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”DRA ÅT SKOGEN”:
Eva-Stina Byggmästars naturqueera framtidsestetik

SAMMANFATTNING

Kan rurala miljöer, naturen och skogen, vara produktiva platser för queers och
queerteori, i stället för att uppfattas och utmålas som hotfulla, moralkonservativa
och bakåtsträvande sådana? I poeten Eva-Stina Byggmästars (f. 1967) naturdikt
försätts den föreställda motsättningen mellan stad och land i gungning. I den här
artikeln vill jag, med stöd av forskning som utforskat sambandet mellan natur,
ruralitet och queera perspektiv, undersöka hur Byggmästar skapar skogen och
det lantliga som miljö och idyll, men även som motstånd. Genom att skapa en
naiv och lustfylld grön poetisk idyll lockar hon fram en mer svårfångad politisk
idyll och ställer på så sätt frågan om skogen och landsbygden faktiskt kan vara
ett paradis för queers i verkligheten, liksom i dikten. Naturen i form av både
domesticerad trädgård och vild skog är nämligen, i Byggmästars dikter, inte en
farlig plats där normer om sexuell och könsmässig ”naturlighet” hårdbevakas
och verkställs, utan snarare en frizon för lust, omsorg och sensuell nyfikenhet.
Snarare uppmuntrar den förment konservativa naturen till ett överflöd av queer
kärlek. Jag vill mena att Byggmästars dikt formulerar en särskild naturqueer
estetik, vilket skapar en möjlighet inte bara att diskutera vari denna estetik
består och hur den pekar mot en queer framtid på landsbygden, utan också ett
tillfälle att utforska föreställda motsättningar mellan queerteori och ekokritik –
motsättningar som jag finner att Byggmästar överbryggar i sin dikt.
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I DEN HÄR artikeln gör jag två punktnedslag i poeten Eva-Stina Byggmästars (f. 1967) rika produktion, samlingarna Locus amoenus (2013) och
Barrskogarnas barn (2014). I dem blir naturen – i skogens och parkens
former – en grogrund för politisk förändring. Skogen och parken utgör
hos Byggmästar den sexuella utopins lokus, om än på olika sätt. I L
 ocus
amoenus utnyttjar Byggmästar pastoralens naivistiska formspråk för att
hävda de radikala möjligheter som döljer sig under den förment konstlade, idylliska ytan. Därigenom kommer hennes diktning att peka på hur
en rural och queer utopi kan se ut i dag. I Barrskogarnas barn, å sin sida,
placerar hon det samkönade begäret i en uttalat rural kontext och visar
att samkönat begär kan höra hemma i skogen och att skogen och landsbygden kan vara en plats där en radikal politik, med idéhistoriska rötter
knutna till ovan nämnda pastorala idylldiktning, kan ta form. Emellertid har de här litterära och genremässiga frågeställningarna bäring även
på teoretiska spörsmål gällande hur queerteori har förhållit sig till å ena
sidan det rurala, å andra sidan naturen. Kan den omsorg om naturen
som Byggmästar gestaltar vara en metod för ett framtidsskapande som
inte bygger på heterosexuell reproduktion?
För att besvara dessa frågor behöver jag dels föra ett litteraturvetenskapligt resonemang om hur Byggmästars pastorala poetik är uppbyggd
och om hur hon i dikterna omförhandlar naturdiktens bagage och möjligheter, dels diskutera metronormativiteten, så som den framställs inom
samtida queerforskning. Jag vill också föra fram, i mitt tycke, viktiga
perspektiv på queer framtidslighet som inte handlar om reproduktion,
utan om omsorg om naturen och det icke-mänskliga livet. Härnäst drar
jag upp linjerna för Byggmästars estetik, som den framträder i författar
skapet som helhet, varefter jag gör en genomgång av några perspektiv
på queer landsbygdsforskning och de naturbegrepp den kan aktualisera,
för att sedan övergå till en analys av samlingarna Locus amoenus och
Barrskogarnas barn.

Den kroppsliga grönsynen
Den finlandssvenska, österbottniska poeten Eva-Stina Byggmästar
har sedan 1990-talet utforskat det samkönade begärets vindlingar i sin
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naturnära lyrik. Hennes motivkrets inrymmer flera sorters landskap –
från öken till turistorter och trädgårdar – men diktverken förenas av
att landskapen genomgående inte är urbana, samt av ett särskilt tilltal,
en egen estetik som präglas av lekfull överdrift. Det är med trilogin
Glädjen (För upp en svan, Framåt i blått och Bo under ko 1992–1997),
som Byggmästar hittar sin form som poet. I den stiger djur och natur
fram som medaktörer i en språkligt lekfull samtillvaro. I den tredelade
kärleksserien (Älvdrottningen, Men hur små poeter finns det egentligen och
Vagga liten vagabond 2007–2010), växer samkönad kärlek och sensualitet fram som ett explicit tema och som ett slags poetisk strategi för
ett främmandegörande och förnyande av kärleksdiktens uttryck. Det
för ögat sköna, i bemärkelsen det vackra, möter i Byggmästars verk det
sensuellt sköna, i bemärkelsen det njutningsfulla och vällustiga. Men
dessutom finns en dimension som berör det sköna, i bemärkelsen det
goda eller det rätta.
Imorgon kommer vi att skratta
övermodigt åt alltsammans

men det var ingen lättvindig seger –

det tog oss ljusår i hologrammets labyrint
att hitta fram

till de atomer, kvarkar och partiklar

som skulle göra den vilda natten möjlig,

som skulle göra våra sköten vackert daggvåta.

(Byggmästar 2017, 179)

I dikten ”Hjärtats arkitektur” ovan ger hon sin allra tydligaste politiska
version av den kamp för rätten till njutning och glädje som löper genom
hennes verk. Det glättiga tonfallet, de njutningsfulla, flörtiga naturbeskrivningarna och de glada utropen – kort sagt den byggmästarska
poetikens mest grundläggande byggstenar – finns som ett eko också i
denna dikt, men det övermodiga skrattet handlar här ytterst om något
allvarligt, menar jag: en möjlig framtid, där diktens vi efter letande
över enorma avstånd äntligen funnit gynnsamma omständigheter för
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lust och kärlek. Ställningstagandet i dikten som kopplar ihop njutning
och politisk kamp ger ny laddning åt de övriga verken, och utgör en
lins som hela Byggmästars författarskap kan granskas igenom. Det
natursköna, i detta fall naturdikten, kan förefalla en apolitisk zon där
inga etiska eller politiska antaganden görs. Jag vill tvärtom hävda att
det finns både etisk och politisk sprängkraft i Byggmästars skogs- och
trädgårdsidyller.
I samlingen Knoppar blommor blad och grenar (2005), beskriver Byggmästar hur grönskan och det gröna levande blir till diktjagets kropp:
Men hela

min kropp är
gröna ögon,
jag ser in

bland stänglar,

strån och stjälkar.

Så ger jag dig
gröna dagar
att minnas,

det är det enda

jag gör innan jag går.

(Byggmästar 2005, 17)

De gröna ögonen är inte bara, som i visan av Barbro Hörberg, känsliga
för grönt utan gjorda av det gröna, hela kroppen är ett sinnesorgan som
uppfattar och blir en del av växtligheten. De gröna ögonen handlar här
inte bara om ett synsätt eller ett seende, vilket med Evelyn Fox-Keller
och Christine Grontkowski (1983) skulle implicera ett fortsatt objektifierande utanförperspektiv. Snarare imploderas här den konventionella
gränsen mellan (seende) medvetande och (kännande) kropp: kroppen
blir grön då den tar in det gröna. Det kroppsliga ”grönseendet” i dikten
kan fungera som ytterligare en läsanvisning för författarskapet i stort.
Byggmästar prövar sedan detta specifika ”grönseende” som redskap i
flera samlingar, där hon låter det brytas mot litterära konventioner för
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naturlyrik. Resultatet, vill jag mena, är att de litteraturhistoriska konventionerna visar sig redan innehålla potential till den implodering av
kroppar och kategorier som sker i dikten om de gröna ögonen.
Periferi, miljö och framtid i queera sammanhang
Staden utmålas ofta som den miljö där icke-heteronormativa rum
kan bli till (Herring 2010, 5). Under de senaste decennierna har dock
metronormativiteten, alltså betoningen på stadsmiljöer, inom sexualitets- och queerforskningen fått möta kritik, både av forskare med historiskt fokus (Johnson 2013) och av forskare som vill hävda landsbygdens
betydelse för queera gemenskaper (Bell och Valentine 1995; Gray
2009; Herring 2010; Crawford 2017). Detta temanummer av lambda
nordica kan betraktas som ett exempel på kritik av en underliggande
norm och en diskurs där staden per automatik blir frigörande, medan
landsbygden inte bara framställs som bakåtsträvande och konservativ, utan direkt farlig för queers (Hilton 2005). Inom skönlitteraturen
var det Annie Proulx novell ”Brokeback Mountain”, först publicerad
i (den metronormativa) tidskriften The New Yorker år 1997, som bidrog
till att etablera den amerikanska rurala miljön som en möjlig plats för
homosexuell kärlek i fiktionen. Liksom novellen slutar även Ang Lees
omdiskuterade filmatisering från 2005 av berättelsen om två boskapsdrivare som förälskar sig i W
 yomings bergstrakter dock olyckligt: det
verkar inte fi
 nnas ingen framtid för icke-heteronormativa relationer på
landsbygden. Å andra sidan, och värt att betona i detta sammanhang,
är det faktiskt just landsbygden, bergen och skogen som skapar möjlig
heterna och förutsättningarna för huvudpersonerna Jack och Ennis relation: utan Wyomings rurala landskap hade Jack och Ennis aldrig mötts.
Inte heller i Brokeback Mountain är framställningen av landsbygd och
urban miljö så rätlinjig som en enkel analys av intrigen ger vid handen
(se Seymour 2013, 105–46).
I artikeln ”A Good Ol’ Country Time: Does Queer Rural Temporality Exist?”, analyserar Lucas Crawford (2017) tidsbegrepp i relation till
urbana och rurala miljöer. Han granskar det tidsbegrepp som utvecklats
av en rad queerteoretiker, till exempel Judith Jack Halberstam (”queer
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time”), och finner att även i radikala försök att teoretisera queera livsförlopp och queer (livs)tid finns det urbana som en bakomliggande norm
och som normativt ideal. Den icke-heteronormativa tiden blir således
intimt förknippad med en icke-heteronormativ plats: staden. Här ser
Crawford ett problem och en betydelsefull utmaning för queerteorin.
Om queera relationer hypotetiskt bara är möjliga i staden, vad innebär
det? Crawford påminner om att en av queerteorins utgångspunkter är att
ifrågasätta och utmana de egna berättelserna om framsteg och framåt
skridande för att inte reproducera en syn på subjektet där enbart den
som är framåtsträvande och mobil – den som har resurser att byta ort
och klass – räknas in i gemenskapen. Risken finns att liberala fantasier
om ett starkt, rörligt subjekt indirekt blir normskapande och att identiteter som inte är urbana då oavsiktligen framställs som bakåtsträvande.
”[I]t is clear”, skriver Crawford (2017, 905), ”that ’city’ and ’country’
are fixed in temporal narratives that anchor urban and rural dwellers
respectively to fast and new or to slow and old”. I ett sådant narrativ
blir det rurala ohjälpligt ”i går” och staden ”i dag” – och dessutom, vad
värre är, även ”i morgon”. ”To queer time, it is crucial to ruralize – even
’slow down’ – queer theory”, menar han, annars upprepas uppdelningen i
progressiv, levande stad och konservativ, döende (och dödlig) landsbygd
(Crawford 2017, 905). Men, frågar sig Crawford (2017, 907), finns inte
här en möjlig allians mellan den queera tiden och landsbygden? Båda är
så att säga ”out of time”, utanför det (hetero)normativa framåtskridan
det. Denna dimension ligger latent i den queera kritiken av framtidslighet men förtjänar att utvecklas ytterligare. Här finns även en öppning
till en kritik av (liberal) modernitet. En liknande kritik av modernitet
finner vi hos Byggmästar när hon lånar gamla litterära troper: å ena
sidan visar hennes diktning att 1700-talets idylliska landskapsdikt och
1800-talets skogsromantiska diktning som litterära former inte utesluter icke-heteronormativa relationer, å andra sidan att ett radikalt framtidsprojekt kan bygga på idyll och utopi. Det behövs en framtidsplats
där framtidsfantasier kan byggas – och det är inte nödvändigtvis staden.
Här aktualiseras också den viktiga frågan om framtidslighet. Vems är
framtiden och var utspelar den sig? Låt oss upprepa vilka insatserna är i
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diskussionen om stad och landsbygd, centrum och periferi. Den queera
negativitetsteorin för fram att heteronormativiteten har lagt beslag på
framtiden genom idén om barnet som förkroppsligad framtid och en
reprosexuell norm. Framtiden tillhör obönhörligen de barntillverkande heterosexuella, och därmed måste queers vända framtiden ryggen,
menar Lee Edelman (2004). Queers som vill vara del av en framtid måste underkasta sig reprosexualitetens barnalstringsnorm för att få vara
med och skapa ”i morgon” och därför bör framtidsprojektet som sådant
förkastas. Detta innebär följaktligen en konflikt, där reprosexualitetens
tvingande normer gör det omöjligt för queers att delta i processer som
handlar om samhälleligt ansvarstagande – framtidsskapande – utan att
underkasta sig ett system som bygger på systematisk diskriminering av
dem (Caserio m.fl. 2006). Men en kritik liknande den, som den queera
negativitetsteorin riktar mot reprosexualitetens norm kan riktas mot
den förhärskande metronormativiteten: staden som plats har lagt beslag
på rätten till att formulera framtiden och de politiska projekt som ska
forma densamma.
Ytterligare en demarkationslinje, förutom centrum-periferi, som
aktualiseras här är den mellan natur och kultur. Nicole Seymour (2013,
4) kallar i boken Strange Natures, naturen för queerteorins hackkyckling
par excellence, samtidigt föraktad och fullkomligt nödvändig. Naturen
och ”det naturliga” blir både fiende och det som queerteorin formulerar
sig emot. Seymour (2013) frågar sig:
Can a defense of ”nature” or ”the natural” ever be queer? Can one

redefine those terms such that they effectively, and empathetically,

accommodate both the queer and the non-human? And are there ways of
being ironic and playful, those qualities often associated with queerness,

while also being earnest and dedicated, those qualities often associated
with environmentalism? (Seymour 2013, viii)

Seymour hävdar att queerteorin fram tills nu försummat att teoretisera naturbegreppet i tillräcklig utsträckning. I stället för att syna
det naturbegrepp som ligger bakom sådana slagpåsar som ”naturligt”
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och ”onaturligt” har queerteorin vänt naturen, ekologin och allt ickemänskligt liv ryggen. Kanske har detta skett eftersom queers löper en
större politisk och etisk risk när det gäller just naturbegreppet, eftersom
argument om föreställd o/naturlighet använts för att diskriminera queers och andra utsatta grupper (Seymour 2013, 5). Men, menar hon, just
detta faktum borde få queerteorin att ställa fler frågor om den faktiska
naturen, den som människor är en del av, i stället för att ständigt peka
på och förstärka den historiska skiljelinjen mellan natur och kultur. Här
spelar också tiden in. Även om Seymour betonar att den queera negativitetsteorin har stor potential vad gäller blottläggandet och rubbandet av heteronormativa diskurser, vill hon också granska den kritiskt.
Anledningen till kritiken är att Edelman, när han betonar att framtidsfantasier och reprosexualitet skadar queers, indirekt skriver fram en
inbyggd motsättning mellan att ägna sig åt och ombesörja framtiden
(som exempelvis miljörörelsen gör när den vill förhindra miljöförstöring
och bevara utsatta ekosystem) och att vara queer (Seymour 2013, 7–8).
Resultatet blir, menar Seymour, att delar av queerrörelsen i USA oavsiktligt går konservativa kapitalisters ärenden: trots att de har en radikalt annan agenda är båda i grunden ovilliga att diskutera framtiden
– kapitalisterna för att de vill utvinna maximal profit ur jorden, queers
för att framtiden som begrepp tvingar fram en reprosexuell heteronorm
som är skadlig för dem. Trots detta är queerteorin ändå, på sitt sätt, en
del av en rörelse för samhällelig rättvisa, liksom även ekokritiken är,
påpekar Seymour, och där finns också kontaktytan mellan queerteori
och den teori och aktivism som vill uppvärdera det icke-mänskliga livet.
Eftersom det är samhällets icke-normativa och marginaliserade grupper som får ta emot lejonparten av effekterna av global miljöförstörelse
kunde queers och miljörörelsen, framför allt den globala rörelsen för
miljörättvisa, potentiellt vara allierade (Seymour 2013, 9–10).
Här har vi anledning att dröja vid relationen mellan konst och politik. I
likhet med José Esteban Muñoz ser Seymour det estetiska, i bemärkelsen
konstnärliga verk såsom film, litteratur och bildkonst, som en plattform
där framtidsligheten artikuleras. I Cruising Utopia: The There and Then of
Queer Futurity (2009), hävdar Muñoz vikten av utopiskt tänkande både
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inom konst och inom politik, samt argumenterar nyanserat emot den
anti-sociala och negativistiska vändning inom queerteorin som bland
annat Edelman har kommit att representera. Om det queera har något
värde i sig, menar Muñoz (2009, 36), är det i bemärkelsen ”horisont”, ett
”inte-ännu” som det är möjligt att formulera en etik och estetik för framtiden gentemot. Det är just av den anledningen som konst – exempelvis
Byggmästars diktning – kan bli betydelsebärande: som horisont. Seymour
(2013), å sin sida, lutar sig mot filmer och romaner, bland annat Shelley
Jacksons roman Half Life och nämnda filmatisering av ”Brokeback Mountain”, för att peka på att allianser mellan queer- och ekokritiska perspektiv
redan artikulerats och kan användas som verktyg. Hon skriver:
[T]he texts in my archive imply that it is a mistake, rather than a radical
provocation, for queers to embrace the charge of ”unnaturalness” and
align themselves with culture, against nature. (Seymour 2013, 5)

Seymour vill specifikt visa på att det hon kallar ”queer values” – omsorg
och kärlek som riktas inte bara mot biologisk familj, utan mot varelser
som står utanför en reprosexuell gemenskap, till och med mot ickemänskliga andra – kan vara effektiva verktyg i en ekologisk kamp:
[Q ]ueer values – caring not (just) about the individual, the family, or

one’s descendants, but about the Other species and persons to whom one

has no immediate relations – may be the most effective ecological values.

(Seymour 2013, 27)

Alltså: att befinna sig vid sidan om den reprosexuella strukturen kan
vara en fördel, snarare än en nackdel, ur ett miljöperspektiv. Här ekar
Seymour Donna Haraways (2016, 224) paroll ”Make kin, not babies”,
som uppmuntrar till att knyta (queera) relations- och ömhetsband
som ersätter heteronormativa blodsband och korsar artgränser. Med
Seymour menar jag att Byggmästars diktning visar på sätt att bry sig
om, älska och känna lust som inte följer en urban norm där kultur och
stadsliv innebär en seger över naturen.
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En trädgårdsgrotta: Locus amoenus
Den lilla, vackert formgivna samlingen Locus amoenus (2013, hädan
efter LA), vars blad måste sprättas upp med kniv den första läsningen,
utnyttjar Byggmästar pastoralens bildspråk för att skapa en gustaviansk
palatsvärld befolkad av kvinnor. Locus amoenus inleds med en dikt av
den antika skalden Sapfo, som naturligtvis åberopas i sin roll som den
lesbiska diktens första och mest välkända röst, men som också påminner om de klassicistiska, antika stilideal som pastoraldiktarna lånade av
under sin storhetstid. Dikterna i samlingen är korta, ofta bara tre eller
fyra rader och för tankarna till haikuns form. Samlingens titel refererar
direkt till ett litteraturteoretiskt begrepp, den flitigt använda trop där
naturen blir en lekplats för människorna – ”den behagliga platsen” på
latin. I den inledande dikten, som till sin form avviker från de övriga
dikterna, bygger Byggmästar upp en fond eller ram som placerar dikt
jaget i ett föreställt 1700-tal genom referenser till tidstypiskt mode,
arkitektur och tidens nya kolonialvaror:
[...]

Ja, jag minns röda korallträd
brokiga musslor och karp,

liksom nereidernas dans

och trollträdgårdens dalar.

Minns dig, du vackra donna

i krinolin, snabelskor och tornfrisyr.

Jag minns hur du gled omkring
med en liten rosettprydd korg

fylld med valnötter och daggiga rosor.

Minns hur du läste för mig

en dikt om hur allt summar,
andas och skrattar!
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Minns ett rum med höga franska fönster

och en ottoman, ett rum där det doftade av kryddor –
av nejlikor, ingefära, kanel – och av kakao!

Minns, hur du drog mig intill dig,
medan den egyptiska katten

gick förbi fontänskulpturen av Venus.

(LA, 9)

Dikten är en återblick som ramar in de korta, haikuliknande ögonblicksbilder som utgör resten av samlingen. I förhållande till dem är
formen, med alliterationselement, exempelvis s-ljuden i strofen om hur
allt ”summar, andas och skrattar”, lik den antika diktens versbundna
minnesformspråk. Även om inte den inledande dikten helt och fullt
följer något antikt versmått, så speglar den hexameterns rytm (”Ja, jag
minns röda korallträd/ brokiga musslor och karp”) på så sätt att både
form och innehåll minner om 1600- och 1700-talets användning av
antika stilideal. Scenen som Byggmästar ställer upp här är alltså som
följer: två kvinnor, i dikterna kallade ”vi”, förälskar sig i en park- och
herrgårdsmiljö som smakar av föreställningar om ett klassicistiskt 1700tal. Som ett slags beskyddargestalter vakar den lyriska diktens och den
religiösa diktens muser över dem: ”Trolskt! Förälskat! / Blickar de två
/ statyerna föreställande / Euterpe och Polyhymnia / på varann, / med
bedjande armar.” (LA, 56) De två marmormuserna speglar de två kvinnornas förälskelse och lust, med skillnaden att de två kvinnornas fysiska
möte är möjligt, deras kroppar möts faktiskt, i motsats till statyernas.
Diktjaget och hennes förälskelseobjekt njuter av trädgården och av varandra: ”Vi lekte kurragömma / i parken – du hittade mig / gömd på mitt
favoritställe, / bakom rosenaltaret.” (LA, 39) ”Vi sökte skydd, / i det av
kaprifol / överväxta ekotemplet, / undan ett häftigt sommarregn.” (LA,
31) ”Vi gick tysta / genom parken – / hörde fontänens sorl, / fåglarna och
lammen.” (LA, 20) Spänningen byggs upp i motiven, men även genom
en formmässig pendling eller glidning mellan närhet och avstånd. Det
inledande ordet ”vi” följs av aktiva verb (”lekte”, ”sökte skydd”, ”gick
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tysta”), och en precisering av platsen och den omkringliggande miljön
som omsluter paret. På så sätt skapas en ebb- och flodeffekt mellan intimitet och distans. Motiven är också dubbeltydiga i vissa fall: ”Det ligger
ett rosenblad / i ditt klänningsveck.” (LA, 23) Det sistnämna exemplet
kan tolkas som en förtäckt beskrivning av en vulva, men ett rosenblad
kan också vara bara ett rosenblad, eller både och på samma gång. Detta
grepp hos Byggmästar – att flera lager av tillvaron kan skönjas samtidigt
– ska jag återkomma till längre fram. Det hänger nämligen ihop med hur
idyllen som plats kan fungera som en spegel, som visar en möjlig framtid.
Statyerna, ekotemplen, lammen och blommorna är direkta lån från
herdediktens uttryck. Herdedikten lånar i sin tur uttryck från antikens
diktning, med bland annat just Sapfo och Vergilius som förebilder. Här
är det på sin plats att ställa frågan vad som egentligen utmärker herdedikten eller pastoralen, för att kunna förstå vad Byggmästar vill med
den. Det är inte helt enkelt att besvara den frågan och det beror på att
pastoralen kanske snarare kunde beskrivas som ett lokus, en plats, än
som en genre. Litteraturhistorikern Alfred Sjödin (2014) förklarar:
”Pastoral” är nämligen, till skillnad från en specifik beteckning som

”eklog”, inte en genre i trängre mening, det vill säga en kombination av en
typisk form och ett typiskt innehåll. Snarare har vi här att göra med en

fiktiv värld som kan komma till uttryck i ett flertal litterära genrer och
även i andra medier. (Sjödin 2014, 181)

Han refererar till Carolina Browns och Wolfgang Isers respektive
utforskningar av pastoralens användningsområden och tillägger: ”Det
pastorala är en fantasivärld som överskrider gränser mellan genrer och
medier, varför den också utgjort en tacksam exempelgenre i teorier om
fiktion och ’möjliga världar’” (Sjödin 2014, 182). Herdedikten i sig, snarare än naturen eller trädgården, är alltså enligt denna genrebeskrivning
den ”behagliga plats” som Byggmästar skissar upp i Locus amoenus. Ett
sätt att förstå hennes lånade poetik är att tolka lånet som en fingervisning om att queera praktiker funnits också i miljöer som inte är urbana
och moderna, även om de inte rubricerats som ”queera” (eller liknande
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begrepp) i sin tid. Seymour (2013, 10) kallar de texter hon analyserar
i Strange Natures, ”achievements of imagination” (originalets kursiv),
föreställningsförmågans bragder. Sjödins begrepp ”möjliga världar” är
besläktat med Seymours ”achievements of the imagination”: pastoralens
syfte i 1700-talet var att utforska möjliga världar som ännu inte fanns.
Det är just denna utopistiska, utforskande potential som Byggmästar
utnyttjar för att visa på en möjlig – lycklig – värld för samkönad lust.
Här vill jag åter knyta an till frågan om framåtskridande. Jag vill
mena att Byggmästar för ett samtal med föreställningen om tid som
framåtskridande och formulerar en kritik av densamma genom att återanvända litterära landskap som litteraturhistorieskrivningen avfärdat.
Som Crawford (2017) påpekar kan det i en queer kontext vara frestande
att framställa landsbygden som ett bakvatten och staden som en frihetsskapande miljö, men en sådan framställning bygger på ett framåtskridande, linjärt tidsbegrepp, något som queerteori av hävd sökt kritisera
och upphäva. Även om queerteori i stort kommit med viktig kritik av
både tids- och platsbegrepp kan landsbygden och den rurala tiden framstå som underteoretiserade.
Pastoralen som stilideal och form har störst inflytande omkring mitten av 1700-talet men tappar efterhand sin status då romantikens natur
ideal slår igenom vid sekelskiftet 1800. I litteraturhistorieskrivningen
har pastoralens poetik blivit närmast bespottad för sin manierism, sin
romantik, sin affekterade ton och höga emotionella tonläge. Den kritik som Byggmästar fått under 2000-talet liknar i förvånansvärt hög
grad kritiken som pastoraldiktningen i stort fick ta emot efter att den
upphört att vara stilbildande i slutet av 1700-talet. Ett exempel på en
sådan kritik är litteraturvetaren Michel Ekmans (2014b) benämning av
Locus amoenus som ”[b]åde en trevlig bagatell och en provokation”. Han
skriver som följer i tidskriften Nya Argus genomgång av poesiåret 2013:
Huvudsyftet med dikterna är att hopa vackra och angenäma ord tills

läsaren knappt förmår ta emot mera. Alltemellanåt går Byggmästar på

ett självmedvetet retsamt sätt över alla gränser [...]. Om man störs av
något i boken är det en viss infantil sipphet. (Ekman 2014b)
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Det som Ekman beskriver som en ”infantil sipphet”, ytlighet och naiv
ism ansåg också Anna Maria Lenngren kännetecknade pastoralen. I
den dräpande dikten ”Ett sätt att göra Herdaqväden” från 1797 föreställer sig Lenngren (2002, 293) en dekorativ, fåfäng, rosenprydd herdinna
som åtföljs av lika prålig och tramsig herde: ”En Coridon som smilar flatt,
/ Ser hjertans flepig ut och kärlig [...] Se det är en Idyll, som äntlig man
förstår, / Så sann och menlös att den bräker”. I likhet med Lenngren
bygger Ekman sin kritik på en motsättning mellan en konstlad natur,
som herdedikten representerar, och en äkta natur, som den realistiska
traditionen åskådliggör, men hos honom finns också föreställningar om
en konstlad sexualitet. ”Sippheten” och den ”infantila” glädjen som han
menar att kan störa läsaren handlar också om att sexualiteten i Locus
amoenus inte motsvarar moderna ideal, utan snarare liknar den höviska
traditionen, där sex och lust kodas om till platoniska uttryck. Poängen
med att förlägga den sensuella kärleken till parken är att den på så sätt
undgår det otränade ögat. I det sippa och nätta som kännetecknar pastoralens beskrivningar av sexuella relationer finns spänning för den som
har verktyg att läsa av den. Litteraturvetaren Horace Engdahl (2010)
gör följande reflektion om den hånade pastoralen:
Det kan vara frestande att i detta avseende ställa sig på eftervärldens sida.
[Pastoraldiktaren Gustav Philip] Creutz’ Arkadien går väl ändå inte att
ta på allvar? Skriker det inte ut sin karaktär av kulissvärld och kosty-

merad lek, Lilla Trianon, porslinsfigurer från Meissen? Det är märkligt
hur lätt det är för läsare att än i dag oreflekterat upprepa romantikernas

affektladdade bortstötning av pastoralen. (Engdahl 2010, xi)

Detta affekterade förhållningssätt till pastoralen blir tydligt i receptionen av Locus amoenus. Apropå ekokritik skriver Christopher Hitt
(2004, 125) att 1700-talet är ”a period in which we find, arguably, the
major roots of our own attitudes toward the natural world”. Också
Byggmästars pastoral har i förlängningen då rötterna i 1700-talets
relation till naturen och det onaturliga – specifikt det förment onaturliga samkönade begäret. Här finns en koppling till den utopistiska,
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experimentella pastoralen: en värld där enbart kvinnor lever med varandra i kärleksrelationer är verkligen en utopi. I dikterna om kvinnor i
trädgårdar finns emellertid en subtil kritik av modernitetens drömmar
om rationalitet och kolonialism. Trädgården och parken är på ytan
kuvade och kuschade, ett uttryck för en dominant natursyn som inte
bara präglar trädgårdsodling utan också annan hierarkisering, rasism
och sexism. Samtidigt är de uttryck för att naturen trots allt inte kan
tyglas. Rabatter måste ständigt ansas, modernitetens odlingsprojekt
måste underhållas, annars förfaller det. ”Längst in i parken, / i ett
förvildat hörn: / nymfens grotta.” (LA, 58) Det förvildade hörnet i
parkens periferi, dit trädgårdsmästarens kultiverade blick inte når, blir
en plats för nymfer.
Som Anna-Maria Lenngrens dräpande kritik gjorde gällande tappade pastoralen i anseende i slutet av 1700-talet och fick ett dåligt rykte
när idealen för naturbeskrivningar förändrades. I stället för herdar och
herdinnor som levde ut sin sexualitet i sköna landskap blev letandet efter
en ”äkta” natursanning i borgerlig, realistisk anda förhärskande. Men i
relation till naturrättens utopistiska element leder pastoralens oundvikliga nedgång till en oförutsedd problematik, fastställer Engdahl (2010):
Den mur mellan fiktion och verklighet som skyddar Arkadien mot

förljugenhet tolererades inte av naturlighetens och realismens föresprå-

kare och finns inte heller i deras idealsanna bilder. Med en större grad av

verklighetsanpassning följde en ökande sexism. (Engdahl 2010, xvii)

Carolina Brown (2012) har skrivit utförligt om hur herdediktens dekor
införlivades med uppfattningar om kvinnlig sexualitet och renhet under
1700-talet. Med henne skriver Sjödin (2014, 203) att herdinnerollen
erbjudit ”ett sätt att under en tunn slöja av fiktion tematisera kvinnans
sexualitet och hennes roll i samhället”. Rokokopastoralen kan alltså
sägas företräda både klassicism och en viss sorts utopistiskt experiment,
som får stryka på foten då andra ideal ersätter herdedikten.
I förordet till nyutgåvan av den finlandssvenska pastoraldiktaren
Gustav Philip Creutz (1731–1785) verk för Engdahl (2010, xiii) fram en
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aspekt av pastoralen som är avgörande för förståelsen av Byggmästars
sätt att använda den: ”Män och kvinnor uppträder som jämlika och tar
lika stor plats i handlingen. Deras roller är bara obetydligt olika.” I pastoralen finns ett slags subversiv potential, slår Engdahl (2010) därefter
fast:
Läsarna deltog i ett experiment i mänsklighet tillsammans med poeten,

när de föreställde sig ett liv på andra och bättre villkor än dem som civilisationen erbjöd. Litteraturherdarna var de första litterära gestalter som

var rätt och slätt människor: de första moderna subjekten.

(Engdahl 2010, xiv)

Det kan verka radikalt att kalla herdarna och herdinnorna hos diktare som Hedvig Charlotta Nordenflycht och Gustav Philip Creutz
för de första moderna subjekten, men Engdahl knyter detta påstående
till pastoralens möjliga funktion som en experimentplats för idéer om
naturrätt inom upplysningsfilosofi. ”De radikala upplysningsfilosofernas bild av människans urtillstånd, som var utgångspunkten för
naturrätten, svarade inte mot någon konkret historisk verklighet utan
tecknades just efter pastoralens modell”, skriver han (Engdahl 2010,
xiv). Vad gäller Byggmästars queera skogsestetik, också den tecknad
enligt pastoralens modell, så visar den upp en värld där omsorg för
och nyfikenhet på naturen och landsbygdens skogslandskap paras med
lust och kärlek. Frågan varför Byggmästar förlägger den lesbiska kärlek
hon vill utforska till parken och skogen berör alltså frågor om relationen mellan estetik och politik, natur och kultur, respektive urbant
och ruralt. Här finns då svaret på frågan om varför Byggmästar lånar
pastoralens slitna uttryck för att utforska queer lust och kärlek i relation till naturen: formen innehåller ett positivt historiskt bagage, det
utopistiska experimentet. Genom att formulera ett lekfullt 1700-tal, ett
lyckligt förflutet för queers, skapar Byggmästar också möjligheten till
en lyckosam framtid, där landsbygd, natur och växtlighet inte utgör
väktare för ”naturligheten” utan blir element som uppmuntrar till och
stöder den lesbiska kärleken. Precis som bergen i Wyoming föser ihop
36

λ

JENNY JARLSDOTTER WIKSTRÖM

djurskötarna Jack och Ennis i ”Brokeback Mountain”, skapar grottan
längst bort i trädgården en plats där Byggmästars förälskade kvinnor
kan mötas. I lyxträdgården kan både de utopistiska fantasierna och den
icke-normativa kärleken flöda fritt, det är ett slags herstory-skrivande,
en queer kärleksfull omskrivning av en klyschig, förlöjligad genre med
resultatet att konventionerna avnaturaliseras och återfår sin radikala
potential. Ytligheten och njutningen hos Byggmästars herdinnesubjekt
driver både med föreställningar om en naturlig kärlek och en naturlig
kärleksdikt. Frågan om äkthet och falskhet har vi anledning att fördjupa oss i härnäst
Äkta och falsk skog: Barrskogarnas barn
Barrskogarnas barn (2014, hädanefter BB) inleds med en vers från 1807
av den brittiska romantiska diktaren William Wordsworth, som blir
tongivande för läsningen. Här är det en annan natursyn än pastoralens
som blir gällande: ”I was a Traveller then upon the moor; / I saw the
hare that raced about with joy; / I heard the woods and distant waters
roar” (citerad i BB, 5). Byggmästar citerar också bland annat Anton
Tjechov, Gunnar Björling och Edith Södergran om skogen för att ge
sina dikter klangbotten ur tidigare skogslitteratur. Liksom hon i Locus
amoenus ekar 1700-talets estetiska ideal förmedlar Byggmästar i Barrskogarnas barn den romantiska natursynen från 1800-talets början, där
icke-domesticerade landskap och folkvisetraditioner ersätter parkerna
och herdedikter. Men pastoralens anspråk att beskriva en utopi där
kategorier som natur och kultur sätts i gungning består i miljöombytet
från park till skog.
o ja,

för ett omsorgsfullt

undangömt levnadssätt vintern igenom –
liksom att vara ett barrskogarnas barn,

med förkärlek för vidsträckta skogstrakter,
för en skönt milsvid skog –
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att trivas

endast i ensliga avsides liggande trakter –
för det är dit man tar sin tillflykt,

men det är dit man far, när man far,
för det är där man känner

att man verkligen
hör hemma!

(BB, 52)

Skogen är alltså visserligen en tillflyktsort, men en som kodas som trygghets- och gemenskapsframkallande – i mycket likt den stad, dit queers
hävdvunnet flyr. Men Byggmästars flator trivs ”endast i ensliga avsides
liggande trakter”. Här vandrar skogsälskande skygga varelser omkring
i skogshuggarkläder och leker kurragömma: ”enstöringarna iklädda /
grönrutiga flanellskjortor, / gömmer sig bakom träden –” (BB, 95)
nu drar vi iväg

på en skogspromenad

in bland de ljuvligaste

gröna barren –

enstöringarna säger

till varandra, att men nu

drar vi väl ända in till den
av da-da-dagg glittrande
tranbärsmossen igen!

(BB, 28)

Enstöringarna, de ensamma, möts inte, som man kunde tro, i staden
utan de söker sig in i skogen. I den dikt av Byggmästar som jag inledningsvis citerade lovsjunger jaget de omständigheter ”som skulle göra
våra sköten vackert daggvåta”. Också den glittrande da-da-daggen, en
anspelning både på den konstnärliga rörelsen dadas lekfulla nonsensstammande, och tranbärsmossen för tankarna till fuktiga sköten. Eller
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som här: ”äter lingongröt, / efteråt ligger vi mätta och nöjda / på härligt
terpentindoftande / bolster av granris!” (BB, 30) Byggmästar är inte särskilt subtil i användandet av sexualiserade symboler, om hon läses på det
viset. Men jag vill hävda en bokstavlig läsnings relevans i det här fallet,
som med rosenbladet i klänningsvecket i ett tidigare exempel. Det här
har betydelse, eftersom naturen och omgivningen i en sådan läsning
får vara mer än bara en tom plats som människan fyller med meningsbärande symboler. Naturen är inte dekor eller fond här, utan skogen är
platsen som möjliggör det daggvåta skötet. Liksom rosenbladet i klänningsvecket i Locus amoenus kan lingongröten i dikten ovan vara enbart
lingongröt – och när det gäller en så symboltyngd plats som skogen,
som ofta enbart får betydelse i egenskap av icke-stad, blir det betydelsefullt att tranbärsmossen också kan vara enbart en tranbärsmosse.
Här finns anledning att återknyta till den ”grönsyn” jag inledningsvis
nämnde. Skogen kliver in i betraktaren i lika hög grad som betraktaren
kliver in i den och den skapar sin egen mening. Det innebär en indirekt
problematisering av en läsart som betraktar naturfenomen i dikt enbart
som förtäckta symboler för kulturella praktiker, vilket gör naturen i sig
till en stum spegel. Naturen behöver, om vi lånar Byggmästars gröna
blick, inte nödvändigtvis om- eller avkodas för att bli meningsfull. Att
äta lingongröt kan vara en bild för en sexuell handling, men det kan
samtidigt vara just det – att äta lingongröt.
I relation till ”grönsynen” som löper igenom samlingen blir ett annat
grepp relevant, nämligen den botaniska noggrannheten. Tranbärs
mossen är full av växter som frodas i sin särskildhet: ”men enen – /
dess bär är / egentligen kottar – / sockersöta, dimblå!” (BB, 109–10)
Skogen är inte bara en fond av homogen, trasslig växtlighet, som får sin
betydelse av att människorna är i den, utan dess myriader invånare och
komponenter förtjänar en inzoomning, en omsorg:
[...] martallar, krypenar, tårgranar, om pyramidgranar,

ormgranar, klotgranar, pelargranar, slokgranar –
om tusen sinom tusen blommande granar med

svavelgula moln av frömjöl, om hur spjutgranarna
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liknar hopfällda paraplyer och om att det allra

innerst inne I varje människa finns en skog.

(BB, 42, originalets kursiv)

Uppräkningen av de olika typerna av barrväxter tjänar syftet att visa på
mångfalden och komplexiteten som finns i skogen. Människan är hos
Byggmästar inte väsensskild från skogen, en gäst i ett museum. Människan – också den queera – är skogen.
Kvinnorna i skogen, deras lekfullhet och lycksalighet i just denna
miljö, provocerar recensenterna, som i sin kritik formulerar vilken typ
av skog de hellre hade läst om. Den syrliga kritiken handlar både om
skogen i dikterna, om dessas optimistiska och naiva tilltal generellt sett,
men särskilt kombinationen skog, lycksalighet och framtidsoptimism
verkar reta kritikerna. Därför är det intressant att här se litet närmare på
receptionen av Barrskogarnas barn. Ekman (2014a), Hufvudstadsbladets
ovan nämnda kritiker, beskriver Barrskogarnas barn i sin recension:
Över huvud taget tycks det just nu vara så att vilket stoffet än är, är

budskapet i dikterna alltid detsamma: livet är trevligt, kärleken gemytlig,

glädjen allenarådande bara man bjuder till. Jag tycker det verkar som om

Byggmästars poetik, som bygger på ett naivistiskt grepp i kombination
med ett enkelt och flödande språk och ett direkt, positivt tilltal med

vaga livsfilosofiska undertoner har trivialiserat hennes dikt på ett fatalt

sätt. Detta är poesi som håller för en enda genomläsning, om ens det.

(Ekman 2014a)

Ekman irriterar sig närmast på hennes tilltal och stil, som han finner
trivial. Aftonbladets kritiker Magnus Ringgren (2014), å sin sida, irriterar sig på hennes skogsbeskrivningar:
Hennes skog är ingen sagoskog, bara skog. Den har inga vättar, inga

hemligheter, ingen farlighet. Den är tömd på folklore och hör hemma i

modernitetens natursyn där skönheten besegrat både gåtan och nyttan.

Naturen har blivit njutning och rekreation. Inte ens näringsfång är den
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längre, inte inom synhåll i alla fall. Blåbärssylt får tillskrivas nöjeslivet;

den tillvaratar inte längre naturens resurser. Hennes skog saknar skogsmaskiner och benknäckande snubbelrötter. (Ringgren 2014)

Ringgren menar att skogen i Barrskogarnas barn är ”bara skog”, ett
resonemang som blottlägger en vidare problematik. Om inte skogen
fylls antingen av modernitet i form av skogsmaskiner, eller av mystiska
skogsrån anses den tom på mening, ”bara skog” för Ringgren. Ekman å
sin sida menar att hennes ”vaga livsfilosofiska undertoner” undergräver
hela författarskapet. Byggmästar skriver följaktligen fram ”fel” skog.
Om vi läser de glättiga dikterna i relation till queera konstnärliga praktiker som drag, camp och kitsch blir det lekfulla och naivistiska förhållningssättet till skogen en strategi för att visa på skogens mångt ydighet
och dess många bottnar: det går inte att enkelt fastställa vad som är
äkta och vad som är falsk skog. Liksom pastoralen, som jag beskrivit
den ovan, inte har som utgångspunkt att uttrycka realism gör inte heller
Barrskogarnas barn det. Men varför avkrävs dikter om skogen realism?
Varför ska skogen vara ”äkta” – och i relation till vad? Då Ringgren
letar efter ”sann” skog blir han besviken. Detta letande efter en äkta och
sann skog i dikter om densamma har kopplingar till klassificeringar av
sexuella praktiker i ”äkta” och ”falska”. Seymour (2013) skriver, apropå
representationer av naturen:
[I]f queer theory has taught us anything, it is to be skeptical of claims
to authentic identities, and by extension, authentic sites – especially

considering how queerness has been maligned as the artificial, urban,

and non-reproductive foil of authentic, vital heterosexuality. (Seymour

2013, 181)

Att liksom Ekman och Ringgren försvara landsbygd och skogstrakt
med argument om äkthet innebär också en risk, där den urbana normen
– rörlighet, flexibilitet, kapital, och så vidare – byggs in som ett negativ.
Den ”äkta” skogen finns bara i relation till den ”konstlade” staden. De
lyckliga flatorna i den vackra skogen går alltså å ena sidan emot den
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norm, där (konstgjorda/konstlade) queers flockas i staden, å andra sidan
emot en norm där skogen ska vara en plats för ”äkthet”. Den till synes
enkla relationen mellan konstlat-urbant och äkta-ruralt ställs på ända i
Byggmästars dikt.
Queer framtid i skogen?
Helt visst går det att ur politisk synvinkel kritisera Byggmästar för att
hon gör skogen till en idyllisk locus amoenus där lyckliga kvinnor går
omkring utan att göra nytta, utan att vara rädda, utan att bekymra sig
för utdöende flora och fauna. Men finns det inte också något radikalt
i blicken på skogen som värd att ägna tid och nyfikenhet? Liksom i
Locus amoenus skriver Byggmästar fram en idyll där äldre litterära troper
används för att artikulera en möjlig framtid, där reprosexuella normer
utmanas genom queer omsorg för det rurala. Här vill jag återknyta till
den allians mellan queerstudier och ekokritik som Seymour önskar se.
Byggmästars flanellklädda kvinnor ägnar alla skogens detaljer uppmärksamhet, frossar i växters latinska namn, smeker mossor och lavar,
och betraktar omgivningen med respekt och nyfikenhet trots att den
inte är urban. På så sätt stakar dikten alltså ut en väg för queers att finna
sig till rätta på landsbygden inte som erövrare, utan som naturliga – i
bemärkelsen självklara – delar av naturen.
[...] – ja, sannerligen, om det inte

är dags att DRA ÅT SKOGEN, igen!

(BB, 98)

Landsbygden och skogen är mångbottnade – de är bland annat en lekplats för diktens grönklädda protagonister och en grogrund för ett motstånd mot repro- och metrosexuella normer. Skogen och parken som
poetiska loci ger möjligheter till att granska ”naturlighet”, vilket begär
som är naturligt på vilka platser och vilka platser som skapar förväntningar på ”naturlighet”. Den poetiska uppmaningen att dra åt skogen
kan också tolkas bokstavligt, om vi betraktar skogen som en experimentplats, i stället för ett bakvatten. I Byggmästars diktning hör queers
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hemma i skogen och skogen själv kan bli till en frände i kampen för
social rättvisa.
Hur går Byggmästars gladlynta, spefulla kritik av natur och naturlighet då ihop med en omsorg om miljöfrågor? Seymour (2013, 180) för
fram att det inte finns någon egentlig motsättning mellan dessa, ”queer
literature is environmental for how it grapples with the natural”. Det
går att odla en skepsis gentemot kategorier som naturligt och onaturligt
och samtidigt vara nyfiken på naturen i all dess mångfald och vilja värna
om den – ja, kritiken kan faktiskt förstås som ett slags omsorg i sig,
eftersom den förutsätter engagemang, intresse och noggrannhet. Den
kroppsliga ”grönsyn” som Byggmästar odlar i sin dikt är, vill jag mena,
ett exempel på sådan omsorgsfull kritik.
är doktorand i litteraturvetenskap vid Umeå universitet. Hennes forskning berör den materiella
vändningen inom feministisk teori, kritiska växtstudier och materiell ekokritik, särskilt i relation till Eva-Stina Byggmästars, Clarice
Lispectors och Henry Parlands verk.
JENNY JARLSDOTTER WIKSTRÖM
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ABSTR ACT
Finnish-Swedish poet Eva-Stina Byggmästar (b. 1967) combines an interest in the
specificities of the landscape and queer desire in her poetic works. This paper traces
possible routes for an alliance between queer theory and environmental activism
through a reading of Byggmästar’s Locus amoenus (2013) and Barrskogarnas barn
(2014). Byggmästar’s poetics rest on a utopian vision for the future of queers, as
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well as on a rewriting of the forest, the garden, and the countryside as agents in
and of themselves, and topoi where queer desire can flourish. Central concepts for
this paper are metronormativity (Crawford 2017), utopianism (Muñoz 2009), and
queer nature (Seymour 2013), as well as the pastoral as an historical literary trope.
The poems analyzed in this paper articulate alternatives to metronormativity, and
present non-urban spaces, in diverse forms, as places where an ecocritical queer
critique can take root. In that, the poems also point toward a queer futurity, built
on non-human, green life and queers as allied.
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