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Lina Bonde, tecknar snö. Förlaget 2020. 

 

Lador, minkar och queer i Bondes debut 

 

Det är märkligt hur många av dagens mest spännande finlandssvenska poeter som är kvinnor 

uppvuxna i Österbotten: Eva-Stina Byggmästar, Catharina Gripenberg, Ulrika Nielsen, Matilda 

Södergran, Emma Ahlgren… Det återstår att se hur debutanten Lina Bonde för den linjen vidare, men 

hennes första diktsamling ”tecknar snö” placerar henne i alla fall genast på kartan.  

Liksom Byggmästar skriver hon om lesbisk kärlek, men med tydligare politiska förtecken och mer 

accentuerat fysiskt. Det är en poesi som vill problematisera den heterosexuella normen och som 

tematiserar Österbotten med dess minkfarmer, lador och bräckta vatten ”i utkanten av unionen” i 

kontrast till Berlin och alla flygplatser och färjor som för jaget utomlands.  

Samtidigt är periferin, hembygden och dialekten gångbara, för att inte säga coola, i dagens litteratur 

och globaliserade värld. Marginaler och minoriteter intresserar. Den medvetenheten finns nog som 

en underförstådd förutsättning i Bondes diktsamling. 

Lina Bonde är genusvetare och nybliven verksamhetsledare för Regnbågsankan (en finlandssvensk 

förening för sexuella minoriteter) och hennes diktsamling är dedikerad ”till alla med traktorer / till 

alla queers och homos”.   

Det är en lite rolig synekdokisk sexualpolitisk gest som signalerar en vilja att bygga en bro mellan det 

som trots allt kan framstå som två motsatta ideologiska läger: å ena sidan det rurala, heterosexuella, 

fördomsfulla, å andra sidan det urbana, hbtiqa+iga, fördomsfria. 

Lyckligtvis blir det inte fullt så enkelt. Det politiska budskapet tar lyrikens vindlande omvägar och 

landar i något annat än en förutsägbar agenda, blir dikt: 

”medan takåsarna täcks av frost / tappar jag bort mig blandar om / orden planterar / apelsinträd i 

snö” 

Bondes återkommande lek med homonymen kön (som man köar i/genitalier/genus) och närliggande 

ord som bygd och blygd kan kännas en smula ansträngd ibland, men man förstår den övergripande 

idén att skriva ihop kropp och plats, och föresatsen att ge det kvinnliga könsorganet och den lesbiska 

lusten en rättmätig plats i språket:  

”i hallen torkar snön / över blygdens läppar / i köket / händernas flator /.../ fuktar läckan med 

honung // trär henne över mina fingrar / s m ä l t e r / s n ö ä n g l a r”    

Kroppen och kroppsdelar förekommer ofta i pluralis hos det enskilda jaget: ”kavlar ihop mina kroppar 

över perrongen”, ”i mina munnar”, ”över mina nackar och norrsken”. Jag läser det som ett uttryck för 

kroppens och sexualitetens potentiella mångfald, att vi bär flera möjligheter inom oss och inte kan 

reduceras till en identitet eller en inriktning.  

”tecknar snö” har en ytterst genomtänkt struktur, ett plastiskt formspråk och en lyrisk stil. Den första 

diktens samtliga rader återkommer som rubriker efterhand i diktsamlingen, till exempel, och över 

huvud taget binds dikterna ihop av element som upprepas och varieras. Det är ett gott hantverk,  det 

är mycket väl gjort. Mera snyggt än drabbande, men innehållet kanske djupnar med tiden.   



Bonde tar upp sådana motiv och erfarenheter som gör att diktsamlingen känns lite som en 

generationsroman fast i poesins form, 90-talisternas med utblickar bakåt i tiden och fötterna i nuet: 

det queera, veganism, klimatkris... en både självsäker och vilsen generation som frågetecknar, 

mardrömmer, avstavar oro, kollar displayen, som lever med torkande snö och smältande hav. 
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