarbeta mindervärdeskänslorna som lätt uppstår i 
kollisionerna med andra människor, med kulturen och samhället.  
           
8 I och med denna syn på adolescensen ansluter jag mig till den linje som Blos 
(1979 s 141 ff) brukar utpekas som portalfigur för. Se även Kaplan (1987 s 84 ff). 
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 Den narcissistiska självkärleken som bottnar i den primära narcis-
sismen tar sig hos tonåringen uttryck i form av storhetsdrömmar, en 
känsla av att ständigt leva i de oändliga möjligheternas rike (Kaplan 
1987). Samtidigt innebär detta ”att bli vuxen” en anpassning till andra 
människor, till allt det som vår kultur förknippar med vuxenhet som 
ansvarsmedvetande, moralisk värdighet, kulturella strävanden och 
etiska ideal. Kort sagt, självkärleken måste transformeras till artkärlek 
(Kaplan 1987). Under adolescensen utformas jagidealet, vilket har sitt 
ursprung i det lilla barnets primära narcissism.9 Det utformas i relation 
till just den kultur och det samhälle som blir en påtaglig verklighet 
under denna tid. Men det utformas inte utan kriser och den pendling 
mellan allsmäktighet och mindervärdighet som är så typisk för 
adolescensen, vittnar om detta.  

Det är det oceaniska, det allomfattande och vittomfattande draget 
som gör ”Vierge moderne” till en så ”adolescent” dikt. Jaget är allt på 
en gång; gränslöst, ändlöst och paradoxalt. Men där finns också en kon-
stant som inte får glömmas bort, nämligen orden ”jag är”. Förutom det 
oceaniska vittnar texten också om jagets våldsamma framspringande 
och självhävdande, det som inom psykoanalysen kallas för individua-
tion.10 I ”Vierge moderne” yttrar sig denna fas genom det triumfato-
riska upprepandet av ”jag” – ett jag som laddas med styrka och oöver-
vinnerlighet. Detta jag är visserligen motsägelsefullt och vacklande, 
men i grunden positivt och gott. Där finns inget av den nedstämdhet 
och de mindervärdighetskänslor som också präglar adolescensen.  

Det adolescenta påverkar inte bara diktens innehåll, det löser också 
upp formen, hackar sönder rytmen. Den enda konstanten är som sagt 
orden ”jag är” vars formella funktion är att hindra fullständigt kaos i 
den ström av bestämmelser som genomforsar dikten. Det adolescenta 
draget fungerar alltså på den formella nivån också som ett sätt att 
öppna texten, att rasera en formstruktur som länge stängt in det 
kvinnliga jaget. 

Hur adolescenta drag kan skapa en textligt polyfon struktur exem-
plifieras av Julia Kristeva (1990). Hon har intresserat sig för de ambi-
           
9 Jagidealet är en aspekt av överjaget. Om överjaget kan sägas handla om ”så här 
ska du vara” så kan jagidealet sägas handla om ”så här vill jag vara”.  
10 Peter Blos (1979) var den förste psykoanalytiker som talade om adolescensen 
som en andra individuation. Han var noga med att understryka att denna inte är en 
kopia av det mycket lilla barnets separation-individuation från modern, utan att 
”den andra individuationen” är adolescensspecifik i det att den bl a har sin grund i 
könsmognaden. 
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valenta, mångtydiga och tvetydiga drag som karaktäriserar adole-
scensen. Hon ser denna som en öppen psykisk struktur som känneteck-
nas av ett slags ”poröshet” där gränserna för könsskillnader och köns-
identitet, fantasi och verklighet, lättare kan överskridas. De kriser som 
betecknar adolescensen är återupprepningar av barndomens kriser, 
samtidigt som individen mognar mot vuxenhet, både fysiskt och 
psykiskt: en adolescent människa är ”ingen”, varken vuxen eller barn, 
närmare kris än stabilitet och med en fot i vardera det symboliska och 
det semiotiska.11 

Enligt Kristeva är det inte bara ungdomar som ”talar annorlunda”, 
utan också poeter och författare – de som utgör Kristevas huvudsakliga 
studieobjekt. Enligt Kristeva härstammar brott i språket, ore-
gelbundenheter, rytmer, från det semiotiska stadiet. Det poetiska språ-
ket betecknas av sådana oregelbundenheter, samtidigt som det präglas 
av det symboliska: det är ett ambivalent språk. Detta språk ser Kristeva 
som mer eller mindre ett motstånd mot den symboliska ordningen, mot 
Faderns lag. Den poetiska texten skapas i brytpunkten mellan Faderns 
lag, språket och moderns kropp. Alla stora konstnärer, menar Kristeva, 
har kontakt med denna kvinnlighet eller rättare sagt, kvinnliga kropp, 
på så sätt att de närmar sig denna genom språket, genom att bottna i det 
semiotiska, det pre-verbala. Med detta menas inte att de ”är” kvinnor 
eller att de femininiserats, utan att det handlar om en funktion i för-
hållande till språket. 

 Det är lätt att förstå att Kristeva ser många likheter mellan den 
poetiska texten och adolescenta erfarenheter: båda präglas av närheten 
till dels det symboliska och dels det semiotiska, båda är ambivalenta 
”texter”, båda kännetecknas av en öppen struktur.12 Denna öppna 
struktur kan tillföras romankonsten genom t ex införandet av en ung 
människa i texten. Kristeva illustrerar hur detta kan gå till genom att gå 
tillbaka till år 1456 och den första franska roman som varken var en 

           
11 Kristevas (1990a) begrepp det semiotiska och det symboliska är en transforma-
tion av Jacques Lacans (1966/1989) distinktion mellan det imaginära och det 
symboliska. Grovt generaliserat kan man säga att hos Kristeva står det semiotiska 
för det pre-verbala stadiet och det symboliska för språket. Den ordning, den 
struktur, ett barn inträder i då det tillägnar sig språket kallar hon den symboliska 
ordningen. 
12 Detta gäller främst den s k polyfona romanen i motsats till den episka. Kristevas 
starka intresse och ställningstagande för den polyfona romanen härstammar ur hen-
nes intresse att i texter söka det som flyr undan ”den aristoteliska monologismen”, 
det vill säga det outsagda och bortträngda. 
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episk berättelse eller hövisk lyrik. Där är det den androgyne pagen, som 
både är barn och älskare, som får saker att ”hända” i texten. Pagen är i 
själva verket en nyckelfigur i den västerländska romanens till-
komstprocess. Innan Antoine de la Sale skrev romanen Petit Jehan de 
Saintré, hade hjältar och skurkar varit entydigt goda eller onda. Pagen 
Jehan är den som tar hem spelet i slutet av romanen, men han är varken 
entydigt ond eller god, han är ambivalent. Denna ambivalens utgör 
grunden för romankonsten, menar Kristeva, eftersom romankonsten 
bygger på en psykologi som baseras på ett kluvet subjekt. 

Denne page – sexuellt tvetydig, androgyn, självupptagen, sökande, 
generös, opålitlig – finns också representerad i Södergrans dikt. Jaget 
är en öppen struktur, det enda som jaget explicit inte är, är en kvinna, 
vilket Södergran måste slå fast för att jaget inte ska förväxlas med för-
fattaren. Samtidigt är författaren Edith Södergran – en kvinna – vilket 
underminerar utsagan. Poemets titel är också dubbeltydig: den kan 
översättas till ”den moderna oskulden” vilket inte nödvändigtvis im-
plicerar en kvinna, men den kan lika gärna översättas till ”den moderna 
jungfrun”. Pagen – nyckelsymbolen för det ungdomliga, det adole-
scenta – hjälper Södergran att undfly alla bestämmelser, alla dikoto-
mier som är förknippade med kvinnlighet och istället låta språket självt 
välja väg i skärningspunkten mellan det semiotiska och det symboliska. 

 
 

Eva Dahlgren och den adolescenta texten 
 
Eva Dahlgren föddes 1960 i Umeå och LP-debuterade 1978. Redan då 
skrev och framförde hon sina sånger själv, och hon skriver fortfarande 
– efter ett otal LP-plattor – både text och musik, förutom att hon själv 
sjunger och spelar ett otal instrument.13 Under det halvtannat årtionde 
Eva Dahlgren varit aktiv har både hennes musik och texter förändrats: 
musiken har blivit rockigare efter att först ha varit mer inspirerad av 
schlager och folkmusik, texterna har fördjupats och komplicerats och 
blivit mer och mer bärande i den förening av text och musik som 
kännetecknar rocken. Idag är Eva Dahlgren en storsäljare som utpekas 

           
13 Jag använder beteckningen rocktext istället för rocklyrik därför att jag menar att 
rocktexter är en genre för sig som måste studeras på egna villkor. Vid användning 
av beteckningen rocklyrik finns risken för sammanblandning med ”boklyrik”, 
vilket skulle föra tankarna fel och i värsta fall resultera i en jämförelse som slår fast 
den enas förträfflighet och den andras uselhet. 
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till Sveriges mest betydande kvinnliga rockartist. Hennes popularitet 
har ökat i takt med att hon blivit mer och mer profilerad både vad gäller 
musik och text: hennes röst, texter och musik skapar en enhet som inte 
kan förväxlas med någon annan. Eva Dahlgren är inte längre enbart en 
rockartist, hon är Eva Dahlgren. 

Låten ”Ung och stolt” återfinns på Eva Dahlgrens platta med sam-
ma namn från 1987.14 Den är en av de mest kända sångerna från denna 
samling och den bär tydliga drag av Eva Dahlgrens läsning av Edith 
Södergran. Vid en första anblick är likheterna tydligast på det formella 
planet. Texten återges (med stöd av en kortare version tryckt på skiv-
konvolutets innerpåse) som den faktiskt sjunges på skivan.  
  
Eva Dahlgren: ”Ung och stolt” 
 

(Iuvenis et magnificus intro 
miles sum 
fidem mihi habens 
vitam persequor) 
 
Jag är marken under dina skor vers 1 
Jag är dammet och smutsen 
ängar om våren 
Jag är upproret där friheten bor 
Jag är syret ni andas, jag är ljuset ni drömmer 
Allt lever i mej 
 
Ung och stolt, jag är en krigare refräng 
Med tro på mej går livet vidare 
 
Arvet från en annan tid vers 2 
I mina ådror 
flyter synden 
Men jag tar inte mitt liv 
som ett straff, som en tunnel till evigheten 
Vad är den utan mej 
 
Ung och stolt, jag är en krigare refräng 
Med tro på mej går livet vidare 
 
(Åå...) stick 
 

           
14 LPn Ung och stolt är utgiven på skivbolaget The Record Station Stockholm, 
1987. Anders Glenmark är producent och arrangör. Eva Dahlgren står som ensam 
författare av både text och musik till de flesta låtarna, däribland ”Ung och stolt”. 
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Aldrig ett erkännande vers 3 
förrän blicken är grumlig och tanken har stelnat 
Om jag lägger mej ner för att dö 
och hämnas med livet, det enda du gett mej 
Skyll inte på mej 
Du är en del av mej 
 
Ung och stolt, jag är en krigare  refräng 
Med tro på mej går livet vidare 
Ung och stolt, jag är en krigare 
Med tro på mej går livet vidare 
 
(Ung och stolt, jag är en krigare, 4 ggr)15 outro 

 
I både Södergrans och Dahlgrens texter återfinns katalogstilen i form 
av staplandet av motsättningsfyllda bestämmelser som alla inleds med 
”jag är”. I båda texterna återfinns också det oceaniska, det alltom-
fattande gränslösa. Men där finns också skillnader: Dahlgren överger 
katalogstilen i vers två. Det är som om vers ett är ett korus med Söder-
gran följt av Dahlgrens egen monolog.  

Redan titeln antyder att texten är en generationstext. Sammanställ-
ningen av orden ”ung och stolt” implicerar att det finns en samhällelig 
nedvärdering eller stigmatisering av det unga, att det finns ett förtryck 
som måste motarbetas också språkligt, ungefär som den svarta 
medborgarrättsrörelsen gjorde med valspråket ”black and proud”. Or-
den ”ung och stolt” återfinns också i refrängen och upprepas nio gånger 
i den sjungna versionen (inklusive en gång på latin). De fungerar som 
textens s k hake, vilket är en term som används för att beteckna slående 
textrader som tränger igenom det övriga flödet. 

Det ”jag” som finns i texten är liksom hos Södergran mycket svårt 
att bestämma. Det är samma slags oceaniska jag och dess kön är ännu 
mer obestämbart än i ”Vierge moderne” om man bara ser till själva tex-
ten, även om refrängens krigare för tankarna till en man. Men den 
sjungna versionen tillför en intressant ambivalens: den kvinnliga stäm-
ma som sjunger ”jag” i kombination med textens krigare, åstadkommer 
ett motsatsspel som upphäver både stämmans kvinnliga och krigarens 
manliga konnotationer. Jämför effekten om stämman varit en mans – 
textens jag skulle då bli mer entydigt manlig, då ”krigare” i första hand 
är manligt bestämt. Istället framstår textens jag som androgynt: även 
om kön inte tematiseras i själva texten, problematiseras det ändå genom 

           
15 ( ) = kör; kursiv = solo och kör, rak = solo. 
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den kvinnliga stämman. Detta är inte någon unik effekt, speciell för 
låten ”Ung och stolt”, utan ett specifikt kännetecken för rockmusik där 
sångens subjekt nästan alltid är starkare än textens. Det är ett tydligt 
exempel på rocktextens flerdimensionella möjligheter i och med den 
levande rösten och musiken. En liknande möjlighet har boklyriken bara 
då den framförs offentligt vid t ex poesi-uppläsningar.  

I motsats till ”Vierge moderne” finns det både ett ”du” och ett ”ni” 
i ”Ung och stolt”. Av textsammanhanget framgår att detta du är den 
äldre generationen och därmed börjar situationen klarna: ett ungt, an-
drogynt, oceaniskt jag talar till ett äldre du.16 Motivet är att vara stolt 
över sin ungdom, att försvara den gentemot den äldre generationens ne-
gativa och nedlåtande attityd. Men Dahlgrens text är inte bara en gene-
rationstext, den är också en adolescent text. Dessa motiv hänger ihop 
och är inflätade i varandra. 

Texten inleds med refrängen översatt till latin, vilket skapar en 
arkaisk och sakral stämning. Introt kan tolkas ur både adolescens- och 
generations-perspektivet. Den latinska texten för tankarna tillbaka i 
tiden till äldre generationer – besläktade gen- och föregångare till nuets 
unga krigare. Men den latinska texten understryker också den gränslös-
het som präglar textens adolescenta jag – en gränslöshet som också 
inbegriper tiden. Efter introt följer versens anhopning av paradoxala 
egenskaper och sammanställningar inledda med ”jag är”. I första 
versen etableras också den antitetiska uppbyggnad som präglar alla tre 
verser: jaget går i beskrivningarna av sig själv från nedvärdering till 
omnipotens. I första versen beskriver jaget sig själv som mark, damm 
och smuts för att utmynna i det oändligt oceaniska utropet ”Allt lever i 
mej”. Den adolescenta texten etableras omedelbart: textens jag är inte 
bara ungt utan också allsmäktigt och tidlöst.  

Refrängen ”samlar upp”, som det är vanligt i rocktexter, versernas 
betydelse. Här avslöjas att det allsmäktiga och tidlösa jaget framförallt 
tillhör framtiden i och med den viktiga raden ”Med tro på mej går livet 
vidare”. I refrängen finns också textens enda antydan till rim, en 
vokalisk assonans i sammanställningen krigare-vidare. Orden ”ung”, 
”stolt”, ”krigare”, ”tro” och ”livet” ger tillsammans en ungdomligt 
övermodig, offensiv och optimistisk ton åt refrängen som har stora 
likheter med tonen i ”Vierge moderne”.  
           
16 ”Du” och ”ni” syftar också på publiken, då rocksångaren inte bara sjunger för 
utan också till sin publik. Se Ulf Lindbergs (1994) bidrag till denna volym för när-
mare beskrivning av rocktextens dialogiska funktion. 
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Katalogstilen bryts i och med andra versen, det adolescenta, ocea-
niska draget lever vidare, men nu uppblandat med både vanmakt och 
pessimism. Jaget genomströmmas av både framtid och dåtid, ont och 
gott. I jaget finns både arvssynden och evigheten och vare sig det ena 
eller det andra kan existera utan det, eftersom jaget representerar fram-
tiden. Eva Dahlgrens krigare har aldrig haft någon oskuld: i det sen-
moderna är ingen utan skuld, inte ens framtidens unga. I vers två finns 
också en dubbeltydighet som pekar framåt mot vers tre. Den fjärde 
raden ”Men jag tar inte mitt liv” för tankarna till självmordet, men den 
åtföljs av ”som ett straff, som en tunnel mot evigheten”. Trots dementin 
av självmordet dröjer sig radens negativa laddning kvar: den alls-
mäktiga adolescenta stämman färgas av vanmakt. Den refräng som 
följer på andra versen laddas med de två föregående versernas betydel-
se: den unga, stolta krigaren börjar anta nästan kosmiska proportioner. 

I tredje versen sviktar den självsäkra rösten, påminnande om adole-
scensens mindesvärdeskänslor. Jaget har aldrig fått något erkännande 
och ska inte få det förrän hon är gammal (då tanken har stelnat). Ett sätt 
att hämnas är att dö, kasta bort livet, det enda som den äldre genera-
tionen/föräldrarna har gett sina barn. Självmordshotet, som återknyter 
till vers två, påminner om det kränkta barnets måttlösa vrede gentemot 
föräldrarna som kan yttra sig i hämndfantasin om att försvinna, 
eftersom föräldrarna då ska upptäcka hur mycket de egentligen älskar 
barnet. Kaplan (1987 s 162) talar om att återstoder av ”infantil stress” 
ofta åter tränger fram under adolescensen och att denna period är väl 
lämpad för att lindra de barnsliga oförrätterna. Men ibland kan också 
den starka regressiva dragningskraften i de traumatiska upplevelserna 
leda till extraordinära reaktioner som t ex flykt, psykos eller självmord. 

Ett annat slags vrede som har rötter i den infantila, men som är ty-
pisk för adolescensen, är den vrede som är förbunden med frigörelse-
processen från föräldrarna. Den härstammar ur besvikelsen över att 
föräldrarna inte är de fullödiga, halvt gudomliga varelser som barn-
domens idealisering gjorde dem till. Den unga människan idealiserar de 
förlorade föräldrarna – likt en sörjande gör vid en verklig död – och 
riktar aggressiviteten åt ett annat håll, vanligtvis mot de detroniserade, i 
nuet närvarande föräldrarna eller andra familjemedlemmar (s 149). 
Raderna ”Skyll inte på mej/ Du är en del av mej” lägger skulden för de 
destruktiva, onda sidorna i jaget hos föräldrarna, men de rymmer 
samtidigt den adolescenta insikten att jaget är en del av de defekta 
föräldrarna, vare sig hon vill det eller inte. Barndomens identifikation 
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med de fullkomliga föräldrarna måste utbytas mot ett förhållningssätt 
till de ofullkomliga föräldrarna som både inrymmer autonomi och 
närhet. Den narcissistiska kränkning som det innebär att se och erkänna 
föräldrarnas sårbarhet, handlar också om att erkänna sin egen 
ofullkomlighet, eftersom barnets kärlek till sitt eget jag i stor utsträck-
ning bygger på förmågan att dela föräldrarnas makt. 

Den känsla och stämning som texten skapar är nära sammanvävd 
med musiken. Med en bildlig liknelse skulle man kunna säga att den 
fungerar som en bärvåg för texten. Text och musik är invävda i 
varandra, skapar en harmonisk enhet. Detta tycks vara det vanligaste 
sättet för Eva Dahlgren att arbeta med relationen text och musik.  

”Ung och stolt” har en snabb och taktfast puls som påminner om 
marschens. Akustisk gitarr, trummor och bas spelar rakt och rytmiskt 
utan synkoperingar. Elgitarren bryter av med korta och sparsmakade 
”fill-ins” och har aldrig några långa solon. Den marschlika pulsen för-
stärker känslan av den stolta krigaren som ohejdbar men en smula 
sorgsen vandrar framåt. Det sorgsna draget kommer sig av att musiken 
är en sällsam blandning av dur och moll. Tonarten är a-moll, men introt 
har en helt annan, modal harmonik, medan verserna tycks börja i C-dur 
för att sedan glida över i a-moll. Det oförvägna, hoppfulla och gräns-
lösa laddas med ett stråk av sorg, likt en ung människa i de oändliga 
möjligheternas rike som samtidigt sörjer den förlorade bilden av de 
idealiserade föräldrarna.  

Eva Dahlgrens starka, bestämda, föga insmickrande röst dominerar 
låten. Inte ens i refrängen där hon stöds av en kör av obestämt kön, 
överröstas hon. Hon sjunger mycket rakt, med få utsmyckningar. De 
enda gånger hon tystnar helt är i introt och sticket: där är det istället en 
manskör som sjunger. 

Introt är mycket speciellt och består av en kör som flerstämmigt 
sjunger något som påminner om en motett från 13- eller 1400-talet.17 
Som förut sagts skänker den latinska texten introt en sakral och arkaisk 
stämning som får lyssnaren att associera till både det adolescenta och 
generationsperspektivet; musiken understryker ytterligare denna stäm-
ning. Men återigen utmanar sångens subjekt textens – kören består 

           
17 Introt är en mycket skicklig och exakt pastisch. Frågan är om Eva Dahlgren själv 
komponerat musiken eller om den lånats av ett existerande verk. Tack till professor 
Folke Bohlin, musikvetenskap i Lund, för tidsbestämning och intressant dis-
kussion! Jag tackar också Johan Fornäs som hjälpt mig med musikanalysen i öv-
rigt. 
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enbart av mansröster. Detta kan tolkas som att gångna generationers 
bröder anropar den unga krigaren över tidsklyftan. Men efter åtta takter 
avbryts kören abrupt av en gitarrton och Dahlgrens stämma kommer in 
med första versen. Rockmusikens här och nu tar brutalt och bestämt 
över och dominerar den resterande låten: nutidens krigare väljer nuets 
vapen – rockmusiken. Den gränslösa, oceaniska texten sammanvävs på 
detta sätt med musiken: i jaget samsas både då och nu, det är både 
diakront och synkront.  

Verserna, som behärskas helt av Dahlgrens stämma, går som sagt 
från dur-tonart till moll-tonart och består av elva takter, förutom den 
tredje versen som är förlängd två takter. Där kommer också den elgitarr 
igen som avbröt introts motett-kör. Refrängen är alltid åtta takter (den 
upprepas dock dubbelt den sista gången) och rakt igenom i a-moll. Där 
finns också en motstämma i pianot som ligger närmare den klassiska 
musiken än rockmusiken och som väver samman här, nu och då. Eva 
Dahlgrens röst får som sagt sällskap i refrängen med en mycket lågt 
mixad kör som sjunger en andra stämma i motsats till den typ av kör 
som svarar sångaren: det är som om den unga krigaren istället två- och 
tredubblas, blir ännu mer gränslös. 

I sticket på 12 takter tar mansrösterna från introt över och musiken 
återknyts på så sätt till det tidlösa temat. På ett ganska pompöst sätt och 
med ”operaröster” istället för ”rockröster”, sjunger de på vokalen ”å” i 
en nedåtgående figur som upprepas tre gånger. Detta ”å” kan associeras 
till lidande – gångna tiders bröder lider med nutidens unga krigare. Här 
kommer också för första gången tydliga synkoperingar in, på något 
som låter som ett arabiskt stråkinstrument, men som är en gitarr med 
förvrängt ljud.  

Den sista refrängen upprepas två gånger. Även om inte tempot 
ökas, känns det så p g a att körstämmorna är livligare och rörligare: de 
tar över den motstämma pianot spelade förut, och väver på så vis lik-
som en snirklande slinga runt huvudstämman. På den sista refrängen 
följer ett s k outro: kören, som Dahlgrens stämma nu helt smält sam-
man med, sjunger snabbt och i falsett ”ung och stolt, jag är en krigare”, 
ackompanjerad av bl a en uppmixad bas, bastrumma och fuzzbas som 
åstadkommer ett mullrande ljud som lätt kan associeras med 
krigsmuller. Outrot slutar med ett dån som sakta tonar ut under cirka tio 
sekunder. Musiken förstärker de antydningar om ett generationskrig 
som finns i texten. Den unga krigaren väljer inte självmordet, utan 
handlingen, konflikten, och omsvängningen sker lika snabbt som 
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tonåringen som ena stunden känner sig inte vara värd någonting, för att 
nästa stund hävda att föräldrarna är värdelösa. Musiken understryker 
även – och till och med förstärker – det allvarliga i konflikten genom 
den brutala och ångestladdade ljudbild som dominerar låtens slut.  

Hur ska då likheterna och skillnaderna mellan Södergrans ”Vierge 
moderne” och Dahlgrens ”Ung och stolt” sammanfattas och hur ska de 
förstås? De mest uppenbara likheterna på det formella planet är kata-
logstilen och sammanställningen av paradoxala egenskaper. I båda tex-
terna är också en ung människa centralfigur; hos Södergran pagen, hos 
Dahlgren den unga krigaren. Båda figurerna tjänar som ”portöppnare” 
för de oceaniska, allomfattande känslor kopplade till adolescensen, som 
genomströmmar texterna.  

Men där finns också skillnader mellan de två texterna vad gäller 
tyngdpunkten på olika adolescenta faser. Dahlgrens första vers är skri-
ven i korus med Södergrans poem. Där handlar det om individuation, 
att hävda jaget och triumfatoriskt proklamera dess allsmäktiga styrka. 
Men i vers 2 och 3 i ”Ung och stolt” börjar jaget vackla i en pendling 
mellan allsmäktighet och mindervärdighet. Medan jaget i Södergrans 
högmoderna poem präglas av en för sin tid karaktäristisk framtidstro 
och optimism framträder i Dahlgrens text ett jag med för senmodernite-
ten typiskt narcissistiska drag. Här finns kasten mellan känslor av 
allmakt och vanmakt, mellan handlingskraft och apati, mellan tomhet 
och den oceaniska helhetskänsla som Ziehe (1982/1986) beskrivit som 
kännetecken för de ökande narcissistiska tendenser som kan skönjas 
bland ungdomar under de senaste decennierna. 

En annan olikhet vad gäller tematiken kan skönjas redan i texternas 
titlar: Södergrans dikt heter ”Vierge moderne” – den moderna jung-
frun/oskulden – och Dahlgrens ”Ung och stolt”. Visserligen är den 
moderna jungfrun också ung, men hon härstammar från ”den nya kvin-
nan” och är androgyn. I Dahlgrens text finns androgyniteten också 
tematiserad, men hennes centralgestalt är inte den unga kvinnan, utan 
den unga kvinnan.18 En möjlig förklaring till denna skillnad är att söka 
i de idéer som präglade år 1916 och år 1987: när Södergran skrev sin 
dikt var relationen manligt-kvinnligt en mycket diskuterad och 
omdebatterad fråga. Eva Dahlgrens 1980-tal präglas också av den dis-
kussionen, samt uppfattningen om ungdom som ett problem. Eva Dahl-
           
18 Södergrans dikt är också mer erotisk än Dahlgrens text samtidigt som det finns 
ett förnekande av det kvinnliga – fast på olika sätt – i båda texterna. Detta påminner 
om den adolescenta längtan tillbaka till den förpubertala flickans könsambivalens. 
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grens replik till Edith Södergran är att vidareutveckla temat ungdom: 
hennes svar till ”Vierge moderne” är att lyfta fram det problematiska i 
att vara ung. 

Synen på ungdomen som ett problem har i och med 1950-talet mer 
och mer kommit att accentueras. Därmed inte sagt att ungdom inte 
fanns som kategori före 1950-talet. Man talade t ex på 1930-talet om 
ungdomsbrottslighet, men då specifikt förknippad med arbetarklassens 
unga män. Det är först på 1950-talet som ungdomen blir en allmän och 
problemfylld kategori (Franzén 1989).19 Hur problemstämpeln uppstått 
är en komplicerad fråga. Unga människor har alltid haft en förmåga att 
dra till sig oroliga blickar från vuxengenerationen, men länge har den 
problematiska gruppen varit unga män ur arbetarklassen. Nick Carter-
striden och debatten om dansbane-eländet var bara två exempel på 
diskussioner där man främst oroade sig för den lättledde arbetarklass-
ynglingen (Boëthius 1989, Frykman 1988). Men efter andra världs-
kriget ökar tendensen att se alla ungdomar – inklusive unga kvinnor 
och medelklassungdomar – som ett problem. Jag ska inte här gå när-
mare in på orsakerna till denna utveckling, utan nöja mig med att anty-
da att det handlar om framväxten av välfärdssamhället och nya yrkes-
grupper, om förändrade relationer mellan vuxna, unga och olika sam-
hällsklasser. Det handlar också om ungdomars möjligheter att få arbete 
och inte minst om ungdomar som objekt för kommersiella intressen.20  

Ungdomsbegreppet har blivit alltmer differentierat; man kan idag 
vara ung ur fysiskt, psykiskt, socialt eller/och kulturellt hänseende. Och 
det är inte sagt att nivåerna sammanfaller: en tonåring som kommit i 
målbrottet behöver inte ha frigjort sig från sina föräldrar. Samtidigt kan 
han just ha slutat skolan och börjat arbeta, ha flickvän och ändå inte få 
köpa alkohol. Moderniseringsprocesserna har efter andra världskriget 
för unga människor inneburit en förlängd skolgång, men också mer 
fritid och mer pengar. Detta har lagt grunden för en generaliserad 
ungdomskategori med en speciell kultur: den ungdomskultur där rock-
musiken utgör en central beståndsdel. Nya ungdomliga subkulturer som 
dixies, raggare och knuttar såg dagens ljus på 1950-talet, och de var ett 
svar på efterkrigstidens stora sociala omvälvningar. ”Ungdom” kom att 
bli en metafor för modernitet i allmänhet (Bjurström & Fornäs 1988). 

           
19 Se också Wennhall (1989) som understryker att det alltid ”funnits” ungdomar, 
men att det är först från och med 1800-talet och framåt som de i accelererande takt 
har utsatts för tämjningsförsök enligt civilisationsprocessens riktlinjer. 
20 Se t ex Gillis (1981), Bjurström & Fornäs (1988) och Mitterauer (1986/1991). 
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Ungdomskulturen är idag en stark och väl synlig kraft i vår kultur. 
Men även om den bidrar till att stärka unga människors självförtroende 
och göra dem synliga på egna villkor, bidrar den också till att klyftan 
mellan vuxna och ungdomar blir tydligare. Samtidigt tycks allt fler 
vuxna vilja dröja sig kvar i ungdomliga beteenden och stilar, men det är 
viktigt att komma ihåg att det handlar om att vara ungdomlig, inte att 
vara ung. Detta är nämligen inget entydigt nöje: det innebär att se sitt 
liv begränsat av en mängd lagar, regler och tvång och att sakna makt 
och resurser. ”Ung och stolt” handlar om vikten av att vara stolt över 
sin ungdom istället för att nedslås av de ekonomiska, moraliska eller 
juridiska attacker som riktas mot den från vuxengenerationens sida. 
Texten handlar om att inte internalisera den negativa syn på unga 
människor som finns i vår kultur och att istället räta på nacken och gå 
till handling. Men befrielsen ligger inte enbart i handling; liksom hos 
Edith Södergran finns friheten också i själva den adolescenta textens 
öppna struktur. 
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