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Abstract 

This essay contents a theme-centred study of Elsa Grave’s poetry. It presents an all-pervading 

featured doom-theme and illuminates three motifs and attitudes through which the theme is 

featured. The presentation includes analyses that bear in mind the double perspectives within 

Grave’s poems – the subjective and the universal, where also an omnipresent political attitude 

is represented. The structure of the essay is constituted in the division of the three motifs: an-

nihilation and resignation, motherhood and opposition and underworld and retrogression. 

Symbols adhered to the theme is presented and analysed in the examining text. The study uses 

and relates to facts about Graves’ life and recounts for her childhood’s visit in a mine that 

reflects in the metaphorical language of the poems. The survey exposition shows how Grave’s 

writing thematic and symbolic consistently returns to the underworld of the mine, where also 

the study comes down and finishes. 
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1 Inledning och bakgrund 

Poeten och författaren Elsa Grave dör 2003, 85 år gammal. Platsen för hennes liv och skri-

vande var under den senare delen av hennes liv ett rött tegelhus sex kilometer utanför Halm-

stad. Husets trädgård kantas av höga träd och omges av ändlösa åkrar. Platsen kallas för 

Blomstervången och erbjöd Grave frihet och avskildhet. Frihet i trädgårdens närhet till natu-

rens väsen som ofta symboliseras i hennes författande, avskildhet från den degenererade civi-

lisation hon upplevde och som hon tematiserade i sin senare diktning.  

Från mitten av sextiotalet fram till hennes sista diktsamling i slutet av åttiotalet tecknas krig 

och förintelse genom teknologins bildspråk, följande ett tema där undergång skildras ur dubb-

la perspektiv – det vardagliga och det kosmiska, det subjektiva och det universella. Samhälls-

kritiken i Elsa Graves diktning är stark, och tonen varierar mellan starkt oppositionell och 

uppgivet resignerad.  

På femtiotalet präglas uppfattningen om Graves skrivande som groteskt, då hon inte väjer för 

att skildra starka känsloupplevelser och erfarenheter i drastiska beskrivningar. Vid tiden för 

hennes genombrott 1948 med sin tredje diktbok Bortförklaring, lanseras existentialismen i 

Sverige och med den en litterär absurdism. Hos Grave blir denna absurdism till grotesk, där 

motsättningar drivs ut i det extrema och iscensätts med underliggande ironi. Den kanske mest 

kända av Graves dikter - Svinbortsnatt, med bilden av en sugga och hennes diande kultingar 

liggande i en kvalmig stia med modersmjölk, potatisskal och fluglik som rekvisita - iscensät-

ter denna ironiska grotesk och har fått representera Graves författarskap i en lång rad antolo-

gier. Grotesken var livskraftig inom en kvinnlig subtradition som Grave ses som grundare till, 

och som fullföljs av bl.a. Sonja Åkesson och Kristina Lugn.  

Vid sin debut 1943 med diktsamlingen Inkräktare tillhörde Grave avantgardet i Stockholm - 

de nya fyrtiotalisterna. Trots att det litterära fältet dominerades av män - i sammanhanget värt 

att bl.a. nämna Erik Lindegren, Karl Vennberg och Werner Aspenström - redde sig kvinnorna 

väl. Bland fyrtiotalisterna fanns utöver Elsa Grave en betydande grupp kvinnliga lyriker så-

som Rut Hillarp, Maria Wine, Anna Greta Wide m fl. Recensenterna utnämnde fyrtiotalet till 

de kvinnliga lyrikernas genombrottsdecennium.  
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Elsa Graves författande har av olika forskare och analytiker blivit uppdelat i skilda motiv, 

vilka jag redovisar utförligare i avsnittet för tidigare forskning. Som introduktion och över-

blick nämns dock redan här att det gemensamt för de flesta är urskiljandet av diktandet kring 

djur- och naturkretsen, samt det kring moderskapet som oftast dyker upp när det talas om 

Graves diktning. Även engagemanget i miljöproblematiken utgör hos senare forskare ett mo-

tiv.  

Framträdande för mig är att det i de varierande motiven finns en genomgående och samman-

hållen undergångstematik, som hanteras utifrån skiftande hållningar, och som landar i en un-

derjordisk rumslighet där en återgång till ett ursprungligt tillstånd väntar. Symbolerna i denna 

rumslighet ser jag som hämtade ur Graves upplevelse från barndomen, då hon besöker den 

gruva i vilken hennes far arbetade som bergsingenjör, och som gränsade till trädgården till 

disponentvillan, i vilken hon växte upp. Gruvan, och dess underjordiska värld, finns som åter-

kommande motiv och symbol i Graves dikt. 

 

1.1 Avgränsning, syfte och metod 

Elsa Graves författarskap är brett genre- och innehållsmässigt, och jag har valt att avgränsa 

min undersökning till undergångstematiken i hennes poesi. Undergången, och hotet om den, 

menar jag finns genomgående och sammanbunden - både på ett subjektivt och på ett univer-

sellt plan. Den genomgående undergångstematiken finner jag som hitintills outforskad. 

Tidigare forskare har lagt tonvikt främst på Graves diktning kring moderskapet, och mer 

sentida forskare har uppmärksammat hennes samhällskritiska, världsproblematiskt orienterade 

diktning. Min undersökning syftar till att genom spårning av undergångstematiken binda 

samman dessa olika, och ofta separerade, motiv och föra dem tillbaka till ett ursprung för för-

fattarens liv och dikt.  

Min metod är en kronologisk baklängesläsning av Elsa Graves lyriska verk. Jag har börjat i 

de senare diktsamlingarna för att arbeta mig bakåt i tiden, detta dels för att min kontakt med 

Graves författarskap uppstod i hennes sena produktion, dels för jag anser att en genealogisk 

teknik passar för den spårningsmetod jag valt.  

Jag spårar motiv tillhörande undergångstematiken genom diktningen, och belyser några av 

de återkommande symboler jag urskilt som betydelsebärande för motiven. Med stöd i citat ur 

utvalda diktsamlingar gör jag motiviska och symboliska analyser av hennes poesi. För kom-
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plement och diskussion använder jag mig av tidigare forskares och kritikers analyser och ar-

tiklar.  

Min studie använder och anknyter till biografiska uppgifter i Graves liv, då främst med refe-

renser till hennes barndom då hon besöker den gruva fadern arbetade i under hennes uppväxt, 

och som finns som fond för hennes inre och yttre motiv- och symbolvärld.  

En indelning i tre olika motiv och hållningar fungerar som struktur för uppsatsen – förintelse 

och resignation, moderskap och opposition samt underjord och regression.  

Med hänsyn till uppsatsens avgränsade genomgång har jag fått lämna många intressanta sär-

drag i Elsa Graves diktning åt sidan.  

1.2 Tidigare forskning 

I mina efterforskningar kring Graves författarskap har jag inte funnit att det genomgående och 

sammanhängande undergångstemat i diktningen tidigare utforskats som just genomgående 

och sammanhängande. Tidigare analyser och forskning visar som jag redan nämnt på en tyd-

lig uppdelning av separata motiv, där moderskapsmotivet är det mest omskrivna och utfors-

kade i det material jag kommit över. Där finns också urskiljandet av djur- och naturkretsen, 

och miljö- och teknologimotivet.  

Analyser av Graves texter utgår ofta från de symboler som så tydligt är hämtade från djur- 

och naturkretsen. Göran Palm har i en essä i BLM från 1957 med utgångspunkt i Graves meta-

forspråk tagit fasta på hennes rörelse inom naturens symboler i form av djur och växtlighet.1 

Han pekar tillbaka på Graves barndoms trädgård som inspiration och symbolkälla och karak-

täriserar hennes diktning som primitiv och isolerad. Han finner också motiv som kretsar kring 

situationen som kvinna och moder. Även moderskapsmotivet, vilket han beskriver som ex-

tremt och desperat, följer det primitiva och isolerade spåret. När Palm gör detta följer han en 

tradition där kvinnors författarskap blir bedömt utifrån, och sammankopplat med, biografi - en 

tradition denna uppsats i viss mån också följer i det att den relaterar till författarens liv och 

omgivning, men det Palm missar i sin analys är det dubbla perspektiv Graves diktning inne-

håller. Palm reducerar diktjaget till ett kvinnligt subjekt, stänger in det i författarens grindför-

sedda barndomsträdgård och förbiser det universella och kosmiska perspektiv som jag kan se 

att i stort sett all Graves produktion innehåller. Noteras bör att Palms essä är skriven innan 

                                                                 
1 Göran Palm, ”Elsa Graves poesi”, BLM 1957, nr. 8. 
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Graves sentida, mer världsproblematiskt orienterade diktverk, och således inte rymmer analy-

ser av dessa.  

För att fortsätta min redovisning av tidigare forskares urskilda motiv nämner jag att Ingemar 

Algulin i sina studier i svensk 40-talslyrik uppfattar en submarin motivkrets, samt den väl-

kända moderstematiken och djursymboliken.2 Eva Lilja urskiljer i en artikel i Kvinnoveten-

skaplig tidskrift från 1994 Graves centrala teman som: Moderskap, kärleksrelationer och ett 

engagemang i världens problem.3 Liljas analys har ett genusperspektiv då hon undersöker Elsa 

Graves inbrytning på ett mansdominerat litterärt fält. I den fortsatta analysen av Graves förfat-

tarskap, så som det tog sig uttryck främst på femtiotalet, applicerar hon Bourdieus kultursoci-

ologiska begrepp. 1996 följer Lilja tillsammans med Isabell Vilhelmsen upp analysen i en 

artikel i Tidskrift för litteraturvetenskap.4 Där, som tidigare hos Palm, behandlas bl.a. Graves 

metaforspråk, med fokus på de symboler och det språk som anknyter till djur- och naturliv. 

Ingvar Holm rör sig även han i förordet till sitt urval av Elsa Graves Dikter mycket kring de 

symboler som finns i hennes författarskap.5 Holm talar också om diktandet om moderskapet 

och om ”kvinnan”. Jenny Ljunghills avsnitt om Elsa Grave i Kvinnornas Litteraturhistoria 

observerar det dubbla perspektivet i diktningen, och öppnar upp för samband mellan de olika 

motiven, någonting jag uppmärksammar och använder i min undersökning.6  Ljunghills studie 

presenterar Graves produktion från 40-tal till 80-tal, och är analyserande och kontextualise-

rande av den litterära samtiden och av författarlivet. Kerstin M. Lundberg ger ett författarnära 

och heltäckande porträtt av Graves liv och skrivande i sitt radioprogram G – som i Grave som 

jag hämtat och använt biografisk information och analys ifrån.7 Annelie Bränström Öhman 

skriver i sin avhandling på Rut Hillarp och kvinnornas fyrtiotalsmodernism om Elsa Grave 

när hon problematiserar fyrtiotalsmodernismen ur genusperspektiv.8 Bränström Öhman foku-

serar på samtidsmottagandet och på det dubbla normbrott kvinnliga poeter ansågs göra sig 

skyldiga till då de inkräktade på den manligt dominerade litterära domänen lyrik. Då min upp-
                                                                 
2 Ingemar Algulin, Den orfiska reträtten, Almqvist & Wiksell International (Stockholm, 1977) 
3 Eva Lilja, “Skaldinnans rörelser på fältet”, Kvinnovetenskaplig tidskrift 1994, nr 1. 
4 Eva Lilja & Isabell Vilhelmsen, “Social verklighet och text”, Tidskrift för litteraturvetenskap 1996 (25:3/4) 
5 Elsa Grave, Dikter, i urval och med förord av Ingvar Holm, Norstedts (Stockholm, 2004)  
6 Jenny Ljunghill, ”Intelligens är ett vredesutbrott – som måste styras av fantasin”, Kvinnornas Litteraturhistoria 

Del 2/1900-talet  
7 Kerstin M. Lundberg, ”G – som i Grave”, sänt i Sveriges Radio P1 den 9 augusti 2005 
8 Annelie Bränström Öhman, Kärlekens Ödeland - Rut Hillarp och kvinnornas fyrtiotalsmodernism, Symposion 

(Stockholm, 1998) 



 8

sats har en tematiskt deskriptiv inriktning har jag inte använt Bränström Öhmans kontextuellt 

orienterade teorier, däremot hämtar jag ett citat ur hennes verk när jag i min slutgiltiga diskus-

sion resonerar kring Grave som politisk diktare. Som källa och stöd för den biografiska kun-

skap jag anser tillämplig på uppsatsen har jag använt Kerstin M. Lundbergs och Ingvar Holms 

forskning, en intervjuartikel av Lena Mattisson9, samt citat ur Jenny Ljunghills avsnitt om 

Elsa Grave i Kvinnornas Litteraturhistoria. Jag använder också Ljunghills, Lundbergs, Holms 

och Palms analyser som komplement och diskussionsunderlag för min undersökning. 

 

                                                                 
9 Lena Mattisson, ”I mörkret har jag lättare för att skapa”, Horisont 1989, nr. 5 
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2 Undergångstematik med skiftande motiv 

2.1 Förintelse och resignation 

Mellan åren 1965 och 1989 skriver Elsa Grave poesi som är apokalyptiskt pregnant och poli-

tiskt laddad. Krig, svält, förtryck och miljöförstöring skildras i bilder där teknologin, maktor-

ganen och globaliseringen står på de anklagades bänk, och där ett tilldels medskyldigt sub-

jekts opposition mer och mer andas resignation. I Kerstin M. Lundbergs radioprogram G – 

som i Grave som sändes i Sveriges Radio P1 den 9 augusti 2005, samtalar Lundberg med Elsa 

Grave kring symboler och tematik i de sentida dystopiska diktsamlingarna. Lundberg noterar 

hur det i mitten av 60-talet dök upp ”stålskelett, flygplan och skrotade bilar” i Graves poesi, 

vars symboler tidigare i stor utsträckning varit hämtad från barndomens trädgård och den gru-

va hennes far arbetade i. Grave beskriver en sen mognad, att hon länge varit ”egocentricite-

rad” i sin diktning, men att hon i och med miljörörelsens framväxt och sitt engagemang i den 

såg hur ”förintelsearsenalerna började växa i höjden”. Hon berättar också hur verkligheten i 

och med detta inte gick att hålla tillbaks, och att trädgården och gruvan inte längre fungerade 

som skydd.  

Lundberg sammanfattar diktverket Slutförbannelser från 1977 som ”193 sidor mörka poem” 

om ”jordens undergång där allt som återstår är sand och skrot och några få överlevande som 

rapporterar om förödelsen.” Grave förklarar hur hon i de dystopiska samtids- och framtidsvi-

sionerna ser alla fruktansvärda hot som en slags utmaning, en provokation som tvingar henne 

att söka orsaker till att det som sker sker.  

Hur kommer det sig att vi inte kunnat förena de här motsägelserna i oss själva, att förnuft och 

känsla har liksom gått två vägar? Det enda ställe där de har mötts är i förintelsen.                     

(Elsa Grave i radioprogrammet G – som i Grave) 

 

Graves sista diktsamlingar är resignerade rapporter från en apokalyptisk värld, där krig och 

tekniska precisionsvapen rycker upp den mänskliga, naturliga livsroten. I dikten Vilsekommet 

eukalyptusträd är förintelsemotivet uttryckligt och tonen uppgiven: 
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[…] / Motstånd hjälpte inte / ville jag meddela / detta gästande träd / som inte skulle förstå / för-

rän det var försent / för oss alla här / rotade träd / […]10 

 

Orden syns komma från en allvetande berättare - som om domedagsprofeten talar till den 

aningslösa civilisationen, symboliserad av det gästande trädet, med en vädjan till insikt i och 

förståelse för jordens passerade bäst-före-datum, och som en vädjan till förlåtelse för den se-

dan länge uppgivna kampen. Motståndet verkar ha varit förgäves.  

Trädet är en återkommande bild i Graves diktning, både som symbol för människan och na-

turen, och för den symbios dess gemensamma överlevnad kräver. Tryggt förankrad med röt-

terna i underjorden ses trädet i sin naturliga växtkraft sträckande sina grenar mot den himmel 

som i Graves gestaltning blir alltmer försurad och förmörkad. I förintelserapporterna använder 

hon kalhyggen som symbol för det liv och den växtlighet som fanns innan motorsågars och 

atombombers framfart, och i periferin av ”maktens korridorer / och beslutskoncentrationens 

epicentrum”11 syns flyttfåglar fly över kalhyggena. Livet flyr med fåglarna, och Grave tecknar 

ingen vackrare horisont eller frodigare terräng ovan jord som landningsplats för dem. Krigs-

industrin och dess förstörelsevapen får allegoriska beteckningar som ”snabbdödandets strate-

gier via knappautomatik”12.  

Slutförbannelser är en diger diktsamling som minns och avbildar den futuristiska modernis-

men som ”de vrålande hjulen” vilka människan trycker igång med sin ”urtidshand”13: 

[…] / tryckte / och tillvaron lydde / hon behövde inte ens / befalla / och det gick fort / det var 

vad hon / hade att matcha / evigheten / tråkigheten med / / Det var då / knapparna / började 

trycka fel / eller förtrycka elektroniskt / […]14  

 

I dikten En överbliven röst minns krockar teknologiseringen med människohjärtan: 

[…] / raketmotorn / var förebådaren / med ljusglorian / som genomborrade / alla människoåld-

rars / hjärtan / och gav dem åt de avstånd / varav rymden består / och ingen livstid / hinner över-

brygga / […]15  

                                                                 
10 Elsa Grave, Evighetens barnbarn, P.A. Norstedt & Söners Förlag, 2. uppl. (Stockholm 1982), s. 46  
11 Ibid., s. 52 
12 Ibid., s. 54 
13 Elsa Grave, Slutförbannelser, P.A. Norstedts & Söners Förlag, 2. uppl. (Stockholm 1977), s. 9  
14 Ibid., s. 9 
15 Ibid., s. 21 
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och i diktsviten En begrundande avskedsröst ställs tidens och utvecklingens snabba hastighet 

mot en i den mänskliga levnaden inneboende ”tröghet”:  

[…] / och vi fortsatte / att tävla / med ljusets / med planeternas / och kosmos / hastigheter / så 

glömde vi / känna / att trögheten / vår jordiska tyngd / var livets mest / förutseende egenskap /  

[…]16 

 

Teknologin och de förintande knapptrycken finns ofta som bilder i Graves gestaltning av 

kriget och den humanitära nöden. Såsom Lundberg påpekar använder Grave också flygplan, 

fallskärmar och militärer som från ovan siktar mot ”jordens tusenmila hårdhet” med hjälp från 

sitt ”tekniska precisionsparadis”.17 Orden och bilderna anslår en anklagande ton gentemot en 

handlande värld utanför diktjagets kontroll. Dock finns i sextiotalets diktsamlingar språk och 

symboler som även de associerar till krig, men som parallellt utgår från ett ”medskyldigt” 

subjekt.  

[…] / I händerna / stryper jag / min närvaro / unisont skrikande / i körsång. / […]18  

 

Diktjaget inser och bekänner sitt deltagande i en kollektiv skuld, samtidigt som det i ett uni-

versellt perspektiv anar vittgående tendenser och varnar för konsekvenser i och av det mänsk-

liga agerandet.  

Graves medvetenhet kring, och insikt i, de existentiella villkoren skapar dikter där onda 

aningar uttalas, men också fascination över hotet och den kosmiska expansion som pågår. 

Dikterna innehåller en självsvåldlig rekvisita i form av datorer, missiler och flygplan, och 

dessa symboler fanns påtagligt i hennes omvärld, nästintill inpå husknuten. Huset på Bloms-

tervången låg intill ett flygfält, där militärövningar hölls. Grave berättar i en intervju hur hon 

en gång i brådskande ärende korsade fältet och blev kontrollerad av några befäl som ville se 

hennes pass, och att hon - när hon protesterar - blir handgripligen förd tillbaka till sitt hem.19  

                                                                 
16 Slutförbannelser, s. 11 f. 
17 Grave, från diktsamlingen För isdemoner är fan en snögubbe (1985), i urval i Dikter (Stockholm 2004), s. 224 

och s. 228 
18 Grave, från diktsamlingen Höjdförlust (1965), i urval i Dikter (Stockholm 2004), s. 103 f. 

 
19 “I mörkret har jag lättare för att skapa” 
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I hennes konstaterande att militärerna inte hade annat för sig och att de i brist på fiender tog 

henne, blir ironin över, och hennes uppfattning om, krigsövningarna tydliggjord.  

Militärövningarna störde Graves frid på Blomstervången, som utöver det praktiska besväret 

kan tänkas ha närt hennes ideologiska motstånd till kriget och dess attribut - ett motstånd som 

gav liv åt hennes diktning om den lilla människans stora vanmakt och bristande förmåga till 

mothandling. Genom sin diktning belyser hon mänsklighetens oförmåga att (re)agera innan 

det är för sent: 

[…] / Nu ser jag / och gråten vibrerar / i blodet / och jag ville bära tusen / tegelstenar i mina 

händer / för att bygga det helt igen / sätta glasrutor / i de gapande fönsterbågarna / […]20  

[…] / Ord har byggt vallar / som raserar verkligheten / och gör drömmen farbar / som en konti-

nent. / / Ordlösa vågor slås sönder som speldosor / mot murar / för att flyga / som ett moln / av 

sjungande flisor / över drömda fastland / och med örat lutat / mot det anstormande havet / […]21  

 

I splitter och flisor tecknar Grave den förstörelse hon ser, och med tegelstenar omöjligt många 

att bära ville hon återuppbygga den raserade verkligheten. Diktverket skildrar ett sorts kamp-

löst motstånd, där avståndstagandet och ifrågasättandet positionerar en ideologiskt präglad 

reträtt. I retroperspektiv ser hon uppgivet på politiska motaktioners kortsiktiga verkan och 

meningslöshet: 

[…] / / Vi som är / medlidandets uppkomlingar / vad gör vi nu / när ingen publik / med tårar i 

ögonen / berömmer vårt frieri? / Våra öppna famnar / står tömda / som döda åsneögon / […]22 

 

Medmänsklighet och solidaritet saknas där ingen tårögd publik berömmer, och aktivisterna – 

”medlidandets uppkomlingar” - står med åsneögon och tomma famnar i ett dumdristigt neder-

lag. Grave diktar ilsket ur ett efterstadium där oppositionens tid verkar vara förbi. Hon har 

resignerat men inte accepterat. 

 

 

                                                                 
20 Grave, från diktsamlingen Hungersöndag  (1967), i urval i Dikter (Stockholm 2004), s. 118 
21 Grave, från diktsamlingen Höjdförlust  (1965), i urval i Dikter (Stockholm 2004), s. 99 
22 Slutförbannelser, s. 53 
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Graves dubbla perspektiv syns när förintelsemotivet sträcker sig både inom och utom dikt-

subjektet: 

[…] / Ensamheten och jag / förintar nu varandra / men innan vi faller / som levande obekanta / 

ut i evigheten / känner jag / tystnaden / från levandets / ideologier och religioner / bryta ut / som 

slutförbannelser / långt bakom sandridån – 23 

 

I farten har vi förlorat någonting viktigt. Dikten söker förklaringar till bristen av insikt och 

kunskap om konsekvenser av mänskligt handlande i naturen och miljön, och vill ibland skylla 

den på en religiöst koncentrerad orsak-verkan-kalkyl:  

[…] / / Mycket hade varit  / annorlunda idag / om vi lärt oss / mer om naturen / än om gudarna / 

[…]24 

 

Diktsubjektet vänder sig mot en teologisk tradition där kunskapen om gudarnas makt över-

skuggar kunskapen om människans liv på jorden och den påverkan och åverkan som ligger 

helt i dess egna händer.  

Grave studerade en tid religionshistoria vid universitetet i Lund och fann då ut att hon inte 

trodde på Gud. En religiös skepsis syns ofta i diktningen, och som ett kontextualiserande ex-

empel på hennes förhållande till, och upplevelse av politiska och religiösa maktorgan, refere-

rar jag till Jenny Ljunghills kapitel om Elsa Grave i Kvinnornas Litteraturhistoria. Där berät-

tas om Graves besök i bl.a. ett sönderbombat Tyskland, som hon betecknar som ”ett palats 

fullt med svin” - detta i korrelation med en diskussion kring dikten Svinborstnatt (troligtvis 

därav ordvalet svin), vilken jag återkommer till i nästa avsnitt. Ljunghill ser detta som ”ett 

epitafium över andra världskrigets bombastiska makthögkvarter” och samtidigt över ”kyrkans 

roll, sådan hon upplevde den, när hon i Rom njöt av den återvunna gränsfriheten tillsammans 

med andra svenska konstnärer, musiker och författare och såg hemlösa flyktingmassors elän-

diga liv utanför Peterskyrkans murar”25. Jag tycker att denna bild konturerar och ger bakgrund 

till den misstro och det förakt för maktorgan Graves författande vittnar om. Det är lätt att se 

kopplingen mellan de politiska och de religiösa maktfaktorerna när dikterna belyser hur an-

                                                                 
23 Slutförbannelser, s. 193 
24 Ibid., s. 12 
25 ”Intelligens är ett vredesutbrott – som måste styras av fantasin”, s. 208.  
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strängningar till försvar och förvandling lätt förvandlas till förtryck och förstörelse - och till 

förintelse av både mänsklighet och natur. 

Naturens utsatthet inför mänsklighetens framfart finns ofta i bilder av havet, i vilket civilisa-

tionen sjunker:  

sjunker en gång gatan / kvarteret, luftkorridoren bort / som en hägring / i ett avskuret hav / med 

obegränsade blinkfyrar / mot fria hamnbassänger / […]26 

 

Fyrarna - kanhända här som bild för kyrkan - verkar ha förlorat sin förmåga att ledsaga och ge 

ljus i mörkret. Kanske beror det på att det vatten civilisationen sjunker i är manipulerat, då det 

flyter i ett konstgjort hav - den utgrävda bassängen.  

Oftare tecknas havet som naturlig kraft med djup, fiskar och koraller, och som stigande ur 

jord och mörker: 

[…] / Sargasso vill in / med hälsning från röd förstening / i vallmokorallens salar / / Sargasso / 

vill in i mitt hus / och hans hjärta är svart / av jord och djuphav / […]27 

 

Havet bokstavligen dundrar in mot diktjaget och huset, med hälsning från en submarin värld. 

Svärtan känns igen från barndomens sotiga trädgård, där gruvan finns som fond för bilderna 

av underjorden inunder djuphavet. Havet finns som symbol både under och efter undergång, 

och som både mål och medel för den: 

[…] / Ännu ska jag drunkna länge / medan dagen rinner som ett hav / där alla båtar plånats ut / 

och en mörkgrön havstulpan / sjunker sluten som ett hjärta / mäter stillheten i djupår28  

[…] / tungt och grått / ligger vågorna kvar / vid synranden / och bär ett svart skepp / på ryggen / 

[…]29 

Skeppen både bärs och slukas av havet. Skepp och båtar som i sin tur bär människan på dess 

drömfärder och irrfärder i både förbluffande upptäckter och innehållslöst sökande. Ett sökan-

de som i Graves gestaltning leder till undergång: 

                                                                 
26 Elsa Grave, Höstfärd, P.A. Norstedt & Söners Förlag,  (Stockholm 1961), s. 22 
27 Elsa Grave, Isdityramb, P.A. Norstedt & Söners Förlag,  (Stockholm 1960), s. 111 
28 Elsa Grave, Lufthav, P.A. Norstedt & Söners Förlag,  (Stockholm 1956), s. 8 
29 Elsa Grave, Från taggarnas värld, P.A. Norstedt & Söners Förlag,  (Stockholm 1958), s. 8 
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[…] / när inga avsked återstår / att sända döende / åt dem som dött i dröm / över vattenvidder.30 

 

Paradoxen i havssymboliken är återkommande– havet som livbringare och som bödel, som 

ursprung och som dödens materia. Havet gestaltas också som symbol för frihet och som ofta 

utmanad men obesegrad kraft: 

[…] / I vår stillhet / driver skepp i stiltje / somom inga vägar fanns / i vattnet / somom djupet var 

en vaggsång / sjungen för ett ännu ofött / lyssnarbarn / […]31 

 

Inunder havets djup verkar det finnas en ytterligare dimension - en återgång till ett ursprung-

ligt skede för livet. I undergången finns både en grav och en vagga. 

2.2 Moderskap och opposition. 

Graven och vaggan återkommer i Graves diktning kring moderskap, och det kosmiska per-

spektivet sprider sig in i en havande kropp. I en dikt i sviten 9 vaggvisor för mitt ofödda barn 

tecknas den gravida magen som ömsom grav, ömsom vagga:  

Långsamt vaggande grav  / är jag / och tigande nattlig vagga / är jag / och du en fiskminiatyr / 

grodyngelslik och kedjad / med en röd strimma blod / vid din grav / vid din vagga / […]32  

 

Här finns återigen havssymboliken i liknelsen av fostret med fisk och grodyngel. Motivet in-

rymmer de dubbla perspektiven, och ses också gestalta ett universellt moderskap, där Moder 

Jord tar gestalt i diktsubjektet.  

Inom moderskapsmotivet möter undergången ett starkt och närvarande motstånd: 

Krossa våren / krossa natten / allt ska ju ändå dö / slå sönder ditt barn / ät upp din man / eller fru 

/ alla skall dö till slut / om i dag / eller om femtio år / är bara plågors förlängning / samma vår / 

                                                                 
30 Elsa Grave, Avskedsövning, Albert Bonniers Förlag, (Stockholm 1951), s. 14 
31 Elsa Grave, 9 elegier, Albert Bonniers Förlag, (Stockholm 1953), s. 8 
32 Höstfärd, s. 35 
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samma natt / samma barnskrik / och man / och fru - / Krossa dem nu / så att du kan ta / ditt gift / 

och snart bli / ett belåtet leende lik33   

 

Diktjaget tar i opposition mot undergången upp kampen med döden, och förekommer dess 

utdragna plåga genom uppmaningen att krossa, äta upp och förgifta sin familj, och därvid låta 

dem möta en barmhärtigare undergång.  

I Graves diktning blir allegorier för mänsklig grymhet en befrielse från livet som skydd mot 

den universella undergången. Göran Palm konstaterar hur det ”bakom denna desperata vision 

göms en ömhet, som alltid förblir uthålligare än förbannelsen”, och uppmärksammar därmed 

den dubbelhet i hållning motivet rymmer.34  Ingvar Holm säger om Graves diktning kring mo-

derskapet: ”Detta tecknas inte vackert, flackt och uppbyggligt. Det handlar om ett kroppsligt, 

ett animalt moderskap, kärlek och hat till ungar”.35 Holm ser också Graves dikt som en ”hat-

sång om de kvinnliga banden”, där hon enligt en heroisk flykttradition i svensk lyrik låter sitt 

diktsubjekt fly.36 Kerstin M. Lundberg talar med honom om detta med flykt i radioprogram-

met G – som i Grave. Där säger Holm: ”Hon hade en begåvning för flykt. Hon flydde från 

Nyvång och hon flydde från Lund, och när hon hade en kort tid återknutet den nära kontakten 

med sin man som hon inte var skild från, och som satt med Överstelöjtnants grad, som rege-

mentsläkare uppe i Boden för ett av de stora krigscentra vi har i landet, då flyttade hon dit upp 

och då var hon fru i huset, och…överstinna!” Han skrattar gott när han konstaterar det. ”Hon 

var ju naturligtvis överstinna! Och hon flydde med skräck därifrån!” Kerstin M. Lundberg 

skrattar med och menar att Elsa Grave måste ha haft ett väldigt starkt frihetsbehov. När Grave 

i samma radioprogram själv undersöker sitt frihetsbehov landar hon i barndomens trädgård: 

Vi fick aldrig gå utanför trädgården. Utan det var hönsnät, precis som vi hade varit små kyck-

lingar, så fick vi inte gå utanför detta hönsnät, dessa grindar. Utan då fick man klättra över vid 

strategiska tillfällen när ingen såg, eller på något vis borra hål, precis som små rävar, hål under 

det här hönsnätet och komma utanför hönsgården så att säga. Och jag tror att man bär med sig 

sådana där konflikter. Det underhåller också någonting annat hos en – den ständiga oppositio-

nen mot det som håller en fast i något sammanhang. (Grave i G – som i Grave) 

 
                                                                 
33 Slutförbannelser, s. 67 
34 ”Elsa Graves poesi”, BLM 1957, nr. 8. 
35 Dikter (Stockholm 2004) s. 11 
36 Ibid., s. 13 f. 
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Opposition tar sig uttryck i vilja till flykt från fjättrande band både i moder-barn-relationen, 

och i kvinna-man-relationen. Göran Palm belyser att ingen så ”tvärargt och uthålligt som 

Grave predikat sin kvinnliga integritet” och bestämmer att det inte förut funnits en ”asocialare 

samlevnadskritiker.” I sitt fortsatta resonemang menar Palm att Graves diktning kring sitt 

oberoende egentligen avslöjar en ofrihet, och att dikterna är förbannelser av sitt beroende, ”sin 

klistrighet, kvinnans benägenhet att hänga vid.”37 Palms resonemang tycks landa i slutsatsen 

att Graves diktning befäster de uppfattningar om ”kvinnans benägenhet” han talar om, medan 

min tolkning av Graves diktning är att den tvärtom visar på en opposition mot denna uppfatt-

ning. Palm konstaterar också att hos ”en ´fri´ individualist är ju ensamheten en förutsättning 

och ingenting att slåss och tjata om.” och att Grave ”slåss och tjatar därför att ingenting för 

henne är självklart, allt är mycket svårvunnet. Den resignerade insikten är endast tillfällig, 

utan varaktig tyngd.”38 Jag finner ingen ens tillfällig resignation i detta motiv, som i min läs-

ning griper och angriper mig med sin opposition och aggression. I dikten Efter lång väntan 

syns en opposition också mot kärlekens förintande fångenskap: 

[…] / var finner ditt öga ett talande språk / och din hand en nyckels glittrande skrammel / var 

finner du döden åt fjättrande kärlek / sövande tröst åt förintelsehjärtat / gå dit du aldrig når, / 

utanför gränsernas gräns / slutar den svidande, dunkande rytmen / och bristande kedjor klirra / 

om stjärnornas mängd / fånge fri från fjättrande kärlek / fläta en krona av havets vindar.39 

 

Också här finns dubbla möjligheter i nyckeln som symbol för både fjättring och frihet - den 

skramlar som fångvaktarens knippa och glittrar som frihetens ljus. Dikten efterfrågar död åt 

den fjättrande kärleken och sövande tröst för förintelsehjärtat - det som diktjaget bär men inte 

orkar. Här verkar promenaden gå över gränsen mellan liv och död, och endast med döden 

förestående hörs de fjättrande kedjorna klirra välljudande istället för att skramla eller rassla.  

I dikten Det värsta som finns är subjektet förfasat över att ha blivit uppsparkad ur sin håla 

och uppställd mot onaturlig bakgrund till allmän beskådan: 

[…]/ / Det värsta som finns / är nog att sparkas ut ur sin håla / upp på en höjd, / att klistrad på 

lysande bakgrund / stå svart siluett. / / […] / / Vem borrar sin panna / mot gravens botten / och 

smular vulkanens lava / till grus / mellan brinnande händer? / […]40 
                                                                 
37 ”Elsa Graves poesi”, BLM 1957, nr. 8 
38 Ibid. 
39 Elsa Grave, Bortförklaring, Albert Bonniers Förlag, (Stockholm 1948), s. 63 
40 Elsa Grave, Inkräktare, Albert Bonniers Förlag, (Stockholm 1943), s. 12 f. 
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Ursprunget under jord skildras som det naturliga, fria tillståndet, och uppsparkad på krönet 

står en obekväm gestalt för beskådan. Men gestalten står inte vackert kvar - oppositionens 

glöd blir till brinnande händer, och med sådana blir motståndet aldrig kamplöst.  

Inte ens i de vegetativa moderskapsdikterna godkänner subjektet den hotande undergången 

av den egna friheten, den separata och självständiga tillvaron. I dikten släpps otillåtna känslor 

och handlingar lös i groteska och absurda bilder, men med finns alltid en vändning, en om-

sorg som visar på ömhet, insikt och regression - men aldrig på resignation. 

Grave målar inte vidare på en idyllisk bild av moderskapet. Hon konstaterar själv i Lund-

bergs radioprogram att det är ett bistert modersklimat hon skildrar i bl.a. Mödrar som vargar, 

men hon verkar se sitt oppositionella förhållningssätt som ett slags befrielse från den goda 

modersmyten. Lundberg kommenterar hur Grave tidigt beskrivit moderskapet som ett helvete, 

hur hon kallat barn för trollbarn och askbarn, och hon undrar hur tillåtet det var. Grave svarar: 

Jag vet att jag förlöste många utav mina moderskompisar med att säga: Hur har du det med 

unghelvetet? Och de blev väldigt glada då, för då fick de äntligen liksom börja att tänka igenom 

det så där att det inte var sådär sött och moderligt alltid i sammanhangen, utan det var frågan om 

rejäla konflikter och sammanstötningar. Och att många hade en viss förmåga att släta över, allt-

så det märktes aldrig, de hade myten och bilden om det goda förhållandet modern och barnet, 

och det fick liksom alltid vara locket på, på den bubblande kitteln. (Grave i G – som i Grave)  

Grave berättar i samma radioprogram att suggan i dikten Svinborstnatt är ett porträtt av hur 

hon kände sig när hon ammade ett av sina barn, och hur hon upplevde detta som en oerhört 

vegetativ situation som hon blev väldigt bunden av. Berättelsen understryker en tolkning av 

dikten som både oppositionell och regressiv – i upplevelsen av tillvaron som samtidigt obe-

haglig och behaglig, mardrömslik och drömlik, men som någonting hon alltså ville stanna 

kvar i, sjunka ned i – djupare och djupare ned i dyn. I dikten finns en påtaglig vardaglighet 

och realism integrerad i grotesken och absurdismen som skapar motsatser: 

Svinborstnatt och kvalmig lukt i stian, / suggan snarkar i sin dröm / dröm av dubbelhakor, gal-

tabetar / surnad mjölk och här och där / ett brunt potatisskal, / djupast ner i drömmen glider / 

strömmar utav blåmjölk / där en flik av grädden ännu döljer / svarta liket av en fluga. / […]41 

 

                                                                 
41 Bortförklaring, s. 31 
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Göran Palm talar om hur ”[m]oderskapet, relationen och kommunikationen mellan moder och 

barn skildras i starka kontraster, där avstånd och närhet ryms inom samma dikt. Relationen 

skildras mångsidigt och extremt”42, och jag håller med - i Graves poesi syns mor och barn 

alltid närstående och samtidigt motstående, glidande mellan poler av flykt och fängelse, sval-

ka och eld, liv och död: 

[…]/ / Djävlar är vi / mödrar och ungar / inkapslade i varandras / spyor och klor / rivande var-

andra i stycken / tuggande varandras naglar / av blod och värme / ältande alla ord för ömhet / 

som vår gråt blött upp / som gammalt bröd / / Släng alla kärlekens ord / i ansiktet på dessa / 

blodsugande ägodelar / och upphör att / förvåna dig över / att människor förintar / varandras 

land och / kroppar / att döden är människans / mål / och hennes glädje: / att förinta detta mål / i 

dödsögonblicket / / […]43 

 

Dikten skildrar en undergång i moderskapet, och målar parallellt upp en bild av moder jord 

som samtidigt födande och förintande sina barn – civilisationen, och av civilisationen som 

förintande sig själv.  

Som Palm påpekar har Grave tagit dessa bilder i samhällskritikens tjänst, men där han till-

skriver diktsubjektet en ”morbid besatthet” och ”blod- och dödarlust”44, ser jag subjektets av-

ståndstagande från mänsklighetens beteende med ett strategiskt vi-användande - dels för att 

inte alienera sig, dels för att inte bekläda sig själv med en gloria. Palm ikläder återigen diktja-

get ett kvinnligt subjekts kropp och liv, avgränsat från det parallella universum och den civili-

sation jag ser gestaltas genom allegorierna. Min uppfattning delas av Jenny Ljunghill som 

även hon polemiserar med Palm när hon säger att ”[a]nklagelsen mot Den Onda Modern tycks 

inte vara Elsa Graves. Snarare skyr hon den slags angrepp och försvar som glöder maktkamp, 

och låter barnbålets hjärtskärande lågor belysa dess destruktiva följder”.45 Ljunghill belyser i 

detta citat min uppfattning om samhörigheten mellan förintelse- och moderskapsmotiven, när 

hon korrelerar det subjektiva och universella perspektivet i diktningen. 

                                                                 
42 ”Elsa Graves poesi”, BLM 1957, nr. 8 
43 Elsa Grave, Mödrar som vargar, P.A. Norstedts & Söners Förlag (Stockholm 1972), s. 13 f. 
44 ”Elsa Graves poesi”, BLM 1957, nr. 8 
45 ”Intelligens är ett vredesutbrott – som måste styras av fantasin”, s. 212  
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Tonen i diktningen är både den medskyldiges och den anklagande. I vad som verkar vara en 

önskad förmåga eller möjlighet att övergiva, blir döden en möjlighet till befrielse både för 

moder och för barn. Undergången, en självvald och subjektiv sådan, fungerar i Graves poesi 

som skydd för den universella. Här är döden som möjlighet explicit: 

Livstid staplas / vid livstid / livsfrukt över livsfrukt / livslängd under livslängd / livets förkorta-

de möjlighet / och dödens / […]46 

 

Och med döden kommer havet som symbol:  

Havsfamn är jag / död, sång och tröst / åt den som drunknar idag / för ingen annan är jag / dju-

pet som omsluter / vaggar och smeker / för ingen annan är jag / tyngdernas blåa bärare / med de 

ljusa ögonen / för ingen annan / är jag döden, sången och trösten / idag, en enda dag / är jag din 

havsfamn / du levande / du dagens drunknande / otröstliga famnförnekare47 

 

En tröstande famn av död och sång, även för den som förnekat dödsfamnens existens som 

förintandets konsekvens. I diktens komposition av död och tröst, tyngd och ljus, slukare och 

bärare blir en parallell värld synlig. Havet gömmer andra världar under sitt djup: 

[…] / törnrosrötter trevar efter hav / att växa fast vid blåa musselskal / att sjunka som en havs-

tulpan / i mörkret / längtande till någon resas hållplats / i en röd korallskog / […]48 

2.3 Underjord och regression 

 

Underjorden figurerar som både ändstation/grav och ursprung/vagga – bilder som känns igen 

från förintelse- och moderskapsmotivet. Graves symbolik återvänder till barndomens gruvas 

värld. I regressionen ner i underjorden finns ett hopp om ett nytt, eller ett annat, liv i en annan, 

parallell värld:  

                                                                 
46 9 elegier, s. 29 
47 Lufthav, s. 31 
48 Från taggarnas värld, s. 13 
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[…] / Under hav och gravar / förgrenar den sig / som ett nät / av nerver / gungar, den förbanna-

de / den oförstörbara / vår dödlighet / i sitt nät / av drömmar49 

 

Efter undergången skymtar en existens nedanför havets djupa mörker. Förintelsen och födel-

sen möts i underjorden, dödligheten förgrenar sig i bilder av fortsatt och ny växtlighet.  

Ingvar Holm talar i Kerstin M. Lundbergs radioprogram om Graves barndoms trädgård, som 

ständigt var sotad och smutsad av sotflagor från askberget och gruvan. Han beskriver det som 

att hon levde i en värld av symboler – ”hon behövde inte tillverka dem”. Grave själv kommer 

direkt in på gruvan när barndomens trädgård kommer på tal: 

Askberget betyder att det finns en gruva. En mycket mörk, svart kontinent under jorden, som 

var, för mig i alla fall, kollosalt attraktiv. […] sedan var det någon slags svindlande skönhet, att 

komma ned i det där mörkret. Jag såg det som underjorden. Och allt detta vatten som risslade 

och rasslade i väggarna, det var upprinnelsen till de sjöar och floder och hav som man mötte 

ovan jord. (Grave i G – som i Grave) 

 

Skönhet, lockelse och upphov till liv och växtlighet finns i gruvan, parallellt med mörker och 

tomhet i en underjordisk rumslighet.  

[…] / Intet evighet / har du att söka här / du står på svaga mullvadsfötter / och skovlar nakna 

sanningar / i några ögonblick / där en förtätad tomhet / skänkte oss / ett svartnat vinterägg.50  

 

Diktsubjektet kommenterar duets/civilisationens strävan att förlänga liv och tid - att uppnå 

evigheten. Grave påminner om ursprunget i underjorden genom liknelsen med mullvaden – vi 

är rotade och rotande i jorden, och med den oförsiktighet i skovlandet som framåtsträvan antar 

blir sanningar inte varsamt behandlade, om ens upptäckta. Efter undergången återstår en ”för-

tätad tomhet”, som efterlämnat ett svartnat, kallnat ägg. Ägget som symbol för liv och det 

svarta som symbol för döden som åtföljs av en vintrig kyla, skapar kontrasterar mellan svart 

och vitt, liv och död. Den svarta och den vita färgen kolorerar paradoxer och paralleller, och 

visar på den dubbelhet med vilken Grave tar sig an sin verklighet och sin symbolvärld.  

När Palm talar om Graves symbolvärld som hämtad ur barndomens trädgård, nämner han 

”de spelande lågorna” från gruvans askberg – ”´helveteslågorna´, det dansande ljuset; de 

                                                                 
49 Mödrar som vargar, s. 16 
50 Avskedsövning, s.38 
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skänkte Elsa Grave eldens symbol.”51 I dikten Havssol tillskrivs eldens och solens egenskaper 

ett du, som i en hyllning eller en beskyllning blir medskyldig till den förgörande förtäring som 

gestaltas mer implicit än i de sentida diktverkens mer utåtriktat anklagande språk och ton: 

[…] / över vissen tång, / den röda solen gungar / genom torra bottenvidder / mätt och rusig / 

utav havets djupa sälta, / din är solens mättighet, / din eldens rusighet / utdruckna hav och sans-

lösa båtar. /  […]52   

 

Också här återfinns havet, som leder undergångstematiken ned i en submarin värld: 

[…] / / kastad / når jag ett golv / en botten / nedanom famnarnas mått53 

[…] Vitt spritter vinterns hjärta / under vår ovuxna längtan, / vilda strömmar bli till is / i den 

kalla nattens hav, / djupt i bottenvärlden vandrar / vi med ljusets strålar brutna / till en handfull 

död korall / […]54 

 

Det senare diktcitatet använder även Ingemar Algulin när han konstaterar att 

”[v]interlandskapet integreras med ett submarint landskap till en djup degraderad helhet”55. 

Jag vill vidga konstaterandet och påstå att merparten av Graves diktnatur leder ned till, och 

integreras med det underjordiska landskapet, dit inte bara den kroppsliga döden och universel-

la undergången leder – utan även den relationsmässiga. I dikten Avsked är relationsdöden den 

undergång som leder diktjaget till den submarina rumsligheten:  

[…] / att mig väntar ett ensamt djup / under havens djup / med långa nätters tystnad / med långa 

nätters stillhet, / mig väntar en himmel av hjärtlös glömska.56 

 

Parallellt med undergången i dikten finns en lättnad och frigörelse i stillheten och tystnaden 

som verkar efterlängtad. En väntande himmel vänder mörkret mot ljuset och diktjaget lever 

vidare i känslolös, men befriande, glömska.   

                                                                 
51 ”Elsa Graves poesi”, BLM 1957, nr. 8 
52 Avskedsövning s. 45 
53 Isdityramb, s. 106 
54 Bortförklaring, s. 46 
55 Algulin, s. 466. 
56 Bortförklaring, s.66 
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I likhet med mig noterar också Algulin en ”regressiv rörelse” i Graves diktning, som han 

hänvisar till som ”en depressivt präglad degradation till komplicerade känslolägen”.57 Jag vill 

bemöta Algulins användande av ordet depressiv, genom att påminna om den också förhopp-

ningsfulla och förväntansfulla dimension jag urskilt, och nyss belyst, i regressionen ned i un-

derjorden. 

Underjorden är i Graves symbolvärld livgivare och bärare av ursprungskraft, och därjämte 

livgivare åt den civilisation som med förgiftade rötter sprider sin död i en ond dans - som i 

dikten Jordgångardans: 

[…] / / Se, deras dans / är drömmens dans / den onda dansen / med fötterna vridande / sig ur 

markens gripande massa, / armarna sträckta / kroppen böjd, / markens fasta grepp / kring fotens 

leder, / vindens vaggande rytm / genom havets vågor / viskar och darrar / kring sovande pannor, 

/ se, dansen är drömmens dans / den onda dansen / i ett jordgrått danspalats.58 

 

Här syns de sträckta armarna som symbol för mänsklighetens strävan uppåt, och den böjda 

kroppen som signal för att den i sin alltför ivriga strävan - i den onda dansen - går emot sin 

egen natur. Det onaturliga handlandet leder tillbaks till underjorden som ändå med vulkanisk 

mylla bär blossande växtkraft: 

[…] / / Vackrast av allt - / - slockna flammor / och skimmer! - / - är spröda, starka stjälken, / den 

ur jorden lyfta / kroppen, / som rak och väldig / bär sin själ / av blossande blom i handen! / 

[…]59 

 

Mellan raderna skymtar ett lyckligt ursprungstillstånd, där en nyrest kropp står rak och väldig 

i en renhet, och är samtidigt och paradoxalt både spröd och stark. Växtlighet, liv och kroppar 

blir ofta symboliserade i trädet, som jämte havet blir bärare av ursprung, och som genom sina 

rötter är förbundet med underjorden:  

Låt långsamt gamla trän, / som huggits ned i vinter / slå ut i förtegna minnen, / som lagrats flera 

år. / […]60 

                                                                 
57 Bortförklaring, s. 
58 Ibid., s. 69 
59 Inkräktare, s. 25 
60 Inkräktare, s. 19 
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[…] / Gravar djupa, dagar svunna, / står vid trädens bruna rötter, / allt är stilla här, / […]61 

 

Diktjaget åkallar här någonting som verkar finnas gömt nere bland trädens rötter: 

[…] / / O, stängda port, / som inte jag får öppna / o, underliga sång, / som göms i trädets nerver. 

/ […]62 

Det finns en röst / som reser sig som lågor / upp ur marken / och lutar sig mot oberörda trän / 

och mumlar ord / om oro djupt inunder / trädens rötter, / […]63 

 

En sång, en röst tillhörande en siare finns där i underjorden som varnar och klagar mumlande. 

Det senare diktcitatet använder även Algulin en bit ur när han talar om Graves symbolspråk 

som korresponderande för ”låga, i såväl negativ som revalverad bemärkelse degraderade 

känslor”64, och därmed påvisar också Algulin Graves dubbelhet. 

I underjorden finns kroppen också som förstenad på färd genom djupet: 

[…] / och kroppen / var hård av sin evighet / och fenan spänd av samma evighet / och allt var ett 

ögonblick / hugget i sten / på färd igenom tidlöshetens hav.65 

 

På färden över och genom djupen syns också bilder av båtar som symbol för mänskligt liv:  

[…] / / och båten skulle ha gnisslat / vid sin kedja / på det blanka vattnet / om den ej sjunkit / 

och försvunnit - - - / […]66 

 

Livet som sjunker, och som fjättrat vid kedjan i ett alternativt öde inte skulle uppnå frihet, 

utan sitta gnisslande fast i sin självvådliga trygghet. I dikten Här växer vass sjunker en död 

fågel mot djupet: 

[…] / / När du sjunker / sjunker tung av död / mot glömmande djup?67 

                                                                 
61 Ibid., s. 87 
62 Som en flygande skalbagge, s. 24 
63 Ibid., s. 35 
64 Algulin, s. 464 
65 Ibid., s. 8 
66 Ibid., s. 9 
67 Som en flygande skalbagge, s. 16 
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Diktens avslutande frågeform ger vitalitet till den sjunkande kroppen som inte bestäms som 

död utan anges som ”tung av död” – som om döden vore ett medvetandetillstånd.  

Även i de mer infernaliska bilderna av underjorden finns detaljer som inför vitalitet i de 

mörka partierna: 

[…] / sagor om drömda hopp, / som ständigt mals sönder / i blåsvarta kvarnar / med röda vingar 

/ långt nere i en unken / grådimmig däld, / där vingar av vita fåglar / brinna i evig midsommar-

eld. / […]68 

[…]skall ni värmas av / viddernas dimmor / den brinnande jordens / dödssvala händer? / […]69 

 

Helveteselden är en midsommareld, och dödens händer är svala – inte kalla. Detta vittnar om 

både en behagligare hetta och en mildare kyla än vad som kunde väntas av infernot.  

Havets vågor omsluter och vaggar till tröst i den jordbundenhet vårt ursprung erbjuder. Dö-

den verkar innebära en vila och samtidigt en fortsatt existens i symbios med naturen: 

[…] / / som den frusna sjön / omsluter näckrosblad / och fiskar / omslut också mig, / låt mig lig-

ga / som i ett genomskinligt skrin / stel och sovande / […]70 

 

Diktjaget vill ligga stel och sovande i en organisk och passiv, och i sömnen ännu andandes, 

existens. Jenny Ljunghill prövar hypotesen ”Elsa Grave är naturen?”, med att föreslå att 

”[d]et andra möjliga slutet vore, att människan lärde sig leva ´innesluten, tillhörig ett ekosys-

tem som tillhandahåller livsvillkoren, samarbetsplanen med andra djur och växter´”71, och 

citerar alltså Graves egen vision för det symbiotiska livet. En symbios som uppnås genom 

regression: 

[…] / / Hastigt blir själar / jordig aska - - - / stjälken blir ensam kvar / härlig och rak! / […]72 

 

                                                                 
68 Inkräktare, s. 57 
69 Ibid. s. 49 
70 Som en flygande skalbagge, s. 38 
71 ”Intelligens är ett vredesutbrott – som måste styras av fantasin”, s. 217 f 
72 Inkräktare, s. 26 
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I citatet blir själen materialiserad till jordig aska i sin återgång till jorden. Intressant och para-

doxalt är att det är själen som är den förstörda, medan stjälken/kroppen står kvar – härlig och 

rak – den som alltjämt är jordad, rotad.  I paradoxen finns återigen hopp om fortsättning i re-

gressionens återförande av själen till ursprunget. 

Grave säger i en intervju med Lena Mattisson: ”I mina sista diktsamlingar öppnar sig ändå 

undergångsvisionen mot något nytt.” […] ”Jag har läst att vi lever olika parallell-liv där vi 

bland annat föds i ett och dör i ett.”73 Min spårning visar att denna öppning mot någonting nytt 

finns redan tidigt i författarskapet, och jag låter ett citat ur dikten Nyårsvisa från 1943 avsluta 

min redogörelse: 

[…]/ / Det finns inget slut, / det finns bara ett omigen! - / […]74 

 

                                                                 
73 “I mörkret har jag lättare för att skapa” 
74 Inkräktare, s.98 



 27

3 Sammanfattning 

Denna uppsats undersöker Elsa Graves tematik och symbolik. Med utgångspunkt i hennes 

sentida diktning analyserar jag undergångstematiken som jag funnit genomgående gestaltad 

författarskapets kronologiska utsträckning igenom, och ser på återkommande och samman-

bindande symboler.  

Genom en baklängesläsning som metod har jag spårat undergångstematiken och funnit den 

skildrad i tre olika huvudmotiv med varsitt tillhörande förhållningssätt: förintelse och resigna-

tion, moderskap och opposition samt underjord och regression.  

Min inledning redogör sammanfattande för Graves liv och skrivande, och berättar om hennes 

barndoms besök i den gruva i vilken hennes far arbetade, och som lämnat avtryck i en åter-

kommande symbolvärld inom diktningens bildspråk. Inledningen tar också upp Graves dikt-

nings karaktäristik i hennes gestaltningar ur ett både subjektivt och universellt perspektiv. 

Förintelsemotivet, som kronologiskt infinner sig i Graves sentida och slutgiltiga diktning, 

kännetecknas av ett motstånd till den moderna tidens utveckling gällande både teknologin och 

civilisationen. Jag redogör för hur diktningen, som desto närmare slutproduktionen den kom-

mer, präglas av resignation, och vittnar om en kamp som är övergången och förlorad.  

I moderskapsmotivet undersöker jag dikter av mer oppositionell karaktär. Dessa dikter finns 

kronologiskt spridda över tiden, men syns i min läsning som mest efter genombrottet 1948 

och in på femtio- och sextiotalet. Mina analyser av moderskapsmotivet inkluderar också dik-

tandet kring kärleksrelationer, där motståndets karaktär syns överensstämma i motivets håll-

ning, och där diktjagets roll som kvinna integreras i den ofrihet oppositionen står emot.  

Underjordsmotivet, det tredje och sista jag redogör för, tecknas av Grave i en regression ner i 

hennes barndoms gruvas rumslighet, och jag finner det i en kronologi som sträcker sig över 

hela författarskapet med början i debuten 1943. Motivet rymmer både ett innan- och eftersta-

dium och gestaltar liv som existerande i parallella världar. Här syns en kamp på liv och död, 

och ett hopp och en förvissning om förnyelse i förintelsens och födelsens möte i underjorden.  

Integrerat i de motiviska avsnitten redogör jag för ett urval symboler som jag anser följer och 

sammanbinder de olika motiven, där främst havet figurerar både som bärare och bödel, vagga 

och grav, och som upprinnelse till liv och växtlighet. Jag redogör också för trädsymbolen som 
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gestaltare av liv och växtlighet, och som rotad i underjorden vari merparten av diktningen 

landar. Jag tar även kort upp båtsymboliken som, hemmahörande på havet, stävar och sjunker 

i allegorier av människan och civilisationen.  

Undertitelns anslagna tematik och motiv - undergång och underjord – möts i titelns gruva, 

dit Graves dikt genomgående återvänder, och där också min undersökning nu landar och av-

slutas.  
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4 Avslutande diskussion 

I det inledande avsnittet till min uppsats påstår jag att det finns en genomgående och sam-

manbindande undergångstematik i Elsa Graves diktverk, och att det i min genomläsning av 

Graves diktverk framträder i skiftande motiv. Den därpå följande redogörelsen syftar till att 

styrka detta påstående. För den undersökande delen av arbetet visade sig min metod att läsa i 

en baklängeskronologi användbar och väl fungerande för den motiviska indelning jag gör. De 

undersökande avsnitten synes bekräfta mitt påstående och uppfylla syftet med mitt arbete. 

Min studie rör sig från förintelsemotivets dystopiska framtidsvisioner, genom moderskaps-

motivets groteskt präglade diktning till underjordsmotivets regression ned i barndomens gru-

va, dit undergångstematiken och dess symbolik återförs och återföds i, och sammanbinds och 

sammansluts genom mötet i underjorden.  

 Jag vill påpeka att det i de genomgångna diktverken förekommer glidningar motiv och håll-

ningar sinsemellan, och att urvalet diktcitat naturligtvis har skett med beaktande av min upp-

sats syfte och avgränsning. Jag anser dock att min studie ger en rättvisande bild av hur Grave i 

huvudsak relaterar sitt diktjag till de omständigheter och omgivningar det befinner sig i.  

Tematiken och symboliken i Graves diktning framträder i uppsatsen som politiskt pregnant, 

inte bara i de sentida världsproblematiskt orienterade dikterna – i moderskapet blir dikterna 

kvinnopolitiska och det underjordiska motivet får ideologisk karaktär i sina existentiella och 

filosofiska nivåer. Jag finner det anmärkningsvärt att Grave inte i större utsträckning än inom 

förintelsemotivets diktning omskrivs som politisk diktare då hon så tydligt och genomgående 

kommenterar och kritiserar sin omvärld genom sitt diktsubjekts oppositionella hållning. Re-

dan med titeln på sin debutsamling Inkräktare från 1943 visar hon på en medvetenhet och ett 

ställningstagande i det att både titel och innehållande diktning avslöjar en insikt om inbrytan-

det på ett manligt dominerat fält. Det är i de dubbla perspektiven politiken finns integrerad – i 

det subjektiva som gestaltande av det universella – och missar man dubbelheten förlorar dikt-

ningen en essentiell nivå. Denna miss har jag påpekat att Göran Palm gör, och jag ger här yt-

terligare ett exempel på en endimensionell läsning av Graves dikt när jag med hjälp av Brän-

ström Öhman citerar Erik Hjalmar Linders framställning från 1966 av Grave som fyrtiotals-

diktare:”[…] skaldinnan var av en yngre årgång än 40-talsledarna och för övrigt av en öppna-
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re och naivare sort. För henne var inte tidsmedvetenheten en eggande föreställning, sin dikt-

ning såg hon säkert inte som en reflex av tidsläget.”75 Jag hoppas att mitt senaste resonemang 

osäkrar Linders påstående, och fastslår Grave som politisk och flerdimensionell diktare. 

Som avslut noterar jag att det uppstår en dramaturgi i uppsatsens baklängesfärd från framti-

dens och förintelsens flygmaskiner i himlen ner till den underjordiska rumsligheten i Graves 

barndoms gruva, till vilken hon likt en Orfeus återvänder för att - bokstavligen talat - hämta 

upp sin dikt.76 

                                                                 
75 Bränström Öhman, s.25. Där finns i sin tur en not till det citerade stället i Linders Ny illustrerad svensk littera-

turhistoria. Fem decennier av nittonhundratalet, s. 819 
76 Mer om Elsa Grave som orfisk diktare finna att läsa i Algulins nämda och använda verk: Den orfiska reträtten. 
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