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ABSTRACT 

Den allvarsamma leken (1912) by Hjalmar Söderberg has been regarded as one of the greatest 

love novels of Swedish literature. The story about Arvid Stjärnblom and Lydia Stille and their 

extramarital love is marked by timeless universality. 

 In this essay, I will examine this notion of love as a prediscursive value, by means pro-

vided by foremost poststructuralist theory. With Derrida’s conception of deconstruction, the 

analysis will reveal the constructedness of the true love in Söderbergs novel. Examinating 

typical logocentric binarisms the essay will show that the notion of true love is constituting a 

term in an oppositional relation with, in this specific case, the marriage sanctioned by society. 

This binarism is itself founded with the same principles as the by Derrida much disputed 

oppositional pair of the spoken and written word.  

 Further, with true love understood as a discursive construction, the inquiry will show that 

this construction presuppose the notion of the public and private spheres of bourgeois society, 

where the public is reserved for the male and the private for the female. This will lead to a 

discussion of the constructedness status of sex and gender, which will show that the love ex-

pressed in the relationship of Arvid and Lydia is to be understood as a considerable part of 

heterosexual matrix, that is, the regulative framework which, according to Judith Butler, 

constitute the rules for how intelligible sex and gender is to be produced. 
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INLEDNING 
Den allvarsamma leken av Hjalmar Söderberg brukar omnämnas som en av Sveriges största 

kärleksromaner.1 Samtidigt har den kallats både banal och misslyckad. ”Det kunde ha varit 

Hänt i veckan eller Mitt livs Novell”, skriver en något ambivalent Sara Gordan om boken i 

Dagens Nyheter så sent som i december år 2006.2 Oavsett tycke och smak, Den allvarsamma 

leken trycks ständigt i nya upplagor, och det tycks inte som att det föreligger någon större risk 

att Söderbergs författarskap i allmänhet ska falla i glömska.3 

 Min egen uppfattning av romanen präglas liksom Sara Gordans av ambivalens. Det ligger 

en ålderdomlig och sentimental fernissa över Arvid Stjärnbloms och Lydia Stilles relation, 

liksom sättet på vilket den berättas fram. Men det är också en fernissa som ständigt flagnar. 

Och i dess ställe träder en livskraftighet och en smygande förmåga att fängsla med medel 

präglade av en bedräglig enkelhet. En känsla av tidlöshet, blir trots allt det omdöme som ligger 

närmast till hands vid en sammanfattande värdering av romanen. Det är onekligen ett frestande 

epitet, och om det inte vore för den här uppsatsens syfte skulle jag ha befäst omdömet med 

ett ”låt stå!”  

 Men i begreppet tidlös ligger någonstans, egentligen ganska illa dolt, ett antagande om 

oföränderlighet, en idé om en absolut objektivitet, där objektet som föräras det aktuella 

adjektivet förväntas existera helt i egen rätt, oberoende kontext och kultur, talande till värden 

lika tidlösa hos i det här fallet läsaren, i vilken samma värden anses vara naturligt inneboende. 

Sexualitet, i synnerhet heterosexualitet, och den med sexualiteten intimt sammanlänkade 

kärleken är framträdande teman i Den allvarsamma leken, teman som i enlighet med väster-

ländsk tanketradition har kommit att få utstå förväntningar om att vara just tidlösa. Det tycks 

närmast vara ett villkor att existera före och oberoende av diffusa begrepp som kultur och 

diskurs för att sexualitet och kärlek över huvud taget kunna förstås och vara begripligt. 

 Det är ett ifrågasättande av sådana villkors sanningsanspråk, ja, ett ifrågasättande av 

begreppet tidlöshet i sin mest bokstavliga betydelse om man så vill, som ligger till grund för 

min undersökning av Hjalmar Söderbergs Den allvarsamma leken. 

                                                
1 Hjalmar Söderberg, Den allvarsamma leken. Samlade verk 7, Stockholm 1943. Hänvisningar till denna kommer 
i fortsättningen att anges inom parentes i den löpande texten. 
2 Sara Gordan, ”Kärlek med förhinder”, Dagens Nyheter, 2006-12-17, 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1353&a=597902, (2007-03-24).  
3 Enligt Bure Holmbäck, Söderbergforskare och före detta ordförande i Söderbergsällskapet, nämndes Hjalmar 
Söderberg nästan varannan dag i svensk dagspress under februari 2007. Frekvensen tillskriver dock 
Söderbergsällskapets nuvarande ordförande, Nils O. Sjöstrand, delvis skådespelaren Krister Henrikssons 
uppsättning av Allan Edwalls dramatisering av Doktor Glas (Nils O. Sjöstrand, ”Månadens ord från sällskapets 
ordförande”, 2007-03-01, http://www.soderbergsallskapet.se/aktuellt/, (2007-03-24)). 
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SYFTE 
Syftet med denna uppsats är att utifrån poststrukturalistisk teori undersöka hur kärleken 

uppfattas och skildras i Den allvarsamma leken, samt hur denna uppfattning står i relation till 

hur genusidentiter utvecklas.  

 Fyra frågeställningar har utvecklats för att syftet ska kunna uppnås: 

 
• Hur ser föreställningen om äkta kärlek ut i Den allvarsamma leken? 

• Vilka dikotomier, där kärlek utgör ena parten i ett motsatsförhållande, går det att 

skönja i romanen?  

• På vilket sätt går det att se dessa dikotomier som diskursiva konstruktioner? 

• Hur påverkar synen på kärlek föreställningar om genus, kön och sexualitet? 

 
METOD 
För att kunna besvara frågorna kommer Söderbergs text att provas utifrån en rad idéer och 

teorier från olika håll. Utgångspunkten är som redan angetts poststrukturalistisk, det vill säga, 

de idéer och teorier som tillämpas har kommit att sammanföras under en denna term, utan att 

de för den sakens skull kan sägas omfatta hela det idékomplex som termen betecknar. Inte 

heller behöver de enbart härledas till poststrukturalism. 

 Viktig för analysen i uppsatsen är den franske filosofen Jacques Derridas teorier om språk 

och text, samt dennes dekonstruktion av den västerländska filosofiska traditionens sätt att 

tänka. 4  Fundamental här är den undersökning som Derrida gör av hur uppfattningen om 

möjligheten till något omedelbart närvarande uppstår i en åtskillnad av det talade ordet och det 

skrivna. I uppsatsen kommer Derridas kritiska granskning av denna åtskillnad att utgöra ett 

slags modell för undersökningen av den kärlekssyn som präglar förhållandet mellan Arvid 

Stjärnblom och Lydia Stille. För denna dekonstruktion av kärleken i Den allvarsamma leken 

är också de hinder som Arvids och Lydias förhållande möter viktiga att analysera.   

 Utifrån de diskussioner som i uppsatsen uppstår i dialog med Derridas idéer kommer 

ytterligare undersökningar om genus och sexualitet att göras. Teoretisk bas härför kommer att 

utgöras av den amerikanska filosofen och genusforskaren Judith Butler, för vilken bland annat 

Derrida utgör en viktig stomme. Här är hennes undersökning, hennes dekonstruktion, av 

förhållandet mellan genus och kön och uppfattningen om ett subjekt som existerar oberoende 

av dessa väsentlig för min diskussion kring Söderbergs text. Återigen är det Lydia och Arvid 

som kommer att befinna sig i blickpunkten. Detta då undersökningen utgår från främst deras 

                                                
4 Begreppet dekonstruktion kommer att förklaras mer ingående i teoriavsnittet, samt i analysen.  
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förhållande som ett led i den i uppsatsen föregående dekonstruktionen av synen på kärleken i 

romanen. Det ska också påpekas att fokus kommer att ligga på den del av Butlers teorier som 

står i ett mer direkt samband med Derridas tankar. Detta innebär att de avsnitt i hennes texter 

som berör psykoanalys inte kommer att få något större utrymme i uppsatsen. Uppsatsens teori-

del kommer att redogöra för grunderna i Butlers tänkande, främst utifrån hennes mest kända 

verk, Gender Trouble.5 Den efterföljande Bodies that Matter kommer i viss mån också beaktas 

i fall där denna kan komplettera och förtydliga det som framkommer i Gender Trouble. 

 Ett mellanled mellan Derrida och Butler kommer att utgöras av den svenske idéhistoriken 

Ronny Ambjörnssons essä ”Den utopiska kärleken”.6 Utifrån tesen att kärleken, så som den 

framstår i dag, är en sedan högst 250 år tillbaka socialt konstruerad idé gör Ambjörnsson en 

tillbakablick i litteraturen och samhället för att undersöka de historiska betingelser som han 

anser ligger till grund för den moderna uppfattningen om kärlek. I min analys kommer jag att 

undersöka i vilken utsträckning de mönster som Ambjörnsson pekar på också går att se i Den 

allvarsamma leken.  

 Då Ambjörnssons resonemang är föredömligt klart och lättillgängligt kommer hans tankar 

att kunna presenteras i direkt anslutning till analysen utan att på samma sätt som Derrida och 

Butler tynga ner och riskera argumentationens stringens. Därför kommer Ambjörnsson inte att 

presenteras i teoriavsnittet, som i stället ägnas helt åt Derrida och Butler. 

 Undersökningen kommer att utgå från Hjalmar Söderbergs text, utan hänsyn till dess 

uppkomsthistoria eller de biografiska detaljer som går att utläsa i romanen. Den allvarsamma 

leken är också många gånger ett slags dialog med Söderbergs tidigare författarskap. Forskaren 

Björn Sundberg har i avhandlingen Sanningen, myterna och intressenas spel lekt med tanken, 

som han själv kallar det, att Söderberg likt Balzac strävade efter att bygga upp ett eget fiktivt 

universum.7 Någon hänsyn till detta förhållande kommer inte att tas här. 

 Den utgåva av Den allvarsamma leken som jag utgår från är den från 1920, så som den 

återges i Samlade verk 7 från 1943. 1920 års version av romanen skiljer sig något från den från 

1912. Då denna finns i mycket begränsad upplaga har jag tvingats använda mig av den senare. 

Söderbergs ändringar är dock väl dokumenterade i forskningen. De som är av intresse för den 

här undersökningen kommer att påtalas.  

 Efter den härpå följande presentationen av Derrida och Butler kommer forskningsläget 

kring Hjalmar Söderberg och Den allvarsamma leken att presenteras. Därefter inleds analysen 

                                                
5 Judith Butler, Gender Trouble, (1990), andra upplagan, London och New York 2006 (1999). 
6 Ronny Ambjörnsson, ”Den utopiska kärleken”, Familjeporträtt, Hedemora och Möklinta 1978, ss. 108-189. 
7 Björn Sundberg, Sanningen myterna och intressenas spel, Uppsala 1981, s. 138. 
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med en dekonstruktion av synen på kärlek som präglar romanen för att sedan följas av en kor-

tare analys utifrån Ambjörnssons teorier. Analysen avslutas med en diskussion kring genus 

och subjektet. De olika delarna kommer sedan att föras samman i en slutdiskussion. Upp-

satsens avslutas därefter med en kortare sammanfattning.  

 

TEORI 
Derrida 

Mycket har skrivits om Derridas filosofi, och många gånger framstår hans uttolkare som lika 

komplicerade i sina redogörelser av Derridas tankegångar som Derrida själv var i sina språk-

liga och filosofiska krumsprång. Jag har valt att i huvudsak hålla mig till den danske filosofen 

Peter Kemps framställning av Derridas teorier i boken Döden och maskinen.8 Som redan 

nämnts kommer detaljerna kring Derridas filosofi att redogöras för under själva analysen, där 

den samtidigt kan exemplifieras i direkt anslutning till Söderbergs text. En kortare presentation, 

vilken också kommer att inbegripa Judith Butlers teorier, är dock nödvändig. 

 Derrida är kanske den som mest kommit att beteckna både ett brott mot och en radikalise-

ring av de idéströmningar som strukturalismen utgör. Det är givetvis omöjligt att här ge en 

helhetsbild av denna riktning. Liksom poststrukturalism och i viss mån även dekonstruktionen 

– det begrepp som kanske mest förknippas med Derridas filosofi – har strukturalismen blivit 

en term som tycks ha fått vingar. Men en grundprincip, så som Kemp formulerar den, kan sä-

gas vara att allt tänkande och handlande, enligt en strukturalistisk uppfattning, styrs av omed-

vetna ”[…] system av sociala regler med tillämpning på en helhet av symboliska relationer 

och transformationerna av dessa relationer”.9 Denna helhet av symboliska relationer, som 

Kemp talar om, ska förstås utifrån språkfilosofen Saussures teorier om språket som ett system 

inom vilket ett tecken, till exempel ett ord, kommer att betyda något enbart genom hur det står 

i relation till andra tecken.10 Inom strukturalismen, och även hos Derrida, har detta förhållande 

kommit att utvecklas till att gälla all betydelse.11 Det finns alltså, enligt ett sådant sätt att tänka, 

inget fast och bestämt värde utan eller utanför detta system av skillnader.  

 Derridas brott mot strukturalismen innebär en kritik mot uppfattningen om att det finns 

strukturer som är närvarande i sin helhet i ett slags metafysisk position från vilken de styr.12 

Att något skulle existera som fullt närvarande är hos Derrida en omöjlighet. Uppfattningen om 

                                                
8 Peter Kemp, Döden och maskinen, (1990), svensk översättning av Ulf I Eriksson, Stockholm/Stehag 1993 
9 Ibid., s. 85. Kemps kursivering. 
10 Se till exempel Kemps redogörelse för Saussure och dennes efterföljare, ss. 76-83. 
11 Kemp, s. 111. 
12 Ibid., s. 112. Se även Anders Olssons redogörelse för Derridas kritik av strukturbegreppet, vilken är mer 
ingående än Kemps (Olsson, Den okända texten, Stockholm 1987, s. 69ff). 
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något som närvarande är alltid och ofrånkomligen präglat av en frånvaro, av spår av något som 

redan har varit, av en brist i det (förment) fulländande; samtidigt som den fulla betydelsen av 

något, som en effekt därav, ständigt skjuts upp. Det är denna process, detta spel av skillnader 

och uppskjutande av fulländning, som Derrida kallar différance.13  

 Strävan efter något som är fullt närvarande har vidare kommit att innebära en hierarkisk 

dikotomi, där till exempel det talade ordet värderas högre än texten, det inre högre än det yttre, 

djupet högre än ytan, förnuftet högre än känslan och så vidare. Denna logocentrism, där alltså 

logos – förnuftet – sätts i centrum, vilar på en missvisande logik, där tanken om något fullt 

närvarande präglar de begrepp i hierarkin som värderas högre medan de som sägs utgöra dess 

motsats värderas lägre genom att de i högre utsträckning framstår som präglade av en frånvaro 

och död.14 Derrida förklarar detta utifrån begreppsparet tal och skrift, vars motsatsförhållande 

han dekonstruerar, varpå han drar slutsatsen att allt är ett slags text, även tal, präglat av diffé-

rance.15 Förhoppningsvis kommer detta förhållande att klargöras ytterligare när det diskuteras 

i direkt anslutning till Söderbergs text. 

 

Butler 

Att direkt sätta stämpeln poststrukturalist på Judith Butler skulle vara missvisande, något som 

också Sara Salih påpekar i boken Judith Butler.16 Butler lånar idéer från en rad olika filoso-

fiska riktningar vilka hon sammanför, kritiserar och diskuterar för att samtidigt bana väg för 

sina egna tankar. Att sammanfatta denna spretiga dialektik ges det inte utrymme för här.17 

Dock är det svårt att se hur hennes teorier kring genus, kön och sexualitet skulle kunna vara 

möjliga utan Derrida. Här måste även Michel Foucault nämnas, vars tankar kring framför allt 

sexualitet som en diskursiv konstruktion, beroende av komplicerade maktdynamiker, i hög 

utsträckning präglat Butlers filosofi.18 Detta foucaultska tänkande om det omöjliga i att hitta 

                                                
13 Kemp, s. 115. Franskans différer, vars presensform différant motiverar Derridas sätt att skriva différance med a, 
har två betydelser: skjuta upp eller fördröja, samt vara olik och skilja sig från. Ordet i sig markerar själva den 
process den beskriver, samtidigt som Derridas nybildning (med a) markerar åtskillnad och uppskjutande (se 
Olsson för denna redogörelse, s. 75).  
14 Kemp, s. 114f.  
15 Ibid., s. 118. 
16 Sara Salih, Judith Butler, 2002, London, New York 2003, som elektronisk resurs via 
http://databas.bib.vxu.se:2052/lib/vaxjo/Doc?id=10053585&ppg=75 (2007-03-26), s. 6. 
17 I Sara Salihs presentation av Butler finns en föredömligt kärnfull och klargörande redogörelse för de influenser 
som präglat Butlers teorier (Salih, s. 3ff). Salih nämner här Derrida, Foucault och framför allt Hegel och dennes 
dialektik som en viktig bas, samt olika sorters marxistisk, psykoanalytisk och feministisk teori.  
18 Hos Peter Kemp framstår Foucault närmast som populistisk provokatör, en företrädare för 
en ”vulgärstrukturalism”(Kemp s. 115). Samtidigt medger Kemp att Foucault, vars maktteorier till viss del också 
kritiserade strukturbegreppet, utgjorde en viktig impuls för Derrida (Kemp, ss. 86-96). Butler menar i sin tur att 
det är att läsa Foucault fel om hans maktdynamiker uppfattas som något slags metafysisk, fast struktur (se Butler, 
Bodies that Matter, New York och London 1993, s. 9).  
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till en punkt, ett sant varande, utanför det som är diskurs vilar som ett fundament i Butlers teo-

rier (liksom i Derridas kritik av strukturbegreppet och hela den västerländska filosofin). Det 

finns hos Butler (och Foucault) ingen sexualitet eller någon uppfattning om kön eller genus 

baserat på något som kan sägas existera före, innan, utanför eller efter diskursen. 

 Begreppet diskurs i det här fallet syftar till Foucaults definition av detsamma som en, en-

kelt uttryckt, uppsättning, eller uppsättningar, av gemensamt godtagna antaganden och regler 

om världen genom vilka världen i sig självt blir begriplig. Världen finns helt enkelt inte, enligt 

Foucault, där i förväg, redo att kläs i givna ord vars betydelser är fasta och obestridliga, utan 

skapas i stället genom de socialt, kulturellt, vetenskapligt och historiskt formade antaganden 

och regler som diskursen utgör. En sådan diskurs reglerar också det sätt på vilket människan 

tänker och talar, samt sättet på vilket hon uppfattar, inte bara allt sin omgivning, utan också sig 

själv. Samtidigt kommer också diskursen till genom vad som talas inom den. Då allting styrs 

av sådana diskurser är det omöjligt att uppnå kunskap om något som sägs vara prediskursivt 

eller utomdiskursivt, det vill säga något som befinner sig utanför, före eller efter det som är 

diskurs. All betydelse, all förståelse, uppstår inom de diskurser som styr tänkandet.19 

 För Judith Butler har bland annat denna diskursteori inneburit en radikal omformulering, 

en dekonstruktion, av uppfattningen om kön, genus och sexualitet. Detta innebär att den ord-

ning där genus antas vara det socialt konstruerade könet, som ett resultat av det biologiska, 

kastas om och raseras. Butler menar i stället att det i själva verket är genus som konstruerar 

uppfattningen om det biologiska könet som determinerat av prediskursiva naturlagar.20 En 

sådan föreställning, liksom den skenbart naturliga indelningen av manligt och kvinnligt som 

binära oppositioner, upprätthålls sedan performativt. Performativitet är ett nyckelbegrepp hos 

Butler och är på sätt och vis ett led i förkastandet av en möjlig prediskursiv identitet som man 

eller kvinna. Att genus, och därmed även kön, är performativt upprättade innebär att genus 

självt skapar de uttryck som genus antas ha.21 Det finns helt enkelt inget fast och prediskursivt 

som genus är satt att uttrycka eller tolka. 22  Denna performativitet, där genus, kön och 

(hetero)sexualitet, och i förlängningen subjektet i sig, naturaliseras, det vill säga får status som 

någon prediskursivt, agerar efter en reglerande uppsättning regler som Butler kallar den 

heterosexuella matrisen.23 

                                                
19 Mats Börjesson, Diskurser och konstruktioner, Lund 2003. Börjesson gör här en allmän definition av 
diskursbegreppet (ss. 15-24), samt en mer specifik kring Foucaults användning av detsamma (ss. 34-39).  
20 Judith Butler, Gender Trouble, s. 10.  
21 Ibid., s. 34. 
22 Butler, Gender Trouble, s. 34.  
23 Ibid., s. 208. Butler förklarar här i not 6 att den heterosexuella matrisen är ”[…] that grid of cultural 
intelligibility through which bodies, genders, and desires are naturalized.” 
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 Denna matris, vilken upprätthåller en tvingande, normerande heterosexualitet, kräver bi-

nära genuspositioner, det vill säga man och kvinna, för att kunna verka. Dessa binära 

genuspositioner befästs och upprätthålls genom den diskursiva uppfattningen om naturen som 

en orubblig grund för kulturen att verka på.24  

 Inom dessa genuspositioner verkar också uppfattningen om ett handlande subjekt, medve-

ten om sig själv inför sig själv, som konsoliderande av den heterosexuella matrisen. Analysen 

av subjektet hör kanske främst till Butlers senare författarskap. Men även i Gender Trouble, 

vilken är den bok som utgör grund för analysen här, berör hon i hög grad tanken på subjektet 

som en diskursiv konstruktion. Butler klargör här att en performativt upprättad genusidentitet 

inte innebär att det finns ett subjekt före den identitet subjektet sedan antar.25 Hon frågar sig 

här om det över huvud taget finns människor som inte redan är definierade utifrån genus, och 

drar sedan slutsatsen att genus, och den effekt av ett ontologiskt kön som genus skapar, är det 

som i sig konstruerar uppfattningen om människan och som också gör kroppen till en mänsk-

lig kropp.26  

 Det är viktigt att utifrån Derridas kritik av strukturbegreppet påpeka att Butlers heterosexu-

ella matris, genom vilken det mänskliga subjektet blir till, inte ska förstås som en enkel struk-

tur som verkar enligt en deterministisk princip. En sådan uppfattning, påpekar Butler själv, 

skulle endast byta plats på subjekt och struktur; det vill säga, strukturen, den heterosexuella 

matrisen, personifieras och antar en agerande subjektsliknande form – och därmed är inget 

vunnet med den dekonstruktion Butler ägnar sig åt.27 Här blir Butlers teori om performativitet 

viktig. Det är i det ständigt upprepade agerandet som man eller kvinna, under vilket genus och 

kön framträder som något givet, som själva makten i sin tur, ja, själva den matris som reglerar 

agerandet, över huvud taget blir möjlig.28 Det finns ingen agerande makt, skriver Butler, utan 

bara ett upprepat agerande som i sig är makten.29 Det är också i agerandet som tanken på att 

det finns ett original utifrån vilket agerandet äger rum uppstår.30 

 Detta agerande ska i sin tur inte förstås som ett agerande som består över tid som ett och 

samma, där det som ageras förvaltas exakt, som ett oförändrat arv, från den ena aktören till 

                                                
24 Butler, Gender Trouble, s. 50f. 
25 Ibid., s. s. 34. 
26 Ibid., s. 151. I introduktionen till Bodies that Matter, den bok som följer efter Gender Trouble, poängterar 
Butler att det kön som tas för givet är en av flera normer som formar kroppen till kropp, det vill säga som inom 
diskursen materialiserar kroppen (Butler, Bodies that Matter, s. 2 samt not 1, s. 243). 
27 Butler, Bodies that Matter, s. 8f. 
28 Butler redogör för sin teori om performativitet huvudsakligen i slutet av Gender Trouble, s. 191f, och utvecklar 
sedan denna i efterföljande Bodies that Matter. 
29 Butler, Bodies that Matter, s. 9. 
30 Butler, Gender Trouble, s. 192.  
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den andra.31 Agerandet är en upprepning, där det som upprepas aldrig kan vara en exakt 

gestaltning av det föregående. Butler hänvisar bland annat till Derridas idé om språkets 

iterablilité, vilket innebär att språkets mening hela tiden förskjuts.32 ”När ett yttrande upprepas 

har tidpunkt och kontext ändrats i kraft av ’la différance’, vilket leder till en förskjutning av 

meningen”, skriver Anders Olsson om iterabilité-begreppet.33 Det att varje upprepning bär på 

en möjlighet till sin egen förvandling är det som hos Butler möjliggör en förskjutning av 

genusidentiteter som också avslöjar att dessa identiteter vilar på lös grund.34 

 

FORSKNING  
Forskningen kring Hjalmar Söderberg och hans författarskap är omfattande och rör såväl hans 

liv som hans skönlitterära produktion. Även hans journalistik och mer idépräglade författar-

skap har ägnats stor uppmärksamhet. Få forskare ägnar sig dock enbart åt Den allvarsamma 

leken. Ett undantag är Miranda Landens ingående narratologiska studie Den fiktiva dialogen, i 

vilken Landen undersöker framför allt Söderbergs tal- och tankegestaltning i romanen. 35 

 Dominerande, både vad gäller Söderberg i allmänhet och Den allvarsamma leken i 

synnerhet, får fortfarande Bure Holmbäcks avhandling Det lekfulla allvaret anses vara.36 I 

denna behandlas utförligt motiven i Den allvarsamma leken, främst de erotiska och polemiska, 

med Söderbergs tidigare författarskap som en dialogskapande fond. Trots att Holmbäck i stor 

utsträckning spekulerar kring biografiska aspekter, och trots att många av hans slutsatser 

rörande Den allvarsamma leken förutsätter en analys av Söderbergs övriga författarskap, kom-

mer det att finnas anledning att återvända till denna omfattande studie. Även om de biogra-

fiska detaljerna stundtals innebär problem är ändå Holmbäck medveten om det vanskliga i 

projektet att utifrån biografiska fakta tolka fiktiva gestalter och händelser, vilket medför uppre-

pade problematiseringar kring metoden.37 Samtidigt är givetvis inte biografiskt baserade eller 

färgade tolkningar automatiskt felaktiga tolkningar så länge de tillåts vara just tolkningar.  

 Holmbäck har även givit ut en biografi över Söderberg i vilken Den allvarsamma leken 

behandlas kortfattat utan att några egentligt nya iakttagelser görs.38 Detsamma gäller även för 

de många andra mindre skrifter om Söderberg som bär Holmbäcks namn. 

                                                
31 Se bland annat not 7 i Butler, Bodies that Matter, s. 244. 
32 Butler, Bodies that Matter, s. 12ff. 
33 Olsson, s. 85. 
34 Butler, Gender Trouble, s. 192. 
35 Miranda Landen, Den fiktiva dialogen, Lund 1991. 
36 Bure Holmbäck, Det lekfulla allvaret, Stockholm 1969. 
37 Holmbäck, Det lekfulla allvaret, s. 66 och s. 95.  
38 Holmbäck, Hjalmar Söderberg, Stockholm 1988. 
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 Till de tidigare arbetena om Hjalmar Söderbergs författarskap hör Sven Stolpes lilla skrift, 

Hjalmar Söderberg.39 I denna diskuterar Stope bland annat Arvid Stjärnbloms förhållande till 

diktare, och under rubriken ”Hjalmar Söderberg och kärleken” konstaterar han att Söderberg 

är den förste inom svensk romankonst som verkligen lyckats skildra kärleken och lidelsens 

väsen.40 

 Vännen Bo Bergmans minnesteckning från 1951 är främst att betrakta som just en 

minnesteckning.41 Som Björn Sundberg konstaterar i sin avhandling Sanningen, myterna och 

intressenas spel är den skriven utan vetenskapliga pretentioner.42 Detsamma får väl sägas gälla 

även Sven Stolpes lilla skrift. Båda innehåller dock iakttagelser som har visst intresse för den 

här uppsatsen. 

 Den forskning som främst berör Hjalmar Söderbergs ideologiska hemvist behandlar yt-

terst sparsmakat Den allvarsamma leken. I en mer utvidgad undersökning hade dock dessa 

insatser kunnat vara av stort intresse, inte minst med tanke på hur Söderberg många gånger, 

även i Den allvarsamma leken, snuddar vid den idétradition som både Derrida och Butler utgår 

från. I avhandlingen Alltför mänskligt redogör Lars Ljungberg för Söderbergs kritikiska håll-

ning gentemot kristendomen. 43  Ljungberg behandlar främst romanen Doktor Glas, Jesus 

Barabbas och Den förvandlade messias av vilka de sista båda hör till Söderbergs senare 

författarskap. Ljungberg tangerar delvis samma tema som den tidigare nämnde Björn Sund-

berg behandlar i avhandling Sanningen, myterna och intressenas spel, vilken främst ägnar sig 

åt boken Hjärtats oro och Söderbergs influenser från Nietzsche. Sundberg gör flera intressanta 

iakttagelser kring Söderbergs syn på sanning och religion. Om Söderbergs moraluppfattning, 

vilken delvis kommer till uttryck i Den allvarsamma leken, skriver Sundberg föl-

jande: ”Utgångspunkten […] är övertygelsen att moralen saknar fast grund. Det finns ingen 

gud, eller någon annan metafysisk makt, som kan legitimera dess krav. Vad som är rätt och 

gott måste människorna avgöra själva […].”44 Ett antal hos människan inneboende drifter fal-

ler dock hos Söderberg utanför denna relativism, menar Sundberg.45 Temat religion återkom-

mer i Sven Lagerstedts bok Hjalmar Söderberg och religionen, i vilken författaren bland annat 

försöker ge upprättelse åt Hjalmar Söderbergs hårt kritiserade bibelkritiska författarskap.46 I 

Elena Balzamos bok Den engagerade skeptikern har Den allvarsamma leken en något mer 
                                                
39 Sven Stolpe, Hjalmar Söderberg, Stockholm 1934. 
40 Ibid., s. 50. 
41 Bo Bergman, Hjalmar Söderberg, Stockholm 1951.  
42 Sundberg, s. 10. 
43 Lars Ljungberg, Alltför mänskligt, Lund 1982. 
44 Sundberg, s. 80. 
45 Ibid., s. 88. 
46 Sven Lagerstedt, Hjalmar Söderberg och religionen, Stockholm 1982. 
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framträdande position än i verken ovan.47 Balzamo ger här en bild av Söderbergs politiska 

profil, varför det främst är Den allvarsamma lekens politiska aspekter som tas upp. 

 När författaren Gun-Britt Sundström 1973 gav ut romanen För Lydia kom detta att gene-

rera ett antal jämförande analyser.48 Sundström skildrar händelseförloppet i Söderbergs förlaga 

ur Lydias synvinkel, och med handlingen framflyttad till 1960- och 1970-talets Stockholm. I 

Otrohetens lockelse gör Merete Mazzarella en feministisk undersökning av äktenskapet utifrån 

ett stort antal berättelser om otrohet.49 Bland annat jämför hon Sundström och Söderbergs 

båda böcker. Hennes dom mot Arvid Stjärnblom är hård och hon anklagar honom för att dela 

dåtidens dubbelmoral kring manlig och kvinnlig sexualitet. En liknande tolkning gör Ulla 

Lundqvist i Läsäventyr från när och fjärran, i vilken även hon analyserar både Söderbergs och 

Sundströms roman.50 Inte heller Lundqvist har mycket till övers för de båda böckernas man-

liga huvudperson: ”I såväl den äldre som den moderna romanen möter oss en sviken kvinna 

och en man som med ett modernt invektiv kan beskrivas som mans-chauvinist”, skriver hon.51 

Nämnas i sammanhanget kan också Jaana Tarakkamäkis framför allt kvantitativa undersök-

ning av manligt och kvinnligt språk i de båda romanerna.52  

 Mest intressant i sammanhanget är Magdalena Wasilewska-Chmuras artikel ”Gun-Britt 

Sundströms roman För Lydia som kvinnlig dialog med en manlig klassiker”.53 Wasilewska-

Chmura läser Den allvarsamma leken och För Lydia utifrån ”[…] den poststrukturalistsiska 

feminismens metod”, och dekonstruerar med hjälp av Sundströms roman logocentriska 

uppfattningar om kvinnligt och manligt i Söderbergs förlaga. 54  Det förfaller dock något 

problematiskt att Wasilewska-Chmura grundar sin bild av Arvid Stjärnblom på ett citat, till 

vilket hon inte redovisar källan, som säger att Arvid skulle utgöra författarens alter ego.55 

Därefter förenklar Wasilewska-Chmura på sätt och vis Arvids komplexa natur genom att här-

leda hela hans kvinnouppfattning till Söderbergs negativa inställning till kvinnors rösträtt.56 

Hade Wasilewska-Chmuras analys varit mer utvecklad kunde den ha blivit höginstressant för 
                                                
47 Elena Balzamo, Den engagerade skeptikern, Stockholm 2001.  
48 Gun-Britt Sundström, För Lydia, Stockholm 1973. 
49 Merete Mazzarella, Otrohetens lockelse, Stockholm 1997. 
50 Ulla Lundqvist, Läsäventyr från när och fjärran, Lund 1994. 
51 Ibid., s. 146f. 
52 Jaana Tarakkamäki, Manligt och kvinnligt språk, Växjö 1997. 
53 Magdalena Wasilewska-Chmura, ”Gun-Britt Sundströms roman För Lydia som kvinnlig dialog med en manlig 
klassiker”, Literature as resistance and counter-culture: Papers of the 19th Study-Conference of the International 
Association for Scandinavian Studies, András Masát och Péter Mádl (red), Budapest, 1993, ss. 520-523. 
54 Wasilewska-Chmura, s. 520 för metodbeskrivningen.  
55 Ibid. 
56 Ibid., s. 521. Forskningen tycks ha haft vissa problem att handskas med denna Söderbergs inställning. Björn 
Sundberg konstaterar dock frankt att Söderberg ”[…] var djupt präglad av sin tids könsrollsuppfattning. Endast 
på ett område – kärlekens – var han beredd att erkänna kvinnans jämställdhet och likaberättigade krav” 
(Sundberg, s. 96).  
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den här uppsatsen, då hon tycks vara den enda som närmat sig romanen utifrån post-

strukturalistisk teori. 

 Utöver de ovan presenterade bör även Nils Åke Sjöstedts undersökning av  Søren Kierke-

gaards inflytande på svensk litteratur nämnas.57 Sjöstedt analyserar Kierkegaards inflytande på 

Söderberg, bland annat genom hur kärleken uttrycks i Den allvarsamma leken. Även i Sten 

Reins avhandling Hjalmar Söderbergs Gertrud omnämns kärlekssynen i Den allvarsamma 

leken.58 Här kan också nämnas E.N. Tigerstedts artikel ”Kärleksläran i Hjalmar Söderbergs 

Gertrud”.59 

 Förutom Wasilewska-Chmura, Lundqvist och Mazzarella, som alla tre relativiserar Arvid 

Stjärnbloms känslor – hos dem handlar det närmast om ett medvetet cyniskt utnyttjande från 

Arvid sida – , är övriga forskare som på något sätt analyserar kärlekstemat hos Söderberg rela-

tivt eniga om att kärleken för Arvid är något högst reellt, och som därtill har stor makt över 

hans handlande. För E.N. Tigerstedt rör det sig i både Gertrud och Den allvarsamma leken om 

en kärlek som har sina rötter i en både romantisk och naturalistisk tradition.60 Kärleken är till-

varons högre mål, men den är också en oemotståndlig naturkraft för vilken Arvid inte kan 

värja sig.61 Bure Holmbäck menar att Tigerstedts analys är riktig till stora delar, och behåller 

också dennes beteckning ”romantisk naturalism” som beskrivning för Söderbergs kärleks-

syn.62 Nils Åke Sjöstedt menar i sin inte allt för omfattande analys av Den allvarsamma leken 

att kärleken som däri skildras, en kärlek som ställer krav på att få vara allt, visar på ett 

konsekvenskrav som Söderberg delvis ärvt från både Kierkegaard och Ibsen.63 Bo Bergman 

talar i sin minnesskrift om kärleken som en makt: ”[…] ingenstädes står man hjälplösare, 

ingenstädes är samvete och medlidande och god vilja och alla möjliga förträffliga egenskaper 

så utlämnade åt dunkla och obarmhärtiga makter.”64 Även Sten Rein gör liknande reflektio-

ner.65 

 Det är denna kärlekssyn, som Tigerstedt, Holmbäck, Sjöstedt, Bergman och Rein ser hos 

Söderberg som främst är av intresse för den här uppsatsen. 

                                                
57 Nils Åke Sjöstedt, Søren Kierkegaard och svensk litteratur, Göteborg 1950, s. 392ff. 
58 Sten Rein, Hjalmar Söderbergs Gertrud, Stockholm 1962. Det kan påpekas att dramat Gertrud och Den 
allvarsamma leken anses båda bygga på ett visst kärleksdrama i Söderbergs liv (se bland annat Rein, s. 184ff). 
59 E.N. Tigerstedt, ”Kärleksläran i Hjalmar Söderbergs Gertrud”, Nordisk tidskrift, Stockholm 1955, årg. 31, ss. 
185-199. 
60 Ibid., s. 199. 
61 Ibid., s. 194 och 197. 
62 Holmbäck, Det lekfulla allvaret, s. 102f.  
63 Sjöstedt, s. 393f. Även Tigerstedt och Holmbäck noterar vid ett flertal tillfällen Ibsens inflytande.  
64 Bergman, s. 160. Både Bergman och Sjöstedt betonar också Söderbergs pessimism inför möjligheten att uppnå 
det som kärleken utlovar. 
65 Rein, s. 62f. 
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ANALYS 
De flesta, forskare som kritiker, är eniga om att Den allvarsamma leken främst är en kärleks-

roman, men den har också fått beteckningen tidsskildring, eller tidskrönika, och inte sällan är 

den både kärleksroman och tidsskildring.66 Det handlar givetvis om vad som väger tyngst, vad 

man som läsare ser som den bärande berättelsen, och vad som samtidigt uppfattas som perifert. 

 Men till sist blir det ändå svårt att inte se Den allvarsamma leken som främst en kärleks-

roman. Bure Holmbäcks framstår som den mest giltiga: ”Den allvarsamma leken är en roman 

om kärlek, en analys av kärlekens villkor.”67 I det här sammanhanget är det dock inte motiver-

ingen till varför kärleken bör ses som det bärande temat som är det egentligt intressanta, utan 

snarare hur uppdelningen mellan kärleksroman och tidskrönika ser ut och definieras. Holm-

bäck gör här en intressant iakttagelse: 

 
Helheten betingas av dess [romanens] huvudmotiv: kärlekens övermäktiga, ljuva och för-
ödande styrka i människornas liv. Världen utanför skildras sådan den är – sammansatt, 
bullrande, till synes sammanhangslös, ibland med, ibland utan inflytande på de individu-
ella människoödena.68 

 

Den allvarsamma leken utspelar sig med andra ord på två plan, eller som Holmbäck antyder, i 

två världar: Kärleken å ena sidan, världen utanför å andra sidan. I den ena analyseras kärlekens 

villkor, i den andra skildras samhället och världen, och tidens gång. I en sådan uppdelning, 

som Holmbäcks ovan, placeras kärleken som ett metafysiskt begrepp vid sidan om tiden, vil-

ket antyder en karaktär av oföränderlighet och faktisk substans hos det som begreppet är satt 

att beteckna. Kärleken blir ena parten i en dikotomi där samhället och tidens gång, kort sagt, 

kultur och diskurs, agerar dess motsats. 

 Därmed inte sagt att Holmbäck har fel. Uppdelningen är tydlig och knappast möjlig att 

förbise i Söderbergs text. Holmbäck påpekar också att denna romanens dubbelhet har noterats 

av kritiker i alla tider, ibland som en svaghet, ibland som en styrka.69 Men inte någonstans 

tycks grunden för den analyseras eller ifrågasättas. Detta visar på den status idén om kärlek 

har, inte bara inom den fiktion som Den allvarsamma leken utgör, utan också i hur den läses. 

Kärleken träder fram som suverän, fullt möjlig att separera, om den inte redan från början upp-

fattas som separerad, från den föränderliga och brusande omvärlden. 

 

                                                
66 Se till exempel Holmbäcks redogörelse för romanens mottagande i pressen (Det lekfulla allvaret, ss. 279-291). 
67 Holmbäck, Det lekfulla allvaret, s. 46f. 
68 Ibid., s. 47. 
69 Ibid. 
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Kärleken definierad 

Under en promenad på Djurgården, med Lydia Stille ständigt i tankarna, tvingas Arvid Stjärn-

blom angående sitt tillstånd konstatera att ”[…] detta måste visst vara kärleken […]” (s. 27). 

Söderbergs kursivering ger en ledtråd om att kärleken för Arvid rör sig om ett begrepp som på 

något sätt överskrider individens och viljans gränser. Den kärlek som antyds här är kärleken 

som drabbande kraft, determinerad av något högre som Arvid inte kan påverka med vare sig 

förnuft eller vilja. Det enda han har att göra är att ställa diagnosen.70  

 Denna kärlekens status förstärks genom att sociala konventioner hindrar Arvid från att 

helt enkelt söka upp Lydia och leva ut denna sin kärlek. Han har inget att bjuda henne, då han 

ännu inte är någon. Det vill säga, han saknar ställning och ekonomiska medel för att kunna gå 

den samhälleligt sanktionerade vägen och ingå äktenskap. Kärleken hamnar genast i opposi-

tion mot socialt och kulturellt instiftade lagar. Detta sker redan i romanens första kapitel, det 

som utspelar sig i skärgården. Under den fest som pågår vid den stuga som Lydias far, Anders 

Stille, hyr, träffas Arvid och Lydia i hemlighet, i skydd av en syrenberså. De pratar löst om 

framtiden, vad Arvid ska göra, vad han ska välja för yrke. Lydia sätter sitt hopp till honom, 

litar på honom, och säger sig vara beredd att vänta till dess att Arvid har tryggat sin sociala 

status och ekonomiska ställning. Genom att kärleken kontrasteras mot hinder framstår den som 

något som existerar i opposition och därmed också som något fristående från vad den står i 

opposition mot, det vill säga samhället med dess moraliska och juridiska lagar. 

 Det är kärlek med förhinder. Under Lydias och Arvids sammankomst i bersån under-

stryks också kärlekens status just genom att mötet sker i hemlighet, vilket också betyder att det 

sker i avskildhet, i skydd från Lydias far och de övriga festdeltagarna. Bersån blir en symbol 

för en exklusivitet, där ordet exklusiv i det här sammanhanget också betecknar kärleken som 

exkluderad, som något både utanför och sant, undantaget en mer föränderlig och förgänglig 

mänsklig värld. Denna tendens förstärks också genom dialogen. Arvid berättar om sina 

hemtrakter, om Klarälven, som där den rinner söder ut förenar sig med solljuset. Det är en 

åsyn, menar Arvid, som kommer en att tänka att ”där borta där är världen” (s. 22). Lydias svar 

markerar hur deras kärlek borde höra till en värld för sig: ”Ja, världen, […] världen… Tror du, 

Arvid, att du och jag skulle kunna göra oss en liten värld för oss själva?” (s. 22). Med bersån 

som hemlig mötesplats, undan det sociala umgänget på faderns veranda, framstår bersån som 

ett slags modell och förebild – en metafor – för den avskildhet Lydia efterlyser. Denna 

                                                
70 Som presentationen av forskningen ovan visar är det denna syn på kärleken i romanen som dominerar. Dock 
har ingen analyserat grunderna för uppfattningen, utan endast nöjt sig med att relatera olika inflytande den syn på 
kärleken som uttrycks i romanen, till exempel ”romantisk naturalism”.  
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avskildhet manifesterar också synen på kärleken som något vid sidan om, eller på något annat 

sätt oåtkomlig för världen utanför, den bullrande, sammansatta och sammanhangslösa, för att 

använda Bure Holmbäcks ord. 

 

Logocentriska fundament i Den allvarsamma leken 

Upprättandet av kärleken som något slags prediskursivt fast värde, oberoende av tid och rum, 

speglar det som Derrida kom att uppfatta som den logocentriska traditionen inom det väster-

ländska sättet att tänka. Det blir här nödvändigt att utveckla resonemanget som inleddes i 

teoriavsnittet för att sedan kunna överföra tankarna på synen på kärlek i Den allvarsamma 

leken. Som Peter Kemp visar i Döden och maskinen innebär den rena närvaro som logocentris-

men vilar på i själva verket ett slags död. Med hänvisning till både Freud och Derrida skriver 

han att ”[…] människan söker lust, dvs avspänning. Men den avspänning hon söker utgör i 

verkligheten upphörandet av alla spänningar och konflikter, alltså döden.”71 Längtan efter när-

varo är i förlängningen en maskerad dödsdrift, vars mål hela tiden skjuts upp av motverkande 

drifter som verkar i det mänskliga psyket.72 Dödsdriften är, skriver Peter Kemp, ”[…] ett 

konservativt behov, en drift som vill återupprätta och bevara ett tidigare tillstånd.”73 Livet be-

skrivs här som en omväg till döden, och självbevarelsedriften, som i själva verket är sekundär, 

får som enda uppgift att ombesörja för att människan dör på sitt eget sätt, som hon själv vill.74 

En omedelbar, evig närvaro, som till exempel Gud, blir omöjlig: ”Vi existerar aldrig i ett till-

stånd, där allt endast är på plats, närvarande i vår ogrumlade njutning av det. När något är 

närvarande för oss, finns det samtidigt något annat vi saknar eller söker. Där är ingen närvaro 

utan frånvaro, inget liv utan död eller brist.”75 Likväl finns där en strävan hos människan efter 

en sådan omöjlig närvaro. Och det är i denna strävan det går att spåra upprättandet av det som 

Derrida kallar logocentrismen.76  

 I Den allvarsamma leken uttalar Arvid Stjärnblom en föraktblandad avundsjuka för dik-

tare. Föraktet tycks delvis ligga i den uppgift diktaren har för honom, nämligen att göra fiktion 

av verkligheten. Här framträder också ett moraliskt dilemma hos Arvid, då han som journalist 

kan ha vissa betänkligheter kring om inte sin egen syssla som musikrecensent, så åtminstone 

kring tidningens innehåll i stort: ”Jag kan bara inte undgå att var gång jag lyfter min lön göra 

den reflexionen: att utan dessa ’lögnaktiga framställningar till allmänhetens förvillande’ skulle 
                                                
71 Kemp, s. 14.   
72 Se Kemps analys av Derridas förhållande till Freud, ”Bortom Freud: Från psykoanalys till filosofi”, ss. 31-65. 
73 Ibid., s. 39. 
74 Ibid., s. 40. 
75 Ibid., s. 13f, min kursivering. 
76 Ibid., s. 113ff. 
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det inte finnas några pengar till utbetalning av min lön” (s. 91).77 Huruvida det existerar dylika 

framställningar eller inte är här inte väsentligt. Det intressanta är i stället den dikotomi mellan 

verklighet och fiktion som Arvids hållning speglar. Fiktionen, texten, skriften blir en artefakt, 

ett redskap som tjänar människan, och som därtill också befinner sig i förhållande till männi-

skan som något yttre med kraft att förvränga ett slags sanning som föregår den. Skriften kan 

härför aldrig bli något omedelbart närvarande. Den kommer efter det som den skildrar, som en 

försening, och kännetecknas liksom döden av något som redan har hänt men som inte längre 

pågår.78 Lydia Stille sätter fingret rakt på denna skriftens natur när hon frågar Arvid om han 

skulle kunna ”[…] göra ’litteratur’ av det som en gång varit liv och verklighet och lycka och 

olycka […]” (s. 274). Litteraturen, skriften, sätts i opposition mot liv och verklighet och fram-

står därmed som ett slags död. Detta är också något som Nils Åke Sjöstedt reflekterar över i 

sin studie över Kierkegaards inflytande på svensk litteratur. Sjöstedt ser hos Arvid en med 

Kierkegaard gemensam skepticism, vilken grundar sig i en tanke på att den ”[…] som diktar 

om ett livsförhållande, lever det i verkligheten inte – han är redan på avstånd från vad det 

innebär att existera”.79 

 Derrida har analyserat detta förhållande, som kanske får sitt mest explicita uttryck i Sjö-

stedts formulering, utifrån den tidigare nämnda uppdelningen av tal och skrift, en uppdelning i 

vilken tal uppfattas som direkt och omedelbart – som närvaro, kort sagt – medan skriften blir 

dess motsats, och dessutom som uttryck underordnat talet som dess ställ-företrädare.80 Det 

uppstår en fonocentrism, en centrering kring talet, som Derrida förstår som något av det mest 

fundamentala i en logocentrisk tradition.81 Peter Kemp förklarar förhållandet:  

 
Det muntliga ordet […] var det språkbruk där språket var fullkomligt närvarande hos eller 
för den som producerade tecken för att uttrycka något. Den enskilde hör sig själv tala, d v s 
talet är något inre, och på så sätt kunde man utifrån en fonocentrism skapa motsättningen 
mellan den inre människan och den yttre världen, mellan förnuftet och känslan, det 
transcendenta och det empiririska osv.82 

 

Men i själva verket är talet, enligt Derrida, uppbyggt av samma principer som skriften: det är 

präglat av skillnader och frånvaro. Varje talat ord får sin mening, sin innebörd, genom hur det 

förhåller sig till de ord som redan sagts, till de spår av andra ord som omger det.83 Detta inne-

                                                
77 Uttrycket ”lögnaktiga framställningar…” är en parafras på tryckfrihetsförordningen från 1812 (se not i Den 
allvarsamma leken, s. 318). 
78 Kemp, s. 15. 
79 Sjöstedt, s. 395. Sjöstedts kursiveringar. 
80 Kemp, s. 113. 
81 Ibid. Fono – phonè – det muntliga ordet. 
82 Ibid. 
83 Ibid. s. 16. 
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bär också, även för talet, att en fullständig och närvarande mening – själva närvaron i sig, 

rensad från frånvaro – genom différance hela tiden skjuts upp, i det oändliga.84 

 Arvid Stjärnbloms längtan efter en omöjlig närvaro uttrycks inte enbart i den för 

logocentrismen och det västerländska tänkandet grundläggande åtskillnaden mellan tal och 

skrift, för Arvid (liksom för Lydia) utvecklad till ett motsatsförhållande mellan verklighet och 

fiktion. För trots att verkligheten här utgör den (förmenta) närvaro som skriften och fiktionen 

saknar, är denna likväl inte fullkomlig. Det är en tendens som också syns i Arvids önskan om 

något högre. När Lydia frågar vad han egentligen vill vara svarar han: ”Jag tror jag ville vara 

något som sannolikt inte finns. Jag ville vara ’världssjälen’. Ville vara den som vet och förstår 

allt” (s. 275). Uttalandet är romanens mest explicita önskan om den fullständiga närvaro, om 

en fulländad tillvaro, som hos både Freud och Derrida i själva verket innebär död.85 

 Derridas analys av den logocentriska traditionen – en tradition som i Den allvarsamma 

leken är högst påtaglig – liksom möjligheten att genom différance kunna dekonstruera de 

hierarkier den vilar på är viktig för den fortsatta analysen av kärleken i romanen. 

 

Närvarons villkor 

Det faller sig ganska naturligt, trots ordets i sammanhanget suspekta natur, att mot bakgrund 

av ovan resonemang hävda kärleken i Den allvarsamma leken, så som den upplevs av Arvid, 

som den närvaro människan strävar efter. För där världssjälen förses med en brasklapp, Arvid 

håller det till och med för sannolikt att den inte finns, utstår kärleken knappast samma tvivel. 

Kärleken framstår i stället som ett fast begrepp, och frågan är inte som med världssjälen, huru-

vida den existerar som detta fasta begrepp eller inte, det vill säga om kärlek alls går att uppnå, 

utan huruvida den har uppnåtts: ”Älskar han mig? Jo, jo. Visst gör han det. Men älskar han 

mig riktigt – riktigt – ?” (s. 9, Söderbergs kursivering). Lydias tankar i romanens inledning 

tycks typiskt för ett sådant förhållande till kärleken. Detsamma gäller för Arvids funderingar i 

                                                
84 Kemp, s. 16..  
85 Arvids egentligen ganska kryptiska uttalande har givetvis diskuterats av forskarna. Tigerstedt ser det som ett 
tecken på Söderbergs kopplingar till en romantisk tradition och citerar Georg Simmels definition av 
romantiken: ”’Längtan efter alltet, efter det oändliga och som medel till uppfyllelse av denna längtan blott det 
rent subjektiva livet’” (Tigerstedt, s. 195). Holmbäck manar till viss försiktighet vad gäller en sådan 
tolkning: ”Att tolka in […] en panteism, i detta svar är självfallet inte motiverat.” (Holmbäck, Det lekfulla 
allvaret, s. 193) Möjligen går det att se det som en önskan att vidga jagets gränser, fortsätter Holmbäck, varpå 
han sedan tillstår att en sådan önskan allmänt ”[…] sett kan […] sägas vara ett romantiskt element” (s. 194f). I sin 
analys av Hjärtats oro pekar Sundberg på en passage där Söderberg definierar sin egen föreställning om Gud, så 
som den såg ut under ungdomsåren: ”Gud var för honom [Söderberg] ’alltid den, som ser och vet och förstår allt 
[…]’” (Sundberg, s. 68). Oavsett om man väljer Tigerstedts eller Holmbäcks tolkning går det knappast att komma 
ifrån att det rör sig om en önskan om ökad närvaro, om ett slags diffus bild av fulländning.  
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det efter skärgårdsepisoden följande kapitlet, varunder han ställer den tidigare diskuterade 

diagnosen: ”[…] detta måste visst vara kärleken […]” (s. 27, Söderbergs kursivering). 

 Men liksom Derridas différrance verkar överallt genom spelet med skillnader och det 

ständiga uppskjutandet av en slutgiltig mening, verkar den på samma sätt för kärleken i roma-

nen. Différance gör själva uppfattning om kärlek som närvaro möjlig, samtidigt som den hela 

tiden skjuter upp den punkt där kärleken verkligen existerar som absolut närvaro. Arvid 

Stjärnblom berör vid ett tillfälle tanken på motsatsernas och skillnadernas spel. När Lydia frå-

gar honom vad lyckan är för något svarar han:  

 
Det vet ingen […]. Eller den är något som man tänker sig och som inte finns. Och kan man 
ens tänka sig den? Kan man ens tänka sig en ständig, evig lycka – evig måste den ju vara, 
annars skulle den förgiftas av tanken på slutet… (s. 204f)  

 

Här blottläggs det omöjliga kriteriet för det absoluta. En absolut lycka måste vara ständigt och 

oavlåtligt närvarande, i evighet. Bara tanken på ett eventuellt slut skulle frånta lyckan dess 

ideala status. Men enligt den process som différance utgör är det också det omöjliga i en ideell 

lycka det som gör idén om lycka möjlig. Utan tanken på slutet, frånvaron av lycka, hade 

lyckan i sig, om än ofullständig, varit omöjlig. 

 Det är också denna omöjliga fullkomlighet som präglar framställningen av kärleken i 

romanen. Den kläs aldrig i ord så som resonemanget kring lyckan. Men som det redan har vi-

sats är den starkt präglad av kulturella och sociala hinder. Genom att kontrasteras mot det soci-

ala och kulturella framträder kärleken i romanen i opposition mot dessa lagar. Förhållandet är 

detsamma som mellan tal och skrift i en logocentrisk tradition. Kärleken är det inre och mer 

omedelbara, precis som talet, medan samhället är utanför, och likt skriften ett slags oäkta ver-

sion av kärleken, uttryckt genom till exempel juridiskt, religiöst och socialt sanktionerade 

äktenskap. Som kontrast till samhälleliga institutioner blir den omedelbara och därmed äkta 

kärleken också det medel varigenom kritik kan utövas mot vad som framstår som dess kultu-

rella avarter i Söderbergs roman.  

 

Kärlek som närvaro 

Att Arvids och Lydias kärlek framträder som en kontrast gentemot samhället har redan berörts, 

främst genom analysen av hur de gömmer sig i syrenbersån i skärgården, undan det manliga 

sällskapet på Lydias fars veranda. Häri går det att utläsa ett mönster som går igen romanen 

igenom, där platsen blir viktig för att upprätthålla kärlekens status som något i opposition. 
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 Efter skärgårdsepisoden träffas Arvid och Lydia ytterligare en gång, då ett halvår senare, 

innan de skiljs från varandra för nästan tio år framöver. Mötet sker här visserligen inte på nå-

gon undangömd plats, utan på den tidningsredaktion på vilken Arvid arbetar. Att säga att det 

är ett kärlekens möte i fiendeland vore kanske en allt för spekulativ hårdragning. Men likväl 

säger sig Arvid under detta möte inte vara i en sådan position att han kan gifta sig med Lydia. 

Giftermål är dock enda alternativet för Lydia.86 Hon å sin sida avböjer Arvids förslag att in-

leda en relation i hemlighet av skäl som inte kan vara andra än moraliska och ekonomiska.87 

Sedan fadern gått bort under hösten, i romanen efter sommarskildringen i inledningskapitlet, 

måste hon först och främst hitta någon som kan försörja henne, vilket framstår som främsta 

anledningen till att hon senare gifter sig med kulturhistorikern Markus Roslin.88 Än en gång är 

det samhället som reser hinder för Arvids och Lydias kärlek. 

 Efter detta möte kan det sägas att både Lydia och Arvid fogar sig efter samhällets 

konventioner genom att var och en ingår äktenskap på sitt håll, därtill av andra skäl än kär-

lek: ”Att jag inte var kär i honom då vi gifte oss behöver jag ju inte säga till dig” (s. 179), skri-

ver Lydia i ett brev längre fram. Detsamma gäller alltså för Arvid i hans äktenskap, vilket blir 

tydligt då han funderar över konsekvenserna av det dubbelliv han senare kommer att 

leva: ”Och Dagmar? Vad ska jag säga till henne? Att jag inte älskar henne, att jag aldrig har 

älskat henne?” (s. 184).  

 Att det samhälleliga, kulturen, inte är en plats för kärlek görs klart genom den ingående 

skildringen av den krasst formella ceremoni varunder Arvid kommer överens med Dagmars 

far om villkoren för äktenskapet. Överenskommelsen handlar i huvudsak om ekonomi och 

faderns ordenstitlar, och först sedan de båda är överens bjuds Dagmar in till samtalet som då 

avslutas med följande förmaning från fadern: ”Du skall ock ej bedriva hor, / ty därav kommer 

plåga stor” (s. 127). Förutom att verserna verkar förebådande – hor är precis vad Arvid senare 

kommer att bedriva – blir de också en påminnelse om horbrottet, vilket kunde innebära påfölj-

der enligt lag, något som ytterligare förstärker det hinder som samhället utgör mot Arvid och 

Lydias kärlek.89 Deras båda giftermål framstår inte enbart som äktenskap med respektive maka 

                                                
86 Att ge Arvid en sista chans att föreslå äktenskap förfaller vara den huvudsakliga orsaken till varför Lydia söker 
upp honom på redaktionen, något som även Ulla Lundqvist påpekar i sin analys av Söderbergs roman (Lundqvist, 
s. 136f). 
87 Lundqvist tolkar Arvids förslag som först och främst sexuellt, att han främst vill att hon ska skänka honom sin 
oskuld (Lundqvist s. 136f). En sådan tolkning förefaller dock väl förenklad, utan att för den sakens skull utesluta 
den sexuella spänningen i mötet.  
88 ”Och han har pengarna” (s. 168, Söderbergs kursivering), skriver Lydia senare i ett brev till Arvid i vilket hon 
förklarar orsakerna till varför hon har svårt att få till stånd en skilsmässa med Markus Roslin. 
89 Hor används här om könsumgänge mellan en gift och en ogift person. Om de juridiska omständigheterna kring 
begreppet, se ”hor”, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=205022, 2007-05-19.  
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och make, utan även som ett äktenskap med samhället. Arvids och Lydias utom-äktenskapliga 

umgänge blir ett brott inte bara mot sina respektive och det gemensamma avtal äktenskapet 

utgör; det blir också ett brott mot samhället och dess lagar. Därvidlag är deras kärlek 

bokstavligen något utanför lagens ramar. 

 Detta utanförskap, som nu har förstärkts genom de juridiska aspekterna, träder alltså in i 

handlingen när Lydia och Arvid återupptar relationen efter nästan tio år ifrån varandra: ”Å, 

Arvid, all den längtan efter den riktiga kärleken, som ligger samlad i mig efter så många, långa, 

tomma år, den väntar nu på dig!” (s. 191), skriver Lydia i ett brev efter att Markus Roslin har 

gått med på skilsmässa. Dessförinnan har hon i ett tidigare brev låtit ana de förhoppningar hon 

ställer på kärleken: ”Nog skall det väl kunna skänkas oss några ögonblick ibland, då vi bägge 

glömmer allt som inte är vi – vi två…” (s. 188). Återigen, liksom under scenerna i syrenbersån 

i romanens inledning, definieras kärleken utifrån idén om en plats där ren närvaro är möjlig, en 

plats som inte utgörs av ett samhälle i ständig förändring, präglad av frånvaro och död. 

 Detta är också typiskt för deras hemliga möten, vilka främst äger rum i Lydias lägenhet 

på Johannesgatan i Stockholm. Denna är belägen högst upp, på femte våningen.90 Visserligen 

finns här bara två fönster, men i gengäld, påpekas det, ”[…] är utsikten stor och fri” (s. 194). 

Staden beskrivs som liggande under dem när de sitter i ett av fönstren, och några rullgardiner 

behövs inte. Beskrivningen av sovrummet är karateristisk: ”Ett litet rum med en stor säng. [---] 

Och ett fönster ut till oändligheten och stjärnorna” (s. 200). Under kulmen av deras samvaro, 

sommaren 1908, sitter de ofta ”[…] vid hennes fönster i kvällskymningen, medan stadens larm 

brusade så fjärran att man kunde höra vinden viska i de stora, gamla trädens kronor” (s. 216). 

De befinner sig ovanför och bortom det av människan framkallade bullret, utanför hennes la-

gar vilka genom äktenskap och kontrakt syftar till att kringskära den äkta, naturliga kärleken, 

som här ackompanjeras av vindens viskningar i träden. Kontrasten mellan natur och kultur blir 

tydlig. Söderberg förstärker den också genom att Lydia varken använder sig av elektriskt ljus 

eller fotogenlampor i lägenheten, utan endast enkla stearinljus. 

 Scenerna i Lydias lägenhet, där deras tillvaro och kärlek lyfts upp ur tidens brus för att 

framstå som något fast och evigt, kan jämföras framför allt med en scen i Arvids och Dagmars 

lägenhet, efter det att Dagmar fått reda på att hennes man har en älskarinna: ”Han gick in i sitt 

rum och klädde av sig långsamt, medan han lyssnade till alla ljud i våningen och på gatan. Han 

hörde sin hustru gå i tamburen och köket. Han hörde vattenledningen vridas upp och igen. Han 

                                                
90 Intressant att notera är att Söderberg i sina ändringar inför 1920 års upplaga hissade upp Lydias boning en nivå, 
från fjärde till femte våningen (se not i Den allvarsamma leken, s. 194).  
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hörde en nattkärra skramla på gatan” (s. 290). Civilisationen tränger sig på, i stället för att som 

hos Lydia avlägsna sig. 

 I kontrasten som skapas mellan Lydias och Arvids brottsliga kärlek och den lagliga och i 

samhället inpassade och anpassade kärleken skymtar en kritik mot äktenskapet som en makt 

som verkar genom att just kringskära och anpassa en föreställning om naturlig och äkta kärlek 

för att få den att passa i en här borgerlig civilisation. Äktenskapets förhållande till kärleken 

blir detsamma som skriftens förhållande till talet. Äktenskapet blir en praktisk ersättning, nå-

got som tolkar, och därmed kommer efter, det som anses vara en mer direkt och äkta kärlek. I 

Söderbergs roman blir denna äkta kärlek också till en kritik mot äktenskapet. Bure Holmbäck 

påpekar att Söderberg genom Arvid och Lydias förhållande manifesterar en frigörelse från den 

lutherska äktenskapstraditionen: ”I Arvids och Lydias förening proklameras sålunda en annan 

uppfattning [än den lutherska], där kärleken är det avgörande, och där de formella, av sam-

hället sanktionerade banden måste ge vika.”91  

 Arvid förklarar vad som för honom tycks vara det stora bedrägeriet med äktenska-

pet: ”Doktor Martin Luther hade för snart fyra hundra år sedan den åsikten, att den sanna 

kärleken uppstår av sig själv mellan äkta makar, när de göra naturens och kärlekens gärningar 

med varandra. Och det kan möjligen vara något i det. Men inte mycket” (s. 199). Kärleken är 

alltså för Arvid ingen samhällelig institution. Den uppstår oberoende sådana institutioner. Dess 

status här får sin sammanfattning i Lydias klassiska uppmaning: ”Kom […]. Mig får du älska 

på hedniskt vis.” (s. 199) Det hedniska framstår som ett friare tillstånd, före både Luther och 

kristendomen. I motsats till detta blir äktenskapet en mer eller mindre dålig kopia, ett 

härmande spel av en mer ursprunglig och äkta kärlek. I äktenskapet gör man, enligt citatet 

ovan, kärlekens gärningar, ett uttryck som används redan då Arvid träffar Dagmar: ”älska kan 

jag inte; men jag kan göra kärlekens gärningar; dess apspel och pantomim” (s. 104, Söder-

bergs kursivering).92 Äktenskapet är alltså, i Den allvarsamma leken, samhällets sätt att efter-

likna det som är kärlek. Återigen handlar det om en tolkning, som samtidigt framstår som löj-

lig i sitt misslyckande. Här kan också nämnas, att när Dagmar konfronterar Arvid med ett brev 

från Lydia, tolkar Arvid hennes första utspel som teater: ”Hon hade i sin första ungdom svär-

mat för teatern och tagit lektioner för en berömd tragédienne” (s. 286).  

 Uttrycket ”kärlekens gärningar” kastar även ett löjets skimmer över den sexuella akten. 

Utanför en situation präglad av en äkta kärlek blir den en irrationell drift ”[…] som det inte är 
                                                
91 Holmbäck, Det lekfulla allvaret, s. 160. Holmbäck poängterar dessutom i sin biografi över Söderberg att både 
Arvid och Lydia har hämmats i sina äktenskap (Holmbäck, Hjalmar Söderberg, s. 365). 
92 Uttrycket kärlekens gärningar, apspel och pantomim används även senare som en beskrivning över hur Arvid 
framlever äktenskapet med Dagmar (se Den allvarsamma leken, s. 108).  
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så lätt att få in under någon sorts rationell eller moralisk synvinkel” (s. 117), en del av 

ungkarlslivets ”[…] oundgängliga smuts och vämjelighet […]” (s. 103). För Arvid tycks det 

som att endast en äkta kärlek kan höja sexualiteten över denna vämjelighet som samhället ut-

gör. Då kommer den, paradoxalt nog, att ge intrycket av en ”religiös ceremoni” (s. 200).  

 Äktenskapet som kopia av ett mer naturligt tillstånd återfinns även i den i romanen ofta 

förekommande ringen. Den helhet som ringen utgör framstår i äktenskapet som symbol för 

den helhet som de båda parterna ska bestå av.93  Men ringen är en artefakt, som texten i förhål-

lande till talet i en logocentrisk tradition. Den blir en del av den tolkning av kärleken som 

äktenskapet utgör; ett efterkommande, som något konstruerat en symbol för något mer 

omedelbart utan att i sig kunna göra anspråk på denna omedelbarhet. Och som texten hos till 

exempel Platon möts med misstänksamhet, får även ringen hos Söderberg ett drag av svekfull-

het.94 Lydias löfte till sin man är att aldrig mer bära den vigselring hon fått av honom om hon 

träffar en annan man. När hon innan hon återförenas med Arvid inleder ett förhållande utanför 

äktenskapet med en annan man låter hon ringen, trots löftet, sitta kvar. Ringens värde blir lika 

tomt som textens sanningshalt riskerar att bli hos Platon. Det är denna tomhet som betecknar 

samhällets och lagens helhet, vilken symboliseras av ringen. Den äkta kärleken behöver där-

emot inga konstruerade symboler. Under Arvids och Lydias möte på Hotell Continental låter 

Lydia sin vigselring glida av fingret innan de förenas på det rum hon tagit in på. Scenen be-

skrivs med en påtagligt förtätat stämning, vilket markerar handlingens betydelse: ”Och som i 

en dröm såg han, att hon helt stilla strök smaragdringen av fingret och lade den i sin lilla hand-

väska” (s. 171). Återigen går det att aktualisera Platon, som enligt Kemp strävade efter att 

kunna utplåna skriften inför den sanna idévärlden.95 När Lydia tar av sig ringen är det på sätt 

och vis ett sådant utplånande, om än symboliskt.  

 Denna artefakttematik i samband med äktenskapet återfinns på flera ställen i romanen. 

Under mötet på teatern, kvällen innan Arvid och Lydia träffas på hotellet, noterar Arvid 

Lydias smycken och gör därefter följande sarkastiska reflektion: ”Precis som det ska vara! 

Kärlekens belöning!” (s. 152). Symboliken återkommer då Arvid på väg hem från ett möte 

med Lydia av samvetskval köper en sammansmält rubin till Dagmar. Att stenen genom att 

                                                
93 Holmbäck kallar ringen för ”den äktenskapliga trohetens symbol” (Holmbäck, Det lekfulla allvaret, s. 127) och 
gör en ingående analys av hur den används som ett genomgående tema i delar av romanen (ibid., ss. 127ff).  
94 Kemp, s. 132f. Platons såg skriften som nödvändig. Men den kunde också innebära ett hot, ett medel att allt 
mer avlägsna sig från sanningen med.  
95 Ibid., s. 133. Det är viktigt att betona att Kemp i sin tur också stöder sig på Derridas läsning av Platon. 
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vara sammansmält av mindre rubiner bara är ”halväkta” (s. 208) säger dessutom en del om 

Arvid halvhjärtade inställning till äktenskapet med Dagmar.96 

 

Söderbergs rousseauanism 

Betoningen av kärleken som något ursprungligt rent, och dessutom genom äktenskap som nå-

got korrumperat av kulturen, antyder en rousseauansk tendens. Denna framträder också i 

inledningskapitlet där Lydia badar naken, harmonisk i ett slags naiv flickaktighet. Även 

Holmbäck noterar, efter en rad försiktiga reservationer, detta drag i Söderbergs författarskap.97 

Rousseauanska tendenser går även att spåra i Arvids beskrivningar av hemtrakterna i 

Värmland, vars natur framhävs som ett positivt värde också vid de två tillfällen i romanen som 

han återvänder dit. 

 Det är dock först i kärleken kontra äktenskapet som det går att skönja en polemik mellan 

natur och kultur. Holmbäck ser egentligen en sådan endast i Lydias och Markus Roslins äkten-

skap, där Lydia får representera natur och Roslin kultur.98 Men även i äktenskapets förhållande 

till kärleken är en liknande motsättning möjlig att utläsa. Holmbäck påpekar också att det hos 

Arvid Stjärnblom går att spåra drag av karaktären Saint-Preux i Rousseaus roman La nouvelle 

Héloïse, i vilken författaren ”[…] framhävt den passionerade känslan mot den äktenskapliga 

lyckan”.99 Denna koppling framstår nästan som motsägelse hos Holmbäck med tanke på hur 

han begränsar den rousseauanska polemiken. 

 Rousseauanismens sätt att framhäva det primitiva hos människan innebär ett komplicerat 

förhållande till förnuftet, inte minst då Rousseaus idéer kom att utgöra en av hörnstenarna i 

upplysningsepoken. Irving Babbitt påpekar att en primitivistisk åskådning ser förnuftet som ett 

hinder, som motsatsen till naturen.100 Med förnuftet, menar Babbitt, kunde man enligt en sådan 

uppfattning endast kopiera vad som är naturligt: ”To be natural in the new sense one must be-

gin by getting rid of imitation and decorum.”101 För Rousseau innebar detta ett problematiskt 

förhållande till skriften. Peter Kemp påpekar att Rousseau, liksom Platon, kom att se den som 

endast förmedlare av ett budskap, utan den omedelbarhet som finns i talet.102 Skriften blir den 

                                                
96 I sin kritiska tolkning av Söderbergs roman frågar sig Merete Mazzarella om inte rubinen påminner om Arvids 
känsloliv i stort (Mazzarella, s. 198). Att som Mazzarella ställa sig frågan är givetvis möjligt, men svaret torde 
rimligen bli nej. Arvids handlingshämmade person behöver knappast innebära att hans känslor inte kan 
karakteriseras som ”äkta”. 
97 Holmbäck, Det lekfulla allvaret, s. 234ff.  
98 Ibid., s. 236. 
99 Ibid., s. 235. 
100 Irving Babbitt, ”The Qualities of Rousseauism” Romaniticism, John B. Halsted (red), Boston 1965, (ss. 9-17), 
s 11. Babbitts text i denna antologi är ett utdrag ur dennes Rousseau and Romanticism, Boston 1919.  
101 Ibid.  
102 Kemp, s. 130. 
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imitation som man måste undvika för att uppnå ett fullt naturligt sätt att leva. Därmed sällar 

sig Rousseau till en logocentrisk tradition trots primitivistisk förnuftskritik. Peter Kemp 

sammanfattar Rousseaus strävan som ett försök att övervinna skillnaden mellan frånvaro och 

närvaro, något som för Derrida blir en omöjlighet, eftersom skillnaden är just vad som möjlig-

gör tanken om både närvaro och frånvaro.103 Detta textliga förhållande mellan natur och kultur 

utgör grunden i Derridas läsning av Rousseau: i ”[…] det verkliga livet med existenser ’av kött 

och blod’, bortom och bakom vad man tror sig kunna avgränsa som Rousseaus verk, [har det] 

aldrig funnits annat än skriften […]”, skriver Derrida.104 Att försöka uppnå ett naturligt sta-

dium, karakteriserat av en oavlåtlig närvaro, blir alltså lönlöst.  

 Det är dock denna rousseauanska strävan som går att se i Arvid Stjärnbloms sätt att se på 

kärleken i Den allvarsamma leken. Kärleken ska peka på vägen ut ur en tillvaro präglad av 

frånvaro och död. I ett sådant sammanhang, där skriften misstänkliggörs, är det inte förvå-

nande att intensiva kärleksscener mellan Lydia och Arvid uteblir i texten. Endast en gång i 

romanen skildras en sexuell akt, och då som en plötslig ögonblicksbild under det fragmenta-

riskt berättade första mötet i Lydias lägenhet. Scenen inleds med tre punkter och avslutas med 

en rad förtätande tankstreck: ”…Hennes ögon stodo vidöppna, hennes blick var allvarsam och 

stor och fast, hennes överläpp drogs upp en smula, och hennes sammanbitna tänder lyste i 

halvmörkret – – – – – – – – – – – ” (s. 203, Söderbergs kursivering). Snart hundra år efter det 

att boken först gavs ut skriver Sara Gordan i Dagens Nyheter följande om samma scen: ”Här 

finns ingenting utskrivet men allt är närvarande”. 105  Huruvida Söderberg har lyckats där 

Rousseau enligt Derrida misslyckades, och också måste misslyckas, är knappast föremål för 

diskussion. Sara Gordan medger också att det handlar om ett litterärt illusionsnummer. 

 Dock tycks det som att den strävan som går att se i Arvids karaktär och dennes inställning 

till kärleken är densamma som Rousseaus. Holmbäck har redan påpekat likheterna mellan 

Arvid och Rousseaus Saint-Preux i La nouvelle Héloïse. I sin essä ”Den utopiska kärleken” 

pekar Ronny Ambjörnsson på just denna Rousseaus roman som en av de viktigaste impulserna 

till den kärlekssyn som präglat mycket av litteraturen sedan dess. La nouvelle Héloïse var del-

vis ett resultat, menar Ambjörnsson, av nödvändigheten att ideologisera den borgerligt inrät-

tade uppdelning av privat och offentlig sfär, av vilka den förra hörde till kvinnan och den se-

nare till mannen. Dessa sfärer blir hos Ambjörnsson också avgörande för de genuspositioner 

genom vilka kvinnan i huvudsak förknippas med intimitet och närhet, och mannen till intellekt 

                                                
103 Kemp, s. 130.  
104 Ibid., s. 132. Citatet är Kemps översättning av Derrida från dennes De la grammatologie. 
105 Sara Gordan, ”Kärlek med förhinder”.  
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och överblick.106 Detta innebär samtidigt en inskränkning av kvinnans roll. För att kunna över-

leva, skriver Ambjörnsson, var kvinnan i ett nytt borgerligt samhälle, där familjens praktiska 

värde minskat, tvungen att lita till en förmåga att skapa en intim exklusivitet med starka mora-

liska implikationer.107 ”[…] i kärlekens historiska betingelser ligger en strukturell ojämlikhet 

som starkt bidragit till att forma själva känslan”, konstaterar Ambjörnsson.108 Den nya känslan, 

som Ambjörnsson senare kallar den, förutsätter den polaritet mellan offentlighet och privatliv 

som i takt med det borgerliga samhällets framväxt allt mer framstår som en nödvändighet. 

Samtidigt blir kärleken själv en förutsättning för en helhetens rationalitet som Ambjörnsson 

preciserar enligt följande: ”[…] privatlivets ömhet och förståelse – kärleken – balanserar 

offentlighetens konkurrens och utslagning.”109 

 Det är denna nya kärlek och de förhållande som den förutsätter som Rousseau utvecklar 

till en naturens nödvändighet i La nouvelle Héloïse. Kärleken blir en naturlag, och därmed 

även de genuspositioner den är beroende av.110 Samtidigt görs den till redskap för Rousseaus 

civilisationskritik: ”[…] endast i den [kärleken] kan vuxna individer mötas rena från samhälle-

liga band och dispositioner, till synes befriade t o m från sin egen vilja: naturen talar där direkt 

som vid ett kemiskt experiment.”111 

 Det är detta mönster som återspeglas i Den allvarsamma leken. Kärleken blir en produkt 

av en heterosexuell matris, samtidigt som den i sin skepnad av naturlag också bidrar till att 

producera samma matris, i vilken den kommer att utgöra ett starkt incitament till 

heterosexualitetens status som norm och nödvändighet.      

 

Kvinnliga och manliga sfärer 

Den uppdelning av manligt och kvinnligt i två sfärer som Ambjörnsson beskriver som kärle-

kens förutsättning märks även i Söderbergs roman. Det som beskrivs som en åtskillnad av ett 

mer förgängligt tillstånd och ett mer tidlöst, det vill säga civilisationen kontra kärleken, hand-

lar i själva verket om en uppdelning av specifikt manliga respektive kvinnliga sfärer. Det man-

liga utgör här det tidsbundna, det världsliga om man så vill, medan det som uppfattas som 

utomdiskursivt, som ren närvaro utan imiterande mellanled, framträder som något specifikt 

kvinnligt.  

                                                
106 Ambjörnsson, s. 170. 
107 Ibid., s. 171. 
108 Ibid., s. 171. 
109 Ibid., s. 178. 
110 Ibid., s. 182ff. 
111 Ibid., s. 181. 
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 Lydia Stille uppfattar denna åtskillnad under festen i romanens inledning: ”[…] hon 

hörde på männens samtal och hörde det likväl knappt […]. Hennes älskade tycktes henne alltid 

så långt borta, då hon såg honom samman med andra män. Och likväl satt han där knappt tre 

steg ifrån henne” (s. 16). Avståndet blir genusrelaterat i och med att Lydia uppfattar det som 

specifikt kopplat till en manlig gruppering. Det tycks vidare som om själva grupperingen i sig 

utgör förutsättningen för avståndet, vilket antyder en status som socialt konstruerad konven-

tion. 

 Att Lydia lyssnar förstrött, liksom ointresserat, på männens samtal bekräftar åtskillnaden 

ytterligare. Samtidigt sker också kopplingen av den manliga sfären till samhället och omvärl-

den. Det Lydia lyssnar förstrött på utvecklar sig till ett samtal, fortfarande enbart männen 

emellan, om världsutställningen i Stockholm samma år, 1897, samt om fadern Stilles 

konstnärskarriär. Det är en klassisk indelning av kvinnligt och manligt, var för sig kopplade 

till det privata respektive det offentliga, som här tonar fram.112  

 Denna åtskillnad av manligt och kvinnligt som offentligt respektive privat består romanen 

igenom, åtminstone i det perspektiv som är Arvids. Kärleken beskrivs också som mest intensiv, 

och ren, i de episoder som utspelar sig i Lydias lägenhet, belägen som den är ovanför sam-

hället. 

 
Att vara genus 

”Jag vill vara människa och man” (s. 274), säger Arvid Stjärnblom som svar på Lydia Stilles 

fråga om han egentligen inte vill vara diktare.113 Svaret syftar visserligen inte till att diskutera 

mänskligheten eller manligheten i sig. Snarare är det en markering från Arvids sida att slippa 

vara något utifrån en specifik etikett, i det här fallet diktare. Likväl går det att utifrån denna till 

synes enkla önskan ringa in några av de effekter som den heterosexuella matrisen har på hur 

genus och kön uppfattas, en uppfattning som alltså också styrs av den typ av kärlek som skild-

ras i romanen. 

 I Arvids och Lydias samtal framstår diktare som en konstruerad identitet behäftad med 

regler vilka Arvid, om diktare var vad han ämnade bli och vara, ständigt måste förhålla sig till. 

Att vara människa och man, däremot, förefaller inte förpliktigande på samma sätt. Det är ett 

vara över vilket Arvid aldrig behöver fundera. För honom är det kategorier, om de ens kan 

kallas så, från vilka han inte kan undfly, men heller inte behöver undfly, då de betecknar det 

vidaste och mest fria sätt att vara på. Det är ett vara utan artikulerbara gränser. Det minst snäva, 
                                                
112 Detta är något som även Wasilewska-Chmura noterar i sin artikel (Wasilewska-Chmura, s. 520). 
113 Formuleringen återfinns även tidigare i romanen, också där som kontrast till diktaren (Den allvarsamma leken, 
s. 228). 
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det mest anspråkslösa. Att Arvid sedan tillägger ”[…] jag vill inte vara diktare, om jag kan 

slippa!” (s. 274) förstärker det fundamentala i det manliga och mänskliga genom att diktare 

framstår som ett vara som går att ”slippa”, en identitet som antas av det från början manliga 

och mänskliga, vars grund utgör den stomme utifrån vilken andra möjliga identiteter formas. 

Detta bekräftas ytterligare av att Lydia inte tycks godta ”människa och man” som ett mål att 

sträva efter, eftersom detta är något som Arvid redan är och alltid har varit. Arvids önskan om 

att bara få vara människa och man framstår som ett slags underdrift som inte säger henne nå-

got: ”Eftersom du inte ville vara diktare […] vad ville du då egentligen helst vara?” (s. 275) 

undrar hon utan att kommentera vare sig det manliga eller mänskliga. 

 I detta, i det självklara i att vara sitt genus, ligger en del av den heterosexuella matrisens 

kraft, enligt Judith Butler. En stabil och inom diskursen fattbar genusidentitet är en förutsätt-

ning för att själva kategorin människa.114 Att som Arvid Stjärnblom vara man och människa är 

att som människa vara man, det vill säga att genom genus erhålla sin mänsklighet. De båda 

kategorierna är med andra ord intimt sammanlänkade, rent av omöjliga att åtskilja som katego-

rier över huvud taget. Denna status av självklarhet som varande, som i ovan citerade stycke 

hos Söderberg framträder som något anspråkslöst, är en av stommarna i Butlers heterosexuella 

matris. Den får sin allmängiltighet i sitt hävdande av möjligheten att vara sitt genus i betydel-

sen att genus reflekterar ett ofrånkomligt biologiskt faktum, det vill säga kön. Häri, i genus 

som ett resultat, som en följd av en ofrånkomlig naturlighet, uppstår det tvingande i denna 

matris, vilket också leder till att både genus och kön uppfattas som något att vara.  

 I Arvids önskan ligger som sagt också en vädjan, den om att slippa vara diktare, vilket 

kastar ett om än otydligt skimmer av en oproblematisk naturlighet över de sammanlänkade 

kategorierna man och människa. I kontrast till att vara diktare, vilket inbegriper ett specifikt 

agerande, framstår man och människa som motsatsen. Kontrasten blir, kanske något slumpar-

tat, dessutom dubbel genom att just kategorin diktare får utgöra det som kontrasteras, detta 

eftersom det åligger diktaren att, som Lydia uttrycker det, ”[…] göra ’litteratur’ av det som en 

gång har varit liv och verklighet […]” (s. 274). Denna tidigare diskuterade åtskillnad av fik-

tion och verklighet blir återigen viktig. Den verkar här implicit i Arvids vädjan om att slippa 

vara diktare, och bara vara man och människa. Men det är ett bara med modifikation. Eller 

kanske ännu hellre, ett skenbart bara, som verkar i syfte att framhäva det att vara man och 

människa som något enkelt i betydelsen naturligt, något som inte är fiktion. 

                                                
114 Butler, Gender Trouble, s. 151. 
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Normens exkluderande funktion  

Att läsa in ett bara i Arvids önskan att vara människa och man, och att därmed se diktar-

identiteten som en påbyggnad på den fundamentala manliga och mänskliga, kan kanske te sig 

något djärvt. Det finns också en möjlighet att tolka diktaridentitetens relation till det manliga 

och mänskliga som något radikalt annat. Detta förändrar dock inte statusen av genus som ett 

vara i denna korta men för undersökningen viktiga passage i romanen. Snarare verkar det 

förstärkande. Hos Butler krävs det sexualiteter och genusidentiteter som stämplas som fel-

aktiga, och som förläggs med förbud, i den rådande diskursen för att den heterosexuella genus-

identiteten ska kunna hävda sig själv som rätt, och för den delen kunna hävda sig själv över 

huvud taget. Butler talar här, med stöd hos Foucault, om olika maktdiskurser som för att kunna 

legitimera sig själva producerar inte bara de genusidentiteter de säger sig representera, utan 

också de som de samtidigt vill förhindra och förbjuda och skydda mot. 115  Hos Arvid 

Stjärnblom intar diktaridentiteten i kontrast till det manliga och mänskliga rollen som det för 

normen nödvändigt felaktiga. Arvid talar om en specifik diktarnatur, som han exemplifierar 

med Strindberg: ”Det är inte det han upplevat, som är orsak till allt det sjuka, hemska och 

förvirrade i vad han skrivit. […] Det är tvärtom allt det sjuka, hemska och förvirrade i hans 

egen natur som är orsaken till att han måst uppleva och genomleva allt detta” (s. 273). En öns-

kan om att få slippa vara diktare är därmed en vädjan inte bara om att få vara man och männi-

ska, utan också om att få vara frisk och rätt, i motsats till det sjuka, hemska och förvirrade hos 

diktaren. Även om det här inte uttryckligen handlar om ett slags diktarens genusidentitet går 

det ändå i just den kontrast som skapas mellan det sjuka och det friska se hur en normerande 

lag arbetar, hur den genom att peka ut det (förment) sjuka också definierar det naturliga och 

friska, samtidigt som den berättigar sin egen rätt att utöva makt.116 Förstärkande, om än på ett 

mer symboliskt plan, blir i det specifika sammanhanget återigen betonandet av diktarens sätt 

att fiktionalisera verkligheten. Detta skapar en dikotomi inom vilken man och människa place-

ras som ett slags naturligt vara i motsats till diktarens värld av fiktioner. 

 Den kritiska tonen gentemot diktaryrket och den ofta moraliskt degenererade typ som 

diktaren sägs utgöra går inte att ta miste på. Bure Holmbäck jämför en något raljant passage i 

Den allvarsamma leken, där Söderbergs diktare är sådana som ”[…] gå på jakt ef-

ter ’upplevelser’ […]”, med det stycke ur Strindbergs novell ”Karantänmästarns berättelser” 

                                                
115 Butler, Gender Trouble, s. 23ff och s. 102f.  
116 Butler använder begreppet lag om ett diffust system av maktdiskurser som undgår att ta gestalt av en 
systematisk totalitet (Butler, Gender Trouble, not 1, s. 215). I denna matris är Lacans specifika ”the Law” en del, 
men dess anspråk på singularitet är, enligt Butler, en fiktiv och förtryckande idé (Butler, Gender Trouble, not 52, 
s. 214).  
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där författaren gör sig bitter över diktarens sätt att spionera på sina vänners hemligheter.117 

Holmbäck påpekar i sin analys att ”[…] känslan av obehag och avsky är gemensam” hos de 

båda författarna.118 Det är dock svårt att hävda diktaren som den som i romanen ensam utgör 

det felaktiga gentemot vilken normen förhåller sig, ännu mindre den heterosexuella normen. 

Detta även om dragen av exhibitionism och voyeurism tycks utgöra något av det som Arvid 

Stjärnblom uppfattar som det sjuka i åtminstone Strindbergs ”natur”. Men diktaren bidrar till 

att skapa den dikotomi som särskiljer något som uppfattas som ett sant och naturligt varande, 

här betecknat som ”människa och man”. Detta blir ytterligare ett led i konsoliderandet av 

kärleken och heterosexuella normen som något naturligt och sant. Detta kommer att utvecklas 

nedan. 

 
Binära (genus)identiteter  

Butler argumenterar i en kritik mot subjektets uppfattning om ett sant varande för att själv-

medvetande uppstår performativt. Som ett led i kritiken mot subjektet blir möjligheten att vara 

ett genus eller kön, som en följd av ett naturligt faktum, en omöjlighet.119 Butler talar om ett 

metaphysics of substance, en uppfattning inom den västerländska filosofin om att språket, och 

således allt tänkande, reflekterar ett ontologiskt verkligt tillstånd.120 Med stöd hos Michel Haar 

framhåller Butler att det tänkande, genom vilket identitet och ordning skapas, inte på något 

sätt representerar en sann ordning. 

 Arvid Stjärnbloms sanna varande som människa och man är, i enlighet med Haar, som 

Butler citerar i ett längre stycke, en illusion om en substantiell identitet.121 Denna illusion 

hämtar sin kraft i den grammatiska regeln om subjektet som styr predikatet, en regel på vilken 

Descartes baserade sin berömda sats ”jag tänker, alltså finns jag”. Denna regel speglar, enligt 

Haar, ingen ontologisk sanning om varandet. Butler utvecklar resonemanget till att gälla även 

binära genusidentiteter, det vill säga kvinna och man, vilka antas spegla en ontologisk sanning 

om kön, sexualitet och begär. Vidare menar Butler att det inom den heterosexuellt styrda 

diskursen om manligt och kvinnligt krävs den motsats som uppfattningen om mannen utgör 

för kvinnan och tvärtom.122 

 När Arvid säger att ”Mannen behöver en kvinna, och kvinnan behöver en man” (s. 197) 

syftar han visserligen till det konvenansäktenskap han ingick med Dagmar, eller, som han 

                                                
117 Holmbäck, Det lekfulla allvaret, s. 272. 
118 Ibid. 
119 Butler, Gender Trouble, s. 25f. 
120 Ibid., s. 28. 
121 Ibid. 
122 Ibid., s. 30. 
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själv uppfattade det, lurades in i. Men formuleringen bekräftar inte bara den sociala verklighe-

ten för borgarklassen i förra sekelskiftets Stockholm, utan också hur denna sociala verklighet 

är ett explicit uttryck för de underliggande regler som styr uppfattningen om förment 

differentiella kön och genus som ett nödvändigt uttryck av naturen. En sådan uppfattning för-

stärks också i det symbolspråk som Söderberg använder vid det tillfälle under vilket Arvid 

fäller det ovan citerade yttrandet om kvinnans och mannens ömsesidiga beroende. Arvid och 

Lydia befinner sig här i den senares lägenhet, i vilken det finns två silverkandelabrar, två 

smala ljusstakar, samt två ljus med gröna sidenskärmar (s. 195). Och när stjärnorna sedan 

tänds på himlen utanför är det två specifika himlakroppar som uppmärksammas: Venus och 

Mars (s. 197). Det är knappast en slump att just Venus och Mars, vars förlagor i den romerska 

mytologin är en kvinnlig och manlig gud anges som de starkast lysande på himlen. De båda 

planeternas astronomiska tecken är dessutom desamma som i allmänhet används för att be-

teckna manligt och kvinnligt kön, det vill säga ♂ för Mars och man, respektive ♀ för Venus 

och kvinna. Kärleken som naturlag är alltså en naturlag som förutsätter en uppfattning om bi-

nära kön, vilket kraftigt förstärks av den symbolik som Söderberg använder sig av i romanen. 

 
Det förväntade manliga 

Även om Arvid Stjärnbloms uttalande om att vilja vara man och människa antyder en säkerhet 

om vad det innebär att vara man, finns det ändå passager i romanen där tvivel kring detta vara 

i sin tur reser tvivel kring huruvida yttrandet å ena sidan är baserat på en önskan från Arvids 

sida om att få förbli det han redan är, eller om det å andra sidan är en önskan om att få bli nå-

got han vill och/eller förväntas vara. Till exempel avskyr Arvid sitt namn ”[…] emedan han 

råkade ha det gemensamt med landets mest avgudade tenor, och allt tenorväsen anses ju löjligt 

bland män” (s. 37).123 Vad det löjliga består i att som man vara av ”tenorväsen” sägs inte, men 

med största sannolikhet rör det sig om att det helt enkelt anses omanligt, i betydelsen feminint, 

att sjunga med en så ljus röst som tenoren gör. Det tycks dessutom som om detta definierar ett 

helt sätt att vara, ett slags identitet, ett ”tenorväsen”, som inte enbart syftar till röstläget, utan 

även till ett specifikt sätt att vara, ett vara som dessutom kan sammanfattas som ett specifikt 

väsen. I denna till synes obetydliga reflektion skymtar den heterosexuella normens tvingande 

kraft, samt delvis den metod som används för att inrätta och upprätthålla den binära 

könsuppdelningen. Det hot som ett ”tenorväsen” eventuellt skulle kunna utgöra mot de gränser 

som upprätthålls genom binära genuspositioner kvävs genom fördömande från en diffus och 
                                                
123 Arvid har inte bara namnet gemensamt med denne tenor (Söderberg syftar här på Arvid Ödman (1850-1914), 
se Den allvarsamma leken, not s. 317), utan även röstläget. I den lilla sånggrupp som förekommer i romanens 
första kapitel faller det på Arvids lott att sjunga andra tenor (ibid., s. 12). 
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obestämd makt – det anses löjligt att som man vara av ”tenorväsen”. Vem som anser 

specificeras inte. Men fördömandet utverkas i den heterosexuella matrisens syfte, vars funk-

tion, som tidigare angetts, kräver att tydliga binära genuspositioner upprätthålls. 

 Denna kritiska självreflektion som Arvid gör här, en självreflektion som inte enbart hand-

lar om hans eventuellt instabila manlighet, avbryts ständigt av undringar kring vem den äldre 

mannen var som han såg tillsammans med Lydia, tidigare samma dag. Det är en teknik 

Söderberg använder sig av för att smyga in ett hot, att genom att avbryta Arvids tankar kring 

sig själv skapa en spänning, en känsla av förestående förändring. Mannen är nämligen Markus 

Roslin. Men det innebär också en kontrastering där Arvid (omedvetet) kommer att granska sig 

själv med ”[…] den där distingerade äldre herrn […]” (s. 37) som fond. Markus Roslin smyger 

sig in som ett manligt ideal som Arvid känner att han inte kan leva upp till. Bilden av Lydias 

här framtida man förändras visserligen efterhand i romanen. Men jämförelsen vid det aktuella 

tillfället, hur omedveten den än är, röjer ändå en medvetenhet hos Arvid om vad som socialt 

och kulturellt anses manligt, vilket i sin tur, implicit, innebär ett ifrågasättande av det naturliga 

i att vara man (och även kvinna). 

 Detsamma skulle kunna gälla även de tillfällen då Arvid finner sig själv framför Georg 

Carl von Döbelns grav på Johannes kyrkogård.124 Valspråket, ”ära, skyldighet, vilja”, vilket 

finns återgivet på gravstenen, tycks i romanen utgöra ideal för Arvid. Men liksom i fallet 

Roslin blir idealet ouppnåeligt. Bure Holmbäck påpekar att det ouppnåeliga inte har att göra 

med nihilistisk sekelskiftespessimism, färgad av determinism.125 Holmbäck går här i polemik 

med Olle Holmbergs uppfattning i essän ”Från Hjalmar Söderberg till Pär Lagerkvist” där han 

anser att Arvid är likgiltig inför ordens innebörd.126 Arvids deterministiska hållning, menar 

Holmbäck, beror i det här fallet på kärleken, inför vilken viljan står sig slätt.127 Detsamma 

torde gälla även för ”ära” och ”skyldighet”, även om Holmbäck pekar på att det framför allt är 

viljan som förslavad under Arvids känslor för Lydia.128 Men det går även att tillföra en annan 

dimension, och låta Döbelns valspråk få utgöra ett koncentrat av en socialt konstruerad 

manlighet, inför vilken Arvid känner sig främmande. Detta främlingskap går att föra in under 

Holmbäcks linje, det vill säga främlingskapet utgör inte ett led i en protest hos Arvid, utan är 

snarare ofrivilligt. Liksom i den omedvetna jämförelsen med Roslin handlar det om 
                                                
124 Georg Carl von Döbeln gjorde sig känd för sina bedrifter på slagfältet under 1800-talets inledning, och räknas 
enligt Nationalencyklopedin ”[…] till de stora personligheterna i svensk krigshistoria” (”von Döbeln, Georg 
Carl”, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=158060, 2007-05-06). 
125 Holmbäck, Det lekfulla allvaret, s. 185. 
126 Olle Holmberg, ”Från Hjalmar Söderberg till Pär Lagerkvist”, På jakt efter en världsåskådning, Stockholm 
1932, s. 206. 
127 Holmbäck, Det lekfulla allvaret, s. 185ff.  
128 Se även Bo Bergmans reflektion kring Söderbergs syn på kärlek, s. 12 i uppsatsen. 
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mindervärdeskomplex hos Arvid. I romanens andra kapitel står det att han ”[…] inte var utan 

självkänsla; men han saknade självförtroende” (s. 28). I enlighet med Butlers teori om att all 

identitet är genuskodad torde Arvids känsla för sig själv i grunden handla om känslan för sig 

själv som man.129 De kritiska reflektionerna på rummet, där han omedvetet jämför sig med 

Roslin, liksom känslan av uppgivenhet eller rent av förtvivlan inför Döbelns valspråk, handlar 

visserligen om att vara människa, men också ofrånkomligen om att vara människa som man. 

 Så även om Arvid Stjärnbloms önskan om att få vara man och människa främst går att 

tolka som en önskan att få vara något sant och naturligt, mot vilket samhället inte kan resa 

krav och förväntningar, tycks det ändå som att inte heller denna kategori i romanen verkligen 

är befriad från sådana krav. Att få vara man och människa, i betydelsen att få vara människa 

som man, är beroende av vad som anses vara och inte vara manligt, vilket avslöjar dess status 

som konstruktion. 

 
Presentationen av Lydia – subjektets tillblivelse 

I den inledande skildringen av Lydia framkommer också en dikotomi mellan ett naturligt sätt 

att vara kvinna, och ett förväntat sätt att vara det. Uppdelningen framstår rent av som än tydli-

gare än uppdelningen av det naturliga respektive det kulturella sättet att vara man på hos Arvid. 

 I romanens inledande kapitel, vilket är det enda som berättas helt och hållet ur Lydias 

synvinkel, framträder den unga Lydia i en skildring starkt präglad av den rousseauanism som 

diskuterats ovan. Att hon föredrar att bada ensam motiveras med att hon då kan vara sig 

själv: ”[…] när flickor bada tillsammans, måste de ju alltid skrika och skratta och föra liv. 

Men det är mycket skönare att vara ensam och alldeles tyst och bara lyssna till vattnets plask 

mot stenhällarna” (s. 9f, min kursivering). Detta måste antyder en lag efter vilken flickor 

måste rätta sig, en lag som gör sig gällande i första hand i sociala sammanhang, då flickor är 

tillsammans med andra flickor. Det är samma princip som gäller när Arvid förefaller henne så 

långt borta då han är med andra män. Ensamhet, däremot, innebär i romanen en möjlighet att 

undfly sådana krav. Självet blir en plats för objektivitet, en möjlighet till ett sant och naturligt 

varande.130 Söderberg förstärker denna dikotomi där självet framstår som självständigt med 

möjlighet att enbart utifrån sig själv och sitt eget inre vara ett gentemot kulturen tydligt 

avgränsat subjekt genom att placera Lydia i en starkt idealiserad skärgårdsmiljö. 

                                                
129 Butler, Gender Trouble, s. 22. 
130 Arvid reser dessutom krav på ensamhet när han inleder sitt förhållande med Dagmar. Vidare har Merete 
Mazarella i sin analys kallat Den allvarsamma leken för ”[…] en roman om […] ambivalens mellan behovet av 
närhet och behovet av frihet.” (Mazarella, s. 183) Frihet och ensamhet blir också det som hägrar då både 
förhållandet med både Lydia och äktenskapet med Dagmar slutligen brister.  
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 Samtidigt utgör Lydia i sig en kontrast gentemot naturen. Visserligen står hon i inled-

ningen naturen nära, men hon blir här aldrig ett med den. Skildringen visar också på ett 

symboliskt plan subjektets tillblivelse. Lydia utgör en gräns mot havet, vars djup och vidd 

karakteriserar en gränslöshet som kontrasterar individens och subjektets å sin sida begränsade 

karaktär. När hon går ut i vattnet blir havet en spegel i vilken hennes kropp avtecknas, och 

liksom avgränsas; och när hon simmar ”[…] ut på det smaragdklara djupet [njuter hon] av att 

känna vattnet bära henne […]” (s. 7, mina kursiveringar). Djupet bär henne, och, om man så 

vill, lyfter fram henne i betydelsen framhäver henne. Det är inte svårt att relatera scenen till 

bilden av kärleksgudinnan Venus, som stiger upp ur vattnet.131  

 Bure Holmbäck konstaterar i sin analys av den dikt som Arvid Stjärnblom skrivit i sin 

ungdom, och som återges i samband med de tidigare analyserade självreflektionerna, att havet 

i den specifika dikten går att se som en symbol för döden.132  Dikten beskriver ett slags 

levnadslopp, där diktjaget får det berättat av sin moder, att han på floden ska segla ut i världen 

med sin ”[…] levnads ljusa lyckoskepp […]” (s. 44). Återigen bär vattnet fram subjektet, vars 

symboliska gräns här utgörs av ett vitt skepp. För gränsen är alltjämt nödvändig. Döden 

symboliseras nämligen i dikten av hur floden rinner ut i havet, ”[…] där låg allt begravet / i dis 

och töcken” (s. 43). Havet eller döden löser upp de för subjektet nödvändiga gränserna. Men 

havet är också platsen för födelse, det djup ur vilket individen stiger genom att avskärma sig 

från det, för att samtidigt, likt Lydia (och även diktjaget i Arvids dikt), låta sig bäras fram av 

det. Vattnet och havet intar samma symboliska status som jorden i prästens tal vid begrav-

ningar, där orden ”av jord är du kommen” har sin källa i Första Mosebokens ”[…] jord är du 

och jord skall du åter bli.”133 

 Beskrivningen av Lydia repeterar inte bara den diskursivt styrda uppfattningen om 

subjektet som något självmedvetet och externt i förhållande till sin omgivning, här beskrivet 

symboliskt genom de gränser som upprättas mot naturen.134 Även uppfattningen om genus-

definierade identiteter som något instiftat av naturen stärks. Det bör påpekas att bara för att 

Lydia som subjekt kontrasteras mot naturen i skärgården, behöver det inte betyda att hon inte 

står i harmoni med den. Det är snarare ett idealiserat tillstånd där subjektets tillblivelse aldrig 

innebär att det också vänder sig bort från den källa från vilken den stigit, utan i stället fortsät-

ter att vistas i gränstrakterna för sin egen existens.  
                                                
131 Även Ulla Lundqvist noterar detta när hon kallar Lydia för en blond Venus (Lundqvist, s. 125). Det kan också 
vara värt att påpeka att Arvid i sitt bittra uppbrott tänker det som att han varit ”[…] instängd i Venusberget […]” 
allt för länge (Den allvarsamma leken, s. 312). 
132 Holmbäck, Det lekfulla allvaret, s. 208. 
133 1 Mos. 3:19. 
134 Butler, Gender Trouble, s. 22f.  



 35 
 

 Men tillståndet utgör också en stereotyp uppfattning om kvinnan som närmre naturen. En 

sådan effekt uppnås dubbelt i scenen där Lydia badar naken för att sedan soltorka på klipporna. 

Dels sker det genom den harmoni med naturen som explicit skildras, dels genom i hur hög 

grad hennes kropp fokuseras: ”Hon steg ut i vattnet, tills det nådde henne till litet över midjan. 

Där blev hon stående med upplyfta armar och händerna knäppta bakom nacken, tills ringarna i 

vattnet slätats ut, och speglade sina aderton år i vågen” (s. 7).135 Lydias arton år uttrycks här 

främst genom hennes kropp. Senare, då Arvid hamnar framför en spegel, speglas i stället hans 

tankar genom att han håller ett slags dialog med sitt speglade jag (s. 46). Här framträder en 

åtskillnad av kropp och tanke. En sådan åtskillnad, skriver Butler, verkar i syfte att underordna 

det ena, det vill säga kroppen, till förmån för tanken.136 Denna underordning verkar också på 

hur genushierarkier uppstår, eftersom kvinnan vanligen kopplas till kropp, medan mannen till 

tanke, en logocentrisk tradition som alltså återigen bekräftas i Den allvarsamma leken.137  

 

SLUTDISKUSSION 
Den allvarsamma leken är en berättelse om kärlek. Men den är också i sig själv en del i berät-

telse om kärleken, så som den har uppstått i nya sociala sammanhang, där den formats till en 

nödvändighet, ideologiserad och idealiserad genom författare som Rousseau och så Hjalmar 

Söderberg.138 ”’Vi två hör tillsammans.’ Ja. Så var det. Det måste vara så” (s. 296), tänker 

Arvid Stjärnblom om Lydias ord strax innan deras förhållande ohjälpligt går under. I dessa 

Lydias ord komprimeras hela den romantiska kärlekens idé som något evigt, sant och äkta; en 

naturlag genom vilken en man och en kvinna anses ämnade för varandra.  

 I Den allvarsamma leken blir samhället den hotande instans vilken också korrumperar 

naturlagen, inskränker den genom till exempel äktenskap. Men denna lag, kärleken, är inte 

desto mindre verksam inom den diskurs den är tänkt vara utanför. För Arvid Stjärnbloms strä-

van efter en ren närvaro blir kärleken riktmärket. Kärlekens status som omedelbart närvarande 

upprättas i sin tur genom det som Derrida kallar den logocentriska traditionen. Genom att se 

det talade ordet som överordnat det skrivna uppstår en hierarki där det skrivna ordet förhåller 

sig till talet som ett efterkommande i gestalten av en ersättning, vars funktion är att genom 

imitation av tal kommunicera då tal inte är möjligt. Ur detta uppstår den hierarki i vilken inre 
                                                
135 Lydias spegling tål att jämföras med följande konstaterande av Butler om att uppfattningen om kroppen 
är ”[…] a process of materialization that stabilizes over time to produce the effect of boundary, fixity, and surface 
[…]” (Butler, Bodies that Matter, s. 9, Butlers kursivering).  
136 Butler, Gender Trouble, s. 17. 
137 Ibid. Att den logocentriska traditionen också är fallocentrisk har påpekats inom feministisk teoribildning.  
138 Bure Holmbäck är inte den ende som sett kopplingen mellan Söderberg och Rousseau. I Den engagerade 
skeptikern gör Elena Balzamo följande reflektion: ”Som så många andra i sin generation förblev Söderberg fånge 
i den rousseauanska människosynen: han ifrågasatte inte en grundläggande godhet” (Balzamo, s. 185). 
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står i motsatsförhållande till yttre, äkta till oäkta, djup till yta och så vidare. Genom 

dekonstruktion visar Derrida hur denna hierarki inte speglar verkliga förhållanden. Samma 

dekonstruktion blir giltig även vad gäller kärleken i Söderbergs roman. Liksom talet också är 

ett slags skrift, aldrig fullständigt närvarande, och alltid i behov av skillnad och frånvaro, är 

även kärleken, såsom den beskrivs genom Arvid Stjärnblom, ständigt präglad av den frånvaro 

och död som över huvud taget gör den begriplig. Genom différance-processen uppstår dessa 

skillnader, samtidigt som kärlekens fulla betydelse aldrig tillåts träda i kraft. 

 Genom att stå i ett slags opposition gentemot samhälleliga institutioner, framför allt 

äktenskapet, skapas i denna différance-process dikotomin äkta kärlek och oäkta kärlek (det vill 

säga en äktenskaplig förening). Arvids äktenskap med Dagmar blir ett kärlekens apspel, en 

imitation av det som är den äkta känslan. Förhållandet är nödvändigt för äkthetens betydelse i 

det här fallet och utgör det spel av skillnader genom vilket betydelsen i sig uppstår. När Arvid 

och Lydia talar om Taunitzer See, symbolen för livets stora stund i Ibsens drama Når vi døde 

vågner, är det kärlekens fullbordan de söker.139 Lydia har sökt efter den på kartor, och trots att 

Arvid konstaterar att den nog inte finns (s. 166), är det ändå sökandet efter den som 

kännetecknar deras strävan. Idén om den fullt närvarande kärleken är så påverkad av frånvaro 

att den endast kan realiseras i tanken som just frånvarande. Arvid måste tänka sig själv som en 

åldring som tänker tillbaka på förhållandet med Lydia. Först då kan deras kärlek – när den inte 

längre är – tänkas som något fullt (s. 193). 

 Som uppsatsen visar har denna idealiserade kärlek, där de älskande utgör ett slags du och 

jag mot världen, sitt upphov i borgerlighetens framväxt. En ny social situation, som framför 

allt för kvinnan innebar en omställning, krävde ett kitt som verkade sammanhållande. Den 

intimiserade kärleken, knuten till en privat och företrädesvis kvinnlig sfär, blir den nödvändiga 

balansen för den patriarkala struktur som det borgerliga samhället vilar på. Idealiserad och 

naturaliserad blir kärleken samtidigt i Den allvarsamma leken ett redskap i en kritik mot det 

borgerliga samhälle den själv är ett resultat av. Detta konsoliderar kärleken och de hetero-

normativa ideal – som kärleken i Söderbergs text både kräver och producerar – så att den 

framstår som något utanför och bortom samhällets lagar. Berättelsen om kärleken som en kraft, 

fundamental i idén om en grundläggande mänsklig natur, blir därmed en viktig komponent 

inom den heterosexuella matrisen som genom att bland annat skapa en uppfattning om det 

kvinnliga och manliga som ett naturligt vara verkar tvingande och normerande. 

                                                
139 Se not, s. 318 i Den allvarsamma leken. 
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 Kärleken i Den allvarsamma leken går därmed att se som en del i ett agerande, en 

iscensättning, genom vilken kvinnligt och manligt upprättas performativt. I en heteronormativ 

diskurs är kärleken en del av de maktmekanismer som i sig själv upprättar de identiteter den 

säger sig representera. Den kärlek mellan Arvid och Lydia som uppfattas som sann i kontrast 

mot samhällets konvenansrelationer befäster deras genusidentiteter som ontologiskt sanna. 

Detta sker inte bara i kontrasten, i oppositionen kärlek samhälle, utan även genom det symbol-

språk som Söderberg använder sig av. Känslan av att vara sitt genus, så som det kommer till 

uttryck hos Arvid, blir både ett sätt att konsolidera kärleken som något naturgivet, samtidigt 

som det också är genom denna status av naturlag, som kärleken inom den heterosexuella 

matrisen åtnjuter, som gör att det konstruerade subjektet i sin tur får status som ett prediskur-

sivt vara. Kärleken blir därmed ett agerande inom den heterosexuella matrisen, och en del av 

de maktdynamiker genom vilken matrisen i sig kan sägas existera. 

 Kärleken är ett agerande genom upprepning. Arvids funderingar under sin vandring på 

Djurgården i romanens inledning, varunder han tänker ”detta måste visst vara kärleken” (s. 27) 

antyder som uppsatsen visar att kärleken av Arvid uppfattas som något fast existerande. 

Arvids och Lydias förhållande kan därmed läsas som ett upprepande av ett slags kärlekens 

norm (som också är heterosexualitetens norm). Men det är ett upprepande som på grund av 

différance aldrig kan vara fullkomligt, samtidigt som normen i sig inte existerar annat än i en 

kedja av tidigare ageranden, vilka i sig dränerar Arvids och Lydias agerande på närvaro.140 

Sven Stolpe gör här en träffande iakttaglese: ”[…] man [bör] lägga märke till, att boken 

uttryckligen anges skildra ’kärlekens gärningar, dess apspel och pantomim’ – kärleken själv 

kan Söderberg alltjämt drömma om.”141 Kärleken, så som den framträder i Söderbergs roman, 

sällar sig därmed till en skara av konstruktioner, vars uppenbarelse som något prediskursivt 

vid en närmare granskning visar sig vara något högst diskursivt, aldrig fullbordat, aldrig riktigt 

där, och vars opposition mot en korrumperande kultur endast är skenbar. 

 

SAMMANFATTNING 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka kärleken i Hjalmar Söderbergs roman Den all-

varsamma leken utifrån poststrukturalistisk teori. För att göra detta har fyra olika fråge-

ställningar använts för att definiera och avgränsa undersökningen. 

 Uppsatsen visar att romanens föreställningar om en äkta kärlek vilar på en logocentrisk 

tradition baserad på en motsättning mellan tal och text. I en sådan tradition förutsätts talet vara 

                                                
140 Butler, Bodies that Matter, s. 244. 
141 Stolpe, s. 52f. 
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mer omedelbart och närvarande, i motsats till texten, vars uppgift blir att i efterhand tolka talet. 

En sådan motsättning är skenbar. Detsamma gäller också för kärleken. Föreställningen om en 

äkta kärlek definieras ständigt utifrån en frånvarande kärlek som utgörs av främst det av 

samhället och kyrkan sanktionerade äktenskapet. Denna frånvaro är vad som gör föreställ-

ningen om en äkta kärlek möjlig, vilket samtidigt omöjliggör uppfyllandet av en sådan kärlek.  

 Analysen har också visat att den konstruktion som föreställningen om en äkta kärlek är 

också är präglad av ett ojämlikt förhållande mellan kvinnligt och manligt. Denna ojämlikhet 

upprätthålls genom kärlekens status som något naturgivet, men också genom föreställningen 

om subjektet som något prediskursivt, liksom genom föreställningen om det naturliga i att 

vara ett genus som i själva verket upprätthålls performativt. Slutsatsen blir att ett performativt 

agerande, genom vilket föreställningar om kön och genus upprättas, både dikterar och dikteras 

av en heterosexuell matris inom vilken föreställningen om en äkta kärlek, vars äkthet utgörs av 

en status som inneboende mänsklig egenskap, träder fram som en högst betydande faktor.    
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