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Inledning  

Men intet vinns utan offer; för att få frid har jag offrat verkligheten och slutit mig än 

mer inom mig själv.
1
 

 

Citatet är hämtat från Kerstin Söderholms (1897–1943) dagbokanteckningar, postumt utgivna 

under titeln Endast med mig själv (1947). Vare sig en väljer att i första hand närma sig Endast 

med mig själv som en självbiografisk text eller som ett skönlitterärt verk bland Söderholms 

övriga, är det givande läsning. Innebörden i citatet kan betraktas som en röd tråd, eller kanske 

hellre i termer av en lurande skugga, genom Söderholms hela lyriska författarskap. Ständigt 

återkommer uttryck för längtan efter gemenskap men samtidigt befästs dess omöjlighet. 

Ständigt eftersöks någon form av reell förankring men allting, tingen såväl som självet, verkar 

fly undan och upplösas när det riskerar att fokuseras. Tematiken är kanske som mest 

närvarande i Söderholms diktsamling Ord i natten (1933) där vi möter ett gränsland mellan 

det verkliga och det overkliga; mellan det fysiska och det icke-fysiska eller över-fysiska. 

 Kerstin Söderholm tog del av tidens litterära kretsar bland annat genom sitt 

sekreterarskap i Finlands svenska författareförening.
2
 Söderholm debuterade med 

diktsamlingen Röster ur tingen (1923), varpå diktsamlingarna Mot ljuset på bergen (1926) 

och Rödgula vägar (1928) följde, samt novellsamlingen Det var icke verklighet (1930). Efter 

Ord i natten kom diktsamlingarna Porten (1937) och Mörkret och människan (1941). Vid en 

läsning av Söderholms lyrik går det att dra paralleller till modernistiska strömningar, men 

diktningen tar även nya vägar. Den fria versens form, bruket av de naturlyriska inslagen samt 

de förmedlade känslornas komplexitet och intensitet är aspekter som tillsammans bildar en 

unik helhet. Det går att betrakta det som ett författarskap som ännu inte blivit tilldelat sin 

förtjänta kvot av litteraturvetenskapligt intresse. 

 Söderholms lyrik är intressant att närma sig ut ett queerteoretiskt perspektiv då 

den återkommande tematiken i diktningen har queer relevans. Queera läsningar av dikterna 

kan förhoppningsvis på ett värdefullt sätt hjälpa till att belysa deras innehållsmässiga värden. 

Att Söderholm i sina dagboksanteckningar ger uttryck för bisexualitet eller lesbiskhet samt 

könsöverskridande tankar kan betraktas som en biografisk eller intertextuell vink till att ett 

queerperspektiv på dikterna kan behövas. Den biografiska aspekten har i någon mån påverkat 

mitt val av analysmetod, men syftet med uppsatsen är inte att göra biografiskt förankrade 

tolkningar.  

                                                           
1
 Kerstin Söderholm, Endast med mig själv. Dagboksanteckningar, vol. 1, Helsingfors: Söderström & Co 1947, 

s. 80. 
2
 Karin Allardt Ekelund, ”Ej nöd så länge själen har vingar”, Historiska och litteraturhistoriska studier vol. 60, 

1985, s. 183. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att analysera centrala teman i Kerstin Söderholms diktsamling Ord i 

natten. Något som ska undersökas är dikternas laddade tematik kring känslor av längtan och 

begär samt overklighet och undflyende. Hur manifesteras tematiken i texten? Hur kan de 

förstnämnda typerna av känslor vara kopplade till eller ens förenliga med de sistnämnda och 

hur kan tematiken tolkas? De naturlyriska inslagen är ständigt återkommande i Söderholms 

diktning: vad har naturen för funktion i diktsamlingen? I dikterna finns ett jag som i hög grad 

är närvarande men som ändå kan upplevas svårt att få grepp om. Hur verkar diktjaget vara 

beskaffat och vad kan det ha för innebörd vid tolkningen? Slutligen, diktsamlingen innehåller 

många suggestiva drag – hur kan de tolkas? 

 

 

Metod och material 

Frågeställningarna besvaras genom närläsning och textnära analys av dikter från Söderholms 

diktsamling Ord i natten. Generella drag undersöks och presenteras genom exempel från olika 

dikter i samlingen. Queerteorin fungerar som huvudsaklig tolkningsgrund, men det kommer 

även göras kontextuella jämförelser till tidens modernistiska strömningar. 

 

 

Tidigare forskning 

Trots att Söderholms unika, men ändå modernistiskt förankrade stil väckte en hel del intresse 

vid tidpunkten för författarskapet så har det i efterhand gjorts försvinnande få studier över 

Söderholms författarskap. De texter som trots allt finns att läsa är relativt korta i omfång. Inga 

studier har tidigare gjorts utifrån ett queerperspektiv. 

I Gåtans namn (2001) behandlar Torsten Pettersson nio finlandsvenska 

modernistiska författarskap, bland vilka Söderholms är ett. I kapitlet om Söderholm 

analyserar Pettersson författarens verk, främst de lyriska, mot en modernistisk bakgrund. En 

analys av Söderholms lyrik, skriven av Holger Lillqvist, tillägnas ett kapitel i antologin Bloch, 

Butch, Bertel. Kontextuella litteraturstudier (2009). Analysen görs i en modernistisk kontext 

med fokus på nietzscheanska uttryck.  

”Ej nöd så länge själen har vingar” (1985) heter en biografisk artikel om 

Söderholm av Karin Allardt Ekelund. Till stor del med hjälp av brevväxlingar, främst genom 
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brev till Hadar Vessby, frammanar Allardt Ekelund en bild av Söderholms relation till 

litteraturen och det egna skrivandet. Vissa yttre skeenden, som livshändelser och bostadsbyten 

eller resor (inom Finland eller mellan Sverige och Finland), vävs in i texten. Allardt Ekelund 

lägger stor vikt vid författarens fysiska och psykiska (o)hälsa och drar ett flertal slutsatser 

kring Söderholms inre själsliv. Sanningsinnehållet i texten är svårt att uppskatta. Att Allardt 

Ekelund i någon utsträckning var bekant med författaren är en komplicerande faktor. 

Hadar Vessby, Söderholms brevvän och ännu en bekantskap, gör biografiskt 

förankrade dikttolkningar i artikeln ”Kring ett par dikter av Kerstin Söderholm” (1967). 

Idéinnehållet i dikterna kopplas till anteckningar från Söderholms dagböcker och även till 

innehåll i brev som Söderholm skrivit till Vessby. I artikeln ”Kvinna och författare” (1979) 

tecknar Kerstin Berggren en kortfattad biografisk bild av Söderholms liv utifrån 

dagboksanteckningarna. Berggren fokuserar på aspekter kring ensamhet och resonerar kring 

förtryck på grund av kön. ”Ett systerskap. Några anteckningar kring Kerstin Söderholm” 

(1980) är en artikel av Lars Hamberg där Söderholms liv och person tecknas kort, och något 

indirekt, genom en tolkning av Söderholms vänskap med Hambergs mor. Artikeln innehåller 

vissa hänvisningar till dagböckerna och till brevväxlingar. 

Söderholms författarskap tolkas kortfattat och sammanfattas i flera olika 

översiktsverk. Ett av dem är Bengt Holmqvists Modern finlandssvensk litteratur (1951), där 

biografiska tolkningar görs av några dikter. I Per Erik Wahlunds Finlandssvensk lyrik i urval 

(1949) presenteras utvalda författarskap, däribland Söderholms, kortfattat i inledningen. I 

Finlands svenska litteraturhistoria (2000) beskrivs generella drag i den lyriska delen av 

författarskapet av Holger Lillqvist och en orientering ges kring dagböckerna av Merete 

Mazzarella. I Nordisk kvinnolitteraturhistoria (1996) finns en text av Tuva Korsström som 

ger en liknande orientering kring författaren och verken.
3
  

 

                                                           
3
 Fullständig bibliografisk information över verk som nämns men som inte hänvisas till i uppsatsen presenteras 

här: Hadar Vessby, ”Kring ett par dikter av Kerstin Söderholm”, Svensk litteraturtidskrift vol. 30, 1967:3, s. 133-

140. Kerstin Berggren, ”Kvinna och författare”, Svensk litteraturtidskrift vol. 42, 1979:4, s. 42-45. Lars 

Hamberg, ”Ett systerskap. Några anteckningar kring Kerstin Söderholm”, Horisont vol. 27, 1980:2, s. 9-16. 

Bengt Holmqvist, Modern finlandssvensk litteratur, Stockholm: Natur och kultur 1951, s. 158-163. Per Erik 

Wahlund, Finlandssvensk lyrik i urval, Stockholm: Norstedts 1949, s. 27-29. Holger Lillqvist resp. Merete 

Mazzarella, Finlands svenska litteraturhistoria II, Michel Ekman (red.), Stockholm/ Helsingfors: 

Atlantis/Svenska litteratursällskapet i Finland 2000, s. 98-99 resp. 219-220. Tuva Korsström, ”Det var icke 

verklighet”, Nordisk kvinnolitteraturhistoria, Elisabeth Moller Jensen & Ebba Witt-Brattström (red.), Höganäs: 

Bra böcker 1996, s. 511-512.  
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Teori  

Begreppet ”queer” är svårdefinierbart – en oundgänglig aspekt av queerbegreppets natur. En 

definition krävs dock för att termen ska gå att arbeta med. Queer skulle kort och gott kunna 

sammanfattas som ett ifrågasättande av heteronormen. Därmed måste inte bara sexuella 

identiteter beaktas utan även de könade, flerkönade eller okönade identiteter som ligger till 

grund för dem. All litteratur kan läsas med en queer blick, då även litteratur som kan betraktas 

som ”normal” innehåller sexualitet.  

I Julia Kristevas essä ”Stabat Mater” beskrivs det symboliska språket som en 

”logisk, enkel, positiv, ’vetenskaplig’ kommunikation utan vare sig rytmiska, ’poetiska’ eller 

stilistiska tvetydigheter”.
4
 Det symboliska språket är en del av den patriarkala symboliska 

ordningen. Queerteorins intresse för inkonsekvenser och luckor kan motiveras med 

avståndstagande från det symboliska. De typer av kommunikation som inte ingår i det 

symboliska språket benämns som det semiotiska språket. Kristeva beskriver det semiotiska 

språket som olika uttryck för undanträngda drifter i form av ”rytmer, intonationer, gester”, 

vilka i sitt härrörande från infantila stadier ännu inte fungerar betecknande i den symboliska 

ordningen.
5
 Lyriken är ett tacksamt uttryckssätt för den som vill bryta med det symboliska. 

 

Queerhet, genus och performativitet 

Queerteorin har sitt ursprung i genusteorin och som en logisk följd har den queera läsarten en 

del gemensamt med den feministiska litteraturforskningen. En gemensam grund är det som 

kallas mothårsläsning, vilket innebär att läsa en text utan att underkasta sig dess inneboende 

regler. I förordet till Queera läsningar (2012) beskriver Kivilaakso, Lönngren och Paqvalén 

en queerteoretisk ingång till skönlitteratur som innebär att läsaren fokuserar på textens 

”luckor, sprickor och ologiskheter” liksom dess ”tystnader, det den samtidigt avslöjar och 

döljer, och inte minst det som framstår som avvikande och udda”.
6
 Nämnda textkvalitéer är 

exempel på aspekter som kan vara intressanta att fokusera på vid en queeranalys. 

Sexismens nära koppling till heteronormen, vilka båda är beroende av ett 

könsbinärt system, förklaras av Eve Kosofsky Sedgwick i Between Men (1985). Sedgwick 

beskriver kvinnliga relationer, icke-sexuella som sexuella, som ett kontinuum av 

känslomässiga band kvinnor emellan, men gör en dikotomisk skillnad mellan manlig 

                                                           
4
 Julia Kristeva, ”Stabat Mater”, övers. Ann Runnqvist-Vinde, Stabat Mater, Ebba Witt-Brattström (red.), 

Stockholm: Natur och kultur 1990, s. 87. 
5
 Kristeva 1990, s. 87. 

6
 Katri Kivilaakso, Ann-Sofie Lönngren & Rita Paqvalen, Queera läsningar, Rosenlarv 2012, s. 10. 



6 
 

homosexuell kärlek och andra band mellan män.
7
 Vidare beskrivs hur mäns homosociala band 

bygger på förtryck av kvinnor och att den ”obligatoriska heterosexualiteten” är nödvändig för 

maktordningens upprätthållande. Den obligatoriska heterosexualiteten krävs för att 

nödvändiga patriarkala mekanismer som äktenskap och kontroll av kvinnors kroppar ska 

fungera. Heteronormens roll i maktstrukturer är en viktig aspekt för queeranalysen.  

På grund av de heterosexuella- och könsbinära normernas godtyckligt 

konstruerade grunder löper de alltid risk att genomskådas. Maktrelationen gäller bara så länge 

dess dikotomiska förhållande inte ifrågasätts. Patriarkala lagar och heteronormativitet måste 

fortlöpande skapas för att existera. En viktig del i den process som vidmakthåller 

könsdikotomin och heteronormativitet består av det som Judith Butler kallar performativa 

handlingar. I Gender Trouble (1990) förklarar Butler hur ”acts, gestures, and desire produce 

the effect of an internal core or substance, but produce this on the surface of the body, 

through the play of signifying abcenses that suggest, but never reveal, the organizing principle 

of identity as a cause […] That the gendered body is performative suggests that it has no 

ontological status apart from the various acts which constitute its reality”.
8
 Faktumet att 

könstillhörigheter fortlöpande måste bevisas kan ses som ett bevis för att könskategorier är 

socialt konstruerade. Att identiteter är formbara är en av mina utgångspunkter i analysen. 

Aktuellt i samband med analys av litteratur är den performativa läsning som 

Sanna Karkulehto beskriver i sin text ”Litteraturforskning och queerpolitisk läsning” (2012). 

Performativ läsning går ut på att texter betraktas som ”upprepande »textuella gärningar», 

performativer, som både producerar och avgränsar subjekt”.
9
 Den performativa läsningen har 

som utgångspunkt att det skrivna har en fortlöpande roll i skapandet av identiteter.  

I texten ”Sliding Significations: Passing as a Narrative and Textual Strategy in 

Nella Larsen’s Fiction” (1996) beskriver Martha J. Cutter hur en öppen text kan fungera 

performativt genom att destabilisera identiteter hos läsaren.
10

 Texter som är instabila, 

motsägelsefulla, eller innehåller olösbara mysterier eller andra queerheter kan fungera på det 

sättet då de ”smittar” läsaren med osäkerhet. 

 

                                                           
7
 Eve Kosofsky Sedgwick, Between Men. English Literature and Male Homosocial Desire, New York: 

Columbia university press 1985, s. 2-3. 
8
 Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, New York: Routledge, Chapman & 

Hall 1990, s. 136. 
9
 Sanna Karkulehto, ”Litteraturforskning och queerpolitisk läsning”, Queera läsningar, Kivilaakso, Lönngren & 

Paqvalen (red.), Rosenlarv 2012, s. 24. 
10

 Martha J. Cutter, ”Sliding Significations: Passing as a Narrative and Textual Strategy in Nella Larsen’s 

Fiction”, Passing and the Fictions of Identity, Elaine K. Ginsberg (red.), Durham and London: Duke university 

press 1996,  s. 84. 
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Exkludering och osynlighet 

Det heterosexuella begäret är en performativ handling som könar kroppar. Med den 

utgångspunkten motiverar Monique Wittig i The Straight Mind (1992) sitt påstående om att 

lesbiska inte är kvinnor.
11

 Wittig menar att lesbiska inte har en typ av relation till män som 

innebär personliga, fysiska och ekonomiska tvång och kan därmed i sin icke-relation till män 

inte bli en del av könsdikotomin.  

Wittigs påstående kan bemötas med ett flertal argument. Jacob Hale lägger i sin 

text ”Are Lesbians women?” (2006) fram en listad definition för kategorin ”kvinna” där inte 

bara heterosexualitet utan även faktorer som fysiska attribut, yrken, intressen, könsidentitet, 

kläder, beteenden och erfarenhet av att upprepat ha blivit könad som kvinna ingår.
12

 Hale 

menar att det är en förenkling att säga att heterosexualiteten är det enda som skapar 

könskategorier, då även lesbiska kvinnor påverkas av patriarkatet och tvingas vid upprepade 

tillfällen i livet att på olika sätt underkasta sig heterosexuella män. Lesbiska personers 

placering i en slags gränszon mellan att vara kvinnor och icke-kvinnor är ett av skälen till det 

osynliggörande som drabbar gruppen. 

I Bodies That Matter (1993) visar Judith Butler hur maktstrukturer upprätthålls 

genom att människor måste könas för att få ingå i gemenskapen: ”We see this most clearly in 

the examples of those abjected beings who do not appear properly gendered; it is their very 

humanness that comes into question”.
13

 Den som rättar in sig i ordningen får en identitet, 

medan den som är utanför blir en slags icke-identitet eller icke-människa.  

 I doktorsavhandlingen Kärleken utan namn. Identitet och (o)synlighet i svenska 

lesbiska romaner (2010) fokuserar Liv Saga Bergdahl på lesbisk osynlighet. Bergdahl gör 

skillnad på den osynlighet som samhället påtvingar individen (”garderoben”) och 

osynligheten som individen själv väljer att placera sig i som ett försvar mot en homofob 

omvärld (”doldhet”).
14

 Jag ställer mig tveksam till om det är lämpligt att kalla individers 

aktiva handlingar för att gömma sig från en förtryckande makt som något som de ”väljer”, 

eftersom det kan handla om ett val mellan liv och död. Dock är det viktigt att uppmärksamma 

handlingar som orsakas av internaliserad homo- och/eller transfobi, eller strävanden efter att 

passera. Att passera innebär att kunna röra sig i sociala miljöer utan att ”avslöjas” som 

normbrytare. Cutter förklarar hur en person genom att passera kan undvika det förtryck 

                                                           
11

 Monique Wittig, The Straight Mind. And Other Essays, Hertfordshire: Harvester Wheatsheaf 1992, s. 20. 
12

 Jacob Hale, “Are Lesbians Women?”, The Transgender Studies Reader, Susan Stryker & Stephen Whittle 

(red.), New York: Routledge 2006, s. 290. 
13

 Judith Butler, Bodies That Matter: on the Discursive Limits of Sex, New York: Routledge 1993, s. 8. 
14

 Liv Saga Bergdahl, Kärleken utan namn. Identitet och (o)synlighet i svenska lesbiska romaner, (diss.) Umeå: 

Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet 2010, s. 51. 
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samhället annars skulle pålagt hen, och därmed ta del av gemenskapen.
15

 Bara som delaktig i 

gemenskapen kan en individ bekräftas som en person. Resonemang relaterade till osynlighet 

och gemenskapsproblematik är viktiga för min analys. 

Känslor av skam och misslyckande kan betraktas som oundvikliga beståndsdelar 

i queera eller proto-queera identiteter och är därför något som jag anser måste ingå i ett 

queerperspektiv. Normsamhällets exkludering av den queera individen är en typ av social 

uppfostran som leder till känslor av skam hos individen. Pia Livia Hekanaho beskriver i sin 

text ”Texten, läsarna och affekterna” (2012) hur skammen, till skillnad från skulden som är 

kopplad till enskilda handlingar, färgar hela individens självbild.
16

 Individen definierar sig 

själv utifrån skammen och den påverkar även hur hen förhåller sig till andra. I Feeling 

Backward (2007) beskriver Heather Love hur queera individer kan kastas mellan känslor av 

stolthet och skam, liksom mellan tro på en bättre framtid och förtvivlan.
17

 Kampen mot den 

skam som individen pålagts är ständigt närvarande och kan ta sig ambivalenta uttryck. 

 

Queertolkning av dåtida litteratur 

Sexuella identiteter och könsidentiteter har inte alltid fungerat som de gör idag. Termerna 

homo- och heterosexualitet fick för första gången genomslag i samband med Krafft-Ebings 

Psychopatia Sexualis (1886), där homosexualitet förknippas med psykisk sjukdom. 

Homosexuella handlingar avkriminaliserades i Sverige år 1944 men klassades istället som en 

psykisk sjukdom ända fram till 1979. År 1948 bildas i Danmark Nordens första förbund för 

homosexuellas rättigheter, Förbundet af 1948, ur vilken RFSL skulle komma i dagen två år 

senare. Bergdahl beskriver hur lesbiska kollektiv inte framställs i litteraturen förrän under 

senare halvan av 1900-talet, vilket går att förstå i relation till tidpunkten för 

avkriminaliseringen och de nya möjligheterna till organisering som följde därpå.
18

 Personer 

som levde innan dess hade inte samma möjligheter att tillskansa sig kollektiva identiteter och 

det låg därmed inte till hands att hänvisa till sig själv som lesbisk, queer eller liknande. 

Att tänka i termer av protolesbiskhet eller protoqueerhet är något jag strävar 

efter i hanteringen av identiteter som kan betraktas som föregångare till dagens lesbiska och 

                                                           
15

 Cutter 1996, s. 75. 
16

 Pia Livia Hekanaho, ”Texten, läsarna och affekterna”, Queera läsningar, Kivilaakso, Lönngren & Paqvalen 

(red.), Rosenlarv 2012, s. 72. 
17

 Heather Love, Feeling Backward: Loss and the Politics of Queer History, Cambridge and London: Harvard 

University Press 2007, s. 27. 
18

 Bergdahl 2010, s. 47. 
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queera identiteter. Protoidentiteterna bör inte i första hand betraktas som fixerade identiteter, 

utan som mer flytande former av begär, könsöverskridande handlingar och annorlundaskap.  

Unni Langås använder i sin text ”Vennskap, intimitet og erotiske relasjoner 

mellom kvinner” (2008) uttrycket ”urenhet” för att beskriva hur ”vennskap, intimitet og 

erotiske relasjoner er fenomener med flytende overganger og overlappende eksistens”, vilket 

gör det intressant i queer bemärkelse att tala om ”en dragning og en nærhet mellom kvinner, 

men som icke nødvendigvis er seksuell i betydningen seksuelle handlinger”.
19

 För min del 

kommer jag benämna dessa svårskiljbara dragningar mellan personer som begär. Närheterna 

är intressanta då queera tendenser måste döljas eller kodas för att kunna talas om i litteratur. 

Queert begär kan ofta kamoufleras bakom en fasad av asexuell kärlek. En viktig aspekt är 

dock, som Judith Halberstam resonerar i Female Masculinity (1998), att det är problematiskt 

att direkt sätta likhetstecken mellan dåtida litterär lesbiskhet och verklig lesbiskhet, då det kan 

förstärka den fördom som finns om lesbiska förhållanden som asexuella.
20

  

 Som Claudia Lindén tar upp i sin text ”Är historien alltid redan queer? – Karen 

Blixens lek med gotiken” (2012) har den antika myten om Narcissus återkommande fått 

fungera som symbol för homosexuellt begär i den västerländska kulturen.
21

 Mytens Narcissus 

var en oerhört vacker yngling som en dag drabbades av vansinnigt begär till sin spegelbild när 

han blickade ner på den i en klar källa. I sin förtvivlan över kärlekens omöjlighet förbannade 

han sin bundenhet vid den egna kroppen och tvinade så småningom bort och dog.
22

 Kärleken 

till den egna kroppen kan i litteraturen fungera som en kodad skildring av ett begär till det 

egna könet. I stil med Narcissus upptäckande av sig själv beskriver Halberstam hur 

spegelbilden i litteratur även kan fungera som ett verktyg på vägen till självkännedom i 

relation till omvärlden.
23

 Vidare kan speglingen kopplas till fantasier om transformering eller 

självförakt.
24

 Vattenspeglingens roll är en viktig del av min dikttolkning. 

 

 

                                                           
19

 Unni Langås, ”Vennskap, intimitet og erotiske relasjoner mellom kvinner. Om Jenny av Sigrid Undset og Det 

hendte ingenting av Ebba Haslund”, Tekster på tvers. Queer-inspirerte lesninger, Christine Hamm, Jørgen 

Magnus Sejerstad & Lars Rune Waage (red.), Trondheim: Tapir Akademisk forlag 2008, s. 120. 
20

 Judith Halberstam, Female Masculinity, Durham and London: Duke University Press 1998, s. 109. 
21

 Claudia Lindén, ”Är historien alltid redan queer? – Karen Blixens lek med gotiken”, Queera läsningar, 

Kivilaakso, Lönngren & Paqvalen (red.), Rosenlarv 2012, s. 108. 
22

 Publius Ovidius Naso, Metamorphoser, vol. 1, övers. Harry Armini, Malmö: Allhems förlag 1969, s. 95-101. 
23

 Halberstam 1998, s. 100. 
24

 Halberstam 1998, s. 106-107. 
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Analys 

Modernisten Söderholm 

Från slutet av 1800-talet och under den tidigare delen av 1900-talet var de omvälvande 

litterära och konstnärliga strömningar som går under den gemensamma beteckningen 

modernism livskraftiga i Europa. De konstnärliga uttrycken skiljde sig åt drastiskt, då så 

skilda uttryckssätt som symbolism, expressionism och dadaism kunde röra sig under samma 

paroll. Utmärkande för modernisterna är en konstnärlig-politisk agenda som går ut på att bryta 

mot konventioner och sträva efter att finna helt nya uttryckssätt, samt en stor tilltro till 

litteraturens och konstens potential att revolutionera samhället.   

 Som Peter Luthersson kommenterar i Svensk litterär modernism. En stridsstudie 

(2002) spelade det moderna samhället som började växa fram vid tiden, med ny teknik och 

medföljande förändrade livsvillkor för människor, onekligen stor roll för den modernistiska 

rörelsens tillkomst.
25

 Begreppet ”Ny kvinna” används, bland andra av Ebba Witt-Brattström i 

sin Södergran-studie Ediths jag (1997), för att betona vikten av det breddande livsutrymme 

och den ökande delaktighet i offentligheten som kvinnor tog del av i början av 1900-talet i 

samband med den omfattande kvinnoemancipationsrörelsen.
26

 I Andersen och Normann 

Danielsens text ”Djuna Barnes’ Nightwood, en avantgardistisk, lesbisk motdiskurs” (2008) 

ges fördjupad förståelse för den Nya kvinnan. I Krafft-Ebings Psychopathia Sexualis 

förklarades kvinnorättskvinnan som pervers och psykiskt sjuk, och hon var både lesbisk och 

maskulin.
27

 Som en feministisk strategi gestaltades ofta androgynitet av kvinnliga författare 

under 20- och 30-talen. Detta kunde dels fungera som ett erövrande av motståndarnas vapen 

och dels som en idealistisk fantasi om att befrias från könsroller.
28

  

 Framåtskridande i ordets bemärkelse måste innebära att något lämnas bakom. 

Love förklarar hur modernitetens strävan efter perfektion innebär att förtryckta grupper i 

ökande grad stämplas som oönskad ”backwardness”.
29

 Samtidigt som marginaliserade 

grupper, såsom kvinnor eller protoqueers, i större utsträckning kunde leva sina liv friare så 

kan deras oönskade ”primitivitet” ha framstått som mer synlig. För att få ingå i det moderna 

                                                           
25

 Peter Luthersson, Svensk litterär modernism. En stridsstudie, Stockholm: Atlantis 2002, s. 96. 
26

 Ebba Witt-Brattström, Ediths jag. Edith Södergran och modernismens födelse, Stockholm: Norstedts förlag 

1997, s. 15. 
27

 Britt Andersen & Vera Normann Danielsen, ”Djuna Barnes’ Nightwood, en avantgardistisk, lesbisk 

motdiskurs”, Tekster på tvers. Queer-inspirerte lesninger, Christine Hamm, Jørgen Magnus Sejerstad & Lars 

Rune Waage (red.), Trondheim: Tapir Akademisk forlag 2008, s. 158. 
28

 Andersen & Normann Danielsen 2008, s. 159 
29

 Love 2007, s. 5-6. 
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måste passerandet varit viktigt. Någon form av självcensur kan ha fungerat som ett sätt att 

passera för författare från marginaliserade grupper.  

Modernisternas känslomässiga förhållande till moderniteten var ett ambivalent 

sådant. Världskriget medförde både konkreta negativa effekter för individer och troligtvis 

osäkerhet gällande tillvarons beständighet. Luthersson resonerar kring hur en del modernister 

kan ha sett kriget som en förväntad effekt av modernitetens destruktiva verkan, vilket 

sporrade dem i deras strävan att skapa en annan värld.
30

 Vidare var det många modernister 

som anslöt sig till de politiska extremerna i sina idealistiska strävanden.
31

 Därmed innebar 

mellankrigstiden en upptrissning av de modernistiska tendenser som funnits sedan tidigare. 

 I sin studie av den litterära debatten i Sverige konstaterar Luthersson att den 

svenska litteraturkritiken länge betraktade alla modernistiska uttryck som ren formalism.
32

 

Vissa formalistiska ”modernister” fanns i Sverige, men de hade inte mycket gemensamt med 

de egentliga modernisterna. Luthersson beskriver hur ”plundringsgodset” från modernismen 

presenterades som modernism ”och denna identifikation fick man välsignad av i tur och 

ordning de svenska litteraturkritikerna och de svenska litteraturhistorikerna”, samt att ”den 

verklighetsbild som utgjorde stilgreppens motivering och de utomestetiska ambitioner som 

utgjorde motiveringen för själva konstskapandet, tog man inget ansvar [för]”.
33

 Istället för att 

revolutionera litteraturen, konsten och samhället gjordes alltså försök att integrera 

modernistiska uttryck i de traditionalistiska institutionerna. 

  Avgörande för modernismens inträde i svenskspråkig litteratur var uppkomsten 

av en ny generation finlandssvenska författare som anammat den modernistiska andan, där 

namn som Edith Södergran och Hagar Olsson ingår, liksom Kerstin Söderholm. I Gåtans 

namn lägger Torsten Petterson fram flera förklaringar till varför modernismen fick så pass 

stort genomslag just i den finlandssvenska minoriteten. Dels kan de omvälvande förändringar 

som skedde i Finland vid tidpunkten ha spelat in. Landet vann självständighet 1917 varpå 

inbördeskriget mellan de ”röda” och de ”vita” bröt ut 1918, med påföljd av de senares seger.
34

 

Dessa händelser kan ha medverkat till en positiv framtidstro och utvecklingsoptimism hos 

Finlands borgerliga författare.  

Vidare resonerar Pettersson kring hur den nyblivna finska kulturinstitutionens 

strävan efter att skapa en nationell identitet kan ha verkat hindrande för författare med 

                                                           
30

 Luthersson 2002, s. 172. 
31

 Luthersson 2002, s. 202. 
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 Torsten Pettersson, Gåtans namn. Tankens och känslans mönster hos nio finlandssvenska modernister, 

Stockholm/Helsingfors: Atlantis/Svenska litteratursällskapet i Finland 2001, s.12. 
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modernistiska ambitioner. Effekten var att finlandssvenskarna blev friare än finnarna och 

tvåspråkiga författare valde att skriva på svenska.
35

 Ett ytterligare skäl Pettersson lägger fram 

är den finlandssvenska minoritetens internationalitet och eventuella upplevelse av rotlöshet.
36

 

Denna förklaring kan vara av vikt – finlandssvenskar skulle kunna tillhöra ett slags 

mellanförskap, om en upplevelse av att varken helt vara finnar eller helt svenskar finns. 

Finlandssvenska författares blickande utanför landets gränser mot Europa kan förklaras av 

detta, liksom det modernistiska idéinnehållets attraktionskraft.  

 Att våga sig på en definition av vad som är ett modernistiskt författarskap är inte 

helt enkelt. Som tidigare nämnts krävs en ambition att inte bara vilja förändra litteraturen och 

konsten utan även samhället och människan.
37

 Pettersson berör vikten av aspekter som 

författarskapets position i tiden, om författarskapet tidigare hänvisats till som modernistiskt 

samt uppfyllandet av ett antal egenskaper som betecknas som modernistiska.
38

 Det handlar 

dels om formmässiga aspekter och dels om tematiska och innehållsmässiga drag. 

I modernistisk lyrik är fri vers allra vanligast, kombinerat med ett invecklat 

bildspråk.
39

 Söderholms Ord i natten är genomgående skriven på fri vers. Holger Lillqvist 

menar i sin uppsats ”Symbolism och nietzscheanism hos Kerstin Söderholm” (2009) att 

Söderholm i sina dikter har ett mer direkt tilltal än de samtida modernisterna och därmed ett 

mindre svårtillgängligt uttryckssätt än vad som var vanligt.
40

 Reflektionen är endast delvis 

applicerbar då dikterna varierar kraftigt i grad av öppenhet för tolkning. Ofta används ett 

tilltal som framstår som ärligt och direkt medan ett flertal andra dikter i hög grad vilar på 

avancerad metaforik och symbolik.   

En stark fokusering vid jaget och självanalys är ett utmärkande drag i 

modernistisk litteratur.
41

 Att Söderholms lyrik uppfyller den kvalifikationen är uppenbart. 

Genom diktsamlingen finns ett ständigt närvarande jag. Det inåtriktade kontemplativa draget 

tar sig uttryck i beskrivningar av diktjagets upplevelser samt genom hens djupa begrundande 

av den egna beskaffenheten och positionen i relation till omvärlden.  

I nietzscheansk anda ansåg modernister det möjligt för en individ att genom 

jagfokusering omskapa sin identitet efter egen vilja, oavsett om personen kommer från en 
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privilegierad bakgrund eller inte.
42

 Witt-Brattström framlägger hur denna idé fick stor 

genomslagskraft bland kvinnliga intellektuella, troligtvis på grund av att deras starkt 

marginaliserade position nyligen satts i rörelse.
43

 Ensamhet, ett återkommande tillstånd i 

Söderholms diktning, kan enligt Lillqvist betraktas som ett verktyg för pånyttfödelse till ett 

nietzscheanskt upphöjt jag.
44

 Endast genom ensamhet, eller egentligen genom att tappa bort 

sitt nuvarande jag, skulle jaget kunna återfinna sitt nya jag. För Söderholms sökande diktjag 

framstår dock de ultimata svaren och pånyttfödelsen som mycket avlägsna, om de ens finns. 

 Lillqvist förklarar att ”[k]ontaktlöshet och främlingskap i relationen till 

yttervärlden – såväl naturen som mänskorna – är ett problemkomplex som i olika 

gestaltningar återfinns hos åtskilliga modernister”.
45

 Tematikens problematik är onekligen 

kopplad till den idealiserade, i bemärkelsen radikala, världsåskådning som hör modernisterna 

till. Den kompromisslösa inställningen kan skära sig mot verkliga mänskliga relationer. Hos 

Söderholm vidareutvecklas tematiken under författarskapet och dras mot sin spets, vilket 

Lillqvist menar bryter mot den tendens som syns hos övriga modernister att under 20-talet 

börja återgå till mer jordnära verklighetsskildringar.
46

  

Naturbesjälningar, frekvent förekommande hos Söderholm, är ett vanligt 

modernistiskt grepp som ofta har som funktion att spegla diktjagets inre.
47

 I Söderholms 

diktning syns dock ett ambivalent och något svårtolkat förhållande till naturen. Lillqvist 

menar att detta å ena sidan skulle kunna betraktas som ett frångående från de typiska 

symbolistiska uttryckssätten så att naturen inte direkt speglar jaget, men anser det mer 

lämpligt att se det som uttryck för en fördjupad jagproblematik.
48

 Jag är beredd att instämma 

angående naturens funktion som spegling av diktjagets inre i Söderholms lyrik. Då 

Söderholms diktjag onekligen är komplicerat kan fenomenet betraktas som ett tillspetsat 

modernistiskt uttryck. De tvetydiga eller svårgreppbara dragen kan tolkas som uttryck för det 

undermedvetna, i psykoanalytisk bemärkelse. 

Lillqvist menar att spegelbilden bör kopplas till idealism inom den 

symbolistiska traditionen och beskriver hur vattenspeglingen av naturen kan fungera 

idealiserande i Söderholms dikter.
49

 Jag motsäger inte det men anser att jagspeglingen är mer 

intressant. Lindén påpekar att spegelmotivet är särskilt vanligt i mellankrigstidslitteratur och 
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att den många gånger skildrar lesbiskt begär.
50

 Jag kommer att gå in djupare på naturens roll 

och vattenspeglingen under rubriken ”Naturen”. 

 

 

Gränstillståndets ambivalens 

Dikotomier som närhet och avstånd har en central funktion i Ord i natten. Främst ges uttryck 

för avstånd, ofta ett till synes oöverbryggbart sådant. Närheten finns men den framstår som 

skör och tillståndet är i regel föremål för längtan. Vad den föreställda närheten består i kan ta 

sig skilda uttryck, men återkommande skildras en längtan efter mänsklig gemenskap. 

 

Då känner jag på engång 

att ljuset inte är ditt 

och det är icke heller mitt, 

men det är den gestaltlösa rymden mellan två 

                       människor, 

den som skiljer oss. (s. 17)
51

 

 

Citatet från dikten ”Du bär på ett ljus” ger ett tydligt exempel på det avstånd som verkar 

omöjligt att överskrida, här mellan två mänskliga individer. Den gestaltlösa rymden har en 

generell prägel och det kan vara på sin plats att se det som ett avstånd som inte bara existerar 

mellan två specifika människor utan mellan alla kombinationer som är möjliga av ”två 

människor”. Trots att det går att tolka en viss uppgivenhet i tillståndet så är det viktigt att 

märka att det inte är människorna i sig som är omöjliga att beröra eller bli berörd av. Mötet är 

på något plan möjligt om den ”gestaltlösa rymden” undanröjs, vilken framstår som något mer 

eller mindre externt från människans inre. 

 Jag vill använda termen ”undflyende” i samband med Söderholms diktning även 

om det inte är helt oproblematiskt. Att göra skillnad på undflyende och närmande kan vara en 

definitionsfråga då applicerbarheten beror på vad eller vem som placeras i centrum. Det går 

att tala om närmanden och undflyenden om definitionen sker utifrån diktjaget i relation till ett 

mänskligt kollektiv, men om den sker utifrån ett friställt diktjag är det kanske rimligare att 

tala om fluktuationer i diktjagets objekt för längtan. Jag kommer i fortsättningen att tala om 

närmanden och undflyenden, dels därför att den mänskliga gemenskapen upptar en viktig roll 

i diktsamlingens tematik och dels av andra skäl som ska behandlas längre fram. 

 

– en alltuppfyllande, sugande längtan 

                                                           
50

 Lindén 2012, s. 108. 
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att bara få glida allt längre och högre 

– slutligt försvinna 

engång bli borta 

såsom en droppe försvinner i ändlösa 

         rymden. (s. 33) 

 

Citatet kommer från dikten ”Vid stranden”, i vilken illustreras något som kan tolkas som en 

typ av undflyende – diktjaget vill befrias från existens. Den längtan som förmedlas är 

jämförbar med den som i flera andra dikter riktas till mänsklig gemenskap, men här är den i 

hög grad riktad åt ett motsatt håll, alltså från den mänskliga gemenskapen. I det ovan anförda 

citatet, från ”Du bär på ett ljus”, symboliserar rymden en oönskad barriär medan den i ”Vid 

stranden” får figurera som ett föremål för längtan och medel för befrielse.  

En fråga som uppkommer är om det är diktjagets inneboende ambivalens som 

orsakar det fluktuerande tillståndet av längtan till/bort, eller om det är tillståndet i sig som är 

orsaken till ambivalensen. Det skulle kunna betraktas som att det är diktjagets ovilja att välja 

att ställa sig antingen innanför eller utanför den mänskliga gemenskapen som gör att hen 

vacklar på gränsen. Alternativt är längtan bort från gemenskapen en motreaktion på diktjagets 

icke självvalda uteslutning från den begärda gemenskapen. I vilket fall uppvisar diktjaget 

svårigheter att befinna sig i både gemenskap och icke-gemenskap. Ett kollektiv kräver att det 

finns uteslutna ”andra”, vilket görs genom skapandet av regler för vilka kroppar, identiteter, 

handlingar med mera som får ingå. För den som utan problem uppfyller kraven finns det bara 

vinster med att vara en del av kollektivet. För diktjaget är gemenskapen för svår, men icke-

gemenskapen är heller inte nog. 

 

Intill döden har jag gått 

så nära 

att dess kyla ännu dröjer kvar i min dräkt. 

Branter, branter omkring mig vart jag ser. 

Till förklaringens svala, 

ljusdruckna höjder 

blir jag aldrig frälst. 

  

Ty min själ är lika mycket fylld 

av blommornas liv 

av markernas liv 

av gräsets mjuka växt. 

Lika nära  

är mig evighetens pulsslag 

i svällande skott 

i sjudande grönska 

som i bergen ljusflod 

omätliga ro. 

[…] 

En människas bottenlösa stämma 

är den enda bryggan till livet 

när man redan är utanför dess gräns. (s. 30-31) 
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I dikten ”Är det enda sanna i mitt liv”, som citatet kommer ifrån, möter vi ett diktjag som ger 

intryck av att vara transparent och bara delvis förankrad i den materiella världen. Det är ett 

tillstånd som kan betraktas som representativt i många av samlingens dikter. Enligt citatet är 

det endast en människas stämma som kan kalla tillbaka diktjaget till livet. Det framstår som 

att en tillgänglig eller på avstånd åtrådd mänsklig gemenskap är den positiva kraft som får 

diktjaget att vilja behålla kontakten med den fysiska världen, men samtidigt måste det finnas 

skäl till att diktjaget ändå driver kring livets gräns.  

I ”Är det enda sanna i mitt liv” finns en nära koppling mellan mänsklig närhet 

och liv, medan avsaknaden av närhet innebär icke-liv eller icke-existens. Diktjagets existens 

är beroende av bekräftelse från kollektivet. Butler menar att människor konstrueras inom 

normativa ramar och definieras i relation till det ”omänskliga”.
52

 När en individ inte 

underordnar sig kollektivets normativa lagar ställs hen utanför det och därmed utanför det 

mänskliga. Att vara ”omänsklig” är en icke-identitet; en icke-existens. För att finnas till 

behöver diktjaget mänsklig närhet men kan omöjligen ingå i kollektivet fullt ut på grund av 

dess repellerande kraft på allt ”omänskligt”. 

Den växelverkan som sker i diktsamlingen kring materialisering och 

transcendens har nära kopplingar till resonemangen om närhet och avstånd. Citaten kommer 

från ”Det susar i de täta pilbladen” respektive ”Vid stranden” och ska illustrera mina 

resonemang kring den viktiga dikotomin materialisering och transcendens: 

 

Det susar i de täta pilbladen vid vägen. 

Du 

Det är någon som andas 

talar 

ler. 

 

Vinden är stark 

sjungande 

vinfylld. 

 

Böljande rågax 

sol över vägen 

du. (s. 35-36) 

 

Jag vore helt lycklig 

om inte en sakta och tärande spänning 

          jag kände 

mellan mitt hjärta som flyr 

och mig själv, som är bunden vid 

    marken. (s. 33) 

 

                                                           
52

 Butler 1993, s. 8. 



17 
 

I diktsamlingen kopplas avstånd från den mänskliga gemenskapen till transcenderande 

tillstånd, vilket märks i den flyktiga och overkliga diktvärlden i ”Vid stranden”. På 

motsvarande sätt märks det att tillstånd av mänsklig närhet i högre grad förankras i de 

materiella diktvärldarna, vilka innehåller det konkreta och jordnära bildspråk som kan ses i 

”Det susar i de täta pilbladen”. Att det ligger till på det beskrivna sättet går att tolka som ett 

uttryck för hur människor ”blir till” på ett fysiskt plan genom att definieras av den mänskliga 

gemenskapen och att det endast är genom den andres blick som jaget materialiseras. Butler 

menar att kön inte kan särskiljas från genus, då könet är en konstruktion av en konstruktion.
53

 

Genom en ändlös mängd kulturbetingade värderingar framskapas ”sanningar” om en individ i 

kollektivet. En kropp måste definieras som en sådan för att kunna existera i kollektivet. 

Diktjaget är i högre grad ett kännande och görande subjekt i transcendensen 

medan hen ofta agerar som passiv betraktare i dikter som innehåller en materialiserad tillvaro. 

Vissa dikter innehåller övergångar mellan de båda stadierna. I ”Vid stranden” står diktjagets 

egna tankar, känslor och position i fokus och orden jag, mitt eller mig uttalas hela fyra gånger 

i det korta stycket. Diktjaget reflekterar över vad som saknas hen och beskriver en känsla av 

spänning samt sin markbundenhet. I ”Det susar i de täta pilbladen” är situationen en annan då 

diktjagets närvaro främst manifesteras genom tilltalet av det motsatta duet. Butler menar att 

jaget endast blir till genom att hänvisa till sig själv som ”jag”.
54

 Att jaget i lägre utsträckning 

kallar sig ”jag” i den materialiserade diktvärlden kan tolkas som ett osynliggörande. 

Min tolkning är att det materialiserade tillståndet orsakar en splittring i diktjaget 

då aspekter som självbild, begär och fysisk kropp inte överensstämmer ut en normativ 

synvinkel. Diktjaget undviker att hamna i centrum för uppmärksamheten och gör det genom 

en fokusering vid duet, undvikande av jag-invokationer och undvikande av självfokusering. 

Genom att inte koppla känslor, sinnesintryck och fysisk positionering direkt till jaget blir 

jagets kropp dold, trots att den måste vara där liksom en fotograf som inte syns på bilden. Det 

går att se en överensstämmelse med den ”doldhet” Bergdahl beskriver. Det materialiserade 

diktjagets osynlighet kan tolkas som ett försvar mot en fördömande omvärld.
55

  

Doldheten kan även tolkas som ett internaliserat förakt och avståndstagande från 

självet och kroppen. Skamkänslor kan uppkomma hos en person som blivit avvisad eller 

ignorerad när hen visat intresse eller varit aktiv på annat sätt i en social interaktion.
56

 I ”Det 

susar i de täta pilbladen” visar fokuseringen vid duet att jaget har ett intresse. Diktjagets 
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osynlighet och passivitet kan tolkas som rädsla för att bli avvisad, men det finns inget i 

situationen som tyder på att något sådant kommer ske. Skamkänslor påverkar självbilden och 

kan bli delaktiga i formandet av en persons identitet.
57

 Min tolkning är att skammen redan är 

en del av diktjagets identitet och därför inverkar på hens position i relation till omgivningen. 

 Langås konstaterar att homoerotiska tendenser kan passera obemärkta under en 

heterosexuellt inställd blick.
58

 Närheten som skildras i ”Det susar i de täta pilbladen” framstår 

som ”oskyldig” – men varför är diktjaget då så noga med att hålla sig dold? Närhetslängtan 

kan tolkas som flytande uttryck för begär, den kan åtminstone inte särkopplas från det.
59

 

Diktjagets doldhet får varningsklockor att ringa. Hens osynlighet kan betraktas som en 

nödvändig maskerande åtgärd om hens relation till duet innebär en social och/eller 

tankemässig omöjlighet – en queerhet. Tolkningen stärks i relation till dikten i övrigt, där 

queera element som vatten och mörker är närvarande. Detta ska återkommas till senare. 

 

Allt levande är så nära. 

Vi mänskor behöver inte ängslas och frysa. 

Allt är ett 

[…] 

Mänskotankarna är inte längre plåga, 

det finns inga frågor, 

ingen önskan 

allt är vårt. 

Gåtorna skall alla öppnas, 

allt är klarhet, 

allt är trygghet. 

Det är så lätt att leva. (s. 41-42) 

 

Citatet härrör från den tredje och sista delen av ”Sjukdom”, den korta diktsvit inom vilken 

diktsamlingens enda tydliga transcenderande tillstånd av mänsklig närhet skildras och därmed 

undantaget som bekräftar min regel. Diktsviten verkar skildra ett sjukdomstillstånd som 

diktjaget befinner sig i. Dikten avviker tydligt från övriga dikter med ett känslomässigt 

tillstånd som drar tankarna till religiös eufori. I dikten skildras en febrig dröm om ett annat 

öde än det som består i växlande närmanden och undflyenden. I den kollektiva 

transcendensen behöver ingen plågas, ängslas eller längta för det finns inget som skiljer 

människorna från varandra. I sammansmältningen beskrivs något som framstår som ett 

kollektiv av sammankopplade medvetanden. Den viktiga aspekt jag vill lyfta fram är att det 

framstår som att oberoendet av fysisk kropp är det viktigaste och kanske enda kriteriet som 

krävs för att mänsklig närhet fullt ut ska uppnås. Det går att uttyda en i det närmaste desperat 

fråga: kunde vi komma nära varandra om våra kroppar inte stod i vägen?  
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Naturen 

I Söderholms diktning är naturlyriska inslag frekvent återkommande och fyller viktiga 

funktioner. Generellt går det att beskriva naturen som en idealiserad sådan, som kännetecknas 

av allt ifrån det subtilt ljuva till det mystiskt överjordiska. Söderholms natur är ett 

multiredskap som dels används för att skapa förankring i och närhet till en fysisk värld, men 

som även är ett viktigt element i skildringar av transcenderande tillstånd. Ytterligheternas 

olikhet är dock relativ. I dikterna sker närmanden mot materialisering men tillstånden 

kommer aldrig för nära verkligheten, på samma sätt som dikternas transcendens består i 

skeenden som aldrig helt når upplösning.  

Naturskildringarna spelar som sagt en viktig roll i att skapa en känsla för vilken 

grad av transcendens diktens värld befinner sig för tillfället, så det går att uttyda vissa mönster 

i bildspråket och gestaltningen. Transcenderande skildringar skapas med hjälp av skira 

blommor, bergen, vinden och himlavalvet medan mer fysiskt förankrade gestaltningar i större 

utsträckning innehåller bildspråk i form av solen, jorden och olika namngivna trädslag. 

Symboliken talar till stor del för sig själv. Transcendensen kännetecknas av det eteriskt 

vackra, det flyktiga och det överjordiskt storslagna. Solen står för liv och jorden är en symbol 

för fruktbarhet och kvinnlighet – för all materiell grönska krävs de båda. 

 

Det var solsken en sommardag 

barrdoft 

mossiga stenar. 

Engång låg en människas hand 

bredvid en annans i solen på en sten. 

 

En enda gång 

två människors händer 

på jordens sten. (s. 14-15) 

 

I diktcitatet, från ”Det var solsken”, syns ett exempel på hur solskenet vanligen används i 

dikterna. Det är närvarande i en materialiserad diktvärld och kan kopplas till fysiska 

sensationer. Inom ramen för dikten ryms barrdoft men det går även att ana den pirrande 

känslan i handens hud från det värmande solskenet, lika väl som känslan av den solvarma 

stenen mot huden. Ljuset är centralt i Ord i natten, men det bör göras skillnad på solljuset och 

det överjordiska skenet. Det förstnämnda hör naturen till medan det senare inte har med 

naturen att göra. Det är det kalla ljus som exempelvis avses i ”förklaringens svala/ 

ljusdruckna höjder” (s. 30) i ”Är det enda sanna i mitt liv”, eller ljuset som motsvarar ”den 

gestaltlösa rymden mellan två människor” i ”Du bär på ett ljus” (s.17). 
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Den materialiserade diktvärlden är en värld av fysiska intryck och sinnlighet. 

Diktens natur spelar en avgörande roll genom att förse subjektet med sinnesintryck, 

barrdoften och den solvarma huden tjänar som exempel på det. Jag har tidigare konstaterat att 

diktjaget iklär sig en högre grad av anonymitet i den materialiserade diktvärlden. Det är 

således i första hand ett implicit diktjag som upplever de fysiska sensationerna, men ändå sker 

det. Det går alltså att se en koppling mellan en materialiserad diktvärld och en fysisk-

emotionell upplevelse av naturen. Likaså är det i den här materialiserade typen av diktvärld 

som närmandet mot mänsklig gemenskap sker. Ofta manifesteras det i den fysiska världen 

genom ett tilltalat du. Gemenskapen med en annan människa hänger således ihop med närhet 

till naturen och sinnlighet. Petterson menar att naturgemenskapen kan friställas från den 

mänskliga gemenskapen i Ord i natten.
60

 Jag anser att det finns en tydlig korrespondens 

mellan de båda, det gäller bara att identifiera naturens skilda funktioner. 

I Söderholms diktning går det alltså att se en sinnlighet i kombination med 

mänsklig närhet och naturnärhet, vilket öppnar för att tala om begär. Det sexuella begäret, 

främst det queera, och den fysiska kroppen kopplas i den västerländska kulturen ofta ihop 

med djuriskhet och naturen. I Ann-Sofie Lönngrens text ”Queer ekokritik – exemplet 

Strindberg” (2012) visas hur det högre värderade definieras i relation till vad det inte är, 

genom att en dikotomisk skillnad görs.
61

 Motsatsförhållandena kan vara hjälpsamma vid en 

undersökning av olika förtrycks samverkan. Naturens position är dock inte helt stabil: den kan 

vara underordnad kulturen, men den kan även representera det ”goda” naturliga.
62

 När naturen 

kombineras med någon typ av ”den andre” så står den dock ofta för det negativt primitiva, 

vilket fungerar som en typ av maktutövande gentemot förtryckta grupper.  

Förvisandet av ”de andras” identiteter, kroppar, känslor m.m. till naturen leder 

till att naturen i litteraturen kan bli en farlig plats, då den innehåller allt det förbjudna. 

Diktjagets ambivalens kan tolkas som en längtan efter att bejaka de aspekter av hens inre som 

bara får existera i naturen, men samtidigt finns en rädsla för att sjunka ner i naturens ”smuts” 

och aldrig lyckas ta sig upp igen. 

 Närhet till naturen hör ihop med mänsklig gemenskap, men trots det är de 

naturlyriska inslagen viktiga även i transcendensen. Min uppfattning är dock att den 

transcenderade naturen är en mindre verklighetsförankrad natur, och därmed beskaffad 

annorlunda – trots att det i båda fallen handlar om en idealiserad natur. Som tidigare nämnts 
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skiljer sig bildspråket åt. I transcendensen skildras i högre mån det vackert sköra i naturen, 

samt det svårgreppbara och storslagna.  

Liksom drömskt kan transcendenta intryck framföras i fragment; bilder hämtade 

från naturen glider snabbt undan igen och ersätts av andra. I Anka Ryalls text ”Et sapfiskt 

perspektiv” (2008) beskrivs hur fragmentarisk uppbyggnad kan betraktas som ”fotoalbum”, 

där förbindelsen mellan bilderna kan vara antingen tematisk eller kronologisk.
63

 Bilderna 

Söderholm förmedlar är dock i vissa fall mycket svårordnade, som om många bilder plockats 

bort. Detta leder till att de enskilda tingen inte lätt kan placeras i ett sammanhang, alltså i en 

omgivande natur, vilket skapar en känsla av otrygghet. Dikternas oförutsägbara struktur har 

en destabiliserande effekt, som kan fungera performativt både på personer i texten och hos 

läsaren.
64

 Exempel på fragmentarisk uppbyggnad kan ses i ”På berget”: 

 

– Någon har gått med långsamma steg förbi  

mitt huvud, 

  och en osynlig mantelflik har snuddat vid mitt  

bröst. 

Här blir klippans ord så sällsamt stora i tyst- 

nan, 

här försvinner mänskoaningar som stoftkorn i 

rymdhavets omätlighet. 

 

Vid synranden glänser det två vita fågel- 

vingar 

likt två blinkande stjärnor. (s. 69) 

 

Det skapas ännu mer motstånd mot inordning i verkligheten då naturinslagen ofta inte beter 

sig som förväntat. Därmed sätts andra regler än i en verklig natur och det drömska intrycket 

förstärks. Ett återkommande grepp hos Söderholm som har den effekten är naturbesjälningar. 

I citatet ovan är det klippan som besjälas och upphöjdheten hos dess ord gör människan 

obetydlig i jämförelse. I ett flertal andra dikter har naturbesjälningarna en liknande effekt. 

Diktjaget skiljs från den mänskliga gemenskapen men genom besjälningen görs samtidigt en 

distinktion mellan diktjaget och naturen. Utöver den överhöghet som den besjälade naturen 

ibland tillskrivs innehåller den ofta något element av mystik som gör dess natur främmande 

för diktjaget. Detta motsäger dock inte möjligheten att tolka den besjälade naturen som en 

spegling av diktjagets inre. Mystiken kan med fördel tolkas som ett uttryck för diktjagets 

oförståelse inför aspekter av det egna jaget.  
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 Vatten förekommer ofta och i skilda former: oftast skildras havet, men i vissa 

fall en sjö eller källa. Med metonymisk verkan tecknas vattendroppar och dyningar, ibland 

används bara ord som konnoterar till vatten såsom näckros eller brygga. Liksom hos resten av 

naturen, och kanske i ännu högre grad, är det lämpligt att i vattnet tolka speglingar av jagets 

inre. Lillqvist menar att vattnets funktion är att ge en idealiserad spegling av stranden och 

skogen, då de blir ”’burna’ ovan vattnen av luften”.
65

 Jag är dock av åsikten att det är 

speglingen av diktjaget som är vattnets primära funktion, en tolkning som öppnar upp för ett 

flertal vidare tolkningsmöjligheter. I den relativt långa dikten ”Septembernatt” finns flera 

exempel på vattenrelaterade liknelser som förekommer: 

 

Det driver tunga skyar över himlen, 

en stjärna blinkar till. Som forsars dån 

är skogens sus. Likt ångestfulla härar 

det kommer närmare och sveper om min själ. 

[…] 

jag är en stelnad droppe blott i frusen is. 

[…] 

Som bottenlösa brunnar nalkas mörkret och famnar mig… (s. 45-47, 50) 

 

Diktjagets ångest liknas vid dånande forsar, den stelnade droppen kan symbolisera ensamhet 

och de bottenlösa brunnarna talar om något onämnbart. Att liknelserna är kopplade till jagets 

inre är lätt att se. Vattnets koppling till diktjaget är inte lika uppenbart i alla dikter som i 

denna, men förekomster av dessa tydliga liknelser talar för att vattnet även i andra fall kan 

berätta något om diktjaget. Vattnet används ofta för att skildra något outforskat eller 

onämnbart – något som kan härröra från diktjagets inre. 

 

Först var dina ögon bara havet. 

Blågrönt skiftande, 

speglande, 

strandlöst sökande 

som det. (s. 10) 

 

I citatet från ”Först var dina ögon” står havet för sökande. Havets vidd och djup gör 

symboliken lätt att ta till sig. Duets ögon fungerar, i likhet med havet, som speglar. I duets 

klara ögon kan diktjaget spegla sig själv, vilket kan tolkas som en homoreferens i Narcissus-

stil. Att ögonen ”bara” är havet och inte ens speglar en strand innebär en total klarhet i 

spegeln som framstår som idealistisk. Det kan tänkas att de speglingar som trots allt sker i 

spegeln, där en spegling av det närvarande diktjaget måste ingå, blir lika upphöjt rena. 

Jagspeglingen kan tolkas som en symbol för den begärda men betraktandet av speglingen, 
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alltså mötet med den begärda, innebär samtidigt att finna sanning om sig själv. Lindén menar 

därför att längtan efter att möta spegeln, alltså den begärda, är kombinerat med fruktan.
66

 

Det som sker under ytan är något annat än idealism. Det nattlika mörkret i det 

okända djupet kan tolkas i termer av fara och queert begär. Ett exempel på hur det kan se ut 

återfinns i ”Det susar i de täta pilbladen”: 

 

Skymningen faller, 

tallmon är ändlös 

barrstigen hal. 

Jag ser inte ditt ansikte 

inte dina händer. 

Skogssjön svartnar. (s. 36) 

 

I citatet finns duets ansikte och händer närvarande, dolda i mörkret. Att just händerna nämns 

är viktigt, då de är redskap för beröring. Samtidigt tätnar mörkret i sjön vilket går att tolka 

som en effekt av duets fysiska närvaro – sjöns queera mörker kan betraktas som ett uttryck för 

diktjagets begär. Skymningens funktion i skildrandet av begär spelar stor roll, vilket jag 

kommer gå in mer på nedan. 

 

 

Hemligheten  

Variationer gällande olika former av tystnad och bruten tystnad är viktiga element i Ord i 

natten. Tystnader kan manifesteras genom frånvaro av tilltal, frånvaro av bildspråk som kan 

kopplas till ljud eller konkret ämnesmässig behandling av tystnad. Vid upprepade tillfällen 

deklareras tystnaden öppet antingen genom omtalande, alternativt påtalas indirekt genom 

betoningar vid någon typ av röst (som bryter tystnaden). I enstaka dikter finns tystnaden 

närvarande i form av en outtalad upplevelse av tystnad, då tilltal och innehållsmässiga 

hörselintryck saknas. En ytterligare typ av tystnad är den som vanligen förekommer i dikter 

som skildrar gemenskap, exempelvis i ”Solen går ner”: 

 

Solen går ner i flammande rött ikväll. 

Du finns 

du är till. 

Mot ett eldhav i purpur och lila 

går du spenslig och stark 

jordens enda steg 

livets  

– en evighet. (s. 7) 
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Dikten, som här är återgiven i sin helhet, innehåller ett konkret och fysiskt förankrat du samt 

materialitetens sol och jord. Diktjaget känner närhet till duet, vilket märks genom betoningen 

av duets varande i ”[d]u finns/ du är till”. Om duet är känslomässigt engagerad är oklart och 

inte heller avgörande för närhetens existens. Genom tilltalet blir dikten inte helt tyst, men 

avsaknaden av mer utvecklad dialog, interaktion eller reflektion kan tolkas som en typ av 

tystnad. Duets okända inställning i skeendet skapas till stor del genom diktens tystnad, alltså 

genom den passivitet eller bristfällighet som ses i interaktionen. Tystnader finns även 

närvarande i diktens formmässiga uppbyggnad: det fragmentariska draget kring de tre sista 

raderna kan tolkas som en förklaring om att något saknas. Den sista raden har en utskriven 

tystnad i form av ett tankstreck. Frångåendet av logisk struktur kan betraktas som ett 

frångående från den symboliska ordningen.
67

 Tystnaderna innefattar något som inte kan 

uttryckas inom det symboliska. 

Jag har tidigare förklarat hur närhet i dikterna kan kopplas till ett mer 

anonymiserat diktjag. Tystnaden i ”Solen går ner” anonymiserar diktjaget och gör hens 

fysiska tillvaro tillåten. Samtidigt utgör tystnaden en begränsning och/eller ett försvar i 

stunden av närhet. Tystnaden kan tolkas som en metod för att hemlighålla diktjagets queerhet 

inför gemenskapen i syfte att upprätthålla gemenskapen. Alternativt kan den verka 

avqueerande på en otillåten närhet, som skydd mot utomstående. 

 

– Du slöt dig i en kalk av tunna blad 

som näckrosblomman höljer sig till natten. 

Så böjde du dig ner inför människan. 

Omkring dig var tystnadens tystnad. (s. 21) 

 

Citatet från ”Du lade en gång” innehåller ett exempel på personifierad tystnad, här genom 

dess ägande av tystnad. Holger Lillqvist beskriver direkt adressering av tystnaden som en 

”språklig händelse”, där tystnaden bryts genom att diktjaget tilltalar den.
68

 Effekten som 

uppkommer i dikten när tystnaden personifieras är att dikten inte bara innehåller jaget och det 

något svårtillgängliga duet, utan även den tredje parten tystnaden. Därmed skapas en utökad 

gemenskap som fungerar upprätthållande. Den personifierade tystnaden förekommer på 

ytterligare ställen i diktsamlingen, men den tilltalas aldrig direkt utan uppmärksammas bara. 

Personifieringen har funktionen av en språklig händelse, men då inte genom att tystnaden 

bryts utan snarare genom att gemenskap skapas. 

Diktsamlingens tystnader handlar främst om avsaknad av röst och ord; den 

tigande människan. Därmed manifesteras den i många dikter genom just tiganden. Ofta 
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framställs de underförstått genom framhävandet av olika icke-tiganden som ord, röster, 

viskningar eller suckar. 

 

Mänsko-sten 

mänsko-träd 

låna mig din röst! 

Jordens växandes-ve 

jordens befrielses-ve 

har inget ljud mer 

hos den som är en människa. (s. 66) 

 

Om jaget kunde tala, om människan kunde tala – ja, vad skulle hända då? I citatet från ”Det 

talar ibland” ber diktjaget enträget om en röst för att kunna bryta sin, och människornas, 

tystnad. Tystnaden framstår som ett hinder för diktjaget. Problematiken finns närvarande i 

många andra dikter. En variation på samma problematik skildras i ”Midsommar”: 

 

Luften är full av liv i natt 

fast jorden är kall, 

full av doftande ande och blod. 

[…] 

– en människas stämma är större 

än all skogarnas orgel. 

En människas slutna läppar  

bär på en blodstung hemlighet 

utan gräns.  

 

Frostfläkt i luften. 

Markerna blommar, 

köldmåne 

stor och gul. (s. 61) 

  

Citatet från ”Midsommar” innehåller ett exempel på den ödesmättnad och storhet orden 

tillskrivs i Ord i natten. Orden kontrasteras med tystnaden och som i många andra dikter 

framstår uttalandet av orden som en del av en fantasi snarare än något som faktiskt sker i 

diktens värld. I ”Midsommar” skyddar tystnaden hemligheten och är därmed nödvändig, men 

samtidigt kan en längtan efter orden anas. Enligt min tolkning är det den hemlighetsbevarande 

funktionen som tystnaden främst uppfyller genom hela diktsamlingen, men att en önskan 

finns om att upphäva tystnadens barriär mellan människor och således avslöja hemligheten. 

 Dock är det viktigt att göra skillnad på olika typer av hemligheter. I Ord i natten 

går det att uttolka dels den hemlighet som jag beskrivit, alltså den som människor har för 

varandra och den som diktjaget döljer för andra. Den är annorlunda än diktjagets sökande 

efter klarhet, som är kopplat till existentiella frågeställningar. Det är den klarhet som åberopas 

med exempelvis ”förklaringens svala,/ ljusdruckna höjder” i ”Är det enda sanna i mitt liv” (s. 

30), alltså svar som diktjaget inte känner till. Här fokuserar jag dock inte på den typen av 
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sökande, utan på den tidigare nämnda typen av hemlighet – den som diktjaget döljer och som 

är intimt förknippad med mänskliga ord. 

 Som märks i citatet från ”Midsommar” spelar natten en viktig roll i dikten. I 

”Queerblivanden – Försök till en queer-deleuziansk litteraturläsning” (2012) beskriver Tove 

Solander hur skuggor kan tolkas som uttryck för queerhet, ”om queerhet förstås som det 

onämnbara”.
69

 Natten, och i någon utsträckning även skymningen, återkommer ständigt i Ord 

i natten och bör betraktas som centrala inslag. Mörkrets förvrängda skuggvärld väcker känslor 

av otrygghet och har traditionellt ofta förknippats med dold fara och ondska. Likväl väcker 

natten konnotationer till begär, och dess mörker kan verka skyddande på den som inte vill bli 

sedd. Diktsamlingens nätter är bitterljuva, vilket bland annat märks i en dikt som heter just 

”Natten”: 

 

Ingen gärning har vilans frid om natten, 

ingen tanke har ro. 

Mänskoord blir ofantliga, 

mänskokänslan blir en blödande sträng 

om natten. 

 

Nattens vita blommor har sugande lömska 

safter. 

Nattens ormbunke viskar med smeksamma  

blad. 

  Nattens skogsrå smyger på mjuka tassar. 

Nattens talltrast kallar med bortbytt röst.
70

 

 

Blåa irrbloss brinner under nattens granar. 

Strandbräddens dyning suckar med ovissa slag. 

Vi vandrar ut på okända strövtåg om natten  

– ingen har längre sig själv i sin hand. (s. 63-64) 

  

Liksom i ”Midsommar” går det att se en längtan efter orden. Avslöjandet av hemligheten, 

som i det senare fallet hänvisas till som ”gärningen”, verkar pockande när känslorna är som 

en ”blödande sträng” – när blodet kokar. Ordet ”gärningen” är intressant, dels för att det för 

tankarna till brott och dels för att det avslöjar att något gjorts och/eller att något vill utföras. 

En upplevelse av att vara brottslig kan kopplas till skam, men de känslorna verkar dock 

gradvis underordnas under diktens gång.  

De erotiska dragen i ”Natten” är svåra att undgå, inte minst då ord som 

”sugande”, ”safter”, ”smeksamma” och ”suckar” ingår. Att det just är ”strandbräddens 

dyning”, eller havet, som suckar är ännu en aspekt som talar för att det egentligen handlar om 
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diktjagets suckar, och vattenspeglingen kan kopplas till queert begär. Utöver det står 

skogsråets närvaro för sinnebilden av kvinnlig förföriskhet.  

De två sista radernas varnande konstaterande är sant – i dikten löper 

hemligheten större risk än någonsin att avslöjas. Hela skeendets beroende av natten är tydligt. 

Hemligheten döljer sig i den queera natten men det är samtidigt i natten som risken, eller 

chansen, är störst att den uttalas. Diktsamlingens titel, Ord i natten, kan tolkas som en 

bekräftelse på resonemanget och en betoning av tematikens vikt. 

 

 

Sammanfattande diskussion 

I min uppsats har jag undersökt Kerstin Söderholms diktsamling Ord i natten, dels 

kontextuellt och dels ur ett queerperspektiv. Tolkningarna har främst varit av övergripande 

karaktär, men genom åskådliggörande exempel från olika dikter har textnärhet upprätthållits. 

 Söderholms lyrik kan utan problem placeras in en modernistisk kontext. Rent 

stilmässigt kan närvaron av fri vers och avancerat bildspråk konstateras. I Ord i natten läggs 

stor vikt vid diktjagets självanalys, vilket är ett typiskt modernistiskt drag. Främlingskapet 

gentemot både naturen och människorna kan tolkas som ett led i sökandet efter ett nytt 

idealiserat jag i nietzscheansk stil. Dock är svaren som eftersöks ytterst avlägsna, vilket visar 

på en utökad jagproblematik. Samma tolkning kan gälla för naturens komplexitet, då naturen i 

modernistisk anda speglar diktjagets inre. Hos Söderholm återkommer speglingsmotivet, i 

form av vattenspeglingar, vilket i en tidsmässig kontext dels kan tolkas i termer av idealism 

men även som uttryck för homosexuellt begär. De modernistiska särdrag som nämnts, samt 

det androgynitetsideal som utvecklades under mellankrigstiden, är i sig intressanta att granska 

ur ett queerperspektiv. 

Den genomgående gemenskapsproblematiken yttrar sig på ambivalenta vis i Ord 

i natten. Diktjaget uttrycker längtan till mänsklig gemenskap, men i lika hög utsträckning 

syns en motsatt strävan. Båda tillstånden framstår som instabila eller rentav omöjliga för 

diktjaget att befinna sig i. Tillstånd av närhet förankras i en materiell diktvärld, medan 

avstånd från gemenskapen kan kopplas till ett transcenderande tillstånd. Diktjagets 

materialisering i samband med närheten kan tolkas som ett uttryck för hur det ”mänskliga” 

bara kan existera genom att definieras av ett mänskligt kollektiv. De normativa lagarna 
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gällande kroppar, identiteter, handlingar med mera som ställs upp av kollektivet leder till att 

vissa individer, ”de andra”, exkluderas och därmed försätts i ett tillstånd av icke-existens.  

 Den materiella diktvärlden framställs med hjälp av ett jordnära och konkret 

bildspråk, medan transcendensen kännetecknas av skir skönhet och flyktighet. Naturen är 

idealiserad och de naturlyriska dragen spelar en viktig roll i skapandet av de olika 

diktvärldarna. Den materiella diktvärldens natur är sinnlig och relativt verklighetsförankrad. 

Den transcenderande diktvärlden framstår som en dröm, där den mystiska naturen besjälas 

och de förmedlade intrycken har ett oordnat drag som ger en performativt destabiliserande 

effekt.  

I den transcenderande diktvärlden kan diktjaget fritt begrunda sig själv och sin 

position. I den materiella diktvärlden framstår diktjaget däremot som mer anonymiserat, 

vilket märks genom en lägre frekvens av jag-invokationer och ett undvikande av 

självfokusering. Jag tolkar detta som ett uttryck för de problem som uppstår när diktjaget 

materialiseras i samband med närmandet av gemenskapen. Diktjagets förkroppsligande 

innebär att aspekter som självbild, begär och kropp sätts i spel. Diktjagets osynlighet kan 

tolkas som ett försvar mot omgivningen och/eller ett resultat av skamkänslor. Känslor av 

skam är ofta delaktiga i formandet av queera eller protoqueera identiteter. En skambefläckad 

självbild kan vara orsaken till det ambivalenta förhållandet gentemot gemenskapen. 

 Den materiella världens sinnlighet, naturnärheten och närmandet mot mänsklig 

gemenskap kan kopplas till begär. Det materialiserade diktjagets doldhet i relation till 

kollektivet kan tolkas som ett tecken på otillåtet begär.  

Queert begär kan tolkas i det återkommande vattenspeglingsmotivet, där 

diktjagets idealiserade spegelbild representerar begär till det egna könet i stil med mytens 

Narcissus. Vattnet har även funktionen att dess okända djup i likhet med mörkret kan 

betraktas som uttryck för onämnbar queerhet. 

 Genom hela diktsamlingen återfinns tystnad i olika former. Tystnaden har en 

upprätthållande verkan på gemenskapen, men utgör likväl en begränsning i den. 

Återkommande uttrycks en längtan efter uttalandet av orden, men samtidigt finns en skräck 

inför detsamma. Tystnaden har en hemlighetsbevarande funktion. Brytandet av tystnaden och 

därmed yttrandet av hemligheten har tydliga kopplingar till natten. Dess queera mörker 

innehåller både erotik och fara, men mörkrets kamouflerande funktion får brytandet av 

tystnaden att framstå som något mindre av en omöjlighet – åtminstone i fantasin. 
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