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Abstract 

The aim of this dissertation is to describe Karin Boye as a critic and a moder
nist novel writer. The material consists of Karin Boye's works, articles from 
newspapers and periodicals and secondary sources. The method applied is a 
critical investigation of basic hermeneutic principles with special reference to 
sexual/textual politics. 

The introductory survey of the development of critical methods in the 
Swedish literary institution from 1925 to 1935 shows the total domination of 
traditional hermeneutic methods based on an idealistic conception of man and 
on aesthetic norms and ideological presumptions inherited from the 19th 
century novel. The reception of Karin Boyes novels 1931—1934 shows to what 
extent patriarchal ideology also informed the critical terms. In later research on 
Karin Boye the interpretation of her early novels has never been questioned. 
Nor has her position as an introducer of the new modernist aesthetics as an 
editor of the avantgarde journal Spektrum or as a critic in the left wing press 
been regarded as a factor to take into account. 

In Spektrum Karin Boye formulates a radical program which combines 
the new aesthetics with the social situation of the time as well as with psycho
analytic theory. Karin Boye's awareness that the medium — language — was 
part of the modern writer's dilemma led her to explore new methods of 
representation. Like other modernists Karin Boye shows a desire for inclusive -
ness. She looks for literary forms that can bring together the full complexity 
of modern experience in a meaningful way. Karin Boye stresses that the shift 
from traditional literary conventions to a new way of representation demands 
of the reader a far more active participation in understanding the work of art. 

In her novels Astarte, Merit vaknar and Kris Karin Boye develops her ideas 
of poetic language, which could have an emancipatory function in the life of 
modern man. She uses an experimental method to criticize the rationalism of 
the Platonic tradition. Karin Boyes way of organizing the text involves irony, 
the use of analogy and the mythical method. She also lets the novels draw 
attention to themselves as works of art, emphasizing that they are subject to 
the techniques of presentation the novelist adopts. A matter of special inquiry 
is the connection between women's liberation and the female writer's use of 
images, symbols and myths. The works of Karin Boye show an interesting rela
tionship between feminism and modernism. 

Keywords: Karin Boye, Sweden in the 1930's, literary criticism, modernism, 
feminism. 
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INGRESS 

Som ett första led i en mönsterundersökning av samtidsreceptio
nen och kvinnliga författares skrivsätt i romaner från 1930—1935 
har jag valt att beskriva Karin Boye som kritiker och prosamoder
nist. Litteraturforskningens tidigare bild av Karin Boye har stort 
intresse som exempel på den litterära institutionens avgränsning 
av en kvinnlig intellektuell. 

Forskningen om Karin Boye har dominerats av Margit Abenius. 
Den bild av Karin Boye, som Margit Abenius under en lång tids
period och med stor konsekvens byggt upp, har inte påverkats av 
kortare specialstudier, essäer och recensioner, som andra forskare 
och författare publicerat. Redan 1942 — ett år efter Karin Boyes 
död — redigerade Margit Abenius tillsammans med Olof Lager-
krantz samlingsvolymen Karin Boye. Minnen och studier. 1948 — 
1953 gav Bonniers ut Karin Boyes Samlade skrifter i åtta volymer. 
Margit Abenius stod för redigeringen och försåg varje del med 
kommentar. 1950 publicerade Margit Abenius Drabbad av renhet. 
En bok om Karin Boyes liv och diktning. Monografin kom ut i en 
tredje utgåva 1956. Efter denna utgåva trycktes den nyutgåva, 
som 1965 publicerades under titeln Karin Boye. Margit Abenius 
har också signerat artikeln om Karin Boye i Svenskt Litteratur
lexikon, andra upplagan, 1970. Här sammanfattar hon sin huvud
sakligen biografiskt—psykologiskt inriktade forskning. Porträttet 
av »den tragiska Karin Boye» är färdigt. Om personen Karin Boye 
heter det: »Redan tidigt röjde sig hos B. anlag för erotisk splitt
ring, ångest och farliga depressionstillstånd. För detta sökte hon 
bot i psykoanalytisk behandling (bl a i Berlin 1932—33) men 
nådde ej varaktig förbättring. I april 1941 valde hon frivilligt 
döden» (s 74). Som prosaförfattare, t ex i »den alltigenom själv
biografiska romanen Kris», ställer Karin Boye enligt Margit Abe
nius problem under debatt: »dessa är oftast väsentliga, men för
fattarinnan saknar inte sällan förmågan att skapa atmosfär och 
levande gestalter». Margit Abenius anser, att Karin Boye nådde 
högst i sin lyrik, »vars lyftning, religiösa grundton och förmåga att 
ge bärande uttryck åt en livshållning av andakt och allvar inför 
livet har gett den en betydelsefull plats i svensk litteratur» (s 75). 

Margit Abenius läsart och förståelseform bygger på identi
fiering med den diktarsubjektivitet, som hon betraktar som konst
verkets meningskonstituerande princip. Slutraderna i monografin 
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Drabbad av renhet vittnar om Margit Abenius solidaritet med den 
evangeliska sidan hos Karin Boye, men också om hennes avstånds
tagande från andra sidor: tyngden, som drog Karin Boye nedåt, 
och forskarhågen, som drev henne ut i vildmarkerna. Genom fram
ställningssättet förstärker Margit Abenius det skönlitterära och 
tendensbetonade inslag, som ingår i den biografiska studien som 
genre.1 

När jag i den fortsatta framställningen diskuterar Margit 
Abenius tolkningar av Karin Boyes verk och hennes ställnings
taganden till Karin Boye som person, är det för att klargöra i hur 
hög grad hennes läsning styrs av ett förvetenskapligt val. Margit 
Abenius förankring i den klassiska meningsrekonstituerande h 
meneutiken, som utvecklats i den romantiska och idealistiska tra
ditionen och som förutsätter ett enhetligt kommunicerande 
subjekt, blir problematisk, när den konfronteras med den fram
växande modernistiska estetiken. Jag kommer att följa utveck
lingen av Karin Boyes modernistiska projekt från redaktörskapet i 
Spektrum (1931 — 1932) över den litteraturkritiska verksamheten 
i Arbetet (1932—1933) och Social-Demokraten (1933—1936) 
till de tre kvinnoromanerna Astarte (1931 ), Merit vaknar (1933) 
och Kris (1934). 

Margit Abenius vänskap med Karin Boye, grundad under 
gemensamma studieår i Uppsala, har tidigare legitimerat hennes 
monopol på boyebilden. I min nyläsning av Karin Boyes kultur
journalistik och skönlitterära prosa från 1930—1935 vill jag fästa 
uppmärksamheten på att också skillnaderna mellan Karin Boye 
och Margit Abenius i fråga om samhällssyn, människouppfattning 
och litteraturteoretiskt ställningstagande kan tillmätas betydelse 
för den estetiska bedömningen av Karin Boyes prosaarbeten och 
värderingen av hennes litteraturkritiska författarskap. En annan 
skillnad, som jag vill synliggöra, är den mellan att uppfatta kön 
som biologisk kategori och att uppfatta kön som politisk kategori, 
dvs ta sin utgångspunkt i kvinnors gemensamma erfarenheter i ett 
patriarkaliskt system vid tolkningen av deras litterära verk. 

Den nyfeministiska amerikanska litteraturkritiken har visat 
nödvändigheten av en politiskt engagerad forskning, som betonar 
de historiska och sociala aspekterna av kvinnoförtrycket. Den 
franska feministiska teoriutvecklingen, som är centrerad kring 
kvinnlig kreativitet och textproduktion, har ställt frågan om be
tydelseproduktionen i litterära texter på ett helt nytt sätt.^ 
Eftersom jag är angelägen om att förena ett historiskt—sociologiskt 
perspektiv inom litteraturforskningen med en språkteoretisk re
flexion, kommer jag att ta min utgångspunkt i det litterära institu
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tionsbegreppet och i en diskussion av det förvetenskapliga valets 
betydelse för litteraturtolkning. 

För att kunna relativisera den tidigare forskningens normeran
de bild av Karin Boye, kommer jag att ge en historisk bakgrund 
genom att beskriva den svenska litteraturkritikens utveckling 
1925 — 1935. Samtidsreceptionen av Karin Boyes tre första roma
ner kommer att exemplifiera de förhärskande principerna för 
litteraturtolkning liksom den kvinnosyn de uttrycker. Eftersom jag 
vill belysa sambandet mellan samtidsmottagandet och den fort
satta reproduktionen av denna kritik i efterföljande forskning och 
aktuella läroböcker, kommenterar jag även den litteraturveten
skapliga handboksframställningen av modernismen och placeringen 
av Karin Boyes författarskap i relation till den nya tidsstilen, 
innan jag går till avhandlingens huvuddel: undersökningen av 
Karin Boye som kritiker och prosamodernist. 

Jag ser följande punkter som centrala i min undersökning: 
1. Att leda över intresset, som tidigare inriktats på Karin Boye 

som privatperson och personlighet, till det sätt på vilket Karin 
Boye axlar offentlighetsrollen under ett dynamiskt skede i 
den svenska litteraturens historia. 

2. Att beskriva Karin Boye som medvetet kämpande för sina 
idéer utifrån klart definierade politiska, sociala och etiska 
premisser och med insikt om köns- och maktstrukturernas 
roll i såväl samhälle som litteratur. 

3. Att visa Karin Boyes på psykoanalytisk teori grundade syn på 
det konstnärliga språket som medel för kunskap och emancipa
tion. 

4. Att placera Karin Boye som en länk i kedjan av offensiva och 
innovativa kvinnliga intellektuella i den svenska kulturtradi
tionen. 
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KAPITEL I: DEN NYA TIDSSTILEN OCH DEN KVINNLIGA 
FÖRFATTAREN 

Metodiska utgångspunkter 

Den litterära institutionen 

Modern vetenskapsteori har visat att all kunskap dels är knuten till 
fundamentala intressen, dels vilar på historiskt föränderliga struk
turella förutsättningar. Litteraturvetenskapen är uppbyggd på 
läsning av texter och läsakten sker alltid mot en bakgrund av för
väntningar. Litteraturkritik består av förmedling av läsning och vär
dering av litteratur till allmänheten eller till bestämda grupper av 
läsare. Genom att införa begreppet den litterära institutionen kan 
historien om denna förmedling beskrivas som hur litteratur blir 
använd och uppfattad i ett historiskt och socialt sammanhang. Den 
ökade kunskapen om mediernas roll vid förmedlingen av littera
tur har bidragit till att öka intresset för hur litteraturens funktion 
förändras i ett historiskt perspektiv, men också för hur förhållandet 
mellan författaren, det litterära verket och dess läsare förändras 
över tid.1 

För att kunna diskutera kritikernas roll i läsningens historia 
kommer jag att behandla kritikhistorien som en institution, som in
går som en del i den litterära institutionen. Vid en given historisk 
tidpunkt råder det en viss enighet bland kritikerna om den rätta 
livsåskådningen, om vilka ämnen, som är viktiga att behandla, och 
om de uttrycksformer, som är relevanta. Den dominerande rikt
ningen inom den litterära institutionen utövar härigenom en press 
på den enskilde författaren. Kritiken kan komma att ingripa 
styrande i själva skrivprocessen. 

Den litterära institutionen kan beskrivas som ett system av nor
mer och kriterier och av en bestämd fördelning av roller i det litte
rära kommunikationssystemet i samhället. Vill man i definitionen 
lägga större vikt vid den materiella sidan av den litterära institutio
nen betonas olika konkreta instanser som förlagsväsen och distribu
tionskanaler och litteraturkritiken beskrivs som en del av distribu
tionssystemet. Läsarna (publiken) framstår i båda fallen som en 
viktig instans. Bestämda regler och värderingsnormer råder i det 
litterära kommunikationssystemet och maktförhållanden, värde
hierarkier, urvalsmekanismer och inflytelsemöjligheter är väl defi
nierade. 
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Institutionsbegreppet gör det möjligt att gå in på det problem
område, som själva selektionsmekanismerna inom den litteratur
vetenskapliga forskningen utgör. Vilka mekanismer träder i funk
tion, när vissa litterära verk definieras ut eller marginaliseras i det 
litterära livet? Vilken roll spelar intresse och strukturella förutsätt
ningar för bedömningen av litteratur skriven av kvinnor? Finns det 
något samband mellan estetiska kriterier och klassintressen? Vad 
innebär den manliga dominansen inom kritikerkåren? Detta är den 
typ av frågor, som jag vill söka svar på med hjälp av begreppet den 
litterära institutionen. 

Min undersökning är inriktad på konfrontationen mellan tradi
tionell och modernistisk estetik under det tidiga 30-talet. En gam
mal läsart och förståelseform ifrågasattes vid den tidpunkten av 
ett nytt skrivsätt. Mottagandet av Gunnar Ekelöfs debutsamling 
sent på jorden, 1932, visar hur en utmaning av kritiken ledde till 
att de rådande värderingsnormerna preciserades. Bengt Landgren 
skriver i Den poetiska världen. Strukturanalytiska studier i den unge 
Gunnar Ekelöfs lyrik (Stockholm, 1982), att »om sent på jorden 
kan sägas innebära ett provocerande och radikalt litterärt norm
brott, så måste naturligtvis också själva normen — dvs den uppsätt
ning av föreställningar om hur 'poesi' eller 'god poesi' enligt de 
samtida kritikernas uppfattning skulle vara beskaffad — fixeras» 

M3). 
Sten Selander skriver den mest negativa recensionen av sent på 

jorden (DN 6.6.1932). Den består av ett litteraturpolitiskt avstånds
tagande från spektrumkretsen, kommentar av utgivningsformen och 
typografin samt ett antal citat, som avser att illustrera diktsam
lingens obegriplighet. Övriga ledande borgerliga kritiker delar Sten 
Selanders svårigheter, som uppstått genom att en expressiv tolk
ningsteori konfronterats med den modernistiska traditionens in
riktning på att förstå texten i dess egenskap av text, skrift, och ut
forskande av språket i sig. Inget begripligt »budskap» från en individ 
(diktaren) till en annan (läsaren) överbringas. Kritikerna klarlägger 
genom sitt sätt att reagera expressionsestetikens grundläggande 
kriterier och sätt att värdera: texterna betraktas som uttryck för 
autentiska känslor och upplevelser, graden av originalitet och äkthet 
blir avgörande för värderingen. Allt som stör kommunikationen 
mellan diktare och läsare fördunklar budskapet (meningen, innebör
den) och bedöms negativt. Som störningar betraktas syntaxupplös
ning, ordförvrängningar eller verbala nyskapelser. Men den negativa 
inställningen gäller även t ex användningen av analogier, beroende 
av utländska förebilder, hög abstrationsnivå eller komplexitet. 
Förebråelser för oklarhet hos Ekelöf kan ofta förklaras med att 
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kritikerna har svårigheter att finna ett parafraserbart tankeinnehåll 
i texterna. Inom expressionsestetiken dominerar intresset för tex
ternas uttrycks- och avbildningsfunktion. 

Inom den vänsterradikala falangen av kritikerkåren används 
expressionsestetikens grundläggande kriterier, äkthet och origi
nalitet, med samma självklarhet. Även om de kulturradikala kan 
utläsa en meningsfull historisk innebörd ur diktsamlingen, gör deras 
användning av expressionskritikens äkthetskriterium att de står lika 
främmande som de kulturkonservativa inför tanken på att det nya 
skrivsättet i grunden slår undan förutsättningarna för den konven
tionella harmoniestetikens värdehierarki. 

Eftersom expressionsestetikens grundläggande äkthetskriterium 
utmanats av diktsamlingen sent på jorden, ledde det till en negativ 
attityd hos recensenterna. När i stort sett samma kritikerkår två år 
senare visar en helt förändrad attityd till Gunnar Ekelöfs diktsam
ling Dedikation, kan Bengt Landgren demonstrera, att den totala 
blockeringen inför nya poetiska mönster och grepp är bruten och 
har ersatts av en strävan efter att pröva nya läsarter. 

Sten Selander prövar en intuitivt—impressionistisk metod och 
avstår från varje försök till intellektuell tolkning. Dikternas verkan 
knyts till den kraft de har att suggerera: de är exponenter för en 
poesi pure, en absolut ren lyrik bortom allt förstånd. Något ut
trycks, fast man vet inte exakt vad. Med denna ateoretiska och 
aintellektuella motivering kan Selander särskilja Ekelöfs dikter från 
modernistiska riktningar som surrealism och primitivism och i 
stället hänföra Ekelöf till den romantiska konsttraditionen. Med 
detta förfaringssätt skapar Selander ett normerande avläsnings-
mönster. 

Bengt Landgren gör den viktiga iakttagelsen, att den förändrade 
attityden till Gunnar Ekelöfs lyrik har sin förklaring i att de provo
cerande, yttre signalementen avlägsnats ur Dedikation. Det gör att 
diktsamlingen inte framstår som utmanande på samma sätt som 
sent på jorden utan låter sig relateras till en av recensenterna väl 
känd tradition: den romantiska. Utomestetiska faktorer har också 
haft stor betydelse för omsvängningen: 1932 gav den okände Eke
löf ut sent på jorden på eget förlag. Då han 1934 gav ut Dedikation 
på Bonniers hade han etablerat sig som kritiker och medarbetare i 
tidningar och tidskrifter — bl a i BLM — och knutit kontakter med 
svenska och finlandssvenska modernister.2 Någon förändring av 
expressionskritikens värderingskriterier sker däremot inte. Någon 
kritik av recensentens roll aktualiseras inte heller. Normen för vad 
som uppfattas som god poesi ligger fast. 

För kvinnolitteraturforskningen har enligt min uppfattning in
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stitutionsbegreppet sin största användbarhet genom att det tillåter 
en diskussion av fundamentala föreställningar som i vilken mån 
varje författare är fri att välja det litterära uttryckssätt som hon 
eller han föredrar och att alla samhällsmedlemmar deltar på lika 
fot i det fria meningsutbytet i den offentliga sfären. Jag vill 
konfrontera sådana föreställningar med den norm och de kriterier, 
som vid en given historisk tidpunkt i realiteten antingen accepterar 
eller förkastar nya litterära uttryck. De kvinnliga intellektuellas 
ställning blir särskilt intressant att studera under en period, då 
ideala föreställningar om litteratur inte längre tycks svara mot den 
av historien betingade förändringen av sociala förhållanden. 

De hermeneutiska grundfrågorna 

Det regelsystem, som tillåter den litterära institutionen att be
stämma former, förståelser och idéer för litterärt bruk, betingas av 
ett förvetenskapligt val. Bakom varje analys av en text ligger en be
stämd läsart. Bland textens alla element väljs somliga ut och knyts 
samman till en meningsbärande helhet. Detta urval och denna 
sammanställning sker utifrån vissa normer, som anger vad som hör 
samman. Hans Robert Jauss har kallat den bakgrund av förvänt
ningar, som läsakten sker mot, för läsarens förväntningshorisont.^ 
Enkelt uttryckt kan förväntningshorisonten sägas vara de på för
hand uppställda synpunkter, som bestämmer vad man som läsare 
söker i texten. Atle Kittang har formulerat frågan om det förveten
skapliga valet i kunskapsteoretiska termer: »Det er lesemåte og 
forståingsform som bestemmer det kunnskapsobjektet ein gitt 
metode refererer seg til og stiller sin sporsmål ut frå».4 

Vid en konfrontation mellan olika hermeneutiska grundprinci
per — olika sätt att avgränsa texten eller kommunikationen — 
kommer olika förståelseformer att stå mot varandra. Atle Kittang 
urskiljer tre fundamentala förståelsestrukturer inom den litteratur
vetenskapliga forskningen: den sympatiska läsningen, den ny kritiska 
autonomteorin och »den symptomaie eller kritiske lesemåten».5 

Dessa tre tysta förutsättningar för forskningsarbetet skiljer sig från 
varandra genom olika sätt att se på förhållandet mellan den litte
rära texten och författarsubjektet eller mellan litteratur och 
mänskligt liv och handlande mer generellt. 

Grundläggande för den sympatiska förståelseformen, som är 
den ovan exemplifierade expressionsestetikens läsart, är att texten 
betraktas som ett färdigproducerat budskap, ett meddelande från 
ett diktar-jag till ett läsar-du. Den vilar således på en enkel envägs-
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kommunikationsmodell och har det mänskliga talet som förebild. 
Synsättet har sin grund i den romantiska filosofin men har gjort 
sig gällande inom forskningsinriktningar och olika skolbildningar, 
som inte framstår som direkt knutna till den romantiska hermeneu-
tiken. Det gemensamma för traditionen är dess hermeneutiska fun
dament: centreringen på författaren, diktarsubjektiviteten. Antingen 
diktaren söks bakom eller i texten utgör han — eller hon — dess 
meningsskapande princip. Texterna betraktas som autentiska vitt
nesmål om diktarens personlighet, hans eller hennes djupaste, 
innersta jag. Språket ses som ett lydigt redskap för diktaren, när 
hans eller hennes inre eller yttre upplevelser skall ges litterärt ut
tryck. Kritikerns roll består i att släta ut sig själv och uppgå så 
långt som möjligt i verket, för att låta diktarens röst komma till 
orda genom sin egen. Kritikerns verksamhet blir således en identi
fikationsprocess. 

Det är ur metodsynpunkt viktigt att skilja på den disponibili-
tet från läsarens/kritikerns sida, som har sitt stora vetenskapliga 
värde som utgångspunkt för analys och värdering av litteratur, och 
föreställningen att det meddelande och den upplevelsestruktur, som 
har kunnat klarläggas med den sympatiska läsarten som metod, 
skulle vara några oreducerbara storheter, betingade av ett fritt 
skapande och upplevande diktarjag. Uttrycksintentionen blir i det 
senare fallet textens enda determinerande instans. 

Den anglosaxiska nykritiken definierar sig i opposition mot 
huvudprincipen i den sympatiska läsartens förståelsemodell. Med 
sina grundprinciper har nykritikens centrala teoretiker gått emot 
föreställningen om diktverket som ett individuellt uttryck. T S 
Eliots impersonalismteori och I A Richards teori om det poetiska 
språkets status innebär båda ett brott med den enkla uttrycksstruk
turen. De känslomässiga och idémässiga sammanhangen i litterära 
texter ses som förmedlade genom en långt mer dynamisk och sam
mansatt poetisk process. Nykritiken gör sig av med diktarpersonlig
heten som meningskonstituerande princip. I stället blir det skön
litterära verket kunskapsobjektet. Det blir upphöjt till ett själv
ständigt, verbalt föremål, som inte bara är autonomt i den bemär
kelsen att det följer sina egna lagar, utan också i den meningen att 
det lösgjorts från hela sin utomlitterära omgivning. 

Förskjutningen från den sympatiska läsarten till nykritikens 
objektiverande läsart innebär en förflyttning från en kommunika
tionsmodell till en stimulus-responsmodell. Det är genom läsarens 
upplevelser och känslor — inte diktarens — som dikten får sina 
estetiska egenskaper. Relationen mellan inlevelse och analys och 
värdering blev problematisk inom den sympatiska läsarten. Inom 
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nykritiken ligger faran i att den semantiska analysen blir ett själv
ändamål. Tendensen till esteticering ligger implicit i den teore
tiska definitionen av konstverket som ett autonomt estetiskt före
mål. För att övervinna problemet är det nödvändigt att se den 
semantiska analysen som ett led i en vidare vetenskaplig målsätt
ning. Litterariteten, textualiteten, skall studeras ingående, men de 
historiska och sociologiska ramarna för den litterära produktionen 
får för den skull inte utelämnas. 

Upplevelseestetiken har emellertid den allmänna kommunika
tionsmodellen som sin tysta förutsättning och utgår från att litterär 
verksamhet bestäms av de expressiva faktorerna. Ett reellt brott 
med kommunikationsmodellen sker först med den symptomala 
eller kritiska läsarten, som förstår litterär verksamhet som en kom
plex produktionsprocess. Bakom textens yta, dess manifesta nivå, 
ligger något som konstituerar diktarens val av uttryckssätt. Det 
litterära verket gör något annat och något mer än vad rösten i verket 
säger. Detta får konsekvenser för synen på diktarsubjektiviteten, 
det konstnärliga språket och uttolkarens roll. 

Den humanistiska filosofin med sina rötter i renässansen är 
knuten till den sympatiska hermeneutiken. Den symptomala läs
arten står däremot i nära samband med en människosyn, som ut
vecklats från slutet av förra århundradet inom vetenskaper som 
psykoanalys, socialantropologi, lingvistik och semiologi och som har 
sitt ursprung i Marx, Freuds och Nietzsches tänkande. Den största 
förändringen ligger i synen på det mänskliga subjektets status. 
De nyare vetenskaperna om människan har övergivit bilden av ett 
enhetligt, oreducerbart och fritt skapande subjekt. Det är inte så 
mycket människans medvetande som konstituerar språket genom 
sina individuella språkliga handlingar som det är språket och — det 
i sammanhanget inte minst viktiga — den fiktiva berättelsen som 
strukturerar människans psyke och kulturuppfattning. Denna för
ändring inför själva förståelseproblematiken leder till en långt mer 
komplex modell av det litterära forskningsobjektet, än den vi 
finner i kommunikationsmodellen. 

Bak den enkelt determinerte bodskapen (diskursen) ser den symptomale 
lesemåten en kompleks tekst; og dette tekstbegrebet må ein tolke med 
referanse til ordets latinske etymologi: textere, veve. Ikkje ei enkel tale, 
men ein tett vev av forestillingsmönster og »royster», — det er ein tekst.^ 

Det är inte längre den färdigproducerade, entydiga meningen, 
cirkulerande som meddelande mellan kommunikationsprocessens 
två poler, som intresserar den symptomale läsaren, utan den väv av 
tecken, som materialiserar en meningsskapande process. 

Diktarmedvetandet som oreducerbar instans skapar en syn på 
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det konstnärliga språket som ursprungligt och konstituerande. Den 
symptomala läsarten bygger däremot på förutsättningen att all 
mänsklig praxis, också den litterära, är förmedlad, dvs styrd av in
stanser som inte alltid är medvetna och överblickbara. Kritikerns 
roll inom den symptomala eller kritiska läsarten blir att avtäcka det 
litterära verkets komplexa mångfald och belysa de olika förmedlan
de element, som styr meningsproduktionen. Innebörden i det 
litterära verket framstår inte som något givet i sig utan som något 
som uppstår i dialogen mellan läsare och text. 

Eftersom jag som nämnts avser att undersöka, hur en existeran
de teoribildning försvarar sitt tolkningsmonopol, är distinktionerna 
mellan de olika läsarterna en given metodisk utgångspunkt. Moder
nismens upplösning av en traditionell berättarstruktur har ett direkt 
samband med den psykoanalytiska teorins kritik av en idealistisk 
människosyn. I en utforskning av språket i sig självt och som medel 
för verklighetsåtergivning vänder sig konsten bort från ett realistiskt 
och humanistiskt representationssätt, som tidigare varit helt domi
nerande. Sökandet efter en tidsstil, problemet med uppbyggandet 
av strukturer, användningen av språk, skapandet av form berör 
givetvis i lika hög utsträckning kvinnliga författares skrivsätt som 
manliga författares. 

Könsteoretiskt perspektiv 

Redan under den amerikanska feministiska litteraturkritikens tidiga 
fas inriktades studierna på hur primärt manliga maktstrukturer 
skrivits in i såväl skönlitterära som kritiska texter. Annette Kolodny 
sammanfattar erfarenheterna från denna fas i tre punkter: 

1. Literary history is a fiction; 
2. insofar as we are taught how to read, what we engage in are not 

texts but paradigms and finally 
3. that since the grounds upon which we assign aesthetic value to 

texts are never infallible, unchangeable, or universal, we must 
re-examine not only our aesthetics but, as well, the inherent 
biases and assumptions informing the critical methods which (in 
part) shape our aesthetical responses.7 

Denna inriktning på kritiska tekniker och estetiska kriterier visade, 
att problemet inte löstes genom att det manliga meningsgivande 
centralperspektivet byttes ut mot ett kvinnligt. Ju mer den feminis
tiska kritiken inriktade sig på texten som helhet, ju bredare och mer 
omfattande den blev, desto mer analyserade och bestämde den de 
reducerande och intressestyrda tolkningar, som de manliga kritiker
na tidigare åberopat som könsneutrala och allmängiltiga. Detta 
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ledde till en uppmärksamhet på hur begrepp och teoretiska kate
gorier inom litteraturvetenskapen redan i sig är bärare av könsbe
stämda värden. En av den feministiska litteraturforskningens upp
gifter är att utforska i vilken utsträckning tillvägagångssätt, premis
ser och målsättning vid tolkning och värdering av texter traderar en 
icke ifrågasatt manlig auktoritet.8 

Toril Moi gör i Sexual/Textual Politics en kritisk genomgång av 
de senaste femton årens kvinnolitteraturforskning och betonar 
starkt den teoretiska självreflexionens roll i utvecklandet av den nya 
forskningsinriktningen. För Toril Moi utgör den politiska värde
ringen av kritiska metoder och teorier en väsentlig del av det femi
nistiska forskningsprojektet. Hennes tes är, att den angloamerikan
ska huvudströmningen, som i inledningsskedet dominerade den 
feministiska litteraturkiritiken, genom att stanna kvar i den tradi
tionella, androcentriska humanismen inte kunnat fullfölja sin kritik 
av könsförtrycket.9 

Toril Moi ser i fasthållandet av den traditionella sympatiska läs
arten och dess förståelseform ett uttryck för en idealistisk männi
skosyn. Hon förordar i stället kritiskt dekonstruerande tolknings
strategier som bäst lämpade för feministisk litteraturkritik. Vinsten 
är brottet med den essentialism, som ligger till grund för en me-
ningsrekonstituerande läsning. Den nya tolkningsstrategin banar 
väg för en textförståelse, där textens flerskiktade karaktär står i 
centrum och dess mångtydighet, tystnader, motsägelser och be
stående spänningsförhållanden blir meningsbärande. Språket har i 
en sådan modell en annan status än i expressionsestetiken, där det 
alltid underordnas innehållet. 

Kvinnolitteraturforskningens avgörande vändning mot en de
konstruerande tolkningsmodell knyter Toril Moi till den feminis
tiska teoriutvecklingen i Frankrike efter 1975. Speciellt Julia Kriste
vas studier av frågor om marginalitet och subversion, hennes radi
kala dekonstruktion av subjektets identitet och hennes beaktande 
av den materiella och historiska kontextens betydelse för det under
sökta konstverket bedömer Toril Moi som betydelsefullt för den 
fortsatta feministiska utforskningen av meningsproduktion och 
språk : 

Her theory of language and its disrupted subject [sujet en procès) allows 
us to examine both women's and men's writing from an anti-humanist, 
anti-essentialist perspective. Kristeva 's vision is /.../ one in which the hier
archical closure imposed on meaning and language has been opened up 
to the free play of the signifier. Applied to the field of sexual identity and 
difference, this becomes a feminist vision of a society in which the sexual 
signifier would be free to move; where the fact of being born male or 
female no longer would determine the subject's position in relation to 
power, and where, therefore, the very nature of power itself would be 
transformed. ^ 
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Toril Mois arbete demonstrerar, att ingen litteraturforskning är teo
retiskt oskyldig. För att kunna förändra maktrelationerna mellan 
könen, är det under patriarkatet en metodiskt viktig angelägenhet 
att se maktkampen som en del av konstverkets kontext. Genom att 
knyta det könsteoretiska perspektivet till de fundamentala intres
sen, som ger symboliska tecken mening, blir det möjligt att disku
tera kvinnors meningsproduktion i text utifrån nya villkor. Både i 
fråga om kritiska och skönlitterära texter gäller det att dels avslöja 
begreppen maskulinitet och femininitet som sociala konstruktioner, 
som inte refererar till någon essentiell verklighet, dels att konfron
tera den politiska makt och reella innebörd, som dessa kategorier 
haft för verklighetsuppfattningen. 

I det första kapitlets mer generella diskussion av de estetiska 
värderingskriterierna inom den svenska litterära institutionen 
1925 — 1935 återför jag värderingarna till de hermeneutiska grund
principer, som bestämmer dem. Jag får då en utgångspunkt för att 
visa avgörande principiella skillnader mellan olika läsarters för
ståelseformer och kan relatera den dominerande riktningen inom 
den litterära institutionen till den framväxande modernistiska 
berättartekniken. Jag får också möjligheter att beskriva på vilka 
grunder den litterära institutionen avgränsar en kvinnlig författare, 
som deltar i uppgörelsen med tidigare traditioner och konventioner. 
I kapitel II och III beskriver jag Karin Boyes modernismprojekt så 
som det utformades teoretiskt i Spektrum och tillämpades i prakti
ken i hennes dagspresskritik. 

Utifrån mina teoretiska utgångspunkter skulle det fjärde kapit
let, analysen av Karin Boyes tre tidigaste romaner, idealt bjuda en 
läsning, som nyanserat och dialektiskt fångade upp de olika trådar
na i textens väv och även beskrev spänningsförhållanden och mot
sägelser mellan dem. Någon total läsning av Karin Boye låter sig 
naturligtvis inte göras, eftersom trådarnas antal är i princip oänd
ligt. Plats och tidshänsyn har gjort att jag valt att plocka upp en 
tråd, som löper tvärs emot Margit Abenius läsning och därför kan 
tjäna som utgångspunkt för en omvärdering av Karin Boye som 
romanförfattare. I full medvetenhet om det begränsade i mitt val 
kommer jag att följa utvecklingen av Karin Boyes modernismpro
jekt också i den skönlitterära prosan. Infallsvinkeln ger mig en möj
lighet att understryka det enhetliga och konsekventa i Karin Boyes 
modernism. Att jag endast undersöker fem år av hennes författar
skap och att det är den enda period, då hon vid sidan av sitt skön
litterära arbete kontinuerligt deltar i kulturdebatten med litteratur
kritik gör också avgränsningen plausibel. Romanernas karaktär av 
idéromaner tillåter mig dessutom att med denna metod visa, att 

9 



Karin Boyes språkteoretiska intresse aldrig gjorde henne primärt 
upptagen av att skapa en ny språklig praktik, en ny konst. I stället 
lade hon huvudvikten vid en språklig praktik, som kunde få fram 
för henne centrala idéer och hållningar. Jag får alltså tillfälle att 
belysa, vad modernismens ställningstagande för »livet» mot »kons
ten» innebär i Karin Boyes speciella fall. 

Förhållandet mellan makt och kön — som jag anser vara kvin
nolitteraturforskningens centrala problem — kan studeras i den 
litterära institutionens avgränsningar av litteratur, i olika litteratur
teoretiska förutsättningar för tolkning, liksom i den enskilda tex
ten, i förhållandet mellan författare och text och mellan text och 
läsare. I institutioner, där värden med rötter i mansrollen betraktas 
som allmängiltiga, erbjuder redan språkbruket problem: inom 
litteraturforskning talas det inte om den manlige författaren men 
däremot om den kvinnliga, det talas inte om manslitteraturforsk
ning men om kvinnolitteraturforskning. Avgränsning och specifi-
cering av normer är ett första steg mot att lära av och lära om också 
inom det öppna forskarsamhället. 

Litteraturkritiken inom den svenska litterära institutionen vid 
mellankrigsmodernismens genombrott 

Kritikerställningen 1925 

Gunnar Qvarnström har skrivit en artikel om kritikers honnörsord 
vid 1920-talets mitt.11 Han finner i kritikersituationen i Sverige 
1925 ett skolexempel på en konfrontation mellan motsatta opi
nionsgrupper. Det var Victor Svanbergs genombrottsår som radikal 
kritiker: han reste krav på tidsenlighet och socialt medvetande i 
dikten, och det var det år, då Fredrik Böök, konservatismens 
främste företrädare, skrev sitt monumentala verk om den svenska 
1900-talsprosan: Resa kring svenska parnassen. Från Helsingfors 
förkunnade Hagar Olsson i Ny generation, att den unga lyriken hade 
en politisk och social inriktning. Traditionell harmoniestetik mötte 
avancerad kontinental modernism. De olika förståelseformerna av
speglas dock inte i någon skillnad i användningen av kritiska hon
nörsord. Samma litteraturkritiska formulering kan tjäna rakt mot
satta syften. Värderingsordens förbindelse med den litterära situa
tionen måste därför klarläggas innan den egentliga innebörden står 
klar. 

Clarté hade 1925 Victor Svanberg som huvudskribent. Erik 
Hedén skrev i Social-Demokraten och Arnold Ljungdal i Storni
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klockan. Erik Blomberg gav själva startsignalen till kulturradikal 
kamp för en »ny livskänsla» i kalendern Svea. På den borgerliga 
sidan bedömdes litteraturen i DN av Torsten Fogelqvist och Olle 
Holmberg. Algot Werin skrev i Ord och Bild och i GHT var Anton 
Blanck och Birger Bäckström verksamma. Anders Österling, Per 
Hallström och Fredrik Böök formulerade sina omdömen i SvD. 

Trots att denna samling namnkunniga kritiker inte saknade 
förmåga att variera sig, har Qvarnström ingen svårighet att belägga 
formler, dvs återkommande formuleringar för vad som ter sig vik
tigt för den enskilde kritikern. Det positivt laddade värderingsord, 
som förekommer oftast, är ordet »frisk». Det används både som 
karakteriseringsord och som uttryck för uppskattning. Fredrik 
Böök lägger in dels en moralisk, dels en estetisk betydelse i ordet. 
Han använder ordet ofta och ger det en stark positiv laddning. Det 
»friska» hos en författare är den allmänna livsinställning och moral 
han som diktare representerar. Det »friska» och »sunda» i litteratu
ren tar sig, enligt Böök, uttryck i »psykologisk vardagsrealism» 
och »realare erfarenhet» (s 175). Motsatsen finner han i den konst, 
som intresserar sig för den »abstrakta ideologin», »den fristående 
idén», »det teoretiska livet» (s 175). När Böök berömmer den tyske 
romanförfattaren Paul Ernst är det för den »moraliska harmonien» 
han finner i verket. Alla »revolutionära tendenser» lyser med sin 
frånvaro. Den tyske författaren tar öppet avstånd från »de moderna 
psykologerna som vilja förändra alla mänskliga förhållanden från 
grunden» och sådana diktare, som »vilja skapa en ny värld» (s 175 f). 

Fredrik Bööks bedömning av den psykologiska sanningshalten 
i det litterära verket grundar sig på en värdering av författarperson
ligheten. För den fortsatta framställningen är det viktigt att påpeka, 
att Fredrik Bööks normerande värdering av litteratur definieras 
inom ramen för hans konservativa kulturuppfattning. För honom 
är det allmängiltiga, harmoniska, det av vilja och förnuft behärska
de synonymt med det naturligt mänskliga. I Fredrik Bööks världs
åskådning förenas en sammanhängande helhet av yttre faktorer — 
institutionaliserad i nationen, kyrkan, familjen, skolan och partiet 
— med en uppfattning av människan som ett unikt och autonomt 
subjekt i full kontroll av sig själv och sina handlingar. Fredrik Böök 
tar avstånd från all människoskildring, som förlägger händelseut
vecklingen till ett inre, psykologiskt plan, antingen det gäller 
romantiska författare i historisk tid eller de psykoanalytiskt orien
terade i samtiden. Böök avvisar varje försök att problematisera 
realismbegreppet genom att diskutera det som en abstraktion, en 
ideologi eller en teori, som skulle kunna ställas mot andra former, 
idéer, föreställningar och förståelser av verkligheten. 
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Liksom Fredrik Böök anger Victor Svanberg sin ideologiska 
position bla i en förklaring i Social-Demokraten 1925. Qvarn-
ström citerar: »Det medgives att hoppet om en från grunden ny 
diktning är nästan lika förmätet som hoppet om ett från grunden 
nytt samhälle. Likväl har jag rätt att hoppas på bådadera utan att 
behöva veta precis hur de nya byggnaderna skola se ut» (s 180). 
Denna inställning ligger bakom den vänsterradikala frontens positiva 
värdering av uttryck för rörelse och förändring. 

Kraven på kraft och klarhet i litteraturen ansågs i båda lägren 
befogade med hänvisning till det kaotiska i tiden. Erik Blombergs 
programskrift, »En ny livskänsla», kritiserades i Clarté för brist på 
klarhet, i detta fall klart utformade socialistiska idéer. Samma 
kritik riktades mot programskriften från SvD, men här gällde oklar
heten den skisserade övergången till något »bättre». Varje ord, som 
uttryckte en positiv inställning till förändring och rörelse, kolli
derade med det positiva värde Böök lagt in i »rotfasthet» i bety
delsen det trygga, det fast förankrade, det vilande (s 178). Det är 
här den klaraste skiljelinjen mellan kritikergrupperna dras upp. 

Den socialistiska, kulturradikala litteraturbedömningens upp
skattning av litteratur, som återspeglade uppbrott och förnyelse
vilja, ledde enligt Qvarnström till att stillaståendet fick den negativa 
beteckningen »idyll». Victor Svanberg lanserade ordet »efterkrigs-
idyll» som beteckning för den konst, som han uppfattade som efter
bliven och socialt ointresserad. I stället för en esteticerande konst 
krävde Svanberg att dikten skulle ge uttryck för »djupa och allvar
liga upplevelser» (s 179). Ett allvarligt och helhjärtat engagemang 
blir alltså kravet i hans litteraturvärdering. Problemet är bara att 
orden »allvarlig» och »djup» är positiva bedömningsord i samtliga 
kritikerläger. Clartékretsen är emellertid genomgående kritisk till 
idyllen. Begreppet förknippas med ord som »borgerlig», »elegant», 
»behaglig», »preciös», »oförarglig», »trygg», »stilla», »naiv» (s 179). 
Som antites till idylldikt ses idédikt. Själva begreppet »idédikt» 
blir ett berömmande värderingsord i den kulturradikala bedöm
ningen. Det knyts ihop med bestämningar som »hänsynslös», »revo
lutionär», »omedelbar», »djärv», »spontan», »modern», »nytt liv», 
»förargelse» (s 179). 

Den radikala sidans utvecklingsbejakelse tar sig uttryck i en 
positiv bedömning av den litteratur, som bekämpar gamla ideal, 
vilka betecknas som »de artificiella värdena» (s 180).Det förljugna 
i dikten förknippas ofta med jagförsjunkenhet. Mot jaget som till
varons centrum och sanningens källa ställdes den modernistiska 
diktkonsten med dess sociala patos. Hagar Olsson hör till de kriti
ker, som tillskriver den nya tidens dikt en vilja att omdana världen. 
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Den lyriska modernismen i Edith Södergrans utformning ställde de 
svenska kritikerna i svåra bedömningssituationer. Flera av de radi
kala och liberala kritikerna valde att i den situationen ställa sig 
bakom de konservativa värderingarna. Denna utveckling ledde till 
nya frontbildningar. 

Fredrik Bööks krav på att litteraturen skulle uttrycka diktarens 
livsinställning och konkreta upplevelser och ha realismen som den 
relevanta uttrycksformen baseras på att diktarens världsbild och 
moral är »frisk», dvs av Fredrik Böök definierad som »frisk». Den 
kulturradikala frontens försök att bryta det monopol på verklig
hetstolkning, som var knutet till den dominerande klassens värde
hierarki utformades 1925 som ideologikritik. Expressionskritikens 
teoretiska grundval berördes dock inte av kritiken. På båda sidor 
knöts intresset helt till konstens uttrycks- och avbildningsfunktion. 
Det är dock intressant att lägga märke till, hur Böök explicit avgrän
sar den nya psykologin och det politiska engagemanget som ofören
liga med traditionell harmoniestetik. 

Frontbildningen 1930 

Arne Fîâggqvist ger en skiss av den fortsatta utvecklingen i studien 
»Trettiotalets litteraturkritik».1^ Tiden omkring 1930 betraktar 
han som en väckelsetid: något nytt höll på att söka sig fram i 
litteraturen och litteraturkritiken var föremål för teoretisk debatt 
i artiklar och intervjuer. Några av tidens tongivande recensenter 
— Anders Österling, Sten Selander och Gunnar Mascoll Silfver-
stolpe — var både kritiker och författare till just den typ av skön
litteratur, som de unga diktarna ville bryta med. Detta minskade 
givetvis inte motsättningarna mellan den konservativa och den radi
kala fronten. 

Victor Svanbergs kritik av idylldiktningen hade inte haft någon 
större genomslagskraft, då den publicerades i Clarté 1925. Mot
tagandet av exempelvis Artur Lundkvists diktsamling Glöd 1928 
tyder inte på att kritiken uppfattade den som tidsdikt i linje med 
Svanbergs förhoppningar. Erik Asklunds debutbok, Bara en början, 
irriterade genom typografiska experiment och socialt engagemang. 
När Artur Lundkvist samma år, 1929, publicerade diktsamlingen 
Naket liv, anmärker Sten Selander, som tidigare ställt sig positiv till 
Lundkvist, på ett för stort intresse för formella experiment och ett 
alltför stort beroende av amerikanska förebilder. När antologin fem 
unga gavs ut och det stod klart att det fanns en hél grupp i Sverige, 
som omfattade de modernistiska idealen och estetiska ambitioner
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na, tar Sten Selander i DN bestämt avstånd, Harald Schiller i ST 
efterlyser smak, uppfattning och kultur och Gefle-Posten anmäler 
under rubriken »Litterärt vanvett». Den borgerliga kritiken 
fördömde både den frispråkiga realismen och formexperimenten. 
Den nya dikten kritiserades för avsaknad av »världsåskådning», 
»fast, djupt upplevd världsbild» (s 160). Den socialistiska kritiken 
ställer sig kritisk till de formella experimenten. Den borgerliga kri
tiken försvarar härigenom det absoluta och generella i den rådande 
ordningen, medan den kulturradikala fronten värnar om realismen 
som relevant sätt att uttrycka kritik av den rådande ordningen. 

Jag delar Häggqvists uppfattning att Sven Stolpe bidrog till att 
dra upp de nya frontlinjerna. I Två generationer 1929 uppträder 
han som talesman för de moderna. Han angriper de kulturkonserva
tiva kritikerna och ställer sig vid sidan av revoltörer som Victor 
Svanberg och Arnold Ljungdal. I Livsdyrkare 1931 redovisar han 
sitt ställningstagande till tidens tankar, dvs till livstron, den nya 
äktenskapsuppfattningen och internationalismen. Sven Stolpe stäl
ler sig positiv till modernismens öppenhet för driftlivets betydelse, 
men han är negativ till dess likgiltighet för vilja, omdöme och 
moral. 1931 börjar Sven Stolpe utgivningen av tidskriften Fronten 
på Bonniers förlag. Här blir gränsdragningen mellan traditionalism 
och primitivism den stora stridsfrågan. 

Jag vill också framhålla betydelsen av Artur Lundkvists presen
tation av den moderna litterära skolan med artikeln »Icke ett pro
gram men en riktning». I Frontens första nummer beskriver han, att 
den livsinställning, som de unga delar, har sina förutsättningar i 
tiden och att det är denna inställning, som sedan uttrycks i littera
turen. Artur Lundkvist betonar syntesens, helhetssökandets roll i 
motsats till »den gamla ytfotograferande realismen» och han stry
ker under den nödvändiga destruktionen av tankens, språkets och 
de litterära formernas klichéer, innan något nytt kan skapas. För 
prosans del ter sig kravet på sammanhängande händelseförlopp och 
allmängiltig motivgestaltning föråldrat. Den nya prosan blir snabb, 
mångsidig, sammanpressad. Det subjektivas lyrik skall grönska mel
lan beskrivningarnas kubiska block. Artur Lundkvist formulerar i 
sin beskrivning av modernismen en ny läsart och en ny förståelse
form, där de språkliga experimenten har en verklighetsutforskande 
funktion. Också i sin programförklaring i Kontakt 1931, »manifest 
i symboler», betonar Artur Lundkvist det destruktiva draget i den 
nya litterära strömningen. Den drivs av en lidelse att slå sönder det 
stelnade i liv och dikt. Det är inte det färdiga, utan det framväxan
de, som intresserar de unga. De gamla estetiska lagarna har upp
hävts, de tidigare konstidealen har övergivits. De unga tror på ett 

14 



annat språk. Tillvarons två grundtendenser — att slå sönder och 
sammanfoga — är de poler mellan vilka den nya konsten skapas. 

Den rådande estetiska teoribildningen hindrade emellertid för
ståelsen av den radikalt förändrade syn på konsten, som låg i de 
modernistiska programförklaringarna. Striden mellan kulturkonser
vativa och vänsterradikala fortsatte med den sympatiska läsarten 
som enda förståelseform. 

När publikuppskattningen av de fem unga uteblev och gruppen 
dessutom splittrades, avtog kritikens intresse för modernismen inom 
lyriken, övervakningsambitionerna flyttades enligt Häggqvist i 
stället över till den moderna romanen. Kritiken ställs inför stora 
problem 1933, då den s k statarskolan (Jan Fridegård, Moa Mar Vin
son och Ivar Lo-Johansson) med romanerna En natt i juli, Kvinnor 
och äppelträd och Godnatt jord utmanade den moralsyn, som låg 
bakom den normerande litteraturkritikens värderingar. Indigna
tionen över frispråkigheten och öppenheten i sexualskildringarna 
avspeglas i Krusenstjernafejden och kulminerar 1935, då Ivar Lo-
Johansson publicerar Kungsgatan och Jan Fridegård Lars Hård. 
Den kristna bildningsrörelsen tog upp kampen med samtidslittera
turen. En litteraturnämnd fick till uppgift att förse biblioteken med 
recensioner för att förhindra inköp av omoraliska böcker. 

Den konventionella moralen blir måttstock för litterär bedöm
ning. Censurförfarandet kan avläsas mot bakgrund av den samtida 
utvecklingen i Tyskland. Det teoretiskt intressanta med den nya 
frontbildningen är att estetiska kriterier blir identiska med den en
skilde kritikerns sympati eller antipati för budskapet i romanen, 
vilket anses vara detsamma som dess sakinnehåll eller utsaga. Ton
vikten ligger på den litterära institutionens avgränsning av ämnen 
som lämpliga för litterärt bruk. Värdeomdömen som intensitet och 
äkthet visar att det fortfarande är diktarens autentiska känslor och 
upplevelser som söks i den identifierande läsningen. Den litterära 
gestaltningen tillmäts ingen betydelse vid tolkningen. 

Den nya frontlinjen 1930 kommer, som framgått av min beskriv
ning inte att gå mellan konservativa och socialistiska kulturradi
kala kritiker utan mellan en dominerande grupp kritiker, som är 
lojala mot harmoniestetikens teoretiska förutsättningar och dess 
krav på intellektuell entydighet och formell enkelhet, och en liten 
upprorisk grupp, som hävdar nödvändigheten av en radikal föränd
ring genom ett brott med de gamla litterära formerna och den gamla 
synen på språk och tänkande. 
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Kritikerpositioner 1935 

Antologin Dikten, diktaren och samhället, 1935, betraktas i hand
bokslitteraturen som ett slutdokument över den tidiga modernis
tiska vågen i Sverige. Erik Hjalmar Linder framhåller, att diktarna 
vid den här tidpunkten vunnit frihet att gestalta också tabubelagda 
ämnen.13 Gunnar Brandell betonar, att författarna slutit sig sam
man till försvar för sin uppgift i samhället: att skapa dikt, som oroar 
och väcker.14 En närmare undersökning av de litteraturkritiska 
positionerna i Dikten, diktaren och samhället visar emellertid, att 
försvaret av den traditionella estetiken mot de radikala framstötarna 
bedrivs utefter samma linjer som 1925 och 1930. Det kan dock vara 
av intresse att se vilka begrepp, som gallrats ut i den kritiska debat
ten, och vad som 1935 kommit att avgränsas som modernism i den 
svenska litterära institutionen. 

Den äldre kritiska traditionen företräds i antologin av Sten 
Selander, John Landquist och Alf Ahlberg, medan Emilia Fogelklou 
Norlind, Karin Boye och Artur Lundkvist för de modernas talan. 
Nils Svanberg företräder en autonomteori i Benedetto Croces anda. 
Trots olika artikelrubriker är antologins centrala tema litteraturens 
förhållande till moralen. 

Den konservativa gruppen tillämpar Fredrik Bööks tillvägagångs
sätt vid sin litteraturbedömning. Författarens personlighetsvärde 
prövas med avseende på moral, verklighetssinne och livsharmoni. 
Som Olle Holmberg framhållit i sin 1932 utgivna essäsamling, På 
jakt efter en världsåskådning, uppfattade Bööks efterföljare person
lighetskravet som överensstämmande med tidens önskemål om 
mänsklig helhet och frihet. Kritiken avsåg att vara »oavhängig av 
såväl subjektiva som doktrinära synpunkter» (s 248). Harmonieste
tikens idealistiska människosyn avspeglas i Selanders krav på skild
ringar av »normala» människor och »normalt» liv, om dikten skall 
göra anspråk på verklighetstrohet. Ahlberg kräver stora personlig
heter som representanter för livsåskådningar som villkor för diktens 
allmängiltighetsanspråk. Landquist fördömer psykoanalysens beto
ning av barndomsintryckens livsavgörande betydelse. Eftersom 
personligheten erövrar sin fulla självständighet och kraft längre 
fram i livet, menar Landquist, att doktrinen saknar giltighet för vad 
han kallar det fullmyndiga livet. För att bedöma människovärlden 
— »dagens viljas stora värld» (s 117) — måste man själv äga vidd i 
sitt väsen och själv vara en vuxen, samlad själ. 

I Dikten, diktaren och samhället vill Sten Selander avsluta 
diskussionen om dikt och moral med sanningen, den yttre och inre 
verklighetstroheten, som absolut värdemätare for dikten. Sten 
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Selander anser, att det är kiritikerns uppgift att sålla bort de verklig
hetsskildringar, som bara innehåller banala önskedrömmar, och den 
tendens- och uppbyggelselitteratur, som förvanskar verkligheten i 
propagandasyfte. De unga författarnas revolt mot ett dogmatiskt 
och entydigt anständighetskrav finner Sten Selander vara ett väl
motiverat brott med de sexuella 1800-talskonventionerna och borde 
innebära en återgång till den klassiska litteraturens fördomsfria och 
naturliga sinnlighet. I stället har revolten slagit över i sin motsats. 
De unga författarnas bild av livet blir därför i Selanders ögon lika 
skev och ofullständig som den de gör uppror mot. Sten Selander 
betecknar primitivisternas världsbild som grov lögn. Det omoraliska 
i de unga författarnas böcker ligger i skildringarna av driftlivet. Sten 
Selander vill inte se könsdriften manifesterad som sexualitet och 
sinnlig mottaglighet. Han efterlyser skildringar av libidons förmåga 
»att stiga som överjordiskt klara strålar mot rymden och stelna till 
en fast botten av plikt och vilja, som vi kan bygga vårt och mänsk
lighetens liv på» (s 161). 

Sten Selander motiverar sitt sanningskrav med att vår verklig
hetsuppfattning bestäms av de böcker vi läser i långt högre grad än 
de flesta vill erkänna. Han gör sig till tolk för kritikens censurerande 
funktion genom att ge sin egen kulturellt betingade förväntnings
horisont status av oföränderlig, naturgiven norm för estetisk värde
ring. Den direkta anspelningen på sublimeringsprocessen visar, att 
Selander betraktar verkets innehåll som analogt med psykets över
jag, vilket han framställer som människans hela (sanna, kultiverade, 
förfinade) jag. Det enhetliga subjektet är för Sten Selander den enda 
princip, som ger konstverket mening. Intresset för det undermedvet
na gör enligt Selander moderna författare »dagblinda»: de ser inte 
den högsta verkligheten: medvetandets och ide'ernas. 

Likheten mellan Selanders normalitets- och sanningsbegrepp 
och Bööks begrepp »realare erfarenhet» och »moralisk harmoni» är 
påtaglig. Sten Selander anser, att »för diktens del är moral helt 
enkelt detsamma som sanning» (s 157). Liksom Böök avvisar Selan
der explicit den nya psykologin som något som skulle ha betydelse 
för författarens världsåskådning, ämnesval eller uttryckssätt. 

Alf Ahlberg och John Landquist förenar sig med Sten Selan
der i försvaret för den litterära tradition, som har diktaren som en
sam meningskonstituerande princip och envägskommunikationen 
som tolkningsmodell. Alf Ahlberg betonar speciellt identifikations
processen i tolkningsakten. Av kritikern krävs inre djup och inre 
rikedom, om han skall bli en kompetent domare. Ahlberg ser upp
lösningen av den västerländska kulturens enhetliga livsåskådning 
som det största samtidsproblemet. Han anser, att det är svårt att 
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avgöra, om den fullständiga förvirring som råder är den definitiva 
upplösningen eller om den är början till någonting nytt. Om primi-
tivismens uppgörelse med det förgångna och dess traditioner gör an
språk på att vara en definitiv position och inte ett tillbakavikande 
inför ett nytt språng, betecknar Alf Ahlberg den litterära rörelsen 
som en bankruttförklaring: »Att reducera det mänskliga till det ani
mala är att förneka allt vad vi erövrat i människoandens långa kamp: 
att uppge den terräng vi vunnit i materiens, kulturens och andens 
riken, alla tre lika verkliga» (s 40). Alf Ahlbergs försvar för den 
sympatiska läsarten och dess förståelseform framhäver dess grund i 
en romantisk och idealistisk tradition. 

John Landquist diskuterar i sitt inlägg förhållandet mellan 
psykologi och litteratur och jämför suggestionspsykologins betydel
se för litteraturen på 1880-talet med psykoanalysens på 1930-
talet. Expressionsestetikens krav på att diktaren skall återberätta 
sina egna upplevelser, uttrycka sin egen personlighet, hotas i båda 
fallen av att ett psykologiskt schema ställer sig i vägen för det direk
ta uttrycket för själslivet. I Strindbergs naturalistiska dramatik 
blir erfarenheterna enligt Landquist förstorade och förgrovade 
genom att de tolkas inom ramen för suggestionspsykologin. John 
Landquist anser, att psykoanalysen spelar en liknande roll för 
moderna diktare. I stället för att göra litterära motiv mer aktuella 
leder inslaget av freudianska teorier enligt Landquist till att exem
pelvis ett modernt drama som O'Neills Mourning becomes Elee tra 
framstår som onaturligt, orimligt och onjutbart. Eftersom O'Neill 
inte som Strindberg karakteriserar sina fiktiva gestalter som pato
logiska, bedömer Landquist användningen av den psykoanalytiska 
teorin inte bara som förgrovning utan som en direkt missuppfatt
ning. Den fasta estetiska norm, som föreskriver att ingenting får 
komma emellan författarens intryck och det litterära uttrycket, an
vänds således här för att definiera ut psykoanalytisk teori för litte
rärt bruk. 

Nils Svanberg kommer i sin artikel att indirekt stödja den kul
turkonservativa falangen genom sin tes att dikt över huvud taget 
inte är moralisk handling eller tendens utan har ett egenvärde som 
autonom fantasiskapelse. Även om konstverket inte betraktas som 
uttryck för en stor och samlad personlighet, lägger Nils Svanberg 
en enkel kommunikationsmodell till grund för sitt ställningstagan
de. Han anser, att dikten skall relateras till de eviga värdena — san
ningen, skönheten, nyttan, godheten — vilka han ser som människo
andens olika dimensioner. Den värdeidealism, som Nils Svanberg i 
Croces efterföljd företräder, innebär inte något avsteg från den sym
patiska läsartens grundprinciper. 
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Den diktens sanning, som Artur Lundkvist pläderar för i Dikten, 
diktaren och samhället, är inte en yttre, allmän sanning, utan en 
personlig eller överpersonlig sanning, som härstammar från det 
kollektiva omedvetna: 

Diktverket koncipieras i diktarens omedvetna och han står i viss mån lika 
maktlös inför denna process som inför sina drömmar. Han kan i grunden 
inte bestämma dess innebörd; han kan endast förvanska den. Han kan 
tränga undan sin sanning till förmån för den ena eller den andra förhands
uppfattningen, men inte utan att diktverket förlorar i äkthet, (s 126) 

Diktaren måste enligt Artur Lundkvists mening bryta igenom den 
censur, som utifrån upptagna idealbildningar utgör, och följa sina 
egna spontana och sanna impulser. 

Med den nya psykologin anser Artur Lundkvist att mänsklig
heten fått ett vapen att frigöra sig själv från den förfalskade männi
skobild, som olika officiella institutioner tvingat på henne. Han 
väntar sig att studiet av det omedvetna skall leda till de mest vitt
gående omvärderingar och de mest djupgående revolutioner. Detta 
uttalande står i direkt opposition till John Landquists slutomdöme 
i den omedelbart föregående artikeln: »Numera är ju det omedvetna 
det mest kända av allt i själslivet. Men det okända, det som kan 
bereda överraskning, är det friska, det målmedvetna livets ingivelser. 
Detta friska livs strider är framför allt diktens inspirationskälla» 

(s 121)-
Artur Lundkvist anser, att dikten till sin karaktär är självanalys 

och bikt. Dikten har möjlighet att nå förbindelse med den okända 
värld, som är människans nattsida, och kan därigenom få en kom
penserande roll i en kultur, som behärskas av ett ensidigt eller 
onormalt medvetenhetstillstånd. Antingen dikten är personlig eller 
överpersonlig anser Artur Lundkvist att den har till funktion att 
göra människan uppmärksam på sig själv och sina inneboende 
krafter. Målet är den befriade människan i ett nytt samhälle. 

Artur Lundkvist skiljer sig från den kulturkonservativa falangens 
skribenter genom att öppet åberopa en psykoanalytisk människosyn 
och lägga den till grund för det konstnärliga skapandet. Den radika
la nya humanism Artur Lundkvist företräder är lika fordringsfull 
som den André Breton förespråkade i sitt grundläggande manifest 
1924: spaltningen mellan medvetet och omedvetet framställs som 
en social konstruktion. Den betraktas som ett undertryckande av 
det helt och fullt mänskliga och som sådan osann mot verkligheten. 
Liksom Breton vänder sig Lundkvist mot intellektets diktatur. 

Genom att betona den expressiva tendensen inom surrealismen 
och underlåta att beröra att kampen tar sin början på det språkliga 
fältet — genom uppgörelsen med realismen som litterär metod och 
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betoningen av det omedvetnas språk som ett bildspråk — kommer 
emellertid Artur Lundkvists äkthetskrav att sammanfalla med ex-
pressionsestetikens fundamentala värdekriterium. Termer som själv
analys, bikt och personlig sanning överensstämmer med den rådande 
litteraturteorins syn på texten som vittnesbörd om diktarens per
sonlighet och dess syn på det konstnärliga språket som ursprung
ligt och konstituerande. Artur Lundkvists bild av diktaren, siaren 
och ledaren, som med sina visioner skall föra framtidens talan, 
kommer därmed inte i sin roll att skilja sig från Alf Ahlbergs upp
fattning av diktaren som siare och som befriare, den som ser tidens 
längtan och riktar den mot framtiden. 

Emilia Fogelklou Norlind företräder en historisk och dynamisk 
litteratursyn, som skiljer sig från den kulturkonservativa uppfatt
ningen. Hon beskriver tidens stora sociala kris som kyrkornas, 
demokratins och äktenskapets kris. Kärlekslivet och med det 
kvinnofrågan står i centrum för intresset. Emilia Fogelklou hör till 
de moderna genom att hon stryker under att den moderna tidens 
problem inte behandlas i den äldre tidens dikt och att detta skapar 
ett främlingskap till den äldre litteraturen, som inte har uppmärk
sammats tidigare. Emilia Fogelklou betonar ideologins roll vid 
meningsproduktion i text. Hon påpekar, att omdiktning av livet 
alltid är »inställd i ett visst tidsflöde eller en viss samhällsbild, 
som blandar sina strömdrag eller byggstenar med våra egna» (s 58). 
Litteraturens innebörd formas i samspelet mellan den enskilde indi
videns diktande — i önskningar, drömmar, böner om en tillvaro — 
och författarens skönlitterära uttryck, antingen detta gäller eska-
pism eller världsförnyelse. En läsare, som känner igen sina egna 
problem i dikten, får möjlighet till en omorientering i tillvaron. 
Hans eller hennes lidande får mening eller åtminstone sammanhang 
med den övriga mänskligheten. Denna växelverkan mellan läsare 
och diktverk blir enligt Emilia Fogelklous åsikt speciellt betydelse
full under perioder, då en tidigare allmänt omfattad livsåskådning 
håller på att brytas sönder. 

Både beträffande förankringen i den historiska situationen och 
i fråga om meningsproduktionen som ett resultat av läsarens möte 
med texten föreligger det en överensstämmelse mellan Emilia 
Fogelklou och Karin Boye. I sitt inlägg i antologin uppehåller sig 
Karin Boye främst vid frågan om utsägelsens betydelse i det litte
rära verket i förhållande till utsagan, en problematik som är av
görande för förståelsen av verkets textualitet: texten som text, 
språkets och de litterära formernas aktiva förmåga att skapa med
vetande och mening. 

Karin Boye markerar sin särställning redan genom att ge sin 
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artikel rubriken »Tendens och verkan». För Sten Selander var ju ten
dens ett av hindren för sann verklighetsåtergivning och därmed för 
sann dikt. Nils Svanberg tog också avstånd från dikt som handling 
och tendens. Karin Boye kritiserar den rådande litteraturteorins 
normerande läsning. Kritikens snäva inriktning på att få fram en 
graderingsskala för bedömande av det litterära värdet är förödande. 
Det är som om man trodde att det fanns en objektiv måttstock, 
som vem som helst kunde lägga på vad som helst och därmed nå 
fram till betygsättning. När den kritiker, vars huvudsakliga intresse 
är betygsättning, dessutom börjar se ner på den som frågar efter 
diktens verkningar och riktning som på »en litterär idiot», har han 
mist kontakten med »den större mänskliga angelägenheten», som 
dock enligt Karin Boye måste överordnas alla specialintressen, även 
det estetiska. Karin Boye anser, att all dikt är handling: den är en 
stöt i den ena eller andra riktningen. Kritikern har till uppgift att 
ställa det skeende, som äger rum i dikten, i relation till sitt eget livs 
stora och genomgående riktning, antingen detta livspatos är kristet, 
humanistiskt eller saknar ett vedertaget namn. 

Karin Boye tar avstånd från en kritik som dömer litteratur efter 
sympati eller antipati med det skildrade sakinnehållet. Det hjälper 
inte heller att fälla ett dubbelt omdöme: ett om verkets litterära 
värde oavsett innehåll, och ett annat om dess värde i moraliskt eller 
socialt avseende. Karin Boye anser inte att det finns någon i sig 
fulländad form, utan bara den form som bäst framhåller vad dikta
ren vill uttrycka. Å andra sidan är verkningarna av en dikt inte det
samma som diktarens avsikt med den — något som ofta glöms bort 
av den kritik, som uteslutande intresserar sig för avsikten. Karin 
Boye uppfattar texten som flerskiktad. Under det yttersta lagret 
av medvetna och avsiktliga tankar möter läsaren författarens känslo
mässiga uppfattning av omvärlden. De mer omedvetna impulserna 
avspeglas i symbolvärld, val av uttryck och liknelser, kompositioner, 
situationer och figurer. På ett ännu djupare plan av texten går svår
åtkomliga strömmar av impulser, som låter sig avläsas i rytm, klang 
och tonfall. 

Mot bakgrund av denna textsyn anser Karin Boye det vara 
ofruktbart att sträva efter att städsla en diktare i den ena eller den 
andra idéns tjänst. En diktare kan bara uppmanas att våga vara sig 
själv — trots alla bud och förbud. Kritikern skulle för sin del behöva 
påminnas om att diktens inverkan inte kan bedömas efter den ut
talade åsikten, det översta tankelagret i texten, utan beror på dess 
totala verkan. Förväxlingen av en ytlig förståelse av dikten med dess 
mening gör i Karin Boyes ögon all konst- och litteraturcensur 
ohjälpligt löjlig. 
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Karin Boye skiljer i sin essä »Tendens och verkan» på referen-
tiellt och poetiskt språk. Den ärlighet (äkthet) Karin Boye har som 
bedömningskriterium är den konstnärliga sanningen, alltså en inre 
sanning konstverket är bärare av. Denna sanning är avhängig dikta
ren som skapande konstnär och inte som talande person. Kritikern 
kan inte nå den sanningen, om han nöjer sig med att studera text
ytans manifestationer. Samspelet mellan textens olika lager blir 
i stället avgörande för dess verkan. Kritikern måste klargöra verkets 
eget inre sammanhang, innan det relateras till hans eller hennes egna 
värderingar. När det gäller frågorna om det poetiska språket följer 
Karin Boye I A Richards i spåren, men det är påtagligt att hon 
aldrig i sitt teoretiserande över begreppet litteraritet ansluter sig 
till de experimentalpsykologiska tankegångar, som Principles of 
Criticism15 är ett uttryck för. Karin Boye vill alltid ytterst visa hur 
ett diktverk hänger samman med de omgivande historiska och 
sociala betingelserna. 

Karin Boyes artikel utmärks av en teoretisk självreflextion. Mot 
den normerande tolkningsteorins krav på entydighet och färdig-
producerad mening i det litterära verket hävdar hon konstverkets 
principiella mångfald och meningen som konstituerad av läsaren i 
mötet med texten. Intresset förskjuts från diktarsubjektiviteten som 
meningsskapande princip till den skapande processen och de språk
liga kommunikationsproblem, som är knutna till den. Genom att 
ställa diktarsubjektiviteten och diktarprocessen som teoretiska 
problem förändrar Karin Boye de hermeneutiska utgångspunkterna 
på ett avgörande sätt. 

Den allmänna consensus om diktens frihet till verklighetsskild
ring också i tabubelagda ämnen, som Erik Hjalmar Linder anser att 
Dikten, diktaren och samhället ger uttryck för, knyts bl a till det 
faktum att i antologin medverkade skribenter av skilda slag, »allti
från John Landquist och Brunnsviksrektorn Alf Ahlberg till clarté -
isten Karin Boye och dåvarande 'sexualromantikem' Artur Lund
kvist».16 Jag har med min diskussion av de kritiska frontpositio
nerna velat visa, hur den sympatiska läsarten 1935 står mot ansat
ser till en symptomal eller kritisk läsart, som överskrider en entydigt 
meningsreproducerande förståelse och en enkel kommunikations
modell till förmån för en förståelse av meningsproduktionen som en 
mer komplicerad process. I den fortsatta undersökningen skall jag 
detaljerat beskriva Karin Boyes väg fram till den unika position hon 
intar i kritikerantologin 1935. 
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Implikationer för kvinnliga författare 

Victor Svanbergs förslag om en förskjutning från idylldiktning till 
idédiktning rymde en kvinnoemancipatorisk tendens. Det visar på 
möjligheten av tidsenlighet och socialt medvetande också i kvinnors 
dikt. Fröet till förändring låg i tanken på att överge en diktning, 
där kvinnans roll var given av traditionen och det kvinnliga framstod 
som en av de eviga idéerna, till förmån för en diktning, där idéerna 
kunde sättas under debatt och problemdiskussionen genom förank
ring i en social verklighet kunde leda till en förändring av förhållan
dena. 

Hur det kvinnliga bedöms inom den kulturkonservativa falangen 
1925 utläses bäst av Fredrik Bööks beskrivning av Elin Wägners 
författarskap — det enda exemplet på kvinnligt konstskapande 
1900—1925 som möter bland de tolv svenska författarporträtten i 
Resa kring svenska parnassen. Böök grundar sin bedömning av Elin 
Wägner som författare på den omvändelse hennes roman Åsa-Hanna 
i hans ögon vittnar om. 

I Åsa-Hanna lämnar Elin Wägner enligt Böök åsiktsgräl och 
agitation. Hon finner den moraliska väckelsen och den religiösa 
hänförelsen i den småländska skogsbygd, där både fredsföreningar 
och rösträttsförbund var okända. Visserligen finner Böök Åsa-
Hanna själv vara en problematisk figur. Den fulla moraliska harmo
nin företräds i stället i romanen av den gamle kyrkoherden och 
en vis bondepatriark. Härigenom ställer Böök Åsa-Hannas existen
tiella problematik utanför intressesfären i den roman, där hon är 
huvudpersonen. Elin Wägners tidigare arbete för kvinnorörelsen 
betraktar Böök som ett utlopp för de krafter, som förr tillfreds
ställts inom kyrkans kärleksarbete: »det sociala arbetet för dem som 
blivit delaktiga av vänsterfrälstheten är principiellt samma sak som 
den kristliga barmhärtighetstjänsten för fromma och gudshängivna 
kvinnor i flydda dagar» (s 246). 

I överensstämmelse med expressionsestetikens höga värdering av 
originalitet kan Böök inte förneka att Elin Wägner genom att skildra 
de självförsörjande kvinnorna i sina tidiga romaner införde en ny 
miljö i den svenska romanen. Rösträttskampen ser Böök däremot 
som en så tillfällig episod, att den knappast var värd att dokumen
tera. Han delar inte Elin Wägners övertygelse, »att den kvinnliga 
rösträttens genomförande betydde ett steg fram mot det tusenåriga 
riket, brytningen till en ny och bättre tid» (s 244). Som journalist 
och suffragett tycktes Elin Wägner representera en modern kvinno
typ — »nykter, rationell, fanatisk, /.../ skeptisk i sina åsikter, kritisk 
mot alla gamla fördomar, helt och hållet inriktad på världsliga ting 
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och utvärtes aktualiteter» (s 237). Från och med Åsa-Hanna behand
lar emellertid romanerna andra problem. »De syssla inte längre med 
att skildra nya kvinnotyper; snarare kan man säga att det är kvinn
lighetens eviga urtyper, som författarinnan vrider och vänder» 
(s 238). 

Fredrik Bööks porträtt av Elin Wägner visar vilka svårigheter 
identifieringsprocessen som kritisk metod innebär vid mötet med 
den enda kvinnan på parnassen. Det talande kvinnliga subjektet 
måste ha insett sin kvinnlighets rätta innebörd, innan »äktheten» i 
det litterära uttrycket kan beläggas. För Böök är den kvinnliga ur
typen en hörnsten i vad han kallar den gemensamma verklighets
upplevelsen, den livsinställning och moral, som han bedömer litte
ratur utifrån. 

Genom att åberopa sanningskriteriet betonade Böök verklig
hetsspeglingen i Elin Wägners diktning. När Sten Selander axlar 
kritikerrollen i fråga om en annan kvinna, som deltar i den nya ut
vecklingen inom konsten, är det äkthetskravet och därmed uttrycks
dimensionen, som är det fundamentala intresset. När ett urval av 
Edith Södergrans dikter kommer ut 192917 recenseras de av Sten 
Selander i Ord och Bild. I Bööks efterföljd använder Selander vär
deringsordet »sjuk» i både estetisk och moralisk betydelse. Edith 
Södergran karakteriseras som »den renodlade modernismens första 
företrädare här i Norden». Förklaringen till att Edith Södergran 
tillägnade sig expressionismens formspråk ligger, enligt Selander, 
i att »dess mentalitet i allt väsentligt stämde överens med hennes 
egen». Han argumenterar för detta på följande sätt: 

Expressionismen har väl överallt från början runnit upp i sjuka hjärnor. 
Och då den sedan under krigs- och krisåren »slog igenom», så var detta 
visserligen till en del en protest mot intellektualitetens förtorkande och 
nivellerande herravälde inom vår alltmer rationaliserade civilisation. Men 
främst drevos dess talesmän — i de fall då de inte voro rena svindlare — av 
känslan att leva i en sjuk och förvirrad tid, vars anda kunde ta form endast 
i denna sjuka och förvirrade konst. Och i fråga om Edith Södergrans dikt
ning är den patologiska prägeln alldeles särskilt uppenbar.^ 

Sten Selander är inte likgiltig för Edith Södergrans konst. Samtidigt 
som han finner den andliga upplösningen ohygglig, fascineras han 
av den apokalyptiska glöden och intensiteten i hennes röst, »då hon 
halvt medvetslös som den delfiska pytia mässar fram sina extatiska 
profetior». Från sina himlastormande färder återvände Edith Söder
gran till slut till naturen och sin barndoms Gud. Selander beskriver 
detta som en seger inte bara över yttre vidrigheter utan även över 
»ett sjukt sinnes brustenhet och förhävelse». 

I den kristna traditionen har Edith Södergran i slutfasen av sitt 
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liv skrivit några dikter, vilka av Sten Selander betecknas som odöd
liga. Selander ser i återvändandet till en idealistisk litterär tradition 
Edith Södergrans stora litterära insats och kan därigenom gå i pole
mik med dem, som tillmäter henne en helt annan roll. »Edith 
Södergran har säkerligen icke, som hennes efterföljare i Finland 
mena, från grunden revolutionerat svensk lyrik och givit den en ny, 
bestående form. Men hon har skrivit fyra, fem odödliga dikter; och 
det är nog och mer än nog för ett kort människoliv». 

Edith Södergran betecknas således som diktare med naturen och 
religionen som referensram, medan Gunnar Ekelöfs »obegriplighet» 
blev förstådd som dikt inom den romantiska konsttraditionen. Sten 
Selander uttrycker en idealistisk människosyn genom att avvisa sin 
egen fascination inför Edith Södergrans poetiska språk och i stället 
postulera ett mänskligt subjekt med full kontroll över och insikt i 
sig själv. Selander överordnar den sympatiska läsartens förklarande 
teori över den förklarade texten. Subjektspositionen knyts till det 
förklarande subjektet, medan den förklarade litterära texten som 
objekt blir identisk med den kvinnliga författaren, som Selander 
definierar som objekt och placerar utanför den kultursfär, där 
konstnärlig förnyelse sker. På detta sätt kunde modernismen både 
i Södergrans och Ekelöfs fall inordnas i den klassiska humanistiska 
traditionen, vilket tillät den existerande litterära teoribildningen att 
fortsatt upprätthålla sin makt. 

För de kvinnliga författarna kom kulturdebattens inriktning 
på sexualromantiken att spela en stor roll. Det tidiga 30-talets 
diskussioner av kvinnans könsroll, den kvinnliga sexualiteten, den 
allgoda kvinnligheten och natur- och livsdyrkan bidrog till att aktua
lisera frågan om kvinnans plats inom kulturlivet. Liksom på 1880-
talet blev dock männens tolkning av sexualfrågan den som kom att 
dominera den litterära offentligheten. Den kvinnliga sexualiteten 
framhävdes i den sexualpolitiska diskussionen, men avgränsades 
från de kvinnliga livssammanhangen och ställdes därmed utanför 
kvinnornas egen tolkning.1^ 

På 1930-talet blir de sexualpolitiska diskussionerna på samma 
sätt som på 1880-talet mönsterbrytande och frågan om sexualite
ten central. Omprövningen av sexualiteten betingades på 1880-
talet av naturvetenskapliga teorier om sexualitet, socialistiska teo
rier om kvinnans roll i arbetslivet och Kristianiabohemens lanseran
de av kravet på fri kärlek. I alla teorierna sågs kvinnan som brist-
full. På 1930-talet motsvaras dessa betingelser av de vetenskapliga 
upptäckterna — speciellt inom fysik och psykologi — och den på
verkan de utövade på filosofi och vetenskapsteori, den politiska ut
vecklingen i Sverige efter kriget och vitalismen, primitivismen, med 
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dess sexualevangelium. Inget av systemen bryter med synen på 
kvinnan som bristfull. 

Själva kvinnobilden var emellertid satt i rörelse på 1930-talet. 
För de kvinnliga författarna var brottet med ett realistiskt och 
humanistiskt representationssätt viktigt, eftersom det innebar ett 
brott med en statisk, deterministisk och biologistisk världsåskåd
ning. Den kvinnliga sexualitetens förbindelse med det litterära 
skapandet kunde utforskas på nya villkor. Kulturdebattens betoning 
av sexualiteten innebar en möjlighet för kvinnorna att bryta upp 
gamla kulturmönster. Kvinnorna deltar på 1930-talet i uppgörelsen 
med en idealistisk människosyn med utgångspunkt i de nya psyko
analytiska upptäckerna. Namn som Freud, Reich och Horney var 
aktuella i kulturdebatten. Alternativet till den patriarkalt definiera
de och avgränsade sexualiteten framstod som en mångfald av okän
da, vagt anade möjligheter att förstå sig själv och sin skaparkraft 
från en helt ny grund. 

Modernistisk kvinnosyn 

Den kulturkonservativa kritikens kvinnouppfattning ingår i ett väl
bekant historiskt idésammanhang. Det kan vara av intresse att be
lysa, hur de kulturradikala författarna och kritikerna artikulerade 
sin kvinnosyn under den undersökta perioden. Som ett representa
tivt exempel på modernistisk kvinnosyn väljer jag Artur Lundkvists 
uppfattning. Kjell Espmark beskriver, hur Artur Lundkvist på 
slutet av 1920-talet omfattar tanken på »den nya kvinnan» som 
mannens kamrat och jämlike i den sociala verkligheten med positivt 
intresse.20 Detta kan avläsas i Artur Lundkvists recensioner från 
den tiden och även i hans brevväxling med författarinnan Stina 
Aronson. Artur Lundkvist har en uttalad förståelse för kvinnornas 
önskan att betraktas som individer, deras vägran att definieras som 
gåta och mysterium. 

Inställningen till kvinnan som mysterium förändrades i början 
av 1930-talet radikalt. Kjell Espmark visar, hur Artur Lundkvist i 
utvecklandet av den egna konstnärsrollen förändrar sin syn på 
erotiken och därmed på sitt förhållningssätt till kvinnan. Tyngd
punkten i kvinnouppfattningen flyttas över från den jordbundna 
vardagsvarelsen vid mannens sida till den drömda kvinnan, från 
kvinnan som mänsklig individ till den elementära och öververkliga 
Kvinnan. I det elementära ingår drömmen om det opersonliga, 
frälsande i naturkrafterna och i det öververkliga det opersonliga i 
bemärkelsen överindividuella: det namnlösa, ansiktslösa, generali
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serade, kollektiva, för hela könet gemensamma. Under inflytande 
av D H Lawrence, som Artur Lundkvist direkt apostrofierar som 
evangelist för primitivismens sexualevangelium, utformar den 
svenske vitalisten sin bild av kvinnan som ett elementärt mysterium. 
Förskjutningen i kvinnouppfattning innebär att kvinnan inte längre 
uppfattas som människa, utan som det mannen behöver: som 
atmosfär, ett element att leva i, något att kontrastera mot. Litterärt 
uttrycks den nya kvinnobilden i en förening av natur och kvinno
kropp. 

Magnus von Platen beskriver primitivismen som en väsentlig del 
av den kamp för människans frigörelse, som han ser som ett av det 
svenska 30-talets viktigaste kännetecken.21 Den ville befrielse från 
konventionerna, främst den kristna sexualmoralens tvångströja. 
Den fysiska kärleken skulle ges frihet. »Man talade om den öppna 
livsstilen, driftens lyckorike, instinktens djupa källor. De impulser, 
som utgick från själens omedvetna skikt, hade talan framför förnuf
tets utsagor».22 Även om inspirationen hämtats från utländska 
vetenskapsmän och författare, anser Magnus von Platen, att primi
tivismen måste betraktas som en typisk svensk företeelse. 

Primitivismen är i sin tillspetsade form romantik, mystik, poesi. Den fram
ställer sig som jordnära, men rör sig i realiteten i det overkliga. I stor ut
sträckning formad av unga män, som under hela sin ungdom hade trånat 
från en avskild bygd till staden, är det en dröm om en tidlös, lantlig idyll, 
en primitiv bondetillvaro. De mycket maskulina sexualfantasierna kretsar 
kring en kvinna, som är hämningslöst givmild med sin kropp. Hon är 
namnlös eller på sin höjd utrustad med något folkligt kvinnonamn, hennes 
ansikte får vi sällan eller aldrig se. Hennes hår, sädesgult eller kopparrÖtt, 
är utslaget, hennes lår kraftiga, hennes sköte mjukt, hennes bröst doftar 
mjölk. Det är en förmänskligad huldra eller Moder Jord, som har tagit 
kött. Han badar i floder eller tvager sin nakna kropp i bäckar. Den fysiska 
föreningen äger rum i det fria, kvinnans sköte och naturens sköte bildar en 
mystisk enhet. 

Den traditionella uppfattningen av det evigt kvinnliga kommer 
således att i väsentliga punkter sammanfalla med den elementära 
och öververkliga kvinnan i primitivismens och surrealismens kultur
syntes, så som den utformades inom den tidiga svenska modernis
men. Likheten med den konservativa kulturtraditionens abstrakta 
kvinnoideal ligger i synen på kvinnan som natur, som enbart köns
varelse och som metafysisk kraft. Det kvinnliga görs synonymt med 
det moderliga genom parallelliseringen med jorden och dess förmåga 
att skapa nytt liv. Som jungfrulig mark tas kvinnan i bruk av man
nen. Renheten, tomheten, är ett villkor för att kvinnan skall kunna 
fungera som mannens stöd. Hon måste stå utanför det jordiska livet 
i materiellt förstånd för att kunna betraktas som frälsande kraft. 
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Som en självständig individ vid mannens sida kan kvinnan aldrig 
spela en sådan roll som patriarkatets lysande bilder av henne ut
målar. Kvinnan har ansetts fullfölja sin livsuppgift genom att bara 
vara till i motsats till mannen, som framställts som en handlande 
och skapande varelse. Sandra M Gilbert och Susan Gubar definierar 
i The Madwomen in the Attic kvinnans jaglöshet som »contempla
tive purity», något som står i direkt motsats till den »significant 
action», som utmärker mannens livsroll.^4 På 30-talet hade bilden 
av kvinnan som jorden (landet) och med enda uppgift att föda barn 
åt nationen fått förnyad aktualitet genom naziideologin. De gamla 
myterna togs i bruk för att bibehålla ett könsrollsmönster, där sär
art och komplementaritet bestämde kvinnosynen. 

Den svenska definition av modernismen, som jag refererat till, 
främjar inte förståelsen av kvinnliga författares verk. Tvärtom be
fäster den en komplementär och abstrakt kvinnosyn, som är direkt 
emancipationsfientlig. Långt ifrån att vara inkluderade i diktens nya 
frihet och författargruppens nya avgränsning och självständighet 
står de kvinnliga författarna 1935 var för sig, definierade av männen 
och marginaliserade genom en icke ifrågasatt patriarkal ideologi, 
som utgjorde själva grundstenen i det tanke-, språk- och litteratur
mönster, som kvinnorna försökte rubba. 

Sandra M Gilbert och Susan Gubar visar i The Madwomen in 
the Attic hur de stora anglosaxiska författarinnorna på 1800-talet 
på grund av den dominerande läsarten och de rådande kvinnokon
ventionerna inte som sina manliga kollegor kunde uppnå sin litte
rära identitet genom en uppgörelse med sina företrädares sätt att 
läsa av världen. Den kvinnliga författarens revision blir i stället en 
process som riktar sig mot hur företrädarna läst av henne, dvs den 
identitet, som kvinnan redan tilldelats i litteraturen. När kampen 
mot kvinnostereotyperna blir synlig i texterna, blir den, enligt Gil-
berg och Gubar, en beståndsdel i en kvinnlig estetik. I den europei
ska modernistiska traditionen tar sig kampen mot kvinnostereo
typerna nya uttryck. Elaine Showalter beskriver utvecklingen i 
A Literature of Their Own : 

The fiction of Dorothy Richardson, Katherine Mansfield, and Virginia 
Woolf created a deliberate female aesthetic, which transformed the femi
nine code of selfsacrifice into an annihilation of the narrative self, and 
applied the cultural analysis of the feminists to words, sentences and 
structures of language in the novel.^5 

Sambandet mellan textualiteten, själva det konkreta språkarbetet, 
och sexualiteten är som jag skall visa viktigt för förståelsen av 
kvinnors deltagande i den modernistiska konstrevolutionen. 
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Samtidsmottagandet av Karin Boyes romaner 1931 — 1934 

Den sympatiska läsartens inriktning på diktarpersonligheten som 
meningskonstituerande princip i det litterära verket blir i en patriar-
kal kultur problematisk för den kvinnliga författaren. Uppfatt
ningen av egenskaper hos könen som komplementära får avgörande 
konsekvenser vid bedömningen av kvinnors konst. Även om det 
föreligger ansatser hos kritiken på det tidiga 30-talet att pröva nya 
läsningar och därigenom komma fram till en kvalitativt ny form av 
litteraturvärdering, omfattade inte försöket de kvinnliga författar
nas verk. Enligt Jonathan Culler upprätthålls det patriarkala tolk
ningsmonopolet i litteraturen på ett speciellt sätt: »Phallogocentrism 
unites an interest in patriarchal authority, unity of meaning, and 
certainty of origin».26 Jag skall exemplifiera med mottagandet av 
Karin Boyes tre romaner från 1931, 1933, och 1934. 

Astarte 

Redan i juni 1931 fick Karin Boye veta, att hon av den svenska 
prisnämnden tilldelats andra pris i den stora nordiska romanpris
tävlingen. Tor Bonnier meddelade, att hennes roman Astarte 
väckt stort intresse hos prisnämndens ledamöter, dvs hos Fredrik 
Böök, Sten Selander och Elin Wägner, men att ingen prismotive
ring lämnats. Först med Sten Selanders recension i DN den 15.9 
1931 fick Karin Boye och publiken i övrigt klart för sig, vilka krite
rier, som legat till grund för bedömningen. Sten Selander recensera
de samtliga nordiska tävlingsbidrag2 7 och axlar sin roll som smak
domare med höga auktoritetsanspråk. Karin Boye presenteras i 
recensionen som lyriker. Hon karakteriseras som sådan med två av 
expressionsestetikens mest berömmande värderingsord: hennes 
konst är »egenartad» och »starkt personlig». Både originalitets-
och äkthetskriteriet anses alltså uppfyllt i hennes poesi. Den skolade 
lyrikern framträder också i prosadebuten. 

Ingen annan än den som i grunden lärt sig övervinna alla versens vansklig
heter och forma språket så mjukt att rytm och rim inte längre känns som 
tvång kan skriva en så nära nog fulländad prosa som Karin Boye. Det är 
många år sedan jag kan minnas mig ha läst en bok med ett så på en gång 
levande, naturligt och osvikligt säkert svenskt språk som »Astarte»; att råka 
på en prosastil av denna mönstergilla jämvikt och klarhet är ett lika stort 
som sällsynt nöje. 

Avigsidan med att i första hand vara poet ligger, enligt Selander, i 
att handlingen i romanen inte tycks ha intresserat författarinnan. 

29 



Situationsbilder och ögonblicksfotografier har endast nödtorftigt 
fogats samman. Prosadikter bryter sig ut ur framställningen som 
lysande enskildheter. Trots utmärkta egenskaper för en romanför
fattare — som stilistisk begåvning, klart intellekt och en kritisk 
psykologisk blick — saknar Karin Boye, enligt Selander, »fabule
ringsgåvan, förmågan att låta ett händelseförlopp växa fram som 
osökt, endast genom vad som sker, ge uttryck åt det hon vill säga». 
Ur de växlande scenerna i boken, som glider förbi som journalfil
mer på bio, kan Selander till slut i stället för den handlingens enhet, 
som utmärker »romaner av den ortodoxa typen», avläsa en totalvy 
av samtiden som romanens enhetsprincip. Han är emellertid noga 
med att avgränsa Karin Boyes projekt från de expressionistiska 
skaldernas försök i samma riktning: »Karin Boye formar sin nutids
bild med betydligt större intelligens och konstnärlig behärskning 
än de i gemen förmå göra och samtidigt utan deras pretentiösa 
låter». 

De känslor och upplevelser Selander identifierar i Karin Boyes 
roman Astarte beläggs i en expressiv relation mellan texten och 
författarpersonligheten. Ironin, medlidandet, viljan att genomskåda 
förklädnader ses som personliga egenskaper hos Karin Boye. De 
poetiska bilderna ger enligt Selander prov på hennes fantasikraft 
och känsloengagemang. Hon har fotograferat av vardagen »med 
säker hand och blick för det karakteristiska». De moderna ung
domarna, som Karin Boye beskriver, verkar »både naturtrogna och 
tidstypiska». Genom att ersätta handlingens enhet med den syntes 
av den totala livsupplevelsen som totalvyn utgör räddas enhets
relationen mellan författarintentionen och det konstnärliga ut
trycket. Det nästan fulländade språket betraktas som genomskin
ligt. Det är enligt den dominerande litteraturteorin den form åter
skapandet av den individuella upplevelsen naturligt antar. Den enda 
bristen i Karin Boyes personlighet tycks gälla själva gestaltningsför
mågan. Det är någonting i kompositionssättet som är störande. Att 
Astarte uppenbarligen inte följer den traditionella romanens berät
tarstruktur leder emellertid inte till att Sten Selander söker utläsa 
någon mening i det nya skrivsättet. Verklighetsspeglingen — realis
men — i skildringen läggs till grund för den estetiska värderingen. 

Flera ledande kritiker beskriver Karin Boyes övergång från lyrik 
till prosa närmast som en personlighetsförändring. John Landquist 
skriver i AB (22.9.1931), att Astarte »uppenbarar en i viss mån ny 
författarinna. Hennes ungdoms strofer voro innerliga och tunga av 
känsla. Denna gång i sin första prosabok ser hon på livet utifrån 
med en lätt maliciös betraktares blick och har på det högsta vårdat 
sig om scenariernas artistiska utformning». Ivan Pauli i Social-
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Demokraten (27.9.1931) beskriver det överraskande med den nya 
uppsyn Karin Boye sätter upp som prosaförfattare. 

Hennes lyrik har haft ett drag av högt och strängt allvar, ett heroiskt 
drag — »rustad, rak och pansarsluten», hette det en gång i en självkarak-
teriserande dikt. Av detta finns just ingenting kvar. Allvaret har bytts i ett 
spelande löje, ibland nästan omärkligt i sin väl inlindade ironi, ibland 
exploderande i ett okynnigt skratt över tidens och mänsklighetens be
fängdheter. 

Kritikerna är överlag överens med Erik Hjalmar Linder (Svenska 
Morgonbladet, 17.10.1931) att det inte »av den spröda skaldinnan 
plötsligt blivit en imponerande berättare». Speciellt oroar man sig 
för hennes förmåga till människoskildring. Hennes »ointresse» för 
romanfigurerna uppfattas som en brist. Man önskar se en »varmare 
kontakt» med verkligheten (Anders Österling i SvD 23.9.1931). 

Erik Hjalmar Linder tillmäter liksom Sten Selander den »be
härskade, uttrycksfulla och förnäma» prosastilen ett högt värde. 
Stilen har som bakgrund »en enhetlig social och moralisk åskåd
ning». Författarinnans satir gäller storstadens ytliga nöjeskult, själ
lösa ungdom och slappa masskultur. Problematiken inlemmas i ett 
världsomspännande sammanhang. Anders Österling ansluter sig 
också till Sten Selanders läsning. Även om inte Karin Boyes Astarte 
på samma sätt som förstepristagaren Jarl Hemmers En man och 
hans samvete är »en verklig roman med genomfört händelseförlopp 
och sammanhängande komposition», hindras den lilla historien från 
att reduceras till ett banalt novellmotiv av den klarögda ironin i 
»de små nyckfullt utklippta scenerna». Själva iscensättningen och 
den lyriska prosastilen framträder för Anders Österling som bokens 
egentliga kvaliteter. »Man ser att skaldinnan lärt sig akta form och 
uttryck som ett kulturdrag, och vad man än kan invända mot 
hennes bok: välskriven är den, d.v.s. språkligt och intellektuellt 
genomreflekterad». 

Inte så många kritiker har Sten Selanders, Erik Hjalmar Linders 
och Anders Österlings förmåga att över huvud taget se någon enhet 
i Astarte. Ture Jansson i Stockholms Dagblad (19.9.1931) karakte
riserar Astarte som ett knippe novellblad. »Boken har något fladd
rande och blomlikt över sig, och om den inte hade utstått den hårda 
pressen av ett hundratal knattrande svenska skrivmaskiners kon
kurrens, skulle man knappast lägga märke till dess jungfruliga till
varo. Den gör inget väsen av sig; den är bara till, på samma sätt som 
en ranunkel är till eller en slumrande barnkind». Akvarellerna speg
lar en luftig värld av vita flickrumsmöbler och moderna tyger upp
hängda över den förgyllda skyltdockan Astarte. Människoframställ
ningen har »ett drag av nymornad, okonstlad flickaktighet», vilket 
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åstadkommit den »äpplesmak» recensenten tror fallit »de gamla bit-
vargarna i prisnämnden på läppen». 

John Landquist karakteriserar A starte som »ett elegant litet 
konstverk av ett svalt blod och stundom väl svag puls». Boken har 
varken hjälte eller hjältinna av den sort en roman bör ha, om den 
skall väcka medkänsla eller sympati. Situationsbilderna ger en föga 
smickrande bild av samtidens ungdom, särskilt den kvinnliga, och 
prosapoemen tecknar enligt Landquist motsättningen mellan tek
nikens storslagenhet och människosjälarnas litenhet. 

Ture Nerman i Folkets Dagblad (23.9.1931), Ivan Pauli i Social-
Demokraten (27.9.1931) och Gunnar Mascoll Silfverstolpe i Stock
holms-Tidningen (28.9.1931) slår alla fast, att Astarte inte är en 
roman. Ture Nerman är negativ till den filmteknik, som alltmer 
vinner insteg i den moderna romanen: det är »för mycket kåserande 
resonemang, det händer för litet, där finns ingen komposition, bara 
lösa bilder». I Social-Demokraten kallas Astarte »ett underhållande 
poetiskt kåseri» om »den moderna kvinnliga romantikens, kläd
romantikens gudinna». Gunnar Mascoll Silfverstolpe finner själva 
staden Stockholm av år 1930 vara »det stycke genomsnittlig menta
litet», som speglas i kåserier och situationsbilder. Han tycker dags
pressen skulle ha användning för Karin Boyes typ av samhällskritik. 
Vid sidan av klara, luftiga stadsbilder finns små fulländade prosa
poem om tillblivelsen av tweed, spetsar och siden, som visar hur 
»den kvinnliga förälskelsen i stoffer kan sublimeras till pur själfullhet». 

Det är påfallande, hur den litterära form Karin Boye använder 
i Astarte uppfattas som formlöshet av såväl kulturradikala som 
kulturkonservativa bedömare. Ju svårare recensenten har att iden
tifiera boken som roman av den förväntade typen, desto fler »kvinn
liga» egenskaper tilldelas boken. Den är behaglig, graciös, kvick, 
elegant och fyndig. Den består av små ögonblicksbilder, minia
tyrer och fantasier, som avspeglar kvinnodrömmar. Det lilla 
formatet, ytligheten, tyngdlösheten, det efemära i processen be
tonas. Astarte är ett nätt och trevligt broderi. Landsortspressen för
grovar och förenklar kritiken. Astarte blir en »essey om kvinnoklä
der» och »de många tankarna har inte riktigt ordnats» (GMP). Den 
är en nyckfullt slingrande arabesk (GHT), ett älskvärt lekverk 
(UNT). »Skildringen är i ett och allt så blåögt oskuldsfull och back-
fischartat naiv, att man undrar över, att författarinnan dock är en 
gift fru» (östg. Corr). Lunds Dagblads recensent, Elisabeth Kuylen-
stierna-Wenster, har funnit »slipade glasbitar, kristaller, träpärlor 
uppträdda till en tjusande, brokig kedja, ett smycke». Sten Selan
ders smakomdöme om prosan i Astarte leder till att varje recensent 
anger resultatet av sin avsmakning. De flesta följer också Selanders 
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exempel att avskilja Karin Boyes prosa från modernistiska form
språksexperiment, för att kunna värdera språket inom den klassiska 
harmoniestetikens ram. Karin Boye tycks ha fått 5000 kr i pris
pengar för »förtjusande små fragment av intellektuell och sensuell 
kvinnlighet» (österg. Dgbl.). 

Det finns dock några ansatser till ny läsart. Melker Johnsson i 
socialdemokratiska Ny Tid i Göteborg (19.9.1931) tillämpar ett 
litteratursociologiskt betraktelsesätt. Att Astarte saknar intrig och 
psykologisk utveckling innebär inte enligt hans åsikt att den skulle 
sakna en fast och bärande struktur. En symbol, en tanke, betecknas 
av Melker Johnsson som den sammanhållande länken. Tekniken har 
använts i Eisensteins filmer och i moderna romaner som t ex Ilja 
Ehrenburgs Bilarnas liv. Bilen fattas i Ehrenburgs roman som 
»symbol för den moderna kulturen med dess meningslösa strävan 
efter fart, dess tekniska fullkomning och själsliga utarmning». Hos 
Karin Boye är dammodet kultursymbolen och samhällskritiken 
utövas utefter samma linjer. Ironin är hennes mest verkningsfulla 
stilgrepp. »Om man lyssnar noga skall man också höra, hur hånfull 
tonen är. Karin Boye betraktar sina figurer överlägset, utan värme, 
med distansens ironi». Språket i romanen beskriver Melker Johnsson 
som »alltigenom vackert och poetiskt». 

Visserligen leder Melker Johnssons förändrade perspektiv till 
att han värderar Astarte som konstnärligt mer högtstående än 
förstapristagarens verk, som bedöms som verklighetsflykt i mot
sats till Karin Boyes samhällskritik. Expressionskritikens grund
läggande värderingsprinciper berörs dock inte av det förändrade 
ideologiska perspektivet. Melker Johnsson tillmäter inte den nya 
narrativa tekniken någon betydelse, utan låter romanens män
niskoskildring och tankeinnehåll ligga till grund för värderingen. 

Samma problem drabbar signaturen G.R. i Blå Bandet (4.8. 
1932). Anmälaren anser, att Karin Boye med sin litterära teknik i 
Astarte söker ringa in ett viktigt tidsproblem: samtidens brist på 
sinne för verkligheten och dess tillbedjan av sken och skal i en tid, 
då pengar och förvärvsbegär blivit den ytterst bestämmande fak
torn. G.R. förmodar, att Karin Boye med Astarte vill slå ett slag 
för en marxistisk uppfattning av produktionsordningen. Men för 
den läsare, som inte söker idéerna i tiden, utan vill ha verkliga, 
levande människor, kommer romanen att te sig för abstrakt. Elly 
Jannes i Polstjärnan och Emy Ek i Tidevarvet gör liknande försök: 
från originella och spännande infallsvinklar ger de upp inför svårig
heterna att avläsa romanen innanför den traditionella romanens 
genrekrav och expressionsestetikens värderingsnormer. 

Karin Boyes brevkommentar till en dansk författarkollega 
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sammanfattar hennes reaktion inför det danska mottagandet av 
As t art e : 

Jag hoppas Ni inte tycker min bok är bara struntprat och »damsida», 
som någon dansk recensent skrev, (för resten jo, den är damsida, den hand
lar om damsidan, kan man ju säga). Jag har verkligen menat en hel del med 
den. Men de danska kritiker, som har upptäckt någon mening i den — de 
flesta har inte upptäckt någon — har hittat en alldeles fel mening... Den 
måste vara mycket obegr ip l i g .  

Samtliga recensenter uppfattar ironin i Astarte som en egenskap 
hos författarpersonligheten. Det hindrar dem från att se, att roma
nen är en konkret förankrad samhällssatir, där ironin fungerar som 
en estetisk kategori. Att det nya formspråket uppfattas som form
löshet i stället för en alternativ form, har uppenbarligen samband 
med den könsanalogi, som av hävd har varit det största hindret för 
förståelse av kvinnliga författares texter, nämligen analogin mellan 
barnafödandet och konstskapandet. Mary Ellman har uppmärk
sammat, hur detta tänkande lett till föreställningen att kvinnan 
skapar konst på samma sätt som hon skapar barn, alltså utan den 
medvetenhet och kontroll, som utmärker mannens andliga skapan
de.29 Upplösningen av den traditionella roman tekniken med dess 
realistiska konventioner tolkades i enlighet med det förhärskande 
tänkandet i könsanalogier inte som en aktiv, medveten handling 
från Karin Boyes sida, utan som ett uttryck för brist och oförmåga. 

Merit vaknar 

Som framgått av genomgången av recensionerna av Astarte är det 
många som anser, att Karin Boye åstadkommit ett formfulländat 
konstverk, en uppvisning i språklig virtuositet, där de flesta dock 
saknade det entydiga budskapet, det innehåll, som skulle ha fött 
den språkliga dräkten. I Astarte var det som om bara kläderna 
visats fram. Med Merit vaknar, som ges ut två år senare, förhåller 
det sig annorlunda. Många recensenter gör en jämförelse med 
Astarte och framhåller, att nu har formen fått ett innehåll. »Flott 
stil som fått innehåll» rubriceras anmälan i G T (19.11.1933). Rabbe 
Enckell förtydligar tanken i sin recension i Hufvudstadsbladet 
(26.11.1933). Efter att ha citerat Sten Selanders normerande ut
talande om språket i Astarte, skriver Rabbe Enckell att omdömet 
om språket med samma beundran kan ges åt Karin Boyes nya 
roman. 
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I »Astarte» har Karin Boye med inspiration skildrat hur skådefönstrens 
skyltdockor uppbära den skotska tweeden. Man kunde säga att denna 
hymn till tweeden var en symbol för författarinnans stilistiska resurser. 
Språkdräkten vilade elegant men som ett ännu inte tillklippt tygstycke 
över den något opersonliga ide'ns skyltdocka. Men i den nya romanen är 
det mjuka tyget mästerligt skuret och format i enlighet med ett person
ligt innehålls statur. 

Bokens innehåll preciseras av Rabbe Enckell som Merits uppvak
nande till medvetenhet om kärlekens rätta väsen. Därigenom åter
vinner hon den tro på äktenskaplig gemenskap, som hon hållit på 
att förlora. Romanen är »en kvinnlig självrannsakan». Samtliga 
ledande rikssvenska kritiker delar Rabbe Enckells åsikt, att detta 
är romanens ämne. Olle Holmberg slår fast, att Merit vaknar är en 
psykologisk roman om en kvinna, som kommer till visshet om sig 
själv och fattar ett beslut (ST 29.11.1933 och DN 5.12.1933). 
Anders Österling skriver, att romanen »samlar sig kring en repre
sentativ känsloprocess och undersöker ett av den mänskliga sam
levnadens mest fordrande problem», nämligen könsmoralen i äkten
skapet. Äktenskapsmoralen var ju ett av de mest diskuterade tids
problemen och lätt att identifiera för kritikerna. 

Samstämmigheten om att Merit vaknar är en kvinnlig själs
historia leder till en precisering av synen på den kvinnliga männi
skan. Att Merit vaknar upp till den rätta uppfattningen om kär
lekens väsen innebär i recensentemas ögon, att hon också vaknar 
till insikt om sin egen rätta kvinnliga natur. Från att ha varit en 
steril och egocentrisk drömmerska utvecklas hon till en vidsynt 
och varmhjärtad människa (S.E., Karlstads Tidn. 24.11.1933). 
Merit övervinner sig själv och blir »en mycket vanlig människa, som 
ingenting vet om fullkomlighet» (Kjell Strömberg, Sthlms Dgbl, 
citerat från romanen). Erik Blomberg i Social-Demokraten (20.12. 
1933) förtydligar genom att framhålla, att det är moderligheten 
i Merit som segrar. Merit inser, vad som tidigare hindrat henne från 
att förstå och hjälpa sin make. Efter uppvaknandet kan hon för
behållslöst gå över på mannens sida, utan att ställa några krav. 
Allan Bergstrand i Arbetet (30.11.1933) lägger samma aspekt på 
romanen, även om han kallar den en »saga»: Merits förkrosselse 
över den avlidne makens ofullkomligheter ger vika för förståelse 
och medkänsla och därmed för en möjlighet, att nå kontakt med en 
ny man. I Lunds Dagblad (16.11.1933, sign -sten) prisas moderlig
heten, som övervunnit den fordringsfulla kärleken hos Merit och 
låtit henne återfinna sin hjälpsökande och ofullkomlige döde make 
i sin nye manlige vän. Carl Björkman (NDA 19.11.1933) berömmer 
Karin Boye för att ha tecknat bilden av Merits trohet, lojalitet och 
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karaktärsfasthet gentemot den döde maken. Östgöta Corre spon-
denten (22.12.1933) sammanfattar: Merit vaknar är »en personlig 
bekännelse till en odödlig sanning med religiöst ursprung». 

Signaturen ASP i Folkets Dagblad (6.12.1933) är den ende som 
ställer in romanen Merit vaknar i ett mer övergripande könsteore-
tiskt sammanhang. Han anser, att den kvinnliga huvudpersonens 
avslöjande av maken/bedragaren och nya insikt i kärlekens väsen 
skulle kunna bilda utgångspunkt för en diskussion av kvinnans 
»kamp för sin egen självständighet och hävdandet av sin egen rätts
uppfattning, /.../ kvinnans rätt — och plikt! — att leva sitt eget liv 
och inte så försvinna i mannens att hon helt enkelt utplånar sig 
själv». 

Om det klara och tydliga buskapet i Merit vaknar således inte 
vållar kritiken några bekymmer gör skrivsättet det desto mer. Det 
tycks föreligga ett svårförklarligt spänningsförhållande i det litte
rära framställningssättet. En del kritiker spinner vidare på farhågor
na från Astarte : Karin Boye saknar kanske egentlig gestaltningsför
måga. Skildringen bedöms som »alltför teoretisk» (Elly Jannes), 
»alltför abstrakt i analysen» (Erik Blomberg), boken blir »en smula 
utdragen och funderingarna lite för sublima» (ASP). Flera recen
senter menar, att Karin Boye framställer livet krångligare än det är. 
Det smakar arrangemang, »trots att författarinnan mycket omsorgs
fullt mödat sig med att göra hjältinnans fall trovärdigt» (Sign -m, 
UNT). Anmälaren i UNT invänder inte mot den psykologiska in
sikt, som slutligen vinns, utan att författarinnan inte kommit fram 
till upptäckten »med litet mer verklighetspräglade medel och att 
hon inte förmått pressa in en enda droppe av välgörande humor i 
berättelsen». 

En annan invändning är att det bara är huvudpersonen i roma
nen som framstår som levande. Runt henne grupperas stereotypa 
staffagefigurer som »den 'kalla' hustrun, den snuskige utpressaren, 
den omanlige — men enligt tendensen sympatiske — tandläkaren» 
(Sign. bmn, Morgontidningen 9.12.1933). Kjell Strömberg beteck
nar utpressaren som hämtad ur rövarromanens mest utslitna rekvi
sita. Elly Jannes skriver, att Karin Boye inte besvärat sig med att 
förstå tandläkarfrun Rut. »Hon har enbart blivit en symbol med 
Brandsk iskyla omkring sig». 

Den skarpaste kritiken av formspråket kommer från Olle 
Holmberg. Recensionsrubriken är »En själsroman». Motivet bestäms 
till den unga änkan Merits grubbel över vägen till hel och oreser
verad själslig gemenskap mellan två som älskar varandra. Hon finner 
en lösning i tron på en kärlek som inte dömer, inte tvivlar, inte miss
tänker och inte låter sig föras bakom ljuset. Detta har Olle Holm
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berg inte något att invända mot. Men han finner, att Karin Boye 
inte nöjt sig med att skriva en psykologisk roman, utan också 
»velat göra den till en roman om samtal och händelser». Därför låter 
hon människorna »säga vad de tänka och i viss mån handla efter 
vad de tänka». Det är personernas sätt att visa sitt själsliv för var
andra, som Olle Holmberg anmärker på. Han har emellertid funnit 
en förklaring till det felaktiga framställningssättet: 

Karin Boye känner inte begreppet symbol. En symbolhandling, ett symbo-
iskt ord är något som indirekt uttrycker ett själsliv. Hon vill endast veta av 
direkta uttryck. Hon känner häller inte begreppet humor. Humor är ett 
blygsamt sätt som vi människor använda för att dölja vår sentimentalitet 
Karin Boyes människor dölja inte sin sentimentalitet. 

Olle Holmbergs kritik följer helt expressionskritikens värderings
mönster. Huvudinvändningen mot Merit vaknar är att det av Olle 
Holmberg definierade innehållet (budskapet) inte funnit en form, 
som på ett självutslätande sätt låtit författarrösten komma till 
tals, något som utgör den grundläggande enheten mellan form och 
innehåll i expressionsestetikens läsförståelse. Tvärtom har formen i 
det här fallet vägrat att släta ut sig själv och framstår som ett speci
fikt element i Karin Boyes text. Med fler meningsdeterminerande 
faktorer än de rent expressiva förlorar för Olle Holmberg texten 
sin litteraritet. Eller uttryckt på annat sätt: Karin Boye kan ut
trycka sitt budskap om en kvinna, som kommer till visshet om sig 
själv, i en »psykologisk roman», men hon kan inte göra det i »en 
roman om samtal och händelser», dvs en roman skriven i den nya, 
modernistiska, självkommenterande öppna stilen. En detalj, som 
kan vara värd att känna till, är att Olle Holmberg i sin poetik 
Inbillningens värld^ påstår, att humor är en estetisk kategori, 
som kvinnan inte har tillgång till. Genom att kvinnan står närmare 
naturen kan hon varken njuta av eller använda det komiska, det 
mest förkonstlade av distanserande litterära grepp, som tom kan 
användas till kritik av konsten. 

Liksom ironin i Astarte uppfattats som brist på värme leder 
sättet att diskutera kärleksbegreppet i Merit vaknar till liknan
de förebråelser för brist på känsla. Båda delarna är förbundna med 
såväl kvinnlighetsbegreppet som det modernistiska formspråket. 
Kjell Strömberg recenserar Merit vaknar under rubriken »En kysk 
kärleksroman». Han anser, att Karin Boyes »gestalter utstråla kysk
het, nobless och harmoni även under pågående kamp — sällsynta 
egenskaper i en tid, som hunnit bli utled på den andliga och 
kroppsliga nudismens tvivelaktiga evangelium». Romanen avhandlar 
enligt hans mening ett tresjälarsproblem och inte ett trekroppars-
problem. I sin schematiska uppställning påminner romanen Kjell 
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Strömberg om André Gides moraliserande samtidsskildringar. Av
skiljandet från primitivismen innebär att Karin Boyes kärleks
roman uppfattas som »alltför intellektuell för att vara i en hjärte
fråga» (Erik Blomberg). Den sökande och prövande tanken har 
kommit att dominera över känslan i stället för att båda kommit till 
uttryck (Emy Ek). 

Romanens tes om fullkomlighet som något för de döda och 
ofullkomlighet som det som driver livet framåt ges i den domi
nerande läsarten en entydig innebörd förankrad i textens manifesta 
nivå. Den oproblematiserade uppfattningen av kvinnans könsroll 
och äktenskapet som institution förbinds genom harmoniestetiken 
med den romantiska och idealistiska traditionen. Om tesen i stället 
knyts till konsten och dess liv och utveckling — med parallellen 
mellan patriarkatets bild av den ideala kvinnan som det fulländade 
konstföremålet bibehållen — kommer fler strukturer i texten att 
framstå som determinerande för meningsproduktionen. Först 
destruktionen av den rådande könsmoralen kan lämna rum för 
uppbyggandet av en könsmoral med annan grund än den som ut
kristalliserats kring äktenskapet som institution. För att skapa en 
sådan medvetenhet måste prosans illusionsbrytande tekniker till
mätas betydelse vid läsningen. 

Kris 

Kris är den av de tre romanerna, som skiljer sig mest från vad Sten 
Selander i sin recension av Astarte kallade romaner av den orto
doxa typen. Kris är en direkt utmaning av den gamla (kronolo
giskt framskridande) Berättelsen med sitt (enhetliga, medvetna, 
fritt skapande) Subjekt och med sin (absoluta, generella) Sanning. 
Den gavs av samtidskritiken två olika tolkningar, båda inom ramen 
för expressionsestetiken. Antingen uppfattades Kris som ett slutet, 
traditionellt konstverk, där formen (budskapet) värdigt anpassat 
sig till det höga innehållet: omvändelsen från kristendomen till en 
sublimerad livstro, övergången från ett ideal till ett annat, eller ock
så tolkades Kris som en kvinnlig bekännelseskrift av självbiografisk 
karaktär. 

De positiva omdömena hänför sig till den kritikergrupp, som 
finner uppgörelsen med de gamla idealen meningsfull. Ivar Harrie 
(<Ord och Bild, nr 1, 1935) anser, att Karin Boye med Kris har nått 
fram till en väsentlig livstolkning och till stor konst. Romanhjäl
tinnans väg går från ett förstelnat och dödsbringande ideal till ett 
levande, livgivande. Från religiösa överkrav vinns hon till livet 
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genom kärleken till sin kamrat Siv. Denna kärlek har ingenting med 
erotik att skaffa, »den är tålig och mild och söker inte sitt, den 
gäller inte den tämligen likgiltiga personen, utan idealet Siv, Siv som 
symbolen för en livsstil». Oscar Olsson (Bokstugan, mars 1935) 
placerar Karin Boye vid Viktor Rydbergs och Erik Blombergs sida 
som ideell kampsångare. Hon förkunnar den sanna kristendomen 
genom sin livstro. Elof Ehnmark (UNT 18.12.1934) beskriver Kris 
som historien om en omvändelse från kristendomen till en sorts 
sublimerad livsdyrkan. Kjell Strömberg (Sthlms Dgbl 14.12.1934) 
läser Kris somen självbiografisk uppgörelsebok, »som börjar med en 
religiös och moralisk kris av delvis patologisk karaktär för att sluta 
med en hymn till fri och ren mänsklighet». John Landquist (AB 
19.12.1934) uppfattar Kris som berättelsen om hur en kvinnlig 
seminarist räddas från en svår depression till ny glädje, självbe
härskning och jämvikt genom ett ungflickssvärmeri. Erik Blomberg 
(Social-Demokraten 21.12.1934) berömmer Kris som »ungdoms
skildring, som analys av en tidspräglad, problematisk kvinnotyp, 
som mänskligt dokument». Den unga huvudpersonen frigör sig 
från övermäktiga tvångsideal och blir i stånd att skapa sig nya ideal. 
Viktor Svanberg (Tiden, nr 6, 1935) utnämner Kris till ett mäster
verk. Angreppet på den livshämmande kristendomen blir farligt 
och allvarligt genom att det kommer från en, som är så förtrogen 
med vad hon anfaller. Den mönstergilla prosan och originaliteten i 
ämnesvalet är andra värderingskriterier som åberopas bland denna 
typ av kritiker. 

Anders Österling (SvD 18.12.1934) uppmärksammar form
språksproblematiken. Kris visar enligt hans förmenande »en meto
diskt företagen sprängning av hela den traditionella romanformen». 
Den psykologiska fallbeskrivningen förenas med dialogiska avsnitt 
och drömvisioner. Denna apparat kan i förstone te sig »alltför sinn
rik och vidlyftig» för att gestalta seminaristens frigörelse från kris
tendom till livstro. »Lönar det sig verkligen att sätta himmel och 
jord i rörelse för så lite?». Trots att han finner kompositionen ofär
dig, anser Anders Österling att Karin Boye »har det etiska allvaret 
på sin sida», hennes ambitiösa bok är i sig själv svaret på frågan. 
Med hjälp av författarintentionen som avgörande värderingskrite
rium återför Österling romanen till expressionsestetikens normeran
de läsart och kan formulera sin egentliga kritik av den. Han kan inte 
acceptera det positiva värde Karin Boye lägger in i den kvinnliga 
huvudpersonens förvandling. Den överspända kvinnotyp, som står 
i centrum, kan enligt Anders Österling inte åberopas för ett så 
principiellt ställningstagande. 
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Hon förefaller sjuk under sin våldsamma krista själskamp; men hon före
faller heller icke fullt frisk på sitt senare livsaccepterande stadium. I båda 
fallen behärskas hon huvudsakligen av måttlösa extaser på hysteriens 
gräns, och framställningen, som ger gott besked om så många andra väsent
liga ting, visar henne aldrig som livsduglig individ i den dagliga verklig
hetens funktioner. Den intensiva självupptagenheten utmärker henne både 
som kristen och som icke-kristen. 

De flesta kritikerna följer Anders Österlings exempel och uppfattar 
formeexperimentet i Kris som ett förnyelseförsök inom expressions-
estetikens ram. Den kommenterande delen, som Anders Österling 
uppskattade mest, kritiseras av de flesta kritikerna för att den skym
mer människoödet. Dialogerna avfärdas som obegripliga. Den 
modernistiska formen ter sig som ett påhäng på den rena berättel
seformen. De avvikande inslagen stör helheten och klarheten. 
Signaturen I.B. (Ny Tid 30.12.1934) »har intrycket att författa
rinnan inte haft någon kamp med materialet, utan skummat ytan 
och tagit det som fallit henne in». 

John Landquist delar Anders Österlings farhågor beträffande 
huvudpersonen i Kris: med sin »melankoli och lätta ansats till 
känslolivets avvikelse» är hon en »alltför bräcklig varelse för att man 
skall tro på den framtidsdugliga halten i hennes utveckling». GHTs 
recensent är ännu mer medicinsk i sin kritikerjargong: Ingen veten
skaplig eller filosofisk åskådning kan lämna hjälp i ett sådant fall 
som Malins, vars ångest är »av en påfallande neurastenisk karaktär». 
Ångestbefrielsen i den nya livsformen som tecknas i romanen har 
ingen beviskraft. Bokens tendens övertygar inte. 

Olle Holmberg ägnar sig åt att analysera Karin Boyes personlig
het, innan han övergår till fiktionen. Han läser Kris parallellt med en 
novellsamling av Berit Spong (DN 21.12.1934). Visserligen erkän
ner han, att det »skulle vara mycket svårt att finna en s.k. intelli-
gensmätningsskala» för jämförelse författarinnorna emellan, efter
som den värdemätare som passar dem båda ännu inte är uppfun
nen.31 Var Olle Holmbergs egna sympatier ligger är emellertid inte 
svårt att avgöra. Det är inte för inte han i Inbillningens värld anger 
människokännedom som litteraturkritikerns viktigaste redskap. 
Berit Spong beskrivs som »fylld av konkretion och humor», Karin 
Boye av »abstraktion och högtidlighet». Mot Karin Boyes mogenhet 
ställs Berit Spongs omogenhet, en »naivitet», som rymmer »ett 
barns djupsinne». Karin Boyes ämnesval, alltets gåta, betecknas som 
ett ämne ingen kan behärska. Berit Spong har valt ett ämne, rull
gardinen med slottet på, som går att behärska och som hon be
härskar. Karin Boye finner sig inte tillrätta i tillvaron. Berit Spong 
gör det. 
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I sin recension ansluter sig Olle Holmberg till dem som betviv
lar, att åsynen av »en rank och stark, blommande ung människo
kropp, en bild av livet i dess skönhet, dess sundhet, dess tanklösa 
harmoni» kan erbjuda någon slutgiltig lösning på hjältinnans grubb
lande över samvetsproblemen. 

Denna människa saknar i viss mån spänstighet, saknar i viss mån humor. 
På seminariet, där hon går, kan hon dels inte gå upp för en lodlina i gymna
stiken, och dels kan hon inte skratta över att hon inte förmår det. Ett-
dera borde hon ha kunnat för att vara så skapad som livet kräver. Man är 
viss om att hon får sina problem igen. 

Olle Holmberg finner, att detta innehållsliga fel har sin motsvarig
het i det litterära uttrycket. Boken är varken konkret eller klar. 
Själv hade han inte börjat förstå den förrän han läst ett 50-tal 
sidor. Han tillskriver detta »en viss brist på spänstighet och musku
latur och humorns objektivitet i själva stilens rytm och metaforer». 
Vi ser här ett exempel på hur själva boken antar den kvinnliga 
huvudpersonens — och den kvinnliga författarens — egenskaper och 
bedöms därefter. 

När Kris betraktas som en bekännelseskrift tillmäts »tendensen» 
den största betydelsen. Sjuklighetsaspekten, som framskymtat 
tidigare, accentueras. Erotiken, som förnekats i de idealistiska av-
läsningarna, poängteras. Alf Kåre (Arbetaren 7.3.1935) anser, att 
trots att Kris är »utomordentligt välskriven och har förtjänster på 
det litterära planet» gör romanen ett pinsamt intryck, sedan »man 
genomskådat andemeningen och den tarvliga tendensen». 

Någon mer försåtlig och grundfalsk advokatyr eller något osundare i fråga 
om snedvriden, primitiv livssyn får man leta efter i våra dagars litteratur. 
Det orenläriga sätt varpå författarinnan lägger upp problemen, och den 
fintighet hon är i stånd till då det gäller att upphöja det abnorma till 
allmän livsprincip, måste ställa varje sunt reagerande människa i harnesk 
mot de i boken företrädda ide'erna. 

Alf Kåre nöjer sig med att antyda, att det är delikata problem och 
synpunkter, som ligger dolda mellan raderna i Kris. Malte Glebing 
diskuterar frågan i öppna termer (Skånska Dagbladet 3.12.1934). 
Han har inte ord nog för att uttrycka hur dåligt han tyckte Karin 
Boye lyckats i sin »pejling» av den samhällsföreteelse »de invertera
de kvinnornas problem» utgör. En engelsk författarinna hade året 
innan på ett öppnare, sundare och ärligare sätt» behandlat frågan,3^ 
medan Karin Boye »går som katten kring het gröt och med pinsam 
aktsamhet försöker hålla sig på den autoritetsfastställda 'anstän
dighetens' gräns utan att överskrida den». 

Även svensk lärartidning tar avstånd från romanen. Seminaristen 
Malins olika symptom på kraftlöshet sägs i recensionen (19.12. 
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1934) inte vara okända för tidens nervläkare. Läggs därtill »ett 
disharmoniskt hem, religiöst grubbel, /.../ samt en sjukligt spiran
de abnorm böjelse för en kvinnlig kamrat» är den mörka bilden 
fullständig. Författarinnan visar inte på något övertygande sätt, 
att romanens huvudperson lyckas ta sig upp ur träsket. 

Det samlade intrycket är att Kris av samtidskritiken bedöms 
enligt ett kriterium, som Mary Ellman definierat i Thinking About 
Women : »Books by women are treated as though they themselves 
were women». Antingen behandlas boken i det här fallet som en 
ängel — Oscar Olsson finner den vara en förebildlig uppfostrings-
roman — eller också som ett monster — Svensk Lärartidning varnar 
för den. Inte oväntat går skiljelinjen mellan grupperna vid bedöm
ningen av erotikens roll i romanen. När Karin Boye som Anders 
Österling uttrycker det »rycker fram på den djärvt experimenteran
de linjen» hårdnar kvinnostereotypiseringen. 

Jag skall ge några exempel på ansatser som skiljer sig från 
huvudlinjen i samtidskritiken. Kjell Strömberg förbinder det kvinn
liga själsliv, som Karin Boye tolkat i Kris, med »den kris, som vi 
alla genomgått, oberoende av kön, mer eller mindre intensivt — en 
ung människas kamp för att komma till klarhet med verkligheten 
och sin egen plats i denna verklighet». Han knyter samman huvud
personens bitterljuva svärmeri för en jämnårig med hennes nya 
förståelse av vad konst egentligen är. Kjell Strömberg känner sig 
frestad att jämföra »denna kvinnliga krishistoria med en manlig 
självuppgörelse av samma ömtåliga karaktär och höga syftning: 
'Den trånga porten' av fransmannen André Gide». Kjell Strömberg 
finner i Karin Boyes roman »något av den gudomliga eld, som gör 
människan till — en människa». Också Erik Blomberg sammanstäl
ler Karin Boye med Gide. Han gör det dock med avseende på den 
av Gide och andra favoriserade tekniken, som inspirerats av psyko
analysens erfarenhet av hur infantila bindningar lösgörs. Även om 
Blomberg inte anser, att Karin Boye ännu konstnärligt behärskar 
denna teknik, låter han sig ändå övertygas av framställningen. 
Högspänningen i den unga vilja, som befriar sig »för att skapa sig 
nya ideal i klart dagsljus och rakryggad mänsklighet», ger enligt 
hans åsikt romanen en vital spänning — med Kris har Karin Boyes 
prosa kommit i nivå med hennes lyrik. 

Tre kvinnliga kritiker ingår också i denna grupp. Signaturen 
A-L K i Lunds Dagblad (28.11.1934) tar själva språkarbetet till 
utgångspunkt för sin analys av Kris. Förnyelsen av romanens form
språk knyts till den internationella utvecklingen: stilen skall vara en 
tillämpning av den nya kunskapen om människan, som psykologin 
givit. Avsikten med den nya litterära tekniken är att komma när-
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mare verkligheten. Kameran flyttas med stream-of-consciousness-
tekniken från sin plats utanför den avbildade människan »in i veder-
börandes huvud», för att där registrera vad som verkligen händer. 
Perspektivskiftet har betingats av att den gamla romanstilen stelnat 
i ett invant, konventionellt bildspråk. Anmälaren exemplifierar 
det nya skrivsättet med Virginia Woolfs prosateknik. A-L K anser 
emellertid, att dialogerna, de lyriska mellansnitten och drömsce
nerna i Kris bara flätats in mellan »stycken av ordinär berättelse», 
för att inte »ta det för hastigt med den stilistiska nymodigheten». 
Människoskildringen i romanen blir avgörande för hennes slutbe
dömning och någon förståelse av en ny estetik skapas inte. 

Hagar Olssons anmälan av Kris i Tidevarvet (8.12.1934) bär 
rubriken »Spelet om en själ». Romanen bedöms som Karin Boyes 
mest betydelsefulla prosaarbete. I formspråket blandas »enkel rea
lism och mångtydig symbolik». En skenbart obetydlig historia blir 
ett led i ett mycket större skeende: »den världshistoriska kampen 
mellan skenets värld och verklighetens, mellan formens, ordningens 
och tuktens värld och det eviga upprorets — vardandets». Spelet 
om människosjälen i »makternas schackklubb» i Kris växer ut till 
en vision, som liknar den Almqvist tecknat i Ormus och Ariman. 
Den konstnärliga framgången tillskriver Hagar Olsson Karin Boyes 
förmåga att »förmedla ett så intensivt intryck av livsäventyrets 
vågsamhet, av dess kosmiska räckvidd». Däremot ställer sig Hagar 
Olsson kritisk till de kommenterande avsnitten, som hon tycker 
avbryter berättelsen och gör den svårtillgänglig och abstrakt. 

Elly Jannes recenserar Kris i Idun (5.1.1935). Hennes läsning 
bygger på Karin Boyes programartikel i Spektrum 1931. Idébeto
ningen i romanen innebär inte för Elly Jannes att Karin Boyes för
fattarskap blir abstrakt. »Tvärtom är det just emedan hennes dikt
världs människor möta oss så nakna i sina själsliga lidanden och 
segrar, som vi få de idéer, som genomsyra deras liv så klart för oss». 
På det viset kan litteratur bli till livshjälp. Med ett exempel ur sitt 
eget liv visar Elly Jannes, hur Karin Boyes hållning till tillvaron 
genom sin »intellektuella renhårighet» blivit henne »en besk men 
hälsosam medicin». 

Genomgången visar att kritikerkåren 1934 fortfarande arbetar 
med begrepp och definitioner, som vunnits genom att läsa romaner 
från föregående sekel. Med allt större svårighet appliceras begrep
pen på romaner, som medvetet försöker att överskrida eller spränga 
den gamla romangenrens gränser. Astarte, Merit vaknar och Kris 
behandlar på en nivå tematiskt detta överskridande av romankon
ventionerna. Även kritikerns roll tematiseras. Redan i Astarte 
finns en scen, som ironiserar över betygsättning på smakomdömets 
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grund, och i Kris finns en parodi på den akademiska läsningen av 
romanen. Läsarna av den modernistiska texten uppmanas inte att 
följa en historia, utan att upptäcka ett mönster. Upplösningen av 
den gamla berättartekniken tvingar läsaren till en medvetenhet om 
att språket som medium utgör en integrerad del av beskrivningen, 
struktureringen och meningsskapandet i världen. Mottagandet av 
Kris ger exempel på motståndet mot en radikal förändring av läs
arten. Men det visar också på nya intressanta ansatser, speciellt i 
anslutning till den internationella utvecklingen. 

Bilden av mellankrigsmodernismens framväxt i svensk litteratur
historisk framställning 

I Sverige finns två vetenskapliga framställningar av den svenska 
nittonhundratalslitteraturens historia författade av enskilda fors
kare. Det är Erik Hjalmar Linders Fem decennier av Nittonhundra
talet, 1—2 (1965)34 och Gunnar Brandelis Svensk litteratur 1900— 
1950 (1967). Den upproriska stilrörelse inom prosa och lyrik, som 
fått namnet »modernism», fick sitt genombrott på 40-talet men har 
sina förutsättningar i mellankrigstidens idéliv liksom i olika äldre 
strömningar, skriver Linder i sitt företal. Också Gunnar Brandell 
konstaterar, att den exklusiva, avantgardistiska litteraturen, som 
under hela 1900-talet funnits vid sidan av den realistiska, vunnit ett 
allmänt erkännande hos såväl publik som kritik vid 1940-talets 
slut. 

Liksom Linder stryker Brandell under de modernistiska för
fattarnas medvetenhet om den moderna tiden. Linder tolkar för
fattarnas tidsmedvetenhet i termer av uppbrottskänsla och fri
hets vilja, medan Brandell följer den kontinuerliga utvecklingen av 
en experimenterande, icke-realistisk stil. Linder använder ordet 
»dynamism» som synonym till »modernism», medan Brandell an
vänder »symbolism» som alternativ beteckning för den nya tids
stilen. Linder lägger tonvikten på tidens olika idéer eller läror — 
han kallar det tidiga 30-talet för ideologiernas tid. Brandell menar, 
att konstrevolutionens stora program enbart låter sig avläsas i språk
liga och konstnärliga termer. 
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Den nya tiden 

Bägge handboksförfattarna förlägger den tidiga modernismens 
genombrott i Sverige till åren omkring 1930 och anger de fem ungas 
debut, Stockholmsutställningen, Fönstret och Spektrum som 
dess manifestationer. Linder ser tiden 1930 till 1933 som en paren
tes mellan första världskrigets efterdyningar och Hitlers makttill
träde, då krigshotet på nytt stod levande. Efter 20-talets politiskt 
radikala debatt i Sverige fanns det en strävan att förena sociala 
reformer med en ny estetik. Linder betraktar de fem ungas livsdyr
kan och bejakande av storstad och maskiner som en parallellföre
teelse till Stockholmsutställningens funktionalistiska program. 

Brandell anser inte, att det som lanserades som nyheter 1925 
till 1930, psykoanalysen, livstron, internationalismen och den nya 
sexualuppfattningen, var något i egentlig mening nytt. Samtliga 
idéer hade haft sina förespråkare under förkrigstiden. Vad kriget 
åstadkommit var emellertid, att den unga generationen programma
tiskt förnekade eller bortsåg från ideologiska förbindelser bakåt. 
För att kunna arbeta förutsättningslöst, för att kunna börja om från 
början, presenterades därför varje idé med ordet »ny» och hänfördes 
till »tiden», den ojämförliga efterkrigstiden. Själva ordet »kultur
debatt» blev ett slagord, programförklaringarna, avfallen, front-
passeringarna avlöste varandra. Den traditionsföraktande och kul
turradikala hållningen förenade de moderna. Brandell betonar neo-
logismens positiva innebörd för litteraturen: 

Glädjen att upptäcka sanningar på egen hand, oberoende av auktorite-
terna och traditionerna, nu-förälskelsen, den snabbare, oroligare pulsen — 
allt detta gav litteraturen vad som kanske betyder mer än nya ideer: en 
ny hållning, en ny stil. I tecknet av antitraditionalismen växte bland annat 
ett nytt poetiskt språk fram; det innebar en litterär revolution. 

De nya författarna 

Brandell räknar de självlärda författarna, som slog igenom vid 20-
talets slut, till de moderna. Dessa författare stod främmande för det 
traditionella akademiska kulturbegreppet med dess historiska och 
humanistiska orientering. Också Linder betonar, att modernistisk 
formgivning, freudianism, livsdyrkan och arbe tard iktning kommit 
att förbindas med varandra i den svenska litteraturdiskussionen, 
främst genom de fem ungas antologi 1929 och Artur Lundkvists 
programartikel i Frontens första nummer 1931. 

Linder beskriver den nya livsinställningen som en romantik av 
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en optimistisk sort: dess »livsdyrkan» eller »dynamism» har nietz-
scheanska drag, dess »primitivism» har paralleller hos Freud, D H 
Lawrence och Sherwood Anderson, medan dess maskin- och mo
dernitetsdyrkan förmodas vara resultatet av rysk påverkan. Maskin
kulten blev kortvarig, men primitivismen, sexualmystiken, kom att 
dominera 30-talets litterära liv. Det Linder benämner önskedröm
men om den allgoda kvinnligheten — utan starkare personlig präg
ling — finns på det tidiga 30-talet hos modernister som Eyvind 
Johnson, Vilhelm Moberg, Artur Lundkvist och Gustav Sandgren 
och hos akademiker som Johannes Edfelt och Hjalmar Gullberg. 
Hos Ivar Lo-Johansson och Moa och Harry Martinson tar, enligt 
Linder, primitivismen sig uttryck i öppenhjärtiga erotiska skild
ringar, medan Agnes von Krusenstjerna med Pahlenserien »knyter 
an till arbetardikternas sexualmystik».35 

För första gången sedan 1880-talet bildar den unga radikala 
dikten under Krusenstjernafejden 1934—1935 front mot de kretsar 
i samhället, som hotade diktens frihet. Brandell ser denna händelse 
som ett led i konstituterandet av författarna som en särskild grupp i 
samhället med egna intressen att bevaka. Försvaret av författarnas 
frihet i förhållande till samhället och den allmänna opinionen hjälp
te dessutom till att visa, att författarradikalismen inte var parti
politiskt betingad. Det var i stället litteraturen, som skulle vara 
radikal: den skulle oroa och väcka. Däri låg dess uppgift i samhället. 

Det nya språket 

När det gäller påverkan av det större kulturmönstret knyter Linder 
med sitt specialintresse för vad han kallar existentiell litteratur an 
till Nietzsches omvärdering av alla värden och till Bergsons élan 
vitale-begrepp, som han anser utgöra själva grunden för »dynamis-
men». Linder sammanfattar tendenserna i de olika modernistiska 
manifesten vid beskrivningen av 1900-talets sakta framträngande 
och till slut dominerande stil. Det gemensamma i de kontinentala 
strömningarna är uppgörelsen med stilar och konstteorier, som ägt 
giltighet sedan renässansen. Ytterst leder frigörelsen från syntax, 
logik, regel- och genretvång liksom frigörelsen från en naturtrogen, 
realistisk—naturalistisk verklighetsåtergivning till en omprövning 
av själva begreppet verklighet. 

När konstens relation till verkligheten inte längre är entydig och 
okomplicerad problematiseras åskådarens/läsarens roll i den este
tiska upplevelsen. Linder framhåller, att i förvandlingen av före
ställningen om vad verkligheten är, spelade den politiska utveck
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lingen liksom de nya vetenskapliga upptäckterna en fundamental 
roll. Från en verklighet, som uppfattades som stabil, skedde en för
skjutning till uppfattningen att själva dynamiken, rörligheten, var 
verkligare och mer bestämbar än den enskilda partikeln. Inte heller 
språket var undantaget utvecklingen. Även det har kommit att 
framstå som något dynamiskt, Linder ser semantiken inom filo
sofin som en vetenskaplig parallellföreteelse till den modernistiska 
poesins arbete med att pröva språkets yttersta möjligheter. 

I sin diskussion av den modernistiska konsten ger Linder sålun
da en bred och öppen bakgrundsbeskrivning till konstnärernas 
försök att i sina verk skapa en ny verklighet, som skulle avslöja en 
ny sanning. Brandeils språkdefinition är snävare än Linders. I sin 
definition av modernismen tar Brandeli fasta på den negativa av-
gränsningen den innebar som litteraturriktning: modernistisk 
litteratur liknar inte den klassiska dikten. Bakom den nya poesin 
ligger »ett uppror mot språket, mot vardagsspråket och mot den 
äldre poesin i samma mån som den delade struktur med detta», 
skriver Brandeli.36 Mot normalprosan sätts ett högpoetiskt, roman
tiskt språk och kontrasten blev i Sverige ovanligt stark, eftersom 
den diktarskola som föregick de moderna just gjort vardagslivets 
språk till sitt. Något egentligt svar på frågan vad man ville finna 
bortom vardagsspråket tycker Brandell inte att de olika modernis
tiska teorierna givit. Det nya poetiska språket »skall uttrycka eller 
korrespondera med något som inte är språk och inte heller yttre 
verklighet».3 7 Brandeli påpekar, att Karin Boye i sin artikel »Språ
ket bortom logiken», som hon publicerade i Spektrum 1932, inte 
behandlar modernismen som »ett naturligt utslag av 'den nya livs
känslan' utan snarast ur estetisk och psykologisk synvinkel».38 

Brandell menar, att Karin Boye ville ersätta logiken med symboler
na som det som strukturerar det poetiska språket. Han anser, att 
hon underskattat otillgängligheten i den modernistiska poesin, men 
att hon onekligen fått rätt i fråga om det symboliska uttrycks
sättet: det nya språket »frigjorde personligheterna, lät individuella 
temperament och associationsvanor komma till uttryck och inne
bar en förnyelse av det slitna skriftspråket».3^ 

Placeringen av Karin Boyes författarskap i den litterära kanon 

För Brandell blir språket bortom logiken synonymt med det symbo
liska, experimenterande, avantgardistiska litteraturspråket och han 
låter Karin Boyes artikelrubrik stå som överskrift för handbokens 
modernismkapitel. För Karin Boyes egen insats i fråga om det nya 
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språkets förverkligande har Brandell däremot inte mycket till övers. 
Viserligen ser han i Karin Boyes gärning» en vilja och en tanke av 
ovanlig konsekvens»4^ och han beskriver henne som en sorts 
symbol för den tidiga svenska modernismen: 

Karin Boye framträdde som en radikal gestalt, om ordet skall ha någon 
mening. Hennes dikt I rörelse kom att stå som själva sammanfattningen av 
den nya dynamiska andan (»Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr/ 
Oändligt är vårt stora äventyr»). I liv och verk, från den första diktsam
lingen till sin frivilliga död, tedde hon sig som den renaste viljan bland de 
unga, tjugotalsrevoltens Fylgia.4! 

Men hennes säkande efter »sin sanning» och »sin Gud» stannar i 
Brandeils läsning inom henne själv. För honom blir den linje hennes 
diktning beskriver »präglad av form och formlöshet inom henne 
själv».42 Det var i stället Artur Lundkvist, som blev föregångsman
nen och vägvisaren till språket bortom logiken, fastslår Brandell. 
Gunnar Ekelöf blir senare centralgestalten i sökandet efter det nya 
språket och poesins nya uppgift. 

Linder placerar »Karin Boye och Clartéfalangen» under rubriken 
»Den modernistiska svallvågen». Med raderna »Passar inte till upp
rorsman/ och tvangs ändå bli det» förklarar Karin Boye, enligt 
Linder, sin oppositionella roll och sin hemkänsla i Clarté, där hon 
framför allt intresserade sig för psykoanalysen. Genom sin allmän
na radikalism var Karin Boye också lyhörd för nya litterära signa
ler. Intresset för det modernistiska formspråket knyter Linder till 
Karin Boye lyriska produktion. I diktsamlingen För trädets skull 
finner hon »flera fina uttryck» för sitt kluvna instinktliv och sin 
splittring mellan olika livsalternativ.43 Linder anser, att Karin 
Boyes grundkonflikt i sin kärna förblev religiös. I den posthuma 
diktsamlingen De sju dödssynderna upplöses konflikten inom den 
kristna etikens ram, enligt Linders uppfattning. Också för Linder — 
som f ö följer Margit Abenius framställning i monografin Drabbad 
av renhet mycket nära — stannar alltså förståelsen av Karin Boye 
i en privatisering och en metafysisk förklaring av hennes kamp. 
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KAPTEL II: KARIN BOYE OCH SPEKTRUM 

Karin Boyes tidiga kultuqournalistik 

Genom sitt medarbetarskap i Clarté ställde Karin Boye sin penna i 
den kulturradikala kritikens tjänst. Hon ingick 1927 i redaktionen. 
Debattartiklarna visar hennes speciella intresse för etiska och 
pedagogiska frågor. Hon skriver kåserier om filmtolkning och om 
objektivitet kontra subjektivitet, hon ritar av människorna utanför 
skyltfönstrets lyxutbud. Hennes dikter bärs upp av det sociala 
engagemang i tidens frågor, som Victor Svanberg — i Clarté — ställt 
upp som krav på den nya litteraturen.1 Hennes recensioner följer 
det kulturradikala lägrets gemensamma reaktioner. 

Karin Boye anslår dock tidigt en egen ton i sitt litteraturkritiska 
författarskap. I Fönstret nummer 2 och 3, 1930, recenserar Karin 
Boye »Två böcker om människans samhörighet». Det gäller Elin 
Wägners roman Svalorna flyger högt och Hagar Olssons Kanaan
expressen, Den gemensamma anda, som behärskar romanerna, vill 
Karin Boye inte motivera med någon teori om litterär påverkan. 
Tidsförhållandena själva har kraft nog att ge lyhörda själar en 
gemensam prägel. 

Till utanverken skiljer sig böckerna. Elin Wägners berättelse om 
livet i Gammalrödja flyter lugnt och långsamt fram. En kvinnas 
levnadslopp tecknas i detalj. Hagar Olssons miljö är den moderna 
storstaden. Stilen är »kort, snabb och stark, skildringen är samlad i 
ögonblicksbilder, hastigt växlande som en god film och väcker sam
ma känsla av vågsam modernism som de fotografier boken är illus
trerad med». Handlingen är koncentrerad till några dagar. De färdiga 
uttrycksformerna räcker inte för att uttrycka de speciella upplevel
ser Hagar Olsson vill ge uttryck åt, de måste följaktligen sökas. 
»Hagar Olssons bok är på sätt och vis ett experiment; det gör den 
överraskande och svårtillgänglig, men samtidigt mer levande och 
eggande än den någonsin skulle varit som klassiskt konstverk i 
hävdvunnen stil». 

Nyckelrepliken i Svalorna flyger högt är för Karin Boye Marias 
svar på kyrkoherdens fråga om hur hon har det med sin salighets
sak: »Jag har ingen salighetssak». Här ligger enligt Karin Boye en 
helt ny syn på allt vad moral heter. Den stora frågan är inte längre 
»Hur skall det gå med den enskildes själ?» utan »Hur skall det gå för 
det hela?» Samma av-individualisering återfinner Karin Boye hos 
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den manliga huvudpersonen i Hagar Olssons bok. Frågor om skuld 
och ansvar ställs i romanerna annorlunda inför upplevelsen av 
människors samhörighet som verklighetens innersta. 

Karin Boye avlyssnar noga textens frågor. Hon redogör för den 
nya insikt, den nya kunskap, det nya tänkande hon vunnit genom 
läsningen av romanerna. Hon för i recensionerna en dialog med 
övriga läsare med utgångspunkt i den gemensamma referensram, 
som tidsförhållandena ger. Hennes intresse för psykoanalytisk teori 
går att avläsa i diskussionen av det lilla ännu inte splittrade barnet 
och i den övergripande diskussionen av individualiseringsprocessen. 
Också här vädjar Karin Boye till för alla gemensamma psykolo
giska upplevelser. Det är också av betydelse att notera, att Karin 
Boye framhäver, att det inte är en slump att båda dessa »djupt 
menade böcker» är skrivna av kvinnor. I recensionen ansluter sig 
Karin Boye till den typ av litteraturkritik, som Victor Svanberg, Erik 
Blomberg^ och Hagar Olsson dragit upp riktlinjerna för. Jag kommer 
i det fortsatta arbetet att diskutera Karin Boye som litteraturteore
tiker och kritiker mot bakgrund av den svenska kritiken i dess hel
het och med utblickar mot den internationella debatten. 

Att skriva i tidskriften Fönstrets tidiga nummer 1930 var att 
deltaga i den mest radikala svenska litteraturdebatten. Både form
experimenten och den nya politiska tendensen i den nya konsten 
diskuterades livligt. Artur Lundkvist anmälde film och Knut Jaens-
son litteratur. Hagar Olssons påpekande att Sverige saknade fria 
litterära tidskrifter och att dagspressen därför dragit alla pennor 
till sig3 hade inte förklingat ohört. Fönstrets litteratur och kultur
debatt, som var mest intensiv under åren 1930—1932,4 fick 1931 
konkurrens av Fronten och Spektrum och 1932 av BLM. 1933 
började Ateneum utges och 1934 Karavan. I BLM var det inte möj
ligt att polemisera mot förlagets egna författare, varför tidskriften 
aldrig blev kontroversiell. Ord och Bild deltog inte i samhälls- och 
kulturdebatten.5 

1930 är Karin Boye inte längre medlem av Clartés redaktion. 
När Clarté genomgick förändringen att kulturfrågorna sköts i bak
grunden till förmån för en konkret analys av den politiska och eko
nomiska verkligheten kunde det psykoanalytiska intresset inte lika 
naturligt förenas med den politiska och ideologiska debatten som 
tidigare. Stellan Arvidsson, Arnold Ljungdal och Josef Kjellgren 
upplevde inte den nya utvecklingen som negativ, men Karin Boye 
kände ett behov av att medarbeta i en kulturtidskrift med en bre
dare intresseinriktning. 

I ett brev till Kerstin Söderholm (15.12.1930) skriver Karin 
Boye att skillnaden mellan litteraturförståelse är stor mellan Fin
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land och Sverige. Hon tillskriver Edith Södergran en avgörande 
betydelse för frågan. I Sverige utgör kritikernas inställning till sitt 
uppdrag det främsta hindret för förståelsen av det lästa. 

Här ligger en tjock fet dimma av bornerad överlägsenhet över pressens 
recensioner, och dagspressen är tongivande för alla kulturella frågor, 
dagspressen, där kritikerna skriver sitt lilla dagliga pensum, en spalt om vad 
N.N., doktor i litteraturhistoria kan komma på för kvicka vändningar och 
lustiga infall, eller lyriskt sköna ramsor, när han händelsevis har läst sin 
litteraturbok för dagen. Och allmänheten tänker: ja den N.N. Han ger allt 
de högfärdiga skalderna på tafsen han. Vad han ändå är begåvad.^ 

Karin Boye berättar, att förhållandena har lett fram till att det i 
Stockholm lever en dröm om att grunda »en litteratur-konst-och-
kultur-i-allmänhettidning, som skulle försöka komma åt något mer 
än vackra ord». Utan något som helst kapital bakom sig springer de 
som vill bilda tidskriften omkring till sina bekanta och ber dem 
skriva sina namn på en prenumerantlista. 

Hösten 1931 kommer Spektrum ut med sitt första nummer. 
Karin Boye ingår tillsammans med Erik Mesterton och Josef Riwkin 
i redaktionen. 

Kulturtidskriften Spektrum 

De unga radikala skribenterna hade svårt att finna ett eget språkrör 
i början av 30-talet. Den borgerliga pressen ger visserligen i slutet 
av 20-talet i sina söndagsbilagor de unga proletärförfattarna möjlig
heter att publicera sin modernistiska lyrik, men Social-Demokraten 
ställde sig utanför den litterära utvecklingen och lät ännu i början 
av 30-talet sin bilaga behålla sin karaktär av underhållning utan 
några högre kulturella ambitioner.7 Genom sitt avståndstagande 
från den experimenterande litteraturen sällade sig Social-Demokra
ten till den litterärt konservativa opinionen och blev en pådrivande 
faktor i den unga radikala författargruppens försök att skaffa ett 
forum för sitt gemensamma budskap. 

Tidskriften Fönstret fungerade 1931 som språkrör för den 
yngre författargenerationen. Redan 1932 började emellertid Föns
tret att lägga tonvikten på att föra fram en modern syn på kriminal-
och hälsovård, sexualupplysning och sociala reformer, De fem ungas 
dröm om ett eget organ, ett »forum för litterär, konstnärlig och 
intellektuell radikalism (och rabulism och alla slags ism)»8 resulte
rade i tidskriften Kontakt, som kom ut med ett enda nummer på 
Brands förlag 1931. Artur Lundkvist beklagar sig i ett brev till 
Sven Stolpe (12.5.1931) över att det i praktiken är omöjligt att 
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samarbeta med anarkisterna. Clarté sköt med sin nya inriktning 
konst- och litteraturfrågorna i bakgrunden. Den radikalism, som 
Sven Stolpe företrädde i Fronten avslöjades i två artiklar i Fönstret 
1931 som förklädd borgerlighet.9 

Mot denna bakgrund skulle jag vilja karakterisera Spektrum 
som den första svenska avantgardetidskriften, där radikalismen för
verkligades i den egna praktiken. Erik Mesterton, som liksom Karin 
Boye kom från Clarté, beskriver Spektrums målsättning i ett brev 
till Vilhelm Ekelund (16.12.1931): »utan att ha velat binda tid
skriften vid någon i förväg definierad riktning, kommer vi att arbeta 
på ett ge den en enhet, som icke är den programmatiska teorins». 
Britt Hultén beskriver detta i Kulturtidskrifter på 30-talet som en 
försiktig deklaration, motiverad av en önskan att inte skrämma bort 
tänkbara medarbetare med alltför radikala paroller.10 Jag tolkar 
det i stället som ett medvetet uttryck för att gruppen kring Spek
trum dragit lärdom av de tidigare svårigheterna med att skapa ett 
forum för fri debatt. Radikaliteten ligger i spektrumkretsens vägran 
att utgå från de redan etablerade systemen och teorierna. Karin 
Boye ställde som villkor för medverkan i redaktionen att tidskriften 
skulle stå fri från förlagsverksamhet. Jag ser denna vägran som ett 
medvetet avståndstagande från det förhållande, som tidigare rått 
mellan kultur- och litteraturkritik och tidnings-, tidskrifts- och för
lagsvärlden. 

Spektrum företräder i ännu högre grad än Fönstret den funk
tionalistiska anda, som går att utläsa ur acceptera, den försvars
skrift för Stockholmsutställningen, som publicerades 1931. I 
acceptera möter ett kulturprogram, vars motto år: allt hänger ihop. 
Mot traditionalisternas fasthållande av det förflutna riktar författar -
kollektivet i acceptera sin paroll: »acceptera den föreliggande verk
ligheten — endast därigenom har vi utsikt att behärska den, att rå 
på den för att förändra den och skapa kultur som ett smidigt red
skap för livet».11 Kritiken mot den nya andan inom byggnadskonst 
och konstindustri kommer från människor, som har det skeptiska 
beskådandet som gemensam inställning till verkligheten. Mot den 
attityden ställs en annan: den handlandes. Genom den defensiva 
hållningen undflyr man visserligen de svårigheter, som ligger i att 
försöka skapa en enhet av andlig och materiell kultur. Författar-
gruppen anser det ändå nödvändigt att våga försöket. 

Jag tycker inte, att den tidigare forskningens beskrivning av 
Spektrum, där den politiska radikalismen, arkitekturen, psykoana
lysen och estetiken behandlats som olika, från varandra skilda 
linjer, förklarat varför Spektrum alltid nämns som en av manifesta
tionerna av modernismens genombrott i Sverige.12 Jag vill i stället 
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pröva att följa de stora, väl preciserade gemensamma linjerna i 
Spektrum genom den begreppsdefinition, som sker. Utgångspunk
ten för spektrumgruppen är den historiska materialismen i förening 
med psykoanalytisk teori — som i Clarté alltid uppfattats sorren re
voltrörelse — och den hägerströmska värdekritiken, som betraktades 
som en bundsförvant i kampen mot det bestående samhällets nor
mer. Den tvärvetenskapliga, kollektiva, antitraditionalistiska ansat
sen förenar skribenterna i Spektrum i deras försök att få syn på den 
nya människan. Josef Riwkin definierar Spektrum som en »medve-

1 ^ 
tet radikal, hänsynslös och ung tidning». 

Karin Boye 1931 

I första hand kommerjag att följa utvecklingen i Spektrum genom 
att analysera Karin Boyes insats. Samtidigt vill jag betona, hur den
na påverkar och i sin tur också bestäms av den övriga idédebatten 
i tidskriften. En generell presentation av olika nummer kommer där
för att förbindas med analysen av Karin Boyes essäer. De speciella 
förutsättningar Karin Boye hade som litteraturkritiker blir en 
naturlig utgångspunkt.14 

Karin Boye var i motsats till de två övriga medlemmarna av 
Spektrums redaktion 1931, Erik Mesterton och Josef Riwkin, en i 
den litterära institutionen etablerad person. Hon hade tre diktsam
lingar — Moln, 1922, Gömda land, 1924 och Härdarna, 1927 — och 
en prisbelönt roman — Astarte, 1931 — bakom sig. Hon har avlagt 
en akademisk examen, filosofie magister, vari ingick litteratur
historia med poetik. Victor Svanberg hade varit hennes lärare på 
grundkursen i litteraturhistoria. Sin språkkunskap och sin lyhördhet 
för olika språkliga aspekter hade Karin Boye givit uttryck för också 
som översättare. Bl a hade hon 1929 översatt Thomas Manns 
Bergtagen. Karin Boyes förtrogenhet med litterär teori och praktik 
ligger till grund för hennes närmande till ett modernistiskt skrivsätt. 

Karin Boye var väl insatt i psykoanalytisk teori. Hon genomgick 
1928 för första gången psykoanalytisk behandling. Margit Abenius 
beskriver i Drabbad av renhet, hur Karin Boye som medlem av 
spektrumgruppen försökte tillämpa den öppna livsstilen i praktiken. 
Karin Boye förenar tidigt sitt intresse för psykoanalytisk teori med 
sitt intresse för språk och kommunikation. 

Karin Boye engagerade sig tidigt i kampen mot kvinnoför
trycket. 1924—1925 var hon ordförande i Kvinnliga studentföre
ningen i Uppsala. Bristen på jämlikhet mellan könen har hon be
skrivit i »Studentska på 20-talet».1 ^ Karl Nilsson, som var samtidig 
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med Karin Boye i Uppsala och samarbetade med henne i Clarté, 
framhåller att det ofta förbisetts, att Karin Boye inte bara var 
yrkeskvinna utan också kvinnosakskvinna.1 6 Karin Boye var 1931 
gift med clartéisten Leif Björk. Karin Boye hade således på olika 
områden upplevt motsättningen mellan formaliserade och legalise
rade rättigheter för kvinnor i teorin och ideologiskt och socialt för
tryck i praktiken. Motsättningen mellan privat och offentligt liksom 
mellan könsroll och yrkesroll var en levande verklighet för Karin 
Boye 1931. 

Genom sitt clartéengagemang var Karin Boye skolad i marxis
tisk teori. Den dialektiska materialismen ligger till grund för Karin 
Boyes sätt att bygga upp sina essäer i Spektrum kring motsätt
ningar av olika slag. Dessa motsättningar går inte att förena, försona 
eller lösa upp inom det rådande samhällssystemets ram. Vad som 
krävs är i de olika fallen en förändring av systemet eller dess institu
tioner, en rörelse mot något nytt och annorlunda. Varje essä har 
anknytning till en bestämd miljö och bygger med hjälp av sitt bild
språk upp en bestämd hållning till det diskuterade problemet. Den 
konkreta förankringen i faktiska motsättningar utgör grunden för 
den polemiska hållningen till det rådande systemet. Karin Boye 
fäster uppmärksamheten på det historiskt betingade i föreställnings
mönster och receptionsnormer och betonar därigenom förändrings
potentialen. Det personliga i framställningssättet ligger i engage
manget i uppgiften att skapa medvetenhet om viktiga sammanhang 
i förhållandet mellan konst och samhälle. Sitt patos avslöjar Karin 
Boye i spektrumessäernas karaktär av tilltal. Genom att göra läsa
rens roll central blir läsaren aktivt indragen i meningsproduktionen 
och därmed i medvetandeprocessen. 

»Dagdrömmeriet som livsåskådning» 

I den nya tidskriftens inledande essä tar Karin Boye upp den cen
trala motsättningen mellan konst som verklighetsflykt och konst 
som instrument för inträngande i verkligheten. 

Titeln »Dagdrömmeriet som livsåskådning» anger, att det är en 
attityd, en inställning till liv och verklighet, som skall diskuteras. 
En inledande anekdot berättar om en skribent i den anarkosyndika-
listiska pressen, som sagt upp all gemenskap med det felaktiga sam
hälle som råkade existera. Karin Boye menar, att historien, även om 
den blev allmänt utskrattad, representerar ett utbrett sätt att tänka: 
jag-har-räddat-min-själ-tänkesättet. Inom olika livsområden påver
kas människan av en rädsla för ett mystiskt ansvar, som hon tror 
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kan undvikas genom vissa formella försiktighetsåtgärder eller in
tellektuella avgränsningar. »Känns jag inte vid det (formellt) så har 
jag ingen skuld!» eller »Känns jag inte vid det (intellektuellt) så 
finns det inte!» lyder av svärj elseformerna. 

Genom hela vårt tänkande går denna strävan att undkomma på intellek
tuell väg som en kvalfull underström — kvalfull, därför att den är så 
alltför tydligt bedräglig. Teodicéer och världsförklaringar inriktar sig på att 
i någon mån oskadliggöra det vi förnimmer som ont genom att ställa det på 
en underordnad plats i ett tankesystem, eller, ännu säkrare, kalla det 
icke-vara, det negativa eller en illusion. Christian Science är bara ett sen-
fött, ovanligt praktiskt skott på samma årtusenden gamla stam, som skjuter 
grenar i den indiska läran om Maya, världen som bländverk, Platons idélära, 
särskilt i dess nyplatonska skepnad, som under ständigt nya former lever 
upp på nytt, och överhuvudtaget i alla transcendentala tankebyggnader. 

Dagdrömmeriet, önskeuppfyllelsen bakom slutna ögon i den egna 
ensamma världen, är en lättåtkomlig tröst för alla. Dagdrömmen ger 
en stunds lättnad men har inga yttre verkningar. Karin Boye räknar 
in all tankebyggnad, som utesluter det man ogillar, i dagdrömme-
riets klass. Exemplen från den idéhistoriska kulturkampen och den 
rådande sexuallagstiftningen följs av en beskrivning av dagdrömme-
riets konsekvenser inom det samtida kulturlivet. »Vänder man sig 
till litteraturen tycks den eviga skönhetsvärlden bortom tidens och 
rummets tillfälligheter vara det trollberg, som lurar på unga för
fattare».1 ® 

Givetvis förmenar Karin Boye inte diktaren dagdrömmen som 
tröst. Men hon vänder sig med skärpa mot den platonska grundin
ställning, som säger: »Dikten är inte till för livets skull, utan livet 
för diktens. Den skönhetsvärld, som dikten uppenbarar, är den enda 
sanna, därför att det är den enda som är utan brist. Den som inrik
tar sin strävan på denna världen, han hugger i luften».19 

Karin Boye ger exempel från den nyare svenska diktningen på 
hur den sociala verkligheten betraktas som en tröstlös sinnevärld i 
motsats till en fläckfri idévärld. Den inställningen utgör själva 
grunden för den rådande kulturuppfattningen. Men »över och 
bakom de eteriska orden svävar samlandets och sparandets kvanti
tativa ande».20 Det färdiga, det stillastående, det i sig själv slutna 
är utmärkande egenskaper för denna högre värld. Kulturskatten blir 
»ett heligt kapital i ett överjordiskt bankvalv».21 Människorna får 
till uppgift att se till att den förräntas och ökar i storlek och tyngd, 
även om det sker till priset av egna och andras liv och hälsa. 

Mot den uppfattningen ställer Karin Boye upp den omvärdering 
av ideal och värden, som pågår i samtiden. Inga yttersta mål, inga 
slutgiltiga riktlinjer är längre givna. Människorna skapar väg där de 
går: »För vart steg vi tar, var erfarenhet som läggs till de redan gjor
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da, vidgar sig utsikten, och andra, nya krav dyker upp».22 Detta 
gäller både yttre och inre livsgestaltning. Den dominerande världs
åskådningen och de uppställda moraliska idealen ställer dock stora 
hinder i vägen för nya upptäcktsfärder. För Karin Boye framstår 
det som nödvändigt att överge den utomvärldsliga drömmen för 
att »tränga in i de sammanhang, som vi inte kan slita oss ur, fråga 
efter nya vägar, grusa själva de gamla frågeställningarna och ställa 
nya, rationellare».23 

För Karin Boye framstår människan som det viktigaste objektet 
för det nya upptäckarintresset. Upplysningstidens bild av männi
skan har ersatts av bilden av en gåtfull, tusenformad och skiftande 
figur, »ett halvt okänt väsen med mycket dimmiga gränslinjer».24 

Själva livsdynamiken, samspelet mellan människans inre krafter 
och de yttre förhållanden, som påverkar dem, lockar till utforsk
ning. 

Kulturföreteelsernas skiftande färgskala är brutna strålar från en och sam
ma ljuskälla: de mänskliga livsformer,i som är samtidens. När ljus 
bryter sig genom ett prisma, kan man avläsa ljuskällans art på de säregna 
strimmor, som streckar regnbågsskalan. Så är det också med de fenomen vi 
sammanfattar under namnet kultur. Som prestation vart för sig, som 
bestående värde för våra efterkommande om hundra år kan de knappast 
längre göra anspråk på vårt djupaste intresse. Men de är symtom och 
tecken på vilka makter som är rådande — de är ledtrådar in till kärnan i 
de levande människornas problem (och därför också våra efterkom
mandes).2^ 

Framställningen i »Dagdrömmeriet som livsåskådning» är indelad i 
fem avdelningar och strukturerad över två olika reaktioner på sam
tidssituationen: flykten till en utomvärldslig dröm och omvärde
ringen av idealen som något av tiden nödvändiggjort. Ansvarstagan
det för den gemensamma situationen definieras i samtiden som 
något man tror sig kunna undgå på olika sätt. Mot ett sådant för
hållningssätt ställer Karin Boye upp ansvarsfrågan i dess totala 
aspekt: alla mänskliga handlingar har en verkan, antingen den som 
utövar dem är medveten om det eller ej. För att i någon mån kunna 
behärska verkningarna anser Karin Boye att medvetenhet om fakta 
är att föredraga framför att blunda för dem. De två följande para
graferna behandlar skygglappstänkandet ur kulturkampens och lag
stiftningens perspektiv. I den fjärde går Karin Boye till direkt attack 
mot den samtidslitteratur, som i fullföljandet av en idealistisk tradi
tion hänför det estetiska objektet enbart till en andlig sfär åtskild 
från den sociala verkligheten. I den avslutande delen av essän sam
las de tidigare aspekterna i den av Goethe postulerade motsätt
ningen mellan en poetisk gestaltning av det verkliga och ett förverk
ligande av det s k poetiska. Brottet med det statiska människo

56 



idealet tecknas i bilden av upp täck tre san. Karin Boye ser i samti
dens minskade intresse för det personliga uppförandet som sådant 
en möjlighet att mera förutsättningslöst kunna utforska samspelet 
mellan människans psykiska resurser och de yttre omständigheter
na. 

Genom att inleda den första artikeln i Spektrum med att betona 
ansvarsfrågan aktualiserar Karin Boye i första hand kulturskriben
tens (dvs sin egen) och konstnärens roll, men också läsarens och 
tidigare passiva gruppers. Också det att inte ha tagit sin del av an
svaret för samhällsutvecklingen innebär att ha del i skulden för att 
tillståndet är som det är. Kvinnorna, som av hävd har bibringats 
den uppfattningen att deras liv inte har någon betydelse för den 
allmänna utvecklingen, det Virginia Woolf kallar det stora gemen
samma livet i motsats till det privata, utgör givetvis en stor del av 
den gruppen. Metaaspekten i den inledande anekdoten riktar sig 
säkert mot det omöjliga i att som kulturtidskrift föra en konst
debatt utan att diskutera kultur- och samhällsfrågor. 

Karin Boye anknyter till psykoanalytisk teori genom beskriv
ningen av det repressiva undanträngandet av det som betecknas 
som det onda. Genom att namnge Galilei, Kopernikus, Darwin och 
Freud tillsammans anspelar Karin Boye på de av Freud påtalade 
olika »kränkningar», som människorna utsatts för genom att först 
berövas sin centralitet i universum, sedan sin herreposition i djur
riket och till sist sin egen medvetenhet, sin tro på att vara herre i 
sitt eget hus. Det är det klassiska, borgerliga, humanistiska män
niskoidealet med dess tro på ett enhetligt subjekt, som Karin Boye 
ifrågasätter i »Dagdrömmeriet som livsåskådning». 

Motsättningen mellan verklighetsflykt och verklighetsanammel-
se kan också uttryckas som en motsättning mellan illusion och 
illusionsgenomskådande. Att formellt avsvärja sig ansvar för det 
som inte kan undkommas sker inför en tänkt domstol — om inte 
inför Gud så inför en tänkt Domare. I den bilden samlar Karin 
Boye det traditionella auktoritära och patriarkala monopolet på 
livstolkning och världsåskådning. Skuldfrågan har psykologisk, 
etisk och politisk innebörd. Förankringen i den reella lagstiftningen 
exemplifierad av sexuallagarna visar de faktiska förhållandena, 
som knappast låter sig avhjälpas med dygdigt avståndstagande. 

Inledningsanekdoten kan också tänkas anspela på Thomas 
Mann, som var aktuell för den svenska publiken genom att han till
delats nobelpriset i litteratur 1929. Thomas Mann hade tidigare i 
Betrachtungen eines Unpolitischen, 1918, opponerat sig mot sin 
äldre bror Heinrich Mann, som i sitt konstnärskap tagit ställning 
för en radikalt demokratisk och pacifistisk åskådning. I sin roman 
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Der Zauberberg, som Thomas Mann skrev 1924—26 och som 
kommit ut i Karin Boyes översättning 1929, gör han upp med sin 
konservativa och pessimistiska estetik till förmån för ett större 
samhällsengagemang. Det »trollberg» som lurar på författarna, är 
den lockelse den avskilda skönhetsvärlden utövar. Textens anspel
ning på Keats »Ode till en grekisk urna», 1820, ställer in de dag
drömmande svenska författarna i l'art pour Part-traditionen. I mot
sättningen mellan kulturskatten som räntabelt kapital och kultur
värden som något som förändras beroende på de levande män
niskornas behov beskriver Karin Boye litteraturen i politiska ter
mer. 

Karin Boye ansluter sig i essän till de åsikter Arnold Ljungdal 
framfört i Kulturen i fara (Stockholm, 1927). I kapitlet »Den unga 
svenska dikten och tiden» uttrycker han sin förvåning över hur 
efterkrigsgenerationens diktare kan säga sig vara ointresserade av 
politik och därför vilja stå utanför kampen för ett bättre tillstånd 
i världen. Arnold Ljungdal anser, att bristen på mänsklig samhörig
het och social medkänsla hämmar sig i form av en allmän idé- och 
hållningslöshet. Genom att vara utan en åsikt på ett område accep
terar diktarna den härskande åskådningen på området i fråga. Att 
utan opposition rätta sig efter det samhälle man lever och verkar i 
innebär ett godkännande av dess andliga grundvalar. 

Människornas liv utgör i Karin Boyes ögon själva brännpunkten 
för intresset. »Så starkt samlar sig intresset i den brännpunkten, 
/.../ att det inte har något till övers för avskilda skönhetsvärldar, 
kultur för kulturens egen skull. Så starkt, att det inte stannar vid 
det färdiga konstverket, utan borrar sig ner till det stycke liv konst
nären blottar, för att där söka ledning på allas vår gemensamma 
väg».^6 Helt i strid med Karin Boyes angivande av den moderna 
tidens konkreta verklighet som kulturyttringarnas grund står 
Margit Abenius påstående i monografin Drabbad av renhet att 
bakom namnet »Spektrum», som Karin Boye gav den nystartade tid
skriften, »låg hennes panteistiskt religiösa föreställning om en Enhet 
— det goetheskt-spinoziska ljuset som bryts i strålar och fasetter».^ 7 

Skiljelinjen, som Karin Boye drar upp i sin första essä, går 
således mellan en princip, som söker ny förståelse av samman
hang och relationer, och en, som delar upp, skär av och sorterar i 
redan givna kategorier. Litteraturens funktion i människornas liv, 
dess förankring i en bestämd historisk situation, kulturvärdenas 
föränderlighet och den personliga ansvarsfrågan är grundstenarna 
i den estetik, som Karin Boye presenterar i Spektrums program
artikel. 
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Spektrum nr 1 1931 

I Spektrum, nr 1,1931 ingår en rad artiklar, som berör konstens rela
tion till liv och samhälle. Uno Åhrén, som tillhörde det ovan 
nämnda författarkollektivet kring programskriften acceptera, 
sammanställer i sin artikel »Byggandet som konst och som politik» 
arkitektur och politik på ett sätt som liknar Victor Svanbergs sam
manförande av poesi och politik.28 Uno Åhrén beskriver funktiona-
lismen inom arkitekturen som ett uttryck för det estetiskt beteck
nande, för »formen som åskådligt uttryck för föremålens funktio
ner, som en betoning av dess logiska samband med livet».29 Tidigare 
hade byggnadskonsten inte varit resultatet av en estetik, som sprun
git fram ur faktiska sociala förhållanden utan betraktats som »en 
absolut faktor, höjd över Vardagens behov', ett självändamål».30 

Betoningen av det betecknande, det formella hade gjort att rörelsen 
hållit på att glida över i »en ny religion, modernismen, funkisen, en 
ny salongsestetik, lika ytlig och mondän som den gamla».31 Diskus
sionen hade därför tvingats inrikta sig på själva grundfrågorna inom 
byggandet: de tekniska, ekonomiska och sociala faktorerna och 
deras funktioner som led i organisationen av den enskildes liv». 

Ett likartat problem behandlas av Stig Almqvist i hans artikel 
om den ryska filmens konstruktivism. Montageprincipen som den 
för filmkomposition mest adekvata organisationsformen överens
stämde med tidens ultraradikala måleri och den litterära formalis
men. Ingenjörsmentaliteten kom dock att dominera konstarterna, 
menade Almqvist. Formalismens ensidiga inriktning på den litterära 
tekniken på bekostnad av andra värden blev dess fall. På samma sätt 
menar Stig Almqvist att Eisenstein och hans kollegor har låtit den 
tekniska proceduren vid filmskapandet få större betydelse än de 
sociala idéerna. Stig Almqvist tror, att den ryska filmens ingenjörer 
genom sin ensidiga inriktning på rationell och effektiv konstruktion 
kommer att förlora sin hegemoni. 

Victor Svanberg avser med sin essä »Strindbergskulten» att få 
till stånd en uppgörelse med ett absolut ideal. I stället för att se 
Strindberg som inbegreppet av svensk kultur betraktar Victor 
Svanberg honom som en »sjukling att tycka synd om», en »period 
att övervinna».3 2 I den allmänt negativa bedömningen av Victor 
Svanbergs artikel har man i regel förbisett, att det inte är Strind
berg som författare som fördöms utan den dyrkan av honom som 
bedrivs, den kult som utövas inom den svenska bildningstradi-
tionen. »Vi stoltsera med Strindberg inför världen, presentera 
honom som kvintessensen av svensk kultur».33 »Affischeringen» av 
Strindberg som individ har fått ersätta studiet av författaren. Som 
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affisch blir Strindberg en tom abstraktion, ett ideal höjt över den 
sociala, historiska miljö, som han är en produkt av. Victor Svan
bergs angrepp på idealiseringen av ett abstrakt människoideal och 
hans plädering för en granskning av det litterära verkets ideologi 
och attityd till världen och människorna är ett första steg i ut
vecklandet av en ny, icke auktoritetsbunden läsarroll. 

Karin Boye och Erik Mesterton har för numret översatt ett 
eget urval av aforismer ur Paul Valéry s samling Moralités. Urvalet 
belyser Paul Valéry s sätt att använda intellektet i verklighetsutforsk
ningens tjänst. Aforismerna fäster uppmärksamheten på tanke
processen själv och betonar självreflektionens och självprövningens 
roll. Tänkandet spänner över motsättningar mellan jag och icke jag, 
tillvaro och icke tillvaro, det mänskliga ordet och individens sam
mansatta mångfald. Att upphöja ett tillstånd på bekostnad av ett 
annat innebär att »beröva motsägelserna deras kraft».34 

Karin Boyes och spektrumkretsens syn på den nya sakligheten 
— funktionalismen — innebär en omprövning av begrepp. Den låter 
sig inte reduceras till formspråksexperiment, »funkisvers» eller pri-
mitivism som beteckningen — speciellt i anslutning till Artur Lund
kvists olika programuttalanden — fått i den svenska kulturdebatten. 
Detta kommer inte bara till uttryck i Uno Åhréns direkta defini
tion av termen utan också i numrets enda lyriska bidrag. Bengt 
Gunnar Ekelöfs dikt »Oktoberspegel» består av två strofer utan 
några versaler och skiljetecken och utan den klassiska diktens for
mella karakteristika i fråga om rim, rytm och logisk syntax. Dikten 
går inte att översätta till normalprosa. Ordens materialitet markeras 
genom allitterationer, sinnesanalogier och dess understrukna tona-
litet. Diktens konstruktion tvingar läsaren att »se» på ett nytt sätt: 
sinnessidan relateras till begreppssidan på ett sätt som läsaren måste 
ta ställning till. 

»Psykoanalys och världsåskådning» är den längsta artikeln i 
Spektrums introduktionsnummer. Carl Müller-Braunschweigs inlägg 
är hämtat från den tyska debatten och fungerar som en förklarande 
fördjupning av flera av de övriga bidragen i tidskriften. Speciellt 
utgör den ett viktigt komplement till Karin Boyes essä »Dagdröm-
meriet som livsåskådning». Eftersom Karin Boye gjort översätt
ningen och den av författaren godkända mindre förkortningen, är 
det troligt att hon också valt ut själva artikeln ur Zeitschrift für 
psychoanalytische Pädagogik i avsikt att gå till rätta med vissa 
fundamentala missuppfattningar av den psykoanalytiska teorin i 
den svenska kulturdebatten. 

Carl Müller-Braunschweig slår fast, att psykoanalysen som 
vetenskap inte är någon världsåskådning. De linjer för människans 
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psykosexuella utveckling, som teorin ställer upp, är en abstraktion 
med karaktär av idealtyp och förekommer som sådan inte i verklig
heten. Målet är ingen på förhand uppställd normalitet utan att 
människan så långt som möjligt skall kunna utveckla sina egna inne
boende möjligheter. Att psykoanalysen inte är normerande och att 
teorin inte är någon världsåskådning hindrar emellertid inte att den 
utövar ett starkt inflytande på världsåskådningen. 

Med eller mot sin vilja — i det den uppvisar hur nära det själsliga och and
liga livet är sammanflätat med driftlivet, befriar den människan från den 
högmodiga föreställningen om en allsmäktig vilja, befriar henne från ring
aktningen för den naturliga och driftmässiga delen av hennes väsen, gör 
henne blygsammare genom att uppvisa, hur gärna hon ännu som vuxen 
låter fantasin förfalska en verklighet, som ofta är svår att bära i sin naken
het — leder henne fram till en nyktrare, modigare och fruktbarare upp
görelse med verkligheten och med de uppgifter, som när allt kommer om
kring ligger och väntar endast och allenast inom verklighetens ram.^ 

Den världsbild och den förändrade hållning till världen och livet, 
som psykoanalysen kan bidra till beskriver Carl Müller-Braunsch-
weig dels som en ny kunskap om sig själv och verkligheten, dels 
som en insikt om att världen och livet inte bara kan betraktas 
utan också »hanteras och formas på ett för nutid och framtid 
lyckligt sätt».36 

Spektrums program 

Skillnaden mellan eviga och föränderliga värden, mellan det som är 
och det som kan formas av det givna, visar sig vara en punkt, där 
det gemensamma intresset för en rad kulturfrågor sammanfaller. 
Det gäller uppfostran, konstnärligt skapande, moralisk och rättslig 
ordning, politisk och ekonomisk ordning, upprätthållande av kul
tur och seder. Spektrums program ligger som jag ser det i en öppet 
deklarerad vilja att delta i uppgörelsen med gamla låsande ideal och 
i utformandet av en ny världsåskådning. 

Spektrumgruppens marxistiska skolning går att avläsa i inställ
ningen till humanismen. Den klassiska borgerliga humanismen 
baserade sitt uppror mot de högre stånden på tron på människans 
personliga värde. Den humanistiska ideologin hade en politisk 
funktion, så länge kampen mot ett äldre ståndsbaserat och mono-
polistiskt betraktelsesätt pågick. Den förenade då arbetarklassen 
och liberalismen. Världskriget kastade emellertid omkull tron på 
alla värden och i samtiden förkastades de humanitära idealen öppet 
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av den fascistiska ideologin. Konsekvensen av att betrakta socialis
men som en religion eller en etisk idé i stället för att förankra rörel
sen i konkreta jordiska intressen stod klar för efterkrigstidens 
marxister.3 7 

De institutioner Karin Boye i »Dagdrömmeriet som livsåskåd
ning» utpekar som företrädare för den borgerliga humanismens 
ideella föreställningar är den juridiska, den litterära och den peda
gogiska. Människornas likhet inför lagen hörde till de »naturliga» 
rättigheter, som den klassiska borgerliga humanismen åberopade. 
Karin Boye för i hägerströmsk anda en diskussion om betydelsen 
av den internaliserade bilden av Domaren. Det är idealen, som in
planterats och internaliserats, »samvetet», som talar med domarens 
röst. Det är bilden av Fadern, som har all rätt gentemot det rätts
lösa barnet, som tecknas. De fulländade konstföremålen i en kultur
utveckling, som hör samman med denna samhällsutveckling, har för-
tingligats. Överföringen av kulturtraditionen i skolan har också 
präglats av förtingligandet: det uppväxande släktet bjuds stenar i 
stället för bröd i fråga om andlig kost. Frågan om den enskildes 
ansvar, litteraturens status och funktion och socialisationen förs 
därigenom samman med frågan om människouppfattningen. 
Idéerna får inte längre anses vara förmer än människorna. 

När den klassiska borgerliga humanismen visat sig vara en ab
straktion, riktas strålkastarljuset på den okända, mångskiftande, gåt
fulla varelsen, som kallas människa. Den psykoanalytiska inspira
tionen är främst avläsbar i Karin Boyes tro på att den nödvändiga 
förändringen av livsåskådning är genomförbar. Till synen på den 
nya människan, som skall upptäckas, knyts ett dynamiskt kultur
begrepp: den nya tiden måste ha en litteratur, som står ide levande, 
sökande människornas tjänst, inte en som uppehåller de traditio
nella idealen och därmed tjänar specifika klass- och gruppintressen. 
Att poetiskt gestalta verkligheten främjar utforskandet av den 
okända människan. Att förverkliga det poetiska innebär däremot 
att fortsätta den idealistiska, estetiserande traditionen. 

Det som förenar skribentgruppen i Spektrum är brottet med 
absoluta ideal inom de olika disciplinerna. De tidigare idealen av
slöjas som bärare av bestämda värden. I den äldre värdehierarkins 
ställe söks inom de olika områdena nya samband mellan motsätt
ningar, som tidigare uppfattats som polära, konträra eller varandra 
uteslutande. Det sociala och revolutionära i Spektrum knyts från 
början till grusandet av de gamla frågeställningarna och sökandet 
efter ett språk med vars hjälp de nya och rationellare frågorna skulle 
kunna ställas. Programmet kan inte enbart definieras i politiska 
termer eller specifika förändringar inom delområden som litteratur, 
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arkitektur, film, filosofi eller psykologi. De olika kulturyttringarna 
är ett spektrum, som avspeglar den gemensamma av tiden betingade 
krissituationen. 

Freuds skrift Vi vantrivs i kulturen, som vanligtvis åberopas i 
diskussionen av den svenska primitivismen, kom ut i svensk över
sättning 1932. Men redan 1928 förelåg en översättning av Freuds 
En illusion och dess framtid, en skrift som Freud själv flitigt åbe
ropar i Vi vantrivs i kulturen och som har stor betydelse för ut
formningen av programmet i Spektrum genom att den behandlar 
fadersupproret i kulturrummet. Frågan är hur barnet skall kunna 
axla sin nya myndighet, hur den nya människan skall kunna skapa 
det nya samhället. Freud skriver i En illusion och dess framtid, att 
han tror att den tröst religionen erbjuder människan i en tung och 
grym verklighet aldrig kommer att kunna undvaras av den, som fått 
»det söta giftet» ingjutet i sig från barndomen. Endast den männi
ska, som vågar erkänna sin hjälplöshet och obetydlighet i världens 
maskineri kan överge föreställningen om att vara föremål för en god 
försyns ömma omsorger. »Hon kommer att befinna sig i samma läge 
som barnet, som lämnat fädernehemmet, där det var så varmt och 
behagligt. Men det är väl ändå så, att infantilismen måste övervinnas 
eller hur? Människan kan inte evigt förbliva ett barn, hon måste ut, 
ut i det 'fientliga livet'. Man kan kalla detta 'uppfostran till reali
tet'».38 Freud betonar, att avsikten med skriften varit att visa 
nödvändigheten av att ta detta steg. 

Redan 1928 hade Karin Boye uppmärksammat En illusion och 
dess framtid. I Clarté beskriver hon arbetet som en parallell till 
religionskritiken på 1880-talet, men med den skillnaden att den 
nya psykologin förskjuter världsbilden genom den nya kunskap om 
människan, som den erbjuder. Karin Boyes direkta anspelning på 
religionens tröst i »Dagdrömmeriet som livsåskådning» kan ha 
tjänat som en läsanvisning. Samstämmigheten i Spektrum om att 
lämna infantilismen inom de olika berörda områdena gör att »den 
svåra växten till verklighet»3 9 blir det grundmönster jag väljer att 
följa i Karin Boyes essäistik liksom i den följande undersökningen 
av hennes kritiska författarskap och tidiga skönlitterära prosa. 

Emancipationsprocessens mål är ett medvetande, som överskri
der den traditionella humanismens idealistiska människouppfatt
ning. I den mellanmänskliga interaktionen, i handlandet likaväl som 
i språket, våra berättelser för varandra, finns en möjlighet att åter
upprätta människovärdet. Bara den människa, som vågar uppge sin 
gamla illusion om sig själv, kan i samspel med den andre nå fram 
till en mer funktionsduglig självbild. Om den validerande essensen 
— Gud, far, man — inte längre gäller, tvingas människan skapa 

63 



mening, ordning, pä ett nytt sätt. Det avgörande med en interak-
tionsmodell är att alla blir medagerande i tidsdramat. Värdekriti
ken blir en för alla gemensam angelägenhet. Ingen kan ställa sig 
utanför. Ingen kan heller ställa sig över omvärderingsprocessen, 
varken domare, analytiker eller litteraturkritiker. För Karin 
Boye var den viktigaste uppgiften för den nya tidens konstnärliga 
språk att göra läsaren medveten om sina egna möjligheter som 
människa. Detta sker genom att läsaren blir medskapare av textens 
meningsproduktion. 

Genom att internalisera andras intressen som sina egna berövas 
människan sin egen erfarenhet. Förtryckta grupper som arbetare 
och kvinnor måste i en första fas väckas till medvetande om sina 
egna erfarenheter innan några gemensamma gruppintressen kan 
identifieras och bilda utgångspunkt för politisk kamp. Karin Boyes 
litteraturteoretiska program framstår för mig som ett sådant tidigt 
försök att väcka människan till medvetenhet om sin egen mänsklig
het: sitt människovärde, sitt liv, sina resurser. Utan detta kollektiva 
uppvaknande tedde sig politisk kamp enbart som idékamp utan 
reell förankring. 

Spektrum nr 1 1932 

Spektrum, nr 1, 1932, samordnar värdekritiken med den nya tidens 
konstnärliga uttryck. Det sker dels i teoretiska artiklar, dels i skön
litterär praktik. Numret innehåller dikter av Arthur Rimbaud, Erik 
Blomberg och Karin Boye. Isak Babel och Ebbe Linde bidrar med 
kortprosa och Gösta Adrian-Nilsson (GAN), Otto G Carlsund, S 
Mörner, S Jonson, W Lorenzon, A Olson och E Torén med teck
ningar. De fem senare bildade den av GAN i numret presenterade 
Halmstadgruppen. 

Axel Hägerström inleder numret med en diskussion av hur klass
kampens intressemotsättning kommit att föra fram frågan om män
niskans naturliga rättigheter som en viktig tidsfråga. Hägerström ger 
en historisk översikt över idén om människovärdet som något 
gudomligt i människan. Han betonar, hur det andliga som värde 
kommit att överordnas det materiella och att värdet genom att 
frigöras från de konstituterande livssammanhangen kommit att upp
fattas som absolut. Borgarklassen utformade som uppåtsträvande 
klass idén om alla människors naturliga rättigheter i sitt eget intres
se. Synsättet förkastades dock sedan de själva kommit till makten. 
Exploatering av människor är enligt Hägerström i längden inte möj
lig utan hjälp av föreställningen om den egna härskande klassens 
absoluta rätt. Axel Hägerström varnar den uppåtstigande arbetar -
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klassen, som nu åberopar idén om allas människovärde, för att 
upprepa borgarklassens misstag. 

Erik Blombergs dikt »Ansikten» illustrerar Axel Hägerströms 
beskrivning av de psykiska bojor, de föreställningar, som hindrar de 
förtryckta från att göra uppror. Dikten är skriven på ett enkelt, 
rimlöst lättförståeligt poetiskt språk. 

Axel Hägerström betonar alltså, hur en metafysisk idé i kraft av 
sin upphöjdhet över den faktiska verkligheten har gjort klasskampen 
till en fanatisk kamp av samma slag som ett religionskrig. Artikeln 
illustrerar den målsättning Spektrum delar med acceptera. »Vad 
som först och främst är viktigt i denna splittrade tid är att klara upp 
begreppen, så att vi inte förgör varandra med ord, vilkas innehåll 
och verklighetsvärde vi inte prövat», skriver författarna till accep
terad® 

Karin Boyes översättning av Erich Fromms »Staten som upp
fostrare», hämtad ur Zeitschrift für psychoanalytische Pädagogik, 
är en artikel, som också utgör ett led i spektrumgruppens begrepps
analys. Gamla ärevördiga rättsinstitutioner anklagades i samtids
debatten för brist på ändamålsenlighet. Erich Fromm menar, att 
svaret på varför man håller fast vid rättsväsendet i oförändrad ut
formning bara kan fås, om man bortser från dess betydelse för för
brytare och i stället ser till dess funktioner för den stora massan 
av icke-förbrytare. 

Erich Fromm anser, att strafflagen har till uppgift att upprätt
hålla en strängt patriarkal maktstruktur. Massan påtvingas en faders
bild, där faderns rätt att straffa barnet inkarnerar hans totala makt 
över barnet. Diskussionen av bristen på ändamålsenlighet i straff
rättskipningen kommer, enligt Erich Fromm, inte att leda till 
någon förändring, så länge staten har behov av att använda straff
rättskipningen för ett ändamål, som inte har någonting att göra 
med en ändamålsenlig behandling av brottslingen. Först sedan man 
genomskådat, att straffrättskipningen är ett »instrument att upp
fostra massan i riktning av en konstlad fixering vid den situation, 
i vilken människan 'uppfostrats', det vördnadsfulla barnets situation 
inför fadern», kan en förändring komma till stånd.41 

Det är intressant att jämföra denna artikel, som är ett uttryck 
för Spektrums emancipationssträvanden med Fönstrets reformis
tiska diskussioner inom samma problemområde. Jämförelsen 
accentuerar Spektrums radikala brott med det tidigare systemet 
som förutsättning för att någon reell förändring skall kunna komma 
till stånd. 

GAN presenterar Halmstadgruppen som en internationellt sko
lad, radikal och målmedveten grupp av konstnärer. Avsikten med 
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att överskrida det »personliga» tavelmåleriet är för deras del att 
ställa konsten i samhällets tjänst. GAN karakteriserar gruppens 
brott med den föreställande konsten som det brott med konven
tionen, vilket skall möjliggöra en ny verklighetsupplevelse hos 
åskådaren och åstadkomma en ny »ögats kultur».42 

För litteraturens del beskrivs det nödvändiga brottet med äldre 
konventioner som skall göra ett nytt seende möjligt, genom utdrag 
ur Arthur Rimbauds Les Illuminations i översättning av Gunnar 
Ekelöf. Dessa belyser symbolismen som litterär teknik och markerar 
avståndstagandet från en realistisk eller naturalistisk framställning. 

Erik Mestertons artikel, »Poesi och verklighet i modern engelsk 
lyrik», koncentreras till det nya modernistiska formspråket som 
medel till verklighetsutforskning. Den konventionella uppfattningen 
av det poetiska som andligt upplyftande och välbehagligt har fått 
konkurrens av en annan funktion hos konsten: dess förmåga att 
bryta klichéer och schabloner och därigenom bidra till en ökad 
verklighetsorientering. Filmens och veckopressens uppsving härlett 
till en standardisering och banalisering av människors erfarenheter. 
Genom att föra in känslorna i stereotypa banor för dessa media 
människor bort från verkligheten: de stänger in läsarna i en skugg
värld, där ingenting som sker är nytt och obekant. 

Erik Mesterton betonar, att efter den religiöst-traditionella 
världsbildens upplösning, har poesins uppgift blivit en annan och 
viktigare. »Ett diktverk är, kunde man kanske säga, en maskin med 
vars hjälp man kan fördjupa och stabilisera sin erfarenhet».43 

För Erik Mesterton framstår den moderna engelska lyriken som 
engagerad tidsdikt, en produkt av en svår och genomgripande social 
och intellektuell kris. 

Den nya tiden reser höga krav på tankens och känslans preci
sion, exakthet i uttrycket och psykologisk sanning i dikten. Erik 
Mesterton stryker under, att den nya dikten inte får mätas efter 
principen »Sången ädla känslor föder»: 

om den vid första intrycket ofta verkar desorienterande, är det därför att 
den vill väcka, snarare än uppbygga eller roa. De gängse invändningarna 
mot modernistisk poesi som obegripliga eller mindervärdiga »rent estetiska 
formexperiment» bottna alltför ofta i rena lättjan, i en olust att få sina 
cirklar rubbade, en motvilja att släppa trivsamma tanke- och känslova-

44 nor. ^ 

Erik Mesterton beskriver således brottet med den gamla läsarten, 
innan han övergår till att diskutera det nya modernistiska skriv
sättet. 

Imagismen som stilrevolution grundades på användningen av 
fri vers, visuella analogier och ironi. Med T S Eliot får enligt Mester-
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ton imagismens krav på sinnlig konkretion en mer representativ 
innebörd. »I stället för eteriserande stämningar och abstrakta idéer 
har man personliga symboler, som vuxit fram ur omedelbar upp
levelse, exakt inskrivna känslor, som refereras på en fysisk reali
tet».45 T S Eliot har själv definierat metoden: konstens enda möj
lighet att uttrycka en känsla är att finna ett »objektivt korrelat» 
till den. 

Som en ännu mer väsentlig landvinning betecknar Mesterton 
T S Eliots försök att beskriva en ny kompositionsteknik: i den till 
synes fragmentariska kompositionen, där de olika leden ter sig 
oförenliga, skall sammanhanget skapas genom det intryck av enhet, 
som dikten ger genom att element, vilka tidigare uppfattades som 
varandras motsatser, ingår nya förbindelser med varandra. Skriv
sättet tvingar läsaren till en omorientering på samma sätt som en ny 
upptäckt eller en oväntad händelse gör det. 

Den psykoanalytiskt orienterade författaren Robert Graves 
program skiljer sig från T S Eliots. Graves ser det inte som poesins 
uppgift att låta läsaren känna igen vedertaget poetiska känslor. 
Läsaren skall i stället upptäcka, vad det är han själv verkligen kän
ner. Graves anser det vara diktarens uppgift, att ta på sig medvetan
dets nakna konfrontation med fakta och skapa en ny förbindelse 
mellan språk och verklighet. De modernistiska lyrikerna Edith, 
Osbert och Sacheverell Sitwell har efter många års strävan med det 
nya skrivsättet vunnit erkännande för sitt sätt »att exakt uttrycka 
nyupptäckta, individuellt sedda aspekter av verkligheten som, även 
när den är alldaglig och till synes välkänd, i grund och botten är 
långt mer komplicerad än den vanliga uppfattningen har förmåga att 
urskilja och lust att erkänna».46 Erik Mesterton åberopar Edith 
Sitwells beskrivning av den modernistiska diktens huvudsyfte: 
Dikten har inte till uppgift att göra läsarna till skrämda romantiska 
drömmare, utan att öka deras medvetenhet. 

»Nattens djupa violoncell» 

Karin Boyes dikt i numret är ett exempel på lyrik med modernis
tisk inriktning. Dikten har ingen titel och är inte komponerad efter 
den klassiska diktens mönster. Genom sin teknik värjer sig denna 
typ av dikt för varje försök att ge den en entydig mening, någon 
sorts översättning av vad den betyder. Hela intresset är i stället upp
knutet till språkhändelsen i sig och till vår förmåga att uppfatta 
denna händelse som meningsbärande. Detta innebär å andra sidan 
inte att dikten måste uppfattas som ett autonomt estetiskt objekt, 
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en föreställning som ju Karin Boye tagit avstånd från i »Dagdröm-
meriet som livsåskådning». Tvärtom lämnar övergivandet av de 
gamla invanda rollerna i fråga om diktare-dikt-läsare utrymmet 
öppet för en ny upplevelse av samtliga elements betydelse. Mötet 
med ett du, en annan, den andre, som beröringen av tillvarons 
innersta i ett tillstånd av hänryckning, gestaltas på kärlekens och 
mystikens språk. Mötet kan utspelas mellan ordets begreppssida 
och dess sinnessida, det kan tänkas ske mellan olika sidor av själen/ 
psyket och det kan vara läsarens möte med författaren i en roll eller 
situation, som han eller hon känner igen som sin egen. 

Erik Mesterton har just med Edith Sitwell som exempel beskri
vit skillnaden mellan ett skapande, kreativt språkbruk och en i 
formler och konventioner stelnad språklig attityd. Karin Boyes 
dikt »Nattens djupa violoncell» skapar medvetenhet om skapelse
processens grund i ett dionysiskt urelement: det sexuella, kropps
liga, sinnliga, utan vilket ingen kreativitet är möjlig. Karin Boye går 
dessutom längre än Robert Graves och menar, att det inte bara är 
poeten som skall ta på sig rollen av att konfrontera verklighetens 
nakna fakta för att bryta igenom The Cool Web — den ridå språket 
väver mellan människa och värld. »Nattens djupa violoncell» inne
bär ett löfte om vad »the awful daring of a moment's surrender» 
skulle kunna innebära för var och en som vågar riskera sitt med
vetande i konfrontation med verkligheten, avskalad all romantisk 
förklädnad. 

»Nattens djupa violoncell» får sin betydelsemättnad genom 
att spänningsförhållandena i dikten fördjupar det klassiska dramats 
katharsisbegrepp. I mörkrets och föreställningarnas upplösning i 
ljuset, vid stranden av den eviga pånyttfödelsens hav, i det tre 
gånger upprepade Du! förenas den psykoanalytiska teorins huvud
tes om det förträngdas återkomst, uråldrig fruktbarhetsmyt och den 
konstprincip, som i det grekiska dramats rening såg ett möte mellan 
tanke och känsla. Den totala hängivelsen, extasen, bryter upp 
människans rustning, hennes kunskap och vilja, och låter på nytt 
hennes sinnen komma i beröring med verkligheten. De moderliga 
elementen — natten, havet, drömmen, det blommande — förknippas 
med upplösningen av låsande mönster och med födandet, skapan
det. 

Textualiteten, textytans konkreta organisation, är menings
bärande i dikten. Spelet mellan mörka och ljusa, mjuka och hårda 
vokaler, allitterationer som binder samman ord i nya kombina
tioner, upprepningar som stryker under, paralleller, typografiska 
arrangemang, som gör en figur framträdande, och en rytm, som med 
sina dubbelbetoningar suggererar en sugande, vaggande långsamhet, 
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strukturerar dikten. Naturelement hör samman med kulturelement 
som musikinstrumentet violoncell och en berättargenre som sagan: 
»långt östan om allt jag vet,/ långt västan om allt jag vill...». 

I »Nattens djupa violoncell» används iögonfallande typografi
ska arrangemang för att dirigera uppmärksamheten i en speciell 
riktning. Textens övergripande symbol — måsen — får sin mening 
genom diktens egen uppbyggnad. Texten riktar från början upp
märksamheten på sin egen teknik. På drömmens vis står bild vid 
bild. Här möter fria och oväntade associationer. Det är en dikt som 
måste tolkas av sin läsare. Karin Boyes språkattityd präglas av ett 
tänkande, som utlöses av att det omedvetna aktiveras. Denna form 
av tänkande är densamma som den som är utmärkande för barn 
under de första levnadsåren och har därför av Freud kallats primär-
processtänkande. Detta tänkande är nära förbundet med sexualitet, 
drift och lustuppfyllelse. Sekundärtänkandet är den bundna form av 
psykisk energi som bestäms av individens realitetsorientering. Det 
är inriktat på problemlösning, logiskt tänkande och önskan om 
kommunikation. Det konstnärliga skapandet kan ses som en form 
av frivillig regression till en tidig och kreativ form av tänkande. 
Materialet, som kommer fram under konstnärens inspirationsfas, 
kan under bearbetningsfasen integreras med ett medvetet och 
meningsskapande sammanhang.4 7 Dikten kan därigenom — liksom 
människan — sägas ha en sida, som är knuten till trance och dröm, 
och en, som är knuten till en kontrollerande rationalitet. Karin 
Boyes kamp mot det rådande systemets form av rationalitet, det 
tolkningsmonopol på värld och liv som upprätthålls, är hennes 
specifika form av modernism. Hennes »primitivism» består av ett 
återvändande till den icke manipulerade ur-riten, mysteriernas 
Eleusis, den död vi måste igenom för att kunna utvecklas till det vi 
som människor var menade att bli. 

Dikten är en inbjudan till gom och öra lika mycket som till 
tanke och känsla. Sinnena förenas i det visuella elementet, men 
begränsas inte till det. Snarare betonas det poetiska språkets oanade 
möjligheter att skapa mönster för vår upplevelse. Det sker främst 
genom de olika sinnesanalogiernas och antitesernas uppgående i 
varandra. Det enda upprepat isolerade ordet, bländvitt, som står i 
slutposition, är inte enbart förknippat med det jublande löftet om 
salighet. Medvetandets konfrontation med varat kan blända den 
seende: den förnyande, omedelbara upplevelsen kan leda till för-

A. Q 
intelse. Den som skådar Gud/ljuset/den rena idén sägs dö. Detta 
hindrar inte att själva strävandet efter det osägbara kan bli driv
kraften i det poetiska språkarbetet. Det finns ingen direkt kanal 
mellan det omedvetna och det medvetna. Språket, dialogen, den i 
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texten inskrivna relationen mellan ett jag och ett du och mellan 
jaget och världen är vår enda väg till medvetenhet och identitet. 
Karin Boye förenar sin tro på individens emancipation med det 
nya poetiska språkets möjligheter. 

I »Nattens djupa violoncell» tillämpar Karin Boye spektrum
kretsens övergripande målsättning. Mot ett kärleksideal utformat i 
ett bestämt ekonomiskt och patriarkalt system ställer Karin Boye 
upp kärleken som en emancipatorisk och omskapande kraft. För 
Karin Boye framstår det rådande abstrakt-etiska människoidealet 
som en form av döden-i-livet. Den asketiska uppfattningen av köns
kärleken, kulturens och patriarkatets reglering och kontroll av 
sexualiteten, hämmar människans växt till människa. Det out
forskade driftlivets förmåga att öka livskraften och nyskapa män
niskan är den grundupplevelse, som gestaltas i »Nattens djupa 
violoncell». Karin Boye ansåg att psykoanalytisk teori och marxis
men genom sitt avslöjande av dolda sammanhang arbetade i en 
gemensam riktning mot medvetandegörande och frigörelse. I 
»Nattens djupa violoncell» visar Karin Boye, hur konsten också är 
ett medel till frigörelse från omyndiggörande, utnyttjande och för
tryck. Karin Boye bryter i sin dikt mot en idealiserad livstolkning 
och ställer liksom de engelska författarna, som Erik Mesterton be
skriver, som dess motsats den nyskapelse, som sker genom en ny 
organisation av livsmaterial och känsloresurser. Den nya organisa
tionen sker genom det konstnärliga språkarbetet. 

Temat död-nyskapelse utvecklas i Karin Boyes tre efterföljande 
artiklar i Spektrum och varieras i de tre kvinnoromanerna A st arte, 
Merit vaknar och Kris. »Nattens djupa violoncell» publiceras liksom 
översättningen av T S Eliots dikt Det öde landet i diktsamlingen 
För trädet skull 1935. I sammanställningen av kärleksdikterna i 
För trädets skull belyses »Nattens djupa violoncell» av dikter som 
»Valborgsnatt», »Kerub», »Ja visst gör det ont» och »Avsked», som 
alla varierar temat »dö och bliv», som återfinns i tolkningen av 
Goethes dikt »Salig längtan», vilken också ingår i samlingen. Kravet 
gäller att totalt överge en gammal ordning för att nyskapandets 
livsviktiga funktion skall kunna upprätthållas. Att låta jaget upp
lösas i drifternas kaos, mystikens gudssammansmältning eller den 
konstnärliga inspirationens regressiva fas är ett tillstånd, som kan 
frigöra människan enbart under förutsättning av att hon inte i den 
efterföljande bearbetningsfasen låter den frigjorda formen av 
psykisk energi uppslukas av de gamla låsande och hämmande 
idealen och verklighetsföreställningarna. Den måste användas till 
att bryta upp dessa föreställningar, om någon nyskapelse skall ske. 

Givetvis finns det ingenting i själva den kreativa processen som 
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skiljer den kvinnliga konstnären från den manlige. En avgörande 
skillnad ligger dock i att inspirationsfasen beskrivs med karakteris-
tika, som vanligtvis knyts till kvinnor, medan bearbetningsfasen 
betecknas med begrepp, som traditionellt knyts till maskulinitet. 
Som helhet kräver den konstnärliga verksamheten som offentlig
hetshandling egenskaper som historiskt har identifierats med masku
linitet. Virginia Woolf har i essän »Professions for Women»49 pekat 
på vilka fundamentala svårigheter och störningar den kvinnliga 
konstnären utsätts för under den kreativa processen. De manliga 
projiceringarna av kvinnlighet — ängeln och monstret — måste 
kvinnan döda i sin egen föreställning, innan hon som integrerad 
person kan ägna sig åt skapande verksamhet. Hon får heller inte 
snegla på den rådande kulturella värdesättningen och förståelsefor
men utan hålla sig till sin egen verklighetsupplevelse. 

Könsperspektivet avspeglar sig i en intressant motsättning i 
behandlingen av problemet med kulturens sterilitet, den förlorade 
förbindelsen mellan sexualitet och kreativitet. T S Eliot tolkar i Det 
öde landet tidens kris som centrerad kring den manliga skaparkraf
ten. Den manliga sexualiteten är den självklara och oreflekterade 
utgångspunkten för D H Lawrence litterära-religiösa mytbildning 
liksom för de svenska sexualmystikerna. Karin Boye griper i sin dikt 
»Nattens djupa violoncell» tillbaka på gamla fruktbarhetskatego
rier, till en tid, då jordens helighet och födelsemysteriet ännu för
knippades med det kvinnliga. Detta är ett uttryck för att kvinnlig 
sexualitet — och därmed kvinnligt skapande — alltid lytt under 
andra lagar än den manliga. Kulturens krav på att betrakta det 
manliga perspektivet som centralt och överordnat leder till att det 
blir det enda meningsskapande och hindrar kvinnors livstolkning 
och perspektiv på världen från att uppfattas som allmängiltigt. 

I diktens koncentrerade form möter i en enda bild ljussegern, 
genombrottet och nyskapelsens under. Dygnsrytmens växlingar, 
himlakropparnas vandringar och urhavets eviga andning är den bak
grund mot vilken det tre gånger upprepade tilltalet Du! avtecknar 
sig. Tretalet i sig symboliserar mångfald och skapande kraft, den 
tillväxt och rörelse framåt, som besegrandet av tvåtalet i en ny 
syntes innebär. Mötet, sammansmältningen med duet leder till 
att materien blir tyngdlös, jaget upplever sig som en fågel — en 
själ, en ande — och sagan, myten, är på nytt livgivande. Jagets 
slutliga kontakt med tillvarons innersta sker i ett bländande ljus. 
Den fysiska sinnesutvidgningen från syn och hörsel till smak, lukt 
och känsel har en parallell i att elementen jord och vatten i den 
avslutande sekvensen kompletteras med luft och ljus (eld). Rörelse
verben, som först betecknar utspridning, gränsutplåning och vågor
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nas gång ändras till en uppåtstigande rörelse vid mötet med duet. 
Känslan av att sväva, dricka salighet och beröra livets mysterium 
får en stark poetisk laddning, genom att den av sammanhanget inte 
kan tolkas entydigt vare sig i religiösa eller erotiska termer. Tre
talet återkommer i det jag, som är subjekt till verben svävar, dricker 
och rör. Återigen äger det typografiska arrangemanget en menings-
producerande funktion. Sidoställandet av var de livgivande källorna 
finns: »långt östan om allt jag vet/ långt västan om allt jag vill» 
lägger med sina två parallellställda jag ytterligare tyngd under det 
tredje jaget, det handlande, som vilar på breda vingar och dricker 
kunskap ur djupa källor. 

Fågeln, själssymbolen, är varken duvan eller örnen50 utan en 
havsfågel, den vita måsen. Kanske är den släkt med albatrossen i 
Coleridges »The Ancient Mariner».Liksom Coleridge och Wordsworth 
med Lyrical Ballads 1798 sökte sig mot en dikt, som skulle berätta 
om själens avgrunder för en läsekrets, som tröttnat på att höra om 
den förnuftsstyrda människan, så sökte sig Karin Boye mot en ny 
tidsdikt. Också Baudelaire använder albatrossen som symbol för 
konstnärens uppgift i den moderna tiden.5 1 I sin uppgörelse med 
romantikens transcendens som poetiskt ideal utgör Baudelaires 
modernistiska projekt en intressant förlaga till Karin Boyes. Verk
lighetsflykten skall i båda fallen ersättas av en dikt, som utan att 
förlora förbindelsen med den konkreta verkligheten lyfter för 
poetisk flykt. 

Dikten »Nattens djupa violoncell» har varit mycket uppmärk
sammad i forskningen kring Karin Boye. Margit Abenius knyter i 
Drabbad av renhet diktens innebörd till det faktum att den »är 
framsprungen ur en kärleksupplevelse med en man», något som hon 
lägger till grund för att gängse könsschabloner skulle vara diktens 
»objektiva korrelat» i T S Eliots mening. Karin Boye skulle i sin 
dikt, som citeras i sin helhet, ha skapat en konkret värld bortom 
logiken. »Med exakt realism återger den en ovanlig spänning mellan 
manligt och kvinnligt: på en gång mjuk hängivenhet och dristigt, 
dominerande initiativ».5^ Erik Hjalmar Linder löser problemet med 
skildringen av hängivenheten på annat sätt i sin litteraturhistoria: 
»Nattens djupa violoncell», som troligen bygger på erotiskt motiv, 
kanske på religiöst, möjligen på båda, men som i varje fall uttrycker 
en extatisk-kosmisk upplevelse av stor styrka, måste citeras helt».53 

Gunnar Brandell hänför i sin litteraturhistoria dikten till den grupp 
av dikter i För trädets skull, som betecknar ett nytt lyriskt genom
brott för Karin Boye. Han citerar senare delen av dikten som ett 
exempel på den extatiska längtan att nå ut över sig själv, som Karin 
Boye ger uttryck för. Han anser, att hon hävdar sin egenart gente-
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mot de manliga svenska modernisterna. »Karin Boyes tidigare dikt
ning hade haft ett drag av reflekterad lärodikt /.../ men nu försökte 
hon ge ett direkt uttryck åt en mystisk insikt, orörd av varje efter
tanke».54 

Trots ansatsen till en förändrad läsart stannar dessa forskare 
inom expressionsestetiken. Jag har varit angelägen om att foga in 
»Nattens djupa violoncell» i dess sammanhang i Spektrum, eftersom 
jag vill placera in dikten med dess djärva språkarbete i den tidiga 
svenska modernismen och närmast beteckna den som en form av 
imagism i T S Eliots efterföljd. I det följande numret av Spektrum 
publiceras Karin Boyes och Erik Mestertons översättning av T S 
Eliots The Waste Land. 

»Om litteraturkritik» 

Karin Boye analyserar i sin essä »Om litteraturkritik» i Spektrum det 
delelement inom den litterära institutionen, som litteraturkritiken 
utgör. Karin Boye ansluter sig här till den internationella konstde
batten och diskuterar den idealbildning, som ligger bakom och styr 
litteraturkritiken. Den nyorientering inom kritiken, som hon plä
derar för, sammanfaller med den emancipation hon skisserat i 
»Dagdrömmeriet som livsåskådning». Karin Boye avvisar en ahisto-
risk och estetiserande litteratursyn som icke funktionell i sam
tiden. Genom att avgränsa en bestämd världsåskådning, bestämda 
ämnen och bestämda uttryckssätt som litterära spelar litteratur
kritiken en stor roll för verklighetstolkningen. Kritiken kan komma 
att spela rollen av fadersauktoritet genom att under täckmantel av 
estetisk bedömning upprätthålla andra värden, som t ex moraliska 
och samhälleliga. Karin Boye avser med sin essä att accentuera 
kritikerns personliga ansvar för sin verksamhet. Hon ställer det 
bekväma fasthållandet av en traditionell läsart mot den moderna 
konstens krav på att avläsas på sina egna premisser. 

I artikeln »Om litteraturkritik» står ett kvalitativt litteraturbe
grepp mot ett kvantitativt, ett som betraktar läsaren som aktiv 
meningsproducent mot ett som ser honom som passiv konsument. 
Den kvantitativa kulturuppfattningen, som betonar det skapade 
i stället för det skapande, beskrivs enligt Karin Boye som den 
dominerande. I stället för att rekommendera läsning av så många 
böcker som möjligt bör målet vara att kritikern hjälper den i ett be
stämt livssammanhang verksamma människan fram till läsning av 
verk, som kan vara just henne till hjälp. Konstnärlig betygsättning, 
»stjärnor i en litterär Baedeker»'55 är inte till någon vägledning. 
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Kritikens syn på placeringen av författarna inom den etablerade 
författarhierarkin som sin huvuduppgift motarbetar också tanken 
på att författarens mål kanske var att bli en makt i levande själar. 
Recensentens betygsättning på smakomdömets grund fungerar som 
reklam och bestämmer bokens öde på varumarknaden. Karin Boye 
önskar att recensionen i stället skulle vara en analys, som dels 
underlättade att boken hittade fram till den läsare den hade något 
att ge, dels skapade förståelse för den. 

Smaken är en dålig vägvisare för läsaren, eftersom den varken 
har några mått eller några mål. Det utbroderade smakomdömet, 
dikt om dikten, finner Karin Boye vara den vanligaste recensions
formen. Visserligen går det inte att undvika smakomdömet inom 
litteraturvetenskapen — redan i urvalet av fakta som omnämns 
ligger en smak- och värdedeklaration. Men ingen är tvingad att 
stanna vid smakomdömet enbart. Det Karin Boye beklagar inom 
litteraturkritiken är mindre det som finns än det som fattas. 

Det referat, som inleder många recensioner, är ett försök att 
hjälpa läsaren att förstå boken. Tyvärr brukar det, enligt Karin 
Boye, oftast misslyckas, »då kritikern också här, när han skall 
återge, fäster mer vikt vid sina egna starkaste intryck under läs
ningen än vid det författaren har sett som det väsentliga».56 En 
annan hjälp till läsförståelse är att foga in boken i något samman
hang. Att passa in författare och deras verk i ett historiskt samman
hang är ju litteraturhistoriens uppgift. Kritiken ingår som littera
turvetenskaplig disciplin som del i det arbetet. De recensenter, 
som passar in den enskilda boken i sammanhanget författaren — 
ett personhistoriskt, psykologiskt sammanhang — går i rätt riktning. 
Tyvärr brukar de inte nöja sig, förrän de även i detta fall nått fram 
till det överordnade målet: smakomdömet. 

Utanför det personhistoriska sammanhanget går kritiken i allmänhet inte. 
Och ändå är varenda bok en knutpunkt, där århundradens skilda ideer 
från helt olika kulturvärldar löper samman. Det finns ingen bok, som inte 
låter sig infogas som länk i ett otal världshistoriska kedjor, ingen, som inte 
bygger på bestämda tidstypiska, lokaltypiska, klasstypiska förutsättningar 
och just från den synpunkten, alltså frånsett sin konstnärliga halt, vore 
värd att analyseras av någon som kunde det. 

/.../ 
Insikt i litteraturens sammanhang — livsåskådningarnas och idealens vand
ringar och omvandlingar, deras kamp och deras sammansmältningar, deras 
psykologiska bakgrund, deras sociala orsaker och verkningar — allt detta 
har kritiken i stort sett skjutit åt sidan, även när den erkänt ett sådant 
sammanhang, för att i stället ägna sig uteslutande åt betygsättningen på 
grundval av smakomdömet.5 ̂  
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Att tro att den »radikala» litteraturkritiken, som gjort uppror mot 
den »konservativa», skulle vara av den önskade arten är fel, anser 
Karin Boye. Gränsen mellan »radikal» och »konservativ» litteratur
kritik är flytande för att inte säga obefintlig. Partipolitik och er
kända smakdomare avgör i stället alltför ofta betygsättningen. 
Frågan om metod är för Karin Boye densamma som frågan om livs-
och samhällssyn och alltså en kulturpolitisk vattendelare inom 
litteraturkritiken av långt mer avgörande slag än partipolitiska ställ
ningstaganden och personliga sympatier. 

Saklighet är det botemedel Karin Boye rekommenderar mot 
litteraturkritikens sjukdomar. Hon ser det inte som självklart att 
alla författare är goda kritiker. Ovanan att betrakta kritik som 
litteratur om litteratur och inte som litteraturvetenskaplig disci
plin har gjort att värdet av en recension anses ligga i »en känslig 
prosa och vackra liknelser».58 Diktare som kritiker och kritiker 
som diktare blir i skydd av osakligheten ett missförhållande. Saklig 
kritik kan leda till en diskussion av idéer och vad som står bakom 
idéer. Ett smakomdöme däremot kan bara bemötas med ett annat 
smakomdöme, meningsutbytet leder till fejder mellan enskilda 
personer eller mellan litterära miljöer. Alternativt lyckas en enda 
litterär miljö dra till sig många tongivande namn och krafter och 
»bilda ett slutet rum, där ett smakomdöme återkastas tillräckligt 
fylligt för att bli övervägande auktorativt också för utomståen
de». 

Att en kamp mellan enskilda fåfängor enbart är cirkus, det är utan vidare 
klart. Men också striden mellan litterära miljöer är mycket litet frukt
bärande. En sådan miljö har visserligen alltid sina bestämda rötter i sam
hällslivet, men blir som miljö knappast någonsin representativ för något 
större folkskikt. De kämpande idéerna speglar däremot som regel viktiga 
skeenden och strävanden i tiden. Litteraturkritik av person- och miljö
prägel blir därför en enskild angelägenhet långt från alla genomgripande 
strömningar i tiden — även om den skulle väcka en del uppmärksamhet 
bland andra skribenter — medan saklig kritik kommer att stå i mottagande 
och givande kontakt med ett levande nu.^ 

Liksom essän »Dagdrömmeriet som livsåskådning» är »Om litteratur
kritik» uppbyggd över motsättningar, som inte försonas utan rela
teras på olika sätt, så att ett strukturellt mönster framträder. Makt, 
dominans och överordning, som tidigare skymts, visar sig stå i be
stämda intressens tjänst. 

Läsningen som resa initieras av bilden av kritiken som en litte
rär Baedeker, där läsaren/konsumenten väljer böcker efter stjärnor. 
Massrecensionernas karaktär av förlagsreklam naglar fast den typen 
av kritik vid de styrande ekonomiska strukturerna. Det ur sitt 
sammanhang ryckta estetiska föremålets karaktär av marknadsvara 
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blir då dess helt dominerande egenskap. Den resa Karin Boye plä
derar för har en annan karaktär. Bilden av det växande, organiska, 
knyts till den reflexion läsandet givit. Resan i text, tid och rum är 
värd att göra för den nya pusselbit läsaren kan passa in i den värld 
han tidigare behärskade. Läsaren kan uppleva relationen mellan det 
litterära verket och sitt eget liv och sina egna strävanden. En sådan 
läsare är betjänt av en kritik, som placerar in boken i ett övergripan
de historiskt-socialt sammanhang. 

Bilden av den »sjuka» litteraturkritiken, som skulle kunna botas 
med asketisk saklighet, är väl vald med tanke på den högfrekventa 
användningen av »sjuk» och »frisk» som honnörsord inom den ton
givande samtidskritiken. Den ofruktbara kritiken leder endast till 
en strid mellan enskilda fåfängor och litterära kotterier. Den frukt
bara kritiken kan däremot genom sin inriktning på saklighet och sin 
förankring i den historiska situationen bli ett verksamt forum för 
den pågående idékampen. 

I essän »Om litteraturkritik» betonar Karin Boye liksom i »Dag-
drömmeriet som livsåskådning» litteraturens funktion som livshjälp. 
Brottet med en konsumtionsideologi till förmån för en produk
tionsideologi nödvändiggörs av läsarens nya roll: läsaren/kritikern 
måste uppleva sig som delaktig av meningsproduktionen vid textav-
läsningen. Kritikerns domaransvar måste vara att redovisa den unika 
insikt verket givit honom eller henne. Den moderna experimente
rande litteraturen flyttar över intresset från färdigskapad mening 
till den process, varigenom mening skapas i det lästa. Kritikern 
måste fästa vikt vid den teknik för presentation av verkligheten, 
som författaren använder. Psyket uppfattas inte längre som passiv 
mottagare av intryck utifrån utan perceptionen framstår som en 
aktiv, verklighetsstrukturerande psykisk process. 

Det finns en likhet mellan Karin Boye, som i Spektrums inled
ningsartikel menar att »de mänskliga livsformer, som är samtidens» 
utgör källan till alla kulturyttringar, och den samtida Virginia 
Woolf, som proklamerar, att det skett en förändring av alla mänsk
liga relationer, som startade redan 1910 och fördjupades i och med 
kriget, och att det samtidigt skett en förändring inom religion, 
sedlighet, politik och litteratur.61 Detta medför en ny relation 
mellan författare, läsare och text. Förändringen av de mänskliga 
relationerna manifesterar sig i sökandet efter ett nytt litterärt 
språk i vars termer den nya tidens verklighetsuppfattning skulle 
kunna uttryckas. Virginia Woolf anser, att den nya experimenteran
de stilen aktiverar läsarens skepticism mot den gamla realismen och 
uppmuntrar en ny, mer kreativ medvetenhet hos såväl författare 
som läsare. 
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Karin Boyes krav på saklig litteraturkritik innebär ett intellek
tuellt förhållningssätt till människors möjligheter och behov inom 
den historisk-sociala ramen. I motsats till Bööks litteraturkritiska 
metod vill Karin Boye göra läsaren medveten om samtidens förhål
landen och även om den enskildes förmåga att ta sitt ansvar för den 
fortsatta utvecklingen. Funktionalismens appell: »Acceptera verklig
heten, så att du kan förändra den!» ligger till grund för kravet på 
en förändrad målsättning för litteraturkritik och litteraturforskning. 
Den auktoritära förmyndarattityden inom kritiken upprätthåller 
däremot ett försvar mot all nyordning inom litteraturen, eftersom 
debatten om estetiken bara var toppen av det isberg, som utgjordes 
av Moralen, Bildningen och Sanningen. »Om litteraturkritik» är en 
funktionalistisk appell till publiken att sluta upp med att ha den 
förtorkade och avskärmade esteten till litterärt ideal och i stället 
sätta upp den i ett bestämt livssammanhang skapande och verk
samma människan som förebild. Människan, som i den klassiska 
borgerliga humanismens föreställningsvärld var ett väsen utrustat 
med bestämda fri- och rättigheter och med lika bestämda sedliga 
och religiösa ideal, framstår för kulturradikalerna som en tom 
abstraktion. Mystisk idealisering är inte människorna till hjälp i 
kampen för reella intressen. För att kunna föra den kampen måste 
människan definieras som ett konkret, sinnligt väsen och företräda 
verkliga, sinnligt angivna intressen. 

Den dominerande riktningen inom den svenska litteraturkri
tiken 1932, ansåg att det räckte med att kritikern delgav publiken 
sina intryck av det lästa. Detta förutsätter samma stabilitet i atti
tyder och delade världsuppfattning, som var utgångspunkt för 
1800-talets litterära konventioner. Mot detta ställer Karin Boye sitt 
krav på att kritikern skall delge publiken sin förståelse av det lästa. 
Detta skulle bereda väg för en möjlig förståelse också av den littera
tur, som i stället för att söka samförstånd, utmanade publikens hela 
värd e s kala. 

Den nya litteraturkritiken 

Med den miljö, som dragit till sig många tongivande namn och 
därför blivit en auktoritet i samtiden, avser Karin Boye otvivel
aktigt Fredrik Böök och hans efterföljare iden svenska huvudstads
pressen. Som ett alternativ till den dominerande riktningens metod 
att genom psykologisk analys pröva varje författares personlighets
värde så som det yttrar sig i det litterära verket, framstår 1932 den 
kulturradikala falangens krav på tidsmedvetenhet i dikten. 
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Victor Svanberg och Erik Blomberg har betraktats som den 
svenska radikala litteraturkritikens främsta representanter på det 
tidiga 30-talet. De var aktuella genom utgåvan av Poesi och politik 
och Tidens romantik på Frontens förlag 1931. Deras alternativ till 
den dominerande borgerliga litteraturkritiken har dock allvarliga 
brister. Victor Svanbergs syn på dikten som verklighetsspegel gör 
hans essäistik mekanisk och därmed programmatisk och entydig. 
Erik Blomberg vacklar mellan å ena sidan en grundläggande huma
nistisk idealism, som försöker fylla de gamla allmänbegreppen med 
nytt innehåll, och å andra sidan efterkrigstidens socialistiska analys 
av värden och sanningar.6 ^ 

I Spektrums första nummer utlovas ett bidrag från Hagar Olsson. 
Det inflöt inte, men det är en viktig angivelse, eftersom den för
binder spektrumgruppen med den form av radikal litteraturkritik, 
som Hagar Olsson utvecklat. I essäsamlingen Ny generation, 1925, 
beskriver Hagar Olsson de unga diktarnas uppbrott från såväl 
esteticism som individualism. Hagar Olsson poängterar där, att de 
modernas utopi inte är metafysisk. Dess förverkligande är något 
som pågår i samtiden och siktar på framtiden. Den nya versen har 
befriat sig från den romantiska lyrikens grannlåt och står närmare 
en prosa, som förenar realism med utopi. Den nya generationens 
utopi kräver strid. De gamla idealen måste bekämpas. Skönheten 
-helheten är något de unga måste tillkämpa sig. 

Hagar Olsson utgick också ifrån, att det nya modernistiska 
formspråket måste avläsas med en annan teknik än den klassiska 
traditionens litterära uttryck. Hon utvecklade för den skull en kri
tisk modell med intuitionen, inlevelsen, som grund för litterär ana
lys. I motsats till Hans Larsson, som i sin estetik inte ser någon mot
sättning mellan intuition och intellekt, mellan upplevelsen av ett 
konstverk och analysen av det, behåller Hagar Olsson Bergsons upp
fattning avintuitionoch intellekt som två skilda men varandra ömse
sidigt påverkande mänskliga kunskapsorgan.63 

Genom sitt krav på en förändrad tolkningsmetod aktualiserar 
Hagar Olsson, att litteraturanalys inte är något som följer ett för 
alla tider givet mönster. I vissa kulturer fungerar analysen som fri
görelse: den är ett medel att revidera, omvärdera och bryta med ett 
dött förflutet. I andra kulturer är analysen reaktionär: den är ett 
uttryck för rädsla och instängdhet.64 I inledningsessän i Arbetare 
i natten (Stockholm, 1935) beklagar Hagar Olsson den vetenskap
liga litteraturanalys, som vandrar runt i en tröstlös kretsgång kring 
»innehåll» och »form», stilriktningar och »påverkningar», oförmögen 
att lämna det »avspeglandets» skede, som dikten för länge sedan 
lämnat bakom sig. Dikten har i vad Hagar Olsson kallar »personlig 
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livstillägnelses glöd» fått en funktion som levande och verkande 
kraft i kulturen. Å andra sidan har dikten hämnats på den reaktio
nära litteraturanalysen på samma sätt som allt levande hämnas på 
det mekaniska: den har slutit sig kring sin sanning.65 

Både Hagar Olsson och Karin Boye framstår för mig genom sitt 
sätt att värna om och hjälpa fram den nya tidens dikt som represen
tanter för en ny och emancipatorisk litteraturkritik. I sin essä »Om 
litteraturkritik» fäster Karin Boye störst uppmärksamhet på faran i 
att bibehålla den rådande inriktningen inom den kritiska institu
tionen. Direkt efter essän följer Karin Boyes och Erik Mestertons 
översättning av T S Eliots The Waste Land, ett diktverk som direkt 
utmanar den förhärskande läsarten och dess förståelseform. I sina 
följande essäer i Spektrum utvecklar Karin Boye sin syn på den 
moderna konstens sätt att skapa sammanhang i text på andra sätt 
än genom konventionella narrativa metoder. Skiftet från en kon
centration på representation av yttervärlden till ett intresse för det 
upplevande subjektets förmåga att skapa mening i en komplex verk
lighet utmärker mellankrigsmodernismen som litterär rörelse, vilket 
framgått för Spektrums läsare av Erik Mestertons essä om den 
moderna engelska lyriken. 

Karin Boyes primära intresse är den moderna människans aukto
ritetsuppgörelse och emancipation, hennes ökade medvetenhet om 
sig själv och sina resurser. Karin Boyes radikalitet förenar ideologi
kritik med en problematisering av författarsubjektiviteten och den 
meningsskapande processen. Enbart idologikritik förändrar inte den 
gamla »teologiska» hermeneu tiken. Kritiken bedrivs bara med andra 
ideologiska förtecken. Den ärlighet och representativitet, som 
Victor Svanberg och Erik Blomberg kräver av författaren, är den
samma som den dominerande inriktningen inom den kritiska insti
tutionen kräver. Vid sidan av Victor Svanberg och Erik Blomberg 
som exempel på insatser, som gör det möjligt att på det tidiga 30-
talet tala om en radikal litteraturkritik som ett alternativ till den 
borgerliga hegemonin, skulle jag vilja föra fram Spektrum som 
forum för den nya litteraturkritiken. Där utvecklades ideologikri
tiken men förknippades också med den nya modernistiska esteti
ken. 

Spektrum nr 2—4 1932 

Utvecklandet av såväl ideologikritik som en förändrad syn på este
tiken sker med Erik Blombergs essä »Författaren och tiden» i Spek
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trum, nr 2, 1932, och Erik Mestertons »T S Eliots metod» i Spekt
rum, nr 3,1932. 

Erik Blomberg utgår i sin kritik från begreppet »stor tidlös 
dikt». 

Man har väl från början menat, att denna dikt är stor nog att gälla för alla 
tider, och att den väl alltså borde vara så litet tidslös som möjligt. Men nu 
har ju det, som vill omfatta allt, en säregen böjelse att på samma gång vilja 
frigöra sig från allt. Den allsmäktige Skaparen lösgör sig från universum, 
sin egen skapelse, och blir därigenom absolut — ab omne alio solutus — 
från allt annat skild. 

Diktaren är för många en miniatyrgud. I sitt verk tros han suveränt 
behärska det universella stoffet. Och i de troendes ögon ställs han sålunda 
över tid och rum. " 

Erik Blomberg illustrerar sin tes om tidens betydelse med bilden av 
det grekiska templet, som en gång hade en levande funktion, men 
som nu övergått till att bli enbart en skön form, en idé, ett estetiskt 
ideal. »Den gängse traditionalismen förnekar denna skillnad. Den 
erkänner endast ett tempel, det idealiska, det absoluta, det norm
givande».^ Erik Blomberg ser i templet en kliché, som allt sämre 
täcker sitt ursprungliga innehåll av liv och verklighet. 

Erik Blomberg uppfattar den nya tidens diktare som medvetna 
om, att dikt är tidsbetonad och verklighetsbestämd. För dem inne
bär tradition inte bara samband utan också konflikt och frigörelse. 
Konstnärens uppgift är »att tränga in i verkligheten för att skapa ny 
verklighet».68 Genom att vägra överta traditionella uttrycksformer 
och i stället skapa nya ur sin egen verklighetsupplevelse kan dikta
ren ge uttryck för den nya tiden. I upplevelsen av konflikten mellan 
den kultur som dör och den som föds blir tidsdikten till. 

Erik Blomberg betraktar klasskampen som tidens centrala 
sociala problem. Han anser, att diktarens ställningstagande som 
diktare aldrig kan sammanfalla med det politiska. Men genom att 
uppleva den sociala konflikten som en inre, individuell konflikt 
kan diktaren göra sig till tolk för de mångas öden. Diktaren absor
berar verklighetsstoffet, pressar tillsammans det i »sin personlig
hets gjutform» och ger det därigenom både säregen och allmän
mänsklig gestalt: »I det mest individuella når han fram till det 
kollektiva, det gemensamma».69 

Essän illustrerar, hur Erik Blomberg försöker förena den roman
tiska geniestetiken med den nya tidsdikten. »Att diktaren som ingen 
annan upplever och gestaltar tidens djupaste konflikter kunde då 
bero på att han i sin egen konstitution, i sina egna arvsanlag, bure 
på samma motsatser som kämpa i hans samtid».70 Diktarens röst 
låter det väsentliga i tiden komma till uttryck. I detta expressiva 
förhållande mellan det individuella och det allmänna visar sig det 
poetiska geniet. 

80 



Erik Mesterton beskriver i det efterföljande numret av Spek
trum T S Eliots Det öde landet som en konkret gestaltning av en 
efterkrigsupplevelse. Den litterära teknik, som skapar enhet i 
dikten, är den mytiska metoden. Den bakomliggande legenden om 
Graal ger mening åt den mångfald av handlingar, platser, tider och 
olika språk, som blandas i dikten. T S Eliot har själv i en recension 
av James Joyces Ulysses kallat användningen av en fortlöpande 
parallell mellan samtid och forntid den mytiska metoden. 

Erik Mesterton visar, hur T S Eliot genom att närma sig en musi
kalisk struktur skapat sammanhang i dikten. Motiveringen är att 
den nya kompositionen svarar bättre mot den psykologiska verklig
heten än den gamla episka berättande framställningen. Med den 
mytiska metoden, konflikten mellan motsatta känslor, förtätade 
symboler och de olika ledmotiven, har T S Eliot enligt Erik Mester
ton uttryckt hela sin livsupplevelse. T S Eliot accepterar sin — och 
tidens — känsla av impotens och försöker inte övertyga om att han 
har de starka lidelser han önskar sig. Hans litteratur uttrycker ingen 
dagdröm, utan ett erkännande av faktum. Han ser verkligheten 
sådan den är och finner den varken gudomlig eller något att resig
nera inför. 

När realismen upplevdes som inadekvat riktades intresset på nya 
metoder att organisera texten. Med utgångspunkt i tidens idékamp 
beskriver Erik Mesterton den litterära teknik, det poetiska språk, 
som T S Eliot utvecklat för att kunna uttrycka sina känslor inför 
samtidsproblematiken. Intresset för den litterära tekniken är karak
teristiskt för mellankrigsmodernismen. Teoretiska diskussioner 
beledsagade överallt den litterära praktiken. Spektrums översättning 
av Det öde landet inkluderade tillägnan till Ezra Pound i hans 
egenskap av »den större hantverkaren». 

Spektrumkretsens intresse för den musikaliska tekniken inom 
det nya formspråket som tidsuttryck följs senare upp av Gunnar 
Ekelöfs artikel »Dikt och musik».71 Gunnar Ekelöf hänvisar till hur 
de franska symbolisterna, inspirerade av musikens uttrycksmöjlig
heter, skapade den upplösta stil och det suggestiva språk, som fått 
så stor betydelse för modern europeisk dikt. Skillnaden mellan 
äldre och modern poesi finner Ekelöf i att språkets musikaliska 
sensationer, som förut gällde melodiskt välljud, nu avser att påverka 
fantasin. Han ser bandet mellan musik och dikt i parallellen mellan 
melodi och poetisk linjeföring. Gunnar Ekelöf bidrar med sin teo
retiska diskussion vid sidan av sina skönlitterära bidrag i Spektrum 
till förståelsen av det framväxande, nya formspråket. 

Spektrums radikala brott med den borgerliga helhetssyn, som 
tidigare legat till grund för kulturuppfattningen, avspeglas också 
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i de två artiklar om »Socialpolitikens dilemma», som Gunnar Myrdal 
bidrar med i Spektrum nr 3 och 4, 1932. Emancipationsproblema
tiken ligger enligt Myrdal i att den svenska socialpolitiken alltför 
länge har kanaliserats i ett reformarbete på det beståendes grund. 
Borgerligheten har därigenom kommit att ersätta de patriarkala 
traditioner, som tidigare förvaltats av kyrkan och religionen. 
Gunnar Myrdal menar, att den rådande strukturen kommer att 
leda till en borgerlig stabilisering av arbetarklassen. Den ideologiska 
harmonin mellan liberalism och socialism måste enligt hans för
menande brytas, om arbetarklassen skall kunna fortsätta att vara 
radikal och revolutionär. 

Ett exempel på hur frigörelsen hindras finner Gunnar Myrdal 
i bildningsrörelsens personlighetsinriktade kultur, som är utpräglat 
traditionalistisk. En sådan kulturuppfattning hindrar moderna 
strömningar inom konst och kultur att vinna gensvar hos arbetar
klassen, trots ett gemensamt socialt patos. 

»Språket bortom logiken» 

»Dagdrömmeriet som livsåskådning» och »Om litteraturkritik» 
publicerades båda under den tid Karin Boye var redaktör för 
Spektrum. De är lätta att placera in i spektrumkretsens mer över
gripande målsättning. De i nr 6 och nr 9—10, 1932, publicerade 
essäerna, »Språket bortom logiken» och »Rädslan och livet», inleder 
däremot två temanummer om litteratur, något som inte tidigare 
observerats. Enligt min åsikt är de uttryck för Karin Boyes mer 
personliga ställningstaganden i kulturkampen, något som också 
framgår av att tankar, föreställningar och tom direkta formule
ringar från dessa essäer återkommer i hennes senare kritiska och 
skönlitterära författarskap. 

Karin Boye var väl förtrogen med den psykoanalytiska teorins 
tillämpning i praktiken. Hon hade upplevt försöket till samarbete 
mellan psykoanalytiker och analysand i ansträngningen att få ana
lysandens livshistoria att bli en berättelse om hans eller hennes 
liv, som skulle ge bästa möjliga förståelse för tidigare och nuvarande 
psykiska tillstånd. I en sådan berättelse finns ingen given sanning, 
utan dess logik är den faktiska framväxten av analysandens egen 
historia utifrån de mönster och de inre motsägelser, som just hans 
eller hennes inre värld uppvisar,72 Karin Boyes upplevelse av re
konstruktionen av subjektets historia i den psykoanalytiska situa
tionen återspeglas som jag skall försöka visa i hennes intresse för 
psykoanalys mindre som terapi än som berättarteknik. 

Parallellen mellan analytiker-analysand och analytiker-text gör 
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att psykoanalysens dialogiska tolkningssituation framstår som ett 
alternativ till traditionella tolkningsmetoder, övergången från av
lyssnandet av den enda meningsgivande rösten i texten, den sympa
tiska läsartens monologiska förståelsemodell, kan bytas ut mot en 
modell, där texten som mångtydig, flerskiktad och spänningsfylld 
låter fler meningsnivåer eller röster än den dominerande få betydel
se vid tolkningen. Liksom psykoanalytikern bakom drömmens 
bilder och analysandens ursprungliga berättelse söker en bakom
liggande logik, som avslöjas genom sättet att berätta, kan litteratur
analytikern sätta textens ytliga självförståelse inom parentes för att 
i uppmärksamhet på sättet att berätta söka den djupare logik, 
som det skönlitterära verket är bärare av. 

Läsarens/kritikerns roll blir problematiserad i den dialogiska 
tolkningssituationen. Han eller hon kan inte ställa sig utanför mot
sättningarnas spel i texten som en slags observatör. Det är lika 
mycket läsarens verklighetsuppfattning som författarens det gäller. 
Det är inte längre fråga om en entydig texttolkning, där läsaren är 
analytiker/subjekt och texten är analyserad/objekt, utan om en 
situation, där rollerna av analyserande och analyserad är samman
flätade i en komplicerad process med båda parter som aktiva och 
rollerna mer eller mindre utbytbara. Det som auktoriserar tolk
ningen hämtas inte utifrån utan finns i själva tolkningsprocessen, 
i dialogen mellan två människor i den psykoanalytiska situationen 
och i dialogen mellan läsare och text i den litterära tolkningssitua-

7 3 tionen. 
Karin Boye inleder »Språket bortom logiken» med att avgränsa 

litteraturen från konstarter som måleri och skulptur. De senare kan 
närma sig musikens uttrycksformer och arbeta enbart med linjer, 
ytverkningar, färger och proportioner. Dikten har visserligen en ren 
sinnessida, men den kan aldrig frigöra sig från begreppssidan. Orden 
väcker alltid både känslor och föreställningar. Att medge att dikta
ren arbetar med både språkets sinnlighetssida och dess logiskt be
greppsliga sida innebär emellertid inte, att han måste arbeta logiskt. 
Karin Boye tecknar en bild av hur dikten måste vara organiserad, 
för att på en gång uttrycka känsla och tanke. 

Sällan, mycket sällan händer det, att vi träffar på en diktare, som skriver 
rakt ur oss själva. Somliga hittar e n sådan diktare, de flesta säkert ingen. 
Också där han är gåtfull för andra, är han klar och tydlig just för mig, jag 
känner igen vad han menar. Vad är det som är klart och tydligt? Vad är 
det som är taget ur mitt eget innersta? Inte nödvändigtvis tankar och livs
filosofi. Bara det skulle för övrigt inte räcka för denna djupa och svårför
klarliga gemenskap. Den ligger på ett annat plan än det logiska. Jag förstår, 
att den diktaren och jag ser tingen genom glas av samma slag. Hur förstår 
jag det? Ett tecken är, att bilder, liknelser och händelser för mig tycks ha 
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samma känslovärde och plats i världsbilden som för diktaren: de bilder 
han tillgriper är de samma som jag också skulle välja, de situationer han 
skildrar har ett slags typisk betydelse för mig också. Man kan säga: å ena 
sidan orden, å andra sidan situationerna har samma symboliska värde för 
oss båda. 

Diktare, som inte på samma sätt talar läsarens eget språk, kan ändå 
genom sitt skrivsätt övertyga läsaren om att textens bildvärld och 
handlingsschema inte är godtyckligt valda utan äger ett lagbundet 
sammanhang och är i varje detalj nödvändiga för konstruktionen av 
just den författarens berättelse. »Den underjordiska betydelsevärl
den i ett diktverk, det hemliga och personliga språket innanför det 
logiska, är det som avgör, om diktverket skall ha förmåga att gripa 
eller inte».7 5 

Karin Boye anser inte, att sökandet efter en egen symbolvärld 
privatiserar skrivandet. Hon hänvisar till psykoanalytisk teori: 
»allt vad vi gör, allt vad vi säger och allt vad vi tänker är fullt av 
detta symboliska språk», den enskildes symbolspråk är inte »god
tyckligt valt, utan har kommit till efter bestämda lagar och fungerar 
efter bestämda lagar» och det finns beröringspunkter mellan olika 
individers personliga språk: »vad som hos en är urskog, finns i alla 
fall hos andra som frö, som grodd, kanske som ett helt underjor
diskt träd».76 Att uppfatta en annan människas säregna språk inne
bär för Karin Boye att tränga in i en ny värld eller en ny sida av vår 
gemensamma värld. 

Surrealisternas försök att kasta diktens logiska sida till förmån 
för skapandet av en dikt, som enbart har känsloupplevelsen som 
sammanhållande band, vilar enligt Karin Boye på god teoretisk 
grund. Nackdelen är svårtillgängligheten. Sin egen inställning till 
den nya konstens organisationsmetoder klargör Karin Boye med en 
bild: 

Den objektiva världsbilden, den logiskt-vetenskapliga, är ett gradnät, som 
vi spänner över våra personliga upplevelser. Från den subjektiva skiljer den 
sig så som ett passfoto skiljer sig från ett tecknat porträtt: konstens väsen 
är att framhäva det väsentliga, i så måtto räknar all porträttkonst 
släktskap med karikatyren, medan för den blotta kameran ingenting är 
mer väsentligt än det andra. Man må kalla gradnätet torrt, dött, operson
ligt, det hör inte dit, vi behöver det helt enkelt för att kunna hitta i värl
den och förstå varandra. Till och med i konsten kan gradnätet vara av en 
viss vikt. Det betyder alltid: sök i den riktningen, där vi är vana att placera 
det och det! Det kan vara en vägvisare för den som med möda trevar sig 
fram till förståelse för något hittills okänt — likaväl som det lätt kan bli 
en ändstation för den late och färdige, som inte önskar utvidga sin värld 
längre.7 7 
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Att låta den rådande världsåskådningen förbli normen är utmärkan
de för den litteraturkritik, som inte bemödar sig om att förstå och 
förklara den nya experimenterande litteraturen. 

I allmänhet anar inte kritiken vad det är frågan om. Herrar, som för några 
årtionden sedan skulle hånskrattat åt att en skald längtade stenarna och 
ändå längre tillbaka åt ett omöjligt uttryck som »svarta sol» och som i dag 
hånskrattar lika förtjust åt varje dikt, som inte beskriver en rejäl stäm
ning, som vi känner till, med subjekt och predikat, som vi är vana vid, 
samma herrar blottar nästa minut ödmjukt sina hjässor för den berömde 
James Joyce och hans berömda Ulysses, utan att se, att en sådan symbol-
fylld och associativt sammanhållen prosadikt betecknar ett större språng 
i traditionen än den associativa lyriken på sitt område, och utan att ägna 
en tanke åt vad de läser. (Tanken är nämligen för genomsnittskritikern ett 
överflödigt verktyg, han litar på sin smak.)^ 

Vad Karin Boye anfört om poesin äger till lika delar giltighet för 
prosan. Verkets framställning är aldrig en fråga om avfotografering. 
Författaren väljer alltid ut något, som förefaller honom eller henne 
väsentligt. Vad författaren vill överföra till läsaren är just den här 
synen på vad som är väsentligt och vad som är oväsentligt. Den väl
jande och värderande synen på livet och världen, som den skapande 
konstnären vill överföra på sina medmänniskor betecknar Karin 
Boye som konstverkets tendens. 

Konstens verkan beror också för prosaförfattarnas del på det 
underjordiska, symboliska språket. Verket måste uppvisa en över
ensstämmelse mellan diktarens medvetna språk och det hans eller 
hennes omedvetna vill uttrycka. Språkets logiska sida får inte råka 
i konflikt med det symboliska språket, som uttrycker författarens 
känslomässiga uppfattning av omvärlden, om den avsedda tendensen 
skall ha någon verkan. Karin Boye betecknar tendensdikt som 
fullödig konst, om idén, som diktaren förfäktar, »omfattas av hela 
hans väsen, utan skrupler och utan något dovt knorrande ur under
jordiska hålor». Måste däremot författaren »som Askungens systrar 
hugga av sig häl och tå för att få ner foten i skon» är det slut med 
den konstnärliga verkan.7^ 

Karin Boye drar två praktiska slutsatser av det sagda. Den första 
är att viljans herravälde över diktningen är starkt begränsat. Med 
vilja och disciplin kan en konstnär aldrig åstadkomma mer än att 
underlätta kontakten med den gudom, det främmande väsen, som 
skalden har att inviga sig åt och följa. Den andra slutsatsen gäller 
den litteraturkritik, som sätter kunskap om sammanhang som sitt 
mål. Den radikala och rationella kulturkritiken måste beakta nyupp
täckter, som förändrar världsbilden. Till dem räknar Karin Boye 
upptäckten av att omedvetna driftimpulser spelar en större roll 
i människors föreställningar och handlande, än man tidigare anat. 
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Att blunda för denna nya kunskap för att slippa rubba traditionens 
cirklar innebär att ställa sig utanför utvecklingen. »Ty det är allt 
annat än rationellt att blunda för det irrationella», avslutar Karin 
Boye.80 

Till skillnad från Karin Boyes tidigare essäer i Spektrum är 
»Språket bortom logiken» inte uppbyggd kring en fasthållen mot
sättning utan kring en dynamisk, dialektisk syntes med betoning 
av relationer och samspel mellan olika sidor hos ord, språk och 
psyke. I stället för en retorik, som får sin karaktär av bildspråk 
eller tonfall, utmärks framställningen här av den konkretion de 
framlagda teorierna får genom exemplifieringen. Det nya experi
menterande formspråket beskrivs från olika synvinklar. Med ut
gångspunkt i psykoanalytisk teori diskuteras symbolproduktionen 
som ett språkarbete, där uttryck för vilja och tanke måste stämma 
överens med uttryck för omedvetna driftimpulser om det konst
närliga språket skall upplevas som äkta. Förskjutningen av äkthets
begreppet från att gälla författaren som talande person till att gälla 
honom som skapande konstnär innebär samtidigt en förskjutning 
av läsarrollen från en självu t slätande, passiv mottagare till en aktiv 
meningsproducent. Karin Boye hyser en stark tilltro till läsarens 
förmåga att klara av den nya rollen. Däremot kritiserar hon liksom 
tidigare de litteraturkritiker, som försöker avläsa de modernistiska 
texterna med hjälp av traditionella grepp och konventioner. 

Gunnar Brandeli skriver som påpekats tidigare i sin litteratur
historia, att Karin Boye i »Språket bortom logiken» behandlar det 
nya skrivsättet »inte som ett naturligt utslag av 'den nya livskänslan' 
utan snarast ur estetisk och psykologisk synvinkel».81 Logiken som 
strukturgivare skulle ersättas av symbolerna. Brandell förklarar 
detta med att Karin Boye med stöd av psykoanalytisk teori 
menade att mänsklighetens symbolförråd i mycket är gemensamt 
och att den nya poesin därför inte skulle framstå som obegriplig. 
Hon väntade sig, enligt Brandeli, att diktaren skulle få större möj
ligheter att uttrycka sin personlighet via det nya symbolsystemet. 
Karin Boyes teori om det konstnärliga språket har enligt mitt för
menande en annan innebörd. Dels använder hon den psykoanalyti
ska teorins upptäckter på ett annat sätt än vad Brandeli påstår, dels 
var det inte författarens personlighet texten i första hand och ute
slutande skulle uttrycka. Språkfrigörelsen avser i bokstavlig bemär
kelse frigörelse av språket — genom att den logiskt-begreppsliga 
sidan av orden förstås som deras ena sida och inte som deras enda. 
»Språket bortom logiken» handlar om språket som författarens 
arbetsinstrument och om orden som material för det konstnärliga 
arbetet. Den logik, som förkastas för det konstnärliga skapandets 
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del, är överordningen av den kontroll, som den medvetna viljan ut
gör. Den logik som söks vill pröva andra sätt att förena känsla och 
tanke i berättelserna om människorna och världen. 

På motsvarande sätt förkastas den logik för avläsning, som inne
bär passiv konsumtion av färdigproducerad mening och kunskap. 
Monologen som princip ersätts av en dialogprincip. Diktens språk 
blir en mötesplats, där en annan människas språk (den andres 
språk) kan säga läsaren något om honom själv och om den värld 
som är gemensam för alla. Det är inte en personlighet läsaren möter 
utan ett språk, som han kan översätta till sitt eget. Karin Boye skri
ver ingenting om något symbolförråd, som skulle vara gemensamt 
för mänskligheten. Däremot skriver hon, att varje individs symbol
språk »inte är godtyckligt valt, utan har kommit till efter bestämda 
lagar och fungerar efter bestämda lagar» 

Lagarna, som betingat symbolspråket, är konkreta händelser 
och föreställningar och psykiska erfarenheter, som just den män
niskan förbinder med dessa händelser. Freuds bidrag till förståelsen 
av det symboliska språkets funktion består i hans teori om dröm
men som en modell för fantasilivet i stort. Lagarna, som symbol
språket fungerar efter, blir då ekvivalenta med de olika tekniker 
som förtätning, förskjutning och överföring, som Freuds Dröm
tydning exemplifierat. Det personliga språket, konstens hemliga 
symboliska språk, bestäms på samma sätt som drömspråket av den 
enskilda människans konkreta förhållanden. De psykiska mekanis
mer, som reglerar vad som förträngs och vad som tillåts passera, är 
de för människorna gemensamma lagarna. Logikens språk ger oss 
begreppsmässig kunskap, medan språket bortom logiken, det poe
tiska språket, förmedlar upplevelsen av »en kunskapsstil, en möjlig 
kunskapsform snarare än själva den konkreta kunskapen».83 Konst
verkets uttrycksfullhet, dess stil blir därigenom en faktor av central 
betydelse. En bestämd stil, vars värde skyddas och försvaras av en 
grupp gentemot en annan får hela kulturens stöd så länge värdena 
anses representera sanningen och moralen. Den modernistiska revol
ten mot traditionell estetik är inte en utvidgning av individuella 
skriwanor. Den är ett brott med ett system, med ett tänkande, 
med ett sätt att uppfatta sig själv och världen. 

Logiken motsvaras i Karin Boyes artikel av ett redan förefint
ligt system för tankar och förklaringar. Den litterära institutionen 
har i expressionsestetiken en bestämt avgränsad läsart med sin 
fastlagda litteratursyn, människobild och världsåskådning. Språket 
bortom logiken är det nya modernistiska formspråket, där en unik 
personlig gestaltning av en inre värld och psykisk historia kan repre
senteras av en kritiker, som själv aktivt deltar i meningsproduktio
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nen med sin egen verklighetsuppfattning som insats. I avtäckandet 
av den symboliska historien blir kritikern tvingad att lösa upp text
ytans logik för att söka andra logiska förbindelser, som skapar 
sammanhang och mening i texten. Läsaren vinner inte i första hand 
kännedom om ett annat subjekt utan om sig själv och kan genom 
det hemliga, personliga symbolspråket utvidga det egna utrymmet 
för att relatera sig till sin erfarenhet. Två subjekt, två medvetanden 
möts i det litterära språket i gemensam verklighetsutforskning. 

Anspelningen på James Joyces Ulysses som det av den svenska 
kritiken oförstådda brottet med en äldre estetik aktualiserar den 
internationella diskussionen av romanens nya organisationsprinci
per. Karin Boye följer i »Språket bortom logiken» T S Eliots imper-
sonalismteori genom sin inriktning på texten och inte författarper
sonligheten som bärare av idéer, känslor och upplevelser. Detta 
innebär ett brott med en direkt expressiv relation som grund för 
textens meningsproduktion och ger möjlighet till förståelse av en 
mer sammansatt poetisk process. 

En nyckel till förståelse av Karin Boyes syn på det poetiska 
språket är att hon finner surrealismens förkastande av diktens 
logiska sida teoretiskt välgrundat. För Breton framstår konsten som 
en kunskapskälla, som är lika värdefull som vetenskapens, men den 
är inte »logisk» utan »analogisk». Den poetiska bilden förmedlar 
konstens specifika kunskap om verkligheten och människan. 

Redan i sitt första manifest, 1924, hade Breton kritiserat, att 
barnets logiska tänkande utvecklades på bekostnad av fantasin, 
som han betraktade som människans främsta själsförmögenhet. 
Detta ligger till grund för den process Breton inleder mot realis
men, som han betraktar som fantasins förtryckare. Begreppsparet 
realism och logik hindrar enligt Breton utforskandet av människan 
och det står i vägen för all människoskildring värd namnet. För 
Breton framstår logiken som en signifikativ produkt av den civili
serade värld, som håller människornas psykiska energi (fantasi) 
bunden. Genom kampen mot det moraliska, ekonomiska och 
estetiska maktspråket avsåg Breton att bryta logikens despoti. 

Spektrum nr 6 1932 

Illustrerad av ett kvinnoporträtt av Ernst Josephson inleder Karin 
Boyes essä »Språket bortom logiken» det nummer av Spektrum, 
som övergivit den tidigare konventionella utformningen av tid
skriftens omslag och inledning. Numret brukar kallas Harry Martin
sonnumret, eftersom Artur Lundkvist, Ivar Lo-Johansson och 
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Eyvind Johnson gör var sitt vänporträtt av Harry Martinsom som 
modernistisk diktare. 

Artur Lundkvist introducerar Harry Martinson som »modernis
ten med världsnomadidéerna».84 Enligt Lundkvist karakteriseras 
Harry Martinsons modernism av en internationell nomadtillvaro i 
stället för förborgerligad bofasthet, nattjagets integrering i dag
jaget och den fria versen, som inte förlitar sig på tekniken utan 
kräver, att diktarens hela själ är med. Ivar Lo-Johansson anser, 
att Harry Martinson på kort tid växt till en anmärkningsvärd litte
rär självständighet. Hans hundliv i »havssmedjorna» börjar samla sig 
till en syntes — Världsnomaden. Den rika, symbolskapande fanta
sin och världsnomadteorin, föränderlighetens princip, präglar enligt 
Ivar Lo-Johansson Harry Martinsons dikt. Också Eyvind Johnson 
inriktar sig i sitt brev till och om Harry Martinson på diktaren som 
världsnomad. Eyvind Johnson karakteriserar Harry Martinsons dikt 
som en mjuk, drömmande realism, »som inte är en anhopning av 
detaljer /.../ utan snarare en stämning, det intensivt upplevdas 
stämning».85 Harry Martinsons bilder talar inte om enstaka ting 
utan om tingen som delar av världsskeendet, av alltet. Hierarkier 
bryts, gränser suddas ut. Världsnomaden existerar genom den ökade 
internationella kommunikationen. Hans rike är ingen utopi. Det 
finns i Harry Martinsons dikt. Harry Martinsons sätt att resa är ett 
sätt att leva. Utan kappsäck och utan att ha garanterade sevärdheter 
som mål far denne världsresenär ut för att söka just det han vill ha 
reda på. Liksom Ivar Lo-Johansson ställer sig Eyvind Johnson 
tvivlande till att den akademiska forskningen skulle ha möjligheter 
att förstå Harry Martinsons dikt. 

Den modernistiska fronten i Spektrum visar att den symptomala 
läsarten inte är att uppfatta som motsatt den sympatiska utan som 
en överskridande förlängning av den. Den materiella referensramen 
innebär inte att texten reduceras till en enkel samhällsspegling eller 
att textytan avläses som symptom på djupareliggande orsaker i en 
enkel kausalmodell. överskridandet av den klassiska meningsrekon-
stituerande hermeneutiken sker genom att tanken på ett enhetligt 
kommunicerande subjekt ersätts av idén om texten som en väv av 
föreställningar, där olika röster kan göra sig hörda vid sidan av 
författaren. När tolkarens uppgift blir att avtäcka textens mång
fald och visa hur texten kan ha mening, återtar hermeneutiken sin 
ursprungliga betydelse av teckentolkning. En poetisk symbol blir 
inte längre uppfattad som en enkel sinnebild utan förstås som en 
komplex totalitet, sammansatt av olika faktorer som t ex fonetiska, 
anagrammatiska, semantiska och biografiska. Världsnomaden fram
står som en sådan överdeterminerad symbol, som i sig har förtätat 
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olika språkliga egenskaper och är bärare av vad Karin Boye i »Språ
ket bortom logiken» kallar verkets djupare tendens. En överdeter-
minerad helhet har ersatt en expressiv enhet. 

Harry Martinsons dikter och kortprosa liksom Gunnar Ekelöfs 
översättningar i Spektrum, nr 6, 1932, är alla exempel på hur 
språket bortom textytans sekundärlogik är med och bestämmer 
textens mening. Det skenbart osammanhängande och meningslösa 
i texter som saknar versaler och interpunktion låter sig förstås av 
den som ställer de nya frågorna och inte låter sig hindras av att 
dikterna inte ger svar på de gamla. Ernst Josephsons sjukdoms
teckningar illustrerar numret och bidrar till problematiseringen av 
analysen av det konstnärliga språket. 

»Rädslan och livet» 

Med essän »Rädslan och livet» inleder Karin Boye Spektrums 
decembernummer 1932. Det litterära temanumret innehåller 
vidare skönlitterära arbeten av Elmer Diktonius, Eyvind Johnson, 
Barbro Mörne och Gunnar Ekelöf samt teoretiska bidrag av 
Gunnar Ekelöf, Pehr Henrik Törngren86 och Arthos Wirtanen. 

Med ett poetiskt anslag ställer Karin Boye upp det tema, som 
hon kommer att behandla i sin essä: 

Inom allt levande fortgår skapelsen. Liv i egentlig mening är nyskapelse. 
Inte av yttre ting — de är bara synliga tecken på de inre förloppen och kan 
också vara döda upprepningar — utan av nytt liv. Den yttre döden kan 
ingen av oss någonsin fatta, vi kan aldrig snudda vid dess väsen. Den levan
de döden känner vi alla: när bråten samlar sig över det växande, tills det 
inte orkar ta sig upp mer, när alla vägar redan är gamla och upptrampade, 
när en själ blir steril. 

Fruktbarhet kommer ur tillit. Den som vågar se och uppleva också vad 
han förut inte har sett och upplevt, han är den fruktbare. 

Ofruktbarhet kommer ur rädsla. Rädsla är början till den levande 
döden.8 ̂  

Karin Boye beskriver, hur nya vetenskapliga upptäckter inom astro
nomi, fysik och filosofi hotar att förvandla sinnesupplevelserna. 
Men marken, färgerna, drömmar och handlingar förändras inte av 
namn och tankesystem — de är vad de är. Enda sättet att vinna 
verkligheten och göra den till sin är att öppna sig emot den. Den 
fruktbara människan står på ett omedelbart sätt i förbindelse med 
en verklighet även om hon inte känner till den helt och hållet. Hon 
gör det, för att hon hy se t tillit till sin egen urgrund. Hon hyser på 
samma sätt tillit till andras urgrund. Den fruktbare vill hjälpa livet 
att växa genom att röja undan sådant som hindrar fröna från att 
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gro. Den ofruktbare är däremot rädd för att gå nya vägar. Han är 
också rädd för andras. 

Hans rädsla för sig själv, för den del av honom själv, som en annan del 
håller i mörker och fångenskap, yttrar sig också i rädsla för vad andra 
kunde ta sig till, om de släpptes lösa. Medan den fruktbare till en början 
vill se vad som växer av sig själv och först sedan vill klippa och skära där 
det visar sig nödvändigt, anser den ofruktbare a priori att gatugångsregle-
menten är nödvändiga. Hans strävan går ytterst ut på att förhindra något 
som han är rädd för.®® 

Det är svårt att få det rätta perspektivet på de båda inställningarna, 
eftersom den ofruktbare ofta beröms som positiv, när han pläderar 
för reglementering, och den fruktbare negativ, när han vill avskaffa 
reglementena. Livlöshetens makter uppträder ofta förklädda: »Den 
avvärjande gesten kallar upp sig efter en positiv upplevelse, rädslan 
klär ut sig till kärlek».89 Den avgörande skillnaden ligger i att den 
fruktbare ser i sak. Han upplever omedelbart och låter inte skräm
ma sig av namn. För honom avgör tingens verkningar deras värde. 
Den ofruktbare upplever inte omedelbart utan placerar in tingen 
under deras namn, för att veta hur han skall värdera dem. 

Artikelns huvudtes är att den moraliska indignationen alltid är 
komprometterande. 

I den moraliska indignationen tror man sig lägga den tum till sin egen växt, 
som man tar från föremålet för indignationen. Egentligen visar den bara, 
att här finns ett område, där man inte är fri från rädsla — ett område, 
där man inte fritt väljer efter sitt förstånds urskillning och sitt hjärtas 
böjelse, utan under tvånget av en stor skräck. Under tvånget av en stor 
skräck tänker och handlar man mindre ändamålsenligt än annars, och den 
energi man möjligen utvecklar vore värd ett bättre öde. Den man sist av 
alla skulle sätta till domare, till uppfostrare, till ledare, till lagstiftare är 
den moraliskt indignerade. Som bekant anses han i allmänhet vara den 
mest lämpade. Vi lurar tydligen världen nästan lika lätt som oss själva. 

Filosofi och religion har i alla tider strävat efter att bryta udden av 
en livshämmande rädsla. En ogrundad tro, som levandegör, anser 
Karin Boye vara bättre än en ogrundad rädsla, som hindrar män
niskans växt. Detta förutsatt att den inte »bara flyttar rädslan till 
ett annat område, vilket religioner och moraliska system alltid har 
visat en benägenhet att göra».91 

Den litterära anspelningen på Almqvists Ormus och Ariman 
hänvisar till en tidigare poetisk gestaltning av motsättningen mellan 
en princip, som vill hjälpa livet växa, och en, som genom lagar och 
förordningar söker förhindra utveckling och förändring. 

I fråga om samhälleligt tänkande och handlande yttrar sig den 
negativa, avvärjande, konservativa inställningen i synen på kultur
värdena »som från ovan givna tvångsförordningar, huvudsakligen 
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avsedda att hindra välkomna tillfällen till synd».92 Samma anda ut
märker samhällsomdanare, som vill göra om människor efter egna 
etiska föreställningar, i stället för att fråga efter människors verk
liga behov. 

»Rädslan och livet» är komponerad med kontrapunktteknik. 
Till en början växlar de två melodierna snabbt och flätas tätt sam
man, vilket överensstämmer med påståendet om förblandning och 
förväxling mellan de två principerna. De korta meningarna, stacca-
totempot, associationsrikedomen avdelas sedan i de två djupare 
fårorna om liv och död för den enskilde och liv och död i det 
gemensamma samhälleliga livet. Uppmaningen att begrunda följder
na av att upphöja rädslan till moralisk höghet och kulturvärde 
knyter an till påståendet i »Dagdrömmeriet som livsåskådning»: 
»Den stora ledstjärnan över vårt liv heter Rädsla, och den har aldrig 
skapat upptäcktsfarare».93 

I »Rädslan och livet», som allmänt lästs som Karin Boyes be
kännelse till den öppna livsstilen, primitivismens livsstil, ser jag 
Karin Boyes vidareutvecklande av den nya, radikala, materiellt 
förankrade humanismen och det konstnärliga språkets förhållande 
till livet och världen. Karin Boye beskriver i essän den aktiva per-
ceptionens roll för det egna ställningstagandet i livsfrågorna. Hän
visade till sina sinnesupplevelser, till verkligheten och varandra 
får inte människorna låta maktspråket skrämma bort dem från egna 
upplevelser. Ingen auktoritet har rätt att alienera människan från 
hennes egen erfarenhet. 

Karin Boye tar på nytt upp frågan om saklighet och ordrepresen
tation, namn. Skillnaden i attityd till språket ligger i att värdesätta 
tingen efter deras verkningar, dvs ett funktionalistiskt synsätt i 
nyskapelsens tjänst, och att värdesätta tingen efter deras namn, ett 
inplacerande i ett system som bestämmer tingens värde i en på för
hand fastlagd logik. Förmyndarfrågan drivs till sin spets genom att 
människans val gäller om hon i sin rädsla för förändring kommer att 
stödja dödsmakterna i tiden eller om hon skall vinna sitt liv genom 
att förkasta de namn, ord och symboler, som inte längre täcker sitt 
ursprungliga innehåll av liv och verklighet. Det språk, där det 
intellektuella, det abstrakta, det rationella så strängt överordnats 
det emotionella, det konkreta och det omedvetna har i det rådande 
systemet använts för att beskriva människan. För Karin Boye är 
detta anledningen till den hotande andliga döden. 

Genom användningen av Freuds begrepp SachVorstellung och 
Wortvorstellung i essän »Rädslan och livet» gör Karin Boye, enligt 
min åsikt, sin mest originella insats i fråga om beskrivningen av den 
nya människan. I förkastandet av någon för alltid given i verklig
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heten grundad (essentiell) förbindelse mellan tecknet och det be
tecknade och i betoningen av det historiskt betingade i symbolerna 
ligger ett bestämt ställningstagande i tidens konstteoretiska debatt. 
De kulturkonservativa krafternas dominans och naziideologins fram
marsch gör att kravet på att bryta den gamla lydnads- och under
kastelseetiken för Karin Boye framstår som absolut nödvändigt. 
Karin Boye sätter sitt hopp till människan som symbolskapande 
varelse. 

Freuds problematisering av berättartekniken grundar sig på hans 
upptäckt av hur litet analysandens berättelse fick sin betydelse av 
relationen till faktiska händelser och i hur hög grad den däremot 
bestämdes av sin relation till andra händelser och fantasier i analys
andens föreställningsvärld. Peter Brooks har formulerat denna upp
täckt som att frågan om berättelsens ursprung genom Freud för
skjuts till en annan form av referent: »alla berättelser kan leda till
baka inte så mycket till händelser som till andra berättelser, till 
människan strukturerad av de fiktioner hon berättar om sig själv».94 

Peter Brooks pekar på släktskapet mellan Freuds problematiserade 
berättarteknik och modernismens upplösning av en traditionell 
berättarstruktur, där en entydig, kronologisk berättelse har ersatts 
av en flerskiktad och mångtydig. Karin Boye sätter sin tillit till 
den nya berättelsens aktiva och medvetandegörande funktion i 
skapandet av den nya människans identitet. 
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KAPITEL III: KARIN BOYE SOM KRITIKER 

Karin Boyes recensionsverksamhet i dagspressen 1932—1936 

Margit Abenius gav 1949 ut ett urval ur Karin Boyes essäistik och 
journalistik som del IX av Karin Boyes samlade skrifter under titeln 
Tendens och verkan. Margit Abenius beskriver i inledningen, hur 
hon uppfattar Karin Boye som litteraturanmälare. 

Som kritiker är Karin Boye fientlig mot betygssättningens princip, vilket 
framgår redan av Spektrumartikeln »Om litteraturkritiken». Hon är inte 
heller någon livfull återskapare som kommer verket att blomma upp på 
nytt i en personlig tolkning: det estetiska sammanfattas i några få, ofta 
mycket fint formulerade omdömen. Det är i stället utpräglad ide'kritik 
hon kommer med — en klar analys av verkets grundritning eller tendens 
och en kritik av dess sanningshalt, den subjektiva äktheten såväl som den 
objektiva och vetenskapliga trovärdigheten.* 

Med denna karakteristik säger Margit Abenius enligt mitt förme
nande mer om sin egen litteraturuppfattning än Karin Boyes. Den 
signifikanta felskrivningen av titeln till spektrumartikeln »Om litte
raturkritik» till bestämd form anger Abenius inriktning på den 
biografiska metoden som den enda gångbara. Detta utesluter 
hennes förståelse av en kritik, som vill överskrida det personhisto
riska sammanhanget och ställa in det litterära verket i ett större 
kulturpolitiskt sammanhang. Kritik i form av dikt om dikt, ett 
utbroderat smakomdöme, som Abenius beskriver så positivt, av
visar Karin Boye som osaklig i artikeln »Om litteraturkritik»: 

Den allmänna ovanan att betrakta kritiken som litteratur om litteratur, 
»dikt i andra digniteten», och inte som en litteraturvetenskaplig disciplin, 
har gjort att alla författare anses särskilt kallade till kritiker, vilket ju inte 
utan vidare är självklart. Värdet av en recension ligger inte huvudsakligen 
i en känslig prosa och vackra liknelser. Som det nu är, är en mängd diktare 
kritiker och de flesta kritiker diktare, och i och för sig behövde det inte 
vara något missförhållande, men det blir i skydd av osakligheten.^ 

Med ordet »idékritik» reducerar Abenius Karin Boyes kritik till att 
gälla det litterära verket som utsaga: tendensbegreppet blir syno
nymt med grundritningen, dvs innehållet, vars sanningshalt sedan 
prövas mot subjektiva (personliga) och objektiva (vetenskapliga) 
kriterier. Margit Abenius ställer aldrig idé mot idé, vilket är det 
centrala för Karin Boye, som bedriver ideologikritik utan att för 
den skull försumma det unika och personliga i konstverket. 
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Karin Boyes historiematerialistiska perspektiv är grunden för 
hennes begreppskritik och hennes kritik av litterära texters världs
åskådning och människosyn. Den nya djuppsykologins upptäckter 
legitimerar upproret mot den inom den litterära institutionen 
dominerande uppfattningen av vad litteraturen skulle behandla lik
som det bästa sättet att uttrycka detta på. Litteraturens funktion är 
för Karin Boye inte att läsaren skall känna igen det redan upplevda. 
Det är litteraturens emancipatoriska kraft, dess överskridande 
funktion, som i Karin Boyes ögon gör den estetiskt fullvärdig. God 
litteratur beskriver hon som nyskapelse — hos författaren likaväl 
som hos läsaren. Genom processen att ge form åt det formlösa gör 
konstnären det möjligt att fatta det osynliga i ord, att se det, att 
höra det. Diktens frigörelsepotential ligger i dess förmåga att 
förvandla läsarens syn på ting och verklighet.3 

Karin Boyes krav på en litteratur som påverkar läsarens tankar, 
känslor och vilja och därigenom kan »ge oss en stöt att organisera 
våra liv»4 gör henne uppmärksam på den litterära metod författaren 
använder för att strukturera en komplex verklighet. Men eftersom 
det inte är en livsåskådning utan först och främst en hållning till 
livet, som verket förmedlar, utläser Karin Boye den utifrån vilken 
personlig och känslomässig grund värden och mål sätts i texten. 
Detta inklusiva skrivsätt, som förenar tanke och känsla, är för henne 
den enda framkomliga vägen i sökandet efter den nya kultursyn
tesen. Analogt med det funktionalistiska programmet i Spektrum 
skulle Karin Boyes kritik kunna kallas funktionsanalys. 

Margit Abenius tolkar däremot »Språket bortom logiken» som 
ett krav på att konstnären skall övervinna varje dubbelhet och livs
motsägelse hos sig själv. Detta absoluta helhets- och sanningskrav 
hänför Abenius med full rätt till idealets värld.5 Förklaringen är 
dock totalt avhängig expressionsestetikens grundförutsättning att 
den enkla uttrycksfunktionen är det litterära verkets enda dimen
sion och konstnärssubjektiviteten den enda meningsskapande prin
cipen. 

I stället för den klassiska meningsrekonstruerande hermeneu-
tiken utvecklar Karin Boye en litteraturkritisk metod, som vi 
antingen med den franske filosofen och hermeneutikern Paul 
Ricoeur kan kalla »misstankens hermeneutik»6 eller med den 
amerikanska feministen Judith Fetterley »the resistent reader»,7 

vilket i båda fallen innebär att kritikern inte accepterar att omedel
bart låta sig ryckas med av den mening texten tycks erbjuda utan är 
öppen för att tecknen och rösterna kan vara bärare av andra, mer 
svårupptäckta och komplexa meningsstrukturer. I stället för att i 
självu t slätande lyssnande närma sig en annan persons andliga liv 
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utgår denna alternativa läsart från det sätt på vilket läsaren redan 
förstår sig själv i världen. De möjliga sätt att vara-i-världen som 
texten öppnar och upptäcker för läsaren motsvarar Karin Boyes 
begrepp »livshållning». Judith Fetterleys läsart betonar läsning som 
en inlärd aktivitet. Hon ifrågasätter de litterära och politiska förut
sättningar, som läsning traditionellt baserats på. Hennes opposition 
mot den dominerande hegemonin motsvarar Karin Boyes uppror 
mot olika former av förment oskyldig läsning, dvs läsning av en text 
som om den inte vore baserad på bestämda teoretiska antaganden. 

När de förmedlande elementen i texten tillmäts meningskonsti-
tuerande värde vid sidan av diktarmedvetandet, leder det till en 
språkuppfattning, där de konkreta meningssammanhangen och 
deras strukturella mönster får en ny funktion. Den kunskap texten, 
enligt Karin Boye, kan förmedla till sin läsare är en psykisk nyorien
tering och omvärdering. Kunskapen begränsas inte till att ge lös
ningar på problem. Diktens kunskap överskrider tankar och åsikter 
och förmedlas genom den hållning med vilka problemen möts.8 

Sökandet efter tidigare oanade sammanhang framstår som det 
viktigaste för Karin Boye i hennes litteraturkritik. Mellan det som 
tidigare uppfattades som åtskilt och motsatt vill hon finna nya för
bindelser, en ny förståelse av själva gränsdragningen, nya samspels
möjligheter på nya villkor. Denna förståelse måste i sin tur vara 
öppen för ett fortsatt ifrågasättande. Med Kittangs definition av 
ideologi som ett slutet system av föreställningar, som motiverar 
människans sociala praxis^ kan Karin Boyes kritik sägas vara in
riktad på att bryta upp det gamla systemet och avslöja dess anspråk 
på allmängiltighet som falska. 

I det modernistiska projekt, som Karin Boye genomförde i sin 
journalistik och sitt prosaförfattarskap 1931—1935 vill jag framför 
allt följa tre linjer: auktoritetsuppgörelsen, brottet med den idealis
tiska människosynen och intresset för subjektets aktiva roll vid 
skapandet av den verklighet han eller hon upplever. Av särskilt in
tresse för min studie är i vilken utsträckning och på vilket sätt 
Karin Boye behandlar kvinnliga författare. 

Utan anspråk på fullständighet vill jag exemplifiera, hur Karin 
Boye under de efterföljande åren tillämpar de litteraturkritiska 
principer, som hon presenterat i Spektrum. Förskjutningen från en 
analys av författarpersonligheten till en analys av texten är den 
grundläggande metodiska förändring, som jag avser att belysa. Karin 
Boye för sina diskussioner av författarroll och läsarförväntningar 
mot bakgrund av den litterära institutionens dubbla karaktär: 
det faktum att litteraturen förutom sin sociala funktion också 
fungerar relativt autonomt, eftersom konsten betingas av sina speci
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fika förutsättningar och regelsystem. Genom att konsekvent intres
sera sig för litterariteten i det konstnärliga verket — litterära tekni
ker och grepp — estetisk-språklig tradition som genresystem och stil
konventioner liksom den gruppnorm, som bestämde skrivsätt, 
temaval och persontypologi under den studerade perioden, bidrar 
Karin Boye till en bedömning av romanfunktioner och till en av-
gränsning av litterära former, som på ett avgörande sätt skiljer sig 
från den dominerande riktningen inom den litterära institutionen. 

Jag har valt en kronologisk uppläggning för att kunna följa ut
vecklingen av Karin Boyes dagspresskritik. Från en position, där 
mer generella drag i mellankrigstidens modernism betonas, förflyt
tar Karin Boye sig under påverkan av de kulturkonservativa kraf
ternas hårdnande grepp mot ett alltmer preciserat försvar för hotade 
värden i kulturen. 

Arbetet 1932-1933 

Karin Boye tillträdde sin tjänst som litteraturanmälare i tidningen 
Arbetet i Malmö vid ett tillfälle, då litteraturbevakningen från att 
ha varit relativt begränsad framträdde som en viktig uppgift inte 
minst inom den politiska maktkampen. Omsvängningen förbereddes 
genom en artikel av Stellan Arvidsson, »Svensk modernism I» (14.6. 
1932), där han konstaterar, att den litterära diskussionen i landet 
förs på nya villkor: de unga dominerar debatten och tyngdpunkten 
har flyttats över från den borgerliga pressen till den radikala. Stellan 
Arvidsson nämner tidskrifterna Fronten och Spektrum som främsta 
organ för den litterära oppositionen. Den unga generationen ut
märks av politisk radikalitet och religiös emancipation. Den utgör 
ingen enad rörelse utan sönderfaller i olika fraktioner. Artur Lund
kvists falang, »de unga», är enligt Stellan Arvidsson den enda, som 
bildat skola. 

Den 1.10.1932 inför Arbetet en uppfordrande artikel av Ragnar 
Jändel: »Socialismens kulturuppgift». Ragnar Jändel varnar för en 
socialistisk kamp, som stannar vid krav på ekonomisk och politisk 
jämställdhet. Kampen måste i stället ses i sin helhet: som enväldig 
moralisk rörelse och en kulturrörelse. Socialismen kräver en ny 
kultur, en ny andlig odling. Kampen för ett fullvärdigt liv kommer 
att ställa stora krav på den enskilde. Ragnar Jändel betonar, att en 
uppgörelse med gamla auktoriteter är en nödvändig utgångspunkt. 

Stellan Arvidsson stod för anmälningarna av svensk lyrik i 
Arbetet vid den här tidpunkten. Allan Bergstrand, lektor vid stadens 
HAL, behandlade den inhemska prosalitteraturen. Den 29.9.1932 

97 



knöts Eyvind Johnson till medarbetarstaben med uppgift att anmäla 
översättningslitteraturen. Den 24.11.1932 utökas den litterära av
delningen med ännu en medarbetare: Karin Boye. Hon skall huvud
sakligen behandla modern svensk litteratur. Redaktionen uttrycker 
en förhoppning om att hennes medarbetarskap skall öka intresset 
för tidningens litterära avdelning, då hon förutom att vara känd som 
lyriker också väckt uppmärksamhet som kritiker. En redaktionell 
förändring sker samtidigt genom att litteraturanmälningarna förs 
samman på speciella rubricerade sidor, vilket fångar uppmärksam
heten på ett helt annat sätt än de tidigare i det övriga stoffet in
sprängda recensionerna. 

Redan i december 1932 utbryter en litterär fejd, där de två 
nyanställda får ta ställning. En av De Aderton riktar en bannstråle 
mot dem som upphöjt trasigheten och sprängskärvorna till diktens 
lag. Eyvind Johnson och Karin Boye intervjuas den 28.12.1932 
under rubriken »Nuets trasiga dikt bild av nuet självt. En ny epok 
skapar en ny dikt».Sigfrid Siwertz hade vid sitt inträdestal i Svenska 
Akademien över Tor Hedberg prisat den höga besinningen, som 
enligt hans förmenande är diktens heder. Sigfrid Siwertz finner 
särskilt skäl för akademin att slå vakt kring den i en tid, »då man vill 
göra tillfälligheterna, de oförmedlade motsatserna, trasigheten, 
sprängskärvorna till diktens lag». [Arbetet 21.12.1932). Den moder
na dikten ter sig för Sigfrid Siwertz som resultatet av en explosion. 
Kvar finns endast skärvor av en själ. Sammanhanget har kastats 
bort som en föråldrad illusion. Sammandraget av Siwertz tal följdes 
upp av en artikel i Arbetet den 24.12.1932. Här går professorn i 
slaviska språk, Sigurd Agrell, till storms mot den samtida dikt
konsten, som han beskriver som en psykisk röra. Docenten i littera
turhistoria, Algot Werin, deltar i utskällningen av »funkisversen» : 
det är inte det friska och harmoniska som aktas längre utan det 
anfrätta, förvridna och kaotiska. Såväl etiska som estetiska värden, 
har, enligt hans åsikt, spolierats. 

Eyvind Johnson anser att Sigfrid Siwertz ord om besinning kan 
vara berättigade i fråga om exempelvis dadaismen eller den franska 
surrealismen men knappast som riktade till de svenska modernister
na. Beträffande den psykiska röran finner Eyvind Johnson den inte 
som professor Agrell i diktkonsten utan i samtidens själv. I den mån 
dikten speglar tidens psykiska och sociala trasighet och röra står 
den, enligt Eyvind Johnson, i tidens tjänst. 

Karin Boye opponerar sig främst mot att den moderna diktens 
ideal skulle vara att förkasta sammanhanget. Hon tvivlar på att det 
finns en enda författare som skulle acceptera ett sådant ideal. 
Själva påståendet är alltså enligt hennes förmenande falskt. Beträf-
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fände problemet med sammanhang i dikten hänvisar Karin Boye till 
sin artikel »Språket bortom logiken» i Spektrum, eftersom proble
met är för invecklat för att förklara i en intervju. Om inte ideal 
och verklighet sammanfaller är det, enligt Karin Boye, inte något 
som är speicellt utmärkande för den moderna dikten. Däremot är 
det naturligt, »att den som är bunden vid ett visst formideal känner 
sig obehaglig till mods, när det skjuts undan för ett nytt, och 
mänskligt, om han inte accepterar det nya som ett försök och en ut
vecklingsform, bara ser det som en dumhet. Mänskligt men inte vid
synt. Och rätt säkert utan alltför stort inflytande på den kommande 
utvecklingen». (28.12.1932). 

Arbetets kulturpolitiska offensiv förklarar till del den vikt Karin 
Boye fäster vid teoretiska resonemang, principiella ställningstagan
den och väldefinierade kriterier i sina litteraturanmälningar. Under 
tiden 24.11.1932 — 22.7.1933 skrev Karin Boye 26 recensioner i 
Arbetet och behandlade där 17 kvinnliga och 16 manliga författa
res verk.1^ Koncentrationen på svensk nyutgiven litteratur gör att 
de principiella resonemangen kan utvecklas med samtidssituatio
nen som fortlöpande referenspunkt. Den pedagogiska upplägg
ningen av varje recension och det öppna redovisandet av en person
lig ståndpunkt är en konsekvent tillämpning av den litteratursyn, 
som Karin Boye utvecklat i Spektrum. 

Redan i sin första recension markerar Karin Boye intresseför
skjutningen från koncentrationen på representationen av den yttre 
världen till det inre mentala livet hos det upplevande subjektet. 
Förskjutningen innebär inte att texterna ses som spontana utbrott 
av inspiration. Det skulle innebära en förlängning av expressions-
estetikens föreställning om den direkta relationen mellan intryck 
och uttryck. I stället fokuseras intresset på bearbetningen av sinnes
intrycken, urvalet, struktureringen av materialet, den teknik för 
presentation av verkligheten, som författaren väljer. Brottet med 
realismens konventioner innebär att skapa medvetenhet om att 
konsten är konst och inte liv. Läsaren uppmuntras inom ramen för 
den nya estetiken att vara uppmärksam på olika sätt att skapa sam
manhang i en berättelse. 

I sin recension av böcker om uppväxtår i Arbetet den 24.1 L 
1932 uppmärksammar Karin Boye, att Anna Lenah Elgström för 
att undgå att hennes böcker betraktas som själviografiska har försett 
sin roman Elsa och kärleken med ett företal. Karin Boye tycker att 
detta är förnuftigt, inte för att romanen i fråga är svårtolkad, men 
för att läsarna kan behöva ställas inför grundläggande frågor — som 
t ex »Vad gör en verklighetsskildring värd att läsas?» — innan läs
ningen påbörjas. Karin Boye delar Anna Lenah Elgströms uppfatt
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ning, att läsaren måste göras uppmärksam på skillnaden mellan 
litteratur och s k sanna berättelser ur livet. 

Mot uppfattningen att konst skulle vara detsamma som avfoto-
grafering av verkligheten ställer Karin Boye upp sin tes om för
fattarens väljande, inställande, ordnande öga bakom verklighets
återgivningen. I Anna Lenah Elgströms roman utgörs den genom
gående linje, som håller samman berättelsen, av en karaktärsutveck
ling, som tecknas på grundvalen av det inflytande omgivningen ut
övar. Karin Boye menar, att det är »ett fängslande stycke svenskt 
samhällsliv, som rullas upp i samband med Måhedas utveckling till 
industrisamhälle, och själva denna utveckling sätter djupa spår i 
Elsas väsen» och hennes kamp mellan olika livsalternativ. Full för
ståelse av Elsas utveckling till mogen kvinna och skapande konstnär 
ger inte Elsa och kärleken , eftersom romanen utgör en del av ett 
större verk. Karin Boye framhåller, att det är beröm och inte klan
der att med iver vänta på en fortsättning. »Det är bara i ett verk 
utan genomgående linjer, som det gör detsamma hur mycket man 
läser och vilken del man läser». 

De övriga ungdomsskildringarna granskas utifrån samma per
spektiv. Gunhild Tegens En flicka växer upp skildrar de föränd
ringar en ung flicka genomgår under sin uppväxt, men någon ut
veckling går inte att skönja. Miljön är levande tecknad, men Karin 
Boye saknar det »stora typiska sammanhang», som den sociala bak
grunden i Anna Lenah Elgströms bok utgjorde. Gunhild Tegens bok 
kommer därigenom att karakteriseras som en flickbok, som visser
ligen gränsar till tyngre vägande litteratur genom att ta upp problem 
som flickböckerna inte låtsas om, men som genom bristerna i 
gestaltningen ändå inte kan räknas som en fullödig ungdomsskild-
ring. 

I sin recension av Sigfrid Siwertz konstnärsroman Lågan (1.12. 
1932) prövar Karin Boye den litterära metod, som Sigfrid Siwertz 
använder för att skildra en självmord skris. Trots författarens inlevel
se i huvudpersonens själskris, framstår den som avlägsen och ogrip
bar. Karin Boye anser, att ämnet kräver en annan litterär metod än 
den valda, vilken enbart registrerar huvudpersonens medvetna skäl 
till sitt handlingssätt. 

Ingen självmordskandidat skulle kunna ange de verkliga grunderna till att 
han i det givna ögonblicket vågar eller underlåter försöket: det gäller en 
strid mellan makter, som undandra sig medvetandets kontroll. De skäl man 
efteråt anger är påbyggnader, svepskäl, vad man inom psykologin kallar 
rationaliseringar. 

Anledningen till att Karin Boye finner skildringen ohållbar är inte 
så mycket att de verkliga grunderna till krisen förblir oförklarade 
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som att efterrationaliseringarna leder läsaren på villospår, skyler 
över och smusslar bort förståelsen av viktiga delar av problemet. 
Den ytliga självförståelse, som texten bjuder som sin hela och enda 
förståelse, avfärdas av Karin Boye: 

En målad yta, som får till uppgift att framställa det tredimensionella, kan 
aldrig fylla sin uppgift annat än bristfälligt. På samma sätt är det ämne 
Siwertz valt en prövosten för otillräckligheten i den psykologiska inlevel
sens metod. 

Med Ragnar Holmströms roman Benjamin har Karin Boye fått ett 
tacksamt objekt för diskussionen av verklighetesskildring.11 En för
fattare, som har som mål att »visa verkligheten sådan den är» har 
enligt Karin Boye förelagt sig en uppgift, som kan betecknas som 
omöjlig eller — om man så vill — alltför anspråkslös. 

Ty dikten återger inte verkligheten, den ordnar verkligheten, tar upp vad 
man väljer att kalla väsentligt, sammanför vad man väljer att kalla likartat 
i de upplevelser som mött en, indelar vår andliga karta, organiserar vår in
riktning och våra livsmål så som vetenskapen organiserar våra medel. 

Att känna igen det som skildras i en bok utgör en tvivelaktig grund 
för positiv bedömning. Karin Boye kräver att kända saker blir be
lysta på ett nytt och överraskande sätt, hon kräver den spänning 
som ligger i att skapa ett nytt sätt att se, om konsten skall kunna 
fullgöra sin funktion i människornas liv. Att lägga en yttre betydelse 
i orden »äkta» och »självupplevd» är enligt Karin Boye att göra dem 
oanvändbara som litterära värderingsord. Verklighetstrohet är inte 
nog för att göra en bok intressant. 

Ragnar Holmströms berättelse om hederliga, präktiga, sköt
samma sjömän framstår för Karin Boye som ett exempel på en verk
lighetsskildring som i sin helhet är ointressant. Den är ett betrakta 
som en söndagsskoleberättelse för sjömän. I likhet med »sanna be
rättelser ur livet» är den en skildring av verkligheten sådan den kan 
och bör vara från författarens synpunkt. Som konstverk faller 
boken för Karin Boye, eftersom den inte gestaltar en verklighets
upplevelse, som gjort författaren i stånd att föra in något nytt 
element i läsarens värld, en ny gruppering av hans föreställningar 
eller kanske ett helt nytt problem. 

Tre kvinnliga novellförfattare får en mer positiv bedömning av 
sitt skrivsätt.12 Ingeborg Björklund knyter i Äktenskapsidyller an 
till 80-talets sociala problemdiktning. Karin Boye finner likheter 
med Alfhild Agrells Sanna kvinnor och Räddad: »den instängda 
familjekretsen, där ekonomiskt beroende kvinnor hjälplöst utnytt
jas och f örtramp as». Ingeborg Björklund fullständigar bilden genom 
att lägga till hur »också kvinnans erotiska bundenhet — en följd av 
hennes ekonomiska — sprider lögn och olycka omkring sig». Också 
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gestaltningen påminner Karin Boye om Alfhild Agrell: »karaktärer
na med sin ofta onyanserade verkan i svart och vitt och /.../ en dra
matisk styrka i repliker och situationer, som rycker en med, även 
där den psykologiska utvecklingen inte verkar övertygande». 

Gertrud Liljas engagemang för de olyckliga, ensamma och utan
förstående, som tar sig uttryck i en förståelse för deras speciella 
sätt att kämpa och segra, erövra sitt liv och tänka, ger i Karin Boyes 
bedömning hennes konstnärliga språk dess resonans. Elisabeth 
Högström—Löfbergs noveller beröms som motsatsen till »sanna 
berättelser ur livet» genom att de öden, som skildras är illusionsfritt 
sedda och belysta av en stillsam humor. Karin Boye anser, att 
skildringssättet ger prov på en kärleksfull, vis och mogen inställning 
till livet. 

I november och december 1932 rubricerade Karin Boye tre av 
sina recensioner »Samhällsutsikter». Böckerna hon granskar är 
Eyvind Johnsons Bobinack, Hans Botwids Värna, Vera von Krae-
mers Vägen till min vän, Elin Wägners Dialogen fortsätter och 
Gösta Gustaf-Jansons Kapitulation? — Nej! Det gemensamma för 
romanerna är att de behandlar tidsproblem: kulturkrisen, kvinnans 
natur och samhällsvärdenas föränderlighet. Liksom i den tidigare 
granskningen är den personliga symbolgestaltningen, dvs verkets 
djupare tendens, avgörande för den estetiska bedömningen. Den 
ytliga självförståelsen som verkets enda och hela mening avvisas 
konsekvent. 

Karin Boye ställer samman Eyvind Johnsons Bobinack med 
Hans Botwids Värna som två »vittnesbörd om den stora Vantriv
seln i kulturen'» (8.12.1932). Den direkta anspelningen på Freuds 
samma år till svenska Översatta skrift Vi vantrivs i kulturen moti
verar sammanställningen av två till synes helt olika reaktioner på 
kulturkrisen. Karin Boye framhäver på det här sättet litteraturen 
som svar på dominerande sam tidsproblem. 

Eyvind Johnson skildrar motsättningen mellan livshämmande 
och förtorkade livsmakter och framspirande irrationella och livs
främjande skaparkrafter. För den utdöende kulturen har Eyvind 
Johnson enligt Karin Boyes förmenande funnit en täckande symbol 
med den typiske borgaren Cederquist. Men hon beklagar, att för
fattaren inte lyckats göra sin hjälte mer gripbar och fängslande 
— »han skall ändå vara ett slags Lucifer, eller rättare en almquistsk 
Ahriman, han kallar sig själv Guds sändebud och blir skjuten för att 
de andra anser honom vara djävulen». Karin Boye placerar Eyvind 
Johnsons roman Bobinack i den primitivistiska strömningen och 
pekar på D H Lawrence och Sherwood Anderson som förebilder. 

Hans Botwids roman är en vardagshistoria, som bärs av ett djupt 
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socialt engagemang. Det är en psykologisk berättelse om en ung 
flicka, som längtar efter renhet, dvs frihet från smuts. Som smuts 
uppfattar hon allt som har med sexualitet att göra. Den fattiga 
miljö, som hon växer upp i, är ett träsk av skam och skuldkänslor, 
otillräcklighet och mindervärdighetskänslor. Karin Boye varnar för 
en sammanblandning av primitivism i bemärkelsen »instinkternas 
och omedelbarhetens pånyttfödelse» och det barbari, som utgörs av 
de livsformer, som Hans Botwid skildrar. Den borgerliga pressen 
hade ju avfärdat primitivismen som barbari, men Karin Boye gör 
klart för Arbetets läsare, att lösningen på kulturkrisen är mycket 
mer komplicerad än vad den litterära fejden mellan akademiker och 
modernister låter påskina. 

Självklart inkluderade Karin Boye den kvinnliga människans 
frigörelse i emancipationssträvandena. Hon gjorde det med beaktan
de av de speciella villkor, som den patriarkala dominansen i sam
hället innebar för kvinnornas uppvaknande till insikt om sitt eget 
värde som människa. 

»Samhällsutsikter» den 15.12.1932 bedömer vilket ljus Vera von 
Kraemer och Elin Wägner med sina nyutgivna romaner, Vägen till 
min vän och Dialogen fortsätter, kastat över verkligheten. Karin 
Boye inleder sin anmälan med att påpeka, att litteraturen inte speg
lar några för kvinnan naturliga anlag utan i stället den roll kvinnan 
vid ett visst historiskt tillfälle spelar i familj och samhälle. Kvinnans 
roller har växlat under olika tider och med dem bedömningen av de 
kvinnliga anlagen. 

Var kvinnan under en viss tidsperiod den tillbakadragna vårderskan av 
hemmet, så var den typen i litteraturen den äkta kvinnan (den önskvärda 
kvinnan), den som inte anpassade sig var ett monstrum. Förskjutningarna 
i samhällslivet visar sig också i en förskjutning av idealen. 

Vera von Kraemers bok är tidstypisk så till vida att den behandlar 
den aktuella frågan om gift kvinnas förvärvsarbete. En ung gift 
kvinnas väg till sin vän, insikt om sin kärlek till sin man, skildras 
som en önskan om att bli en beroende, som ur sin herres hand tog 
livets bröd och salt. Hennes lycka ligger i att få tjäna sin man inom 
hemmets sfär, som framställs som kvinnans rätta plats. Karin Boye 
framhåller, att romanen är tidstypisk även i sättet att framställa 
problemets lösning: Tidens kaos skyls »med en falsk romantik från 
den tid, då hemmet faktiskt var kvinnans arbetsområde, då undan
tagen därifrån var försvinnande få och det husliga tjänandet en 
samhällsuppgift för var och en». 

Med bitande ironi ställer Karin Boye upp Vera von Kraemers 
värld inom det förmögna hemmets fyra väggar och kvinnans natur
liga anlag preciserade som husliga mot den bild Elin Wägner målar 
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upp i Dialogen fortsätter. Här skymtar universella perspektiv också 
i vardagliga händelser. Här är kärlekslyckan ett inslag i livsgär
ningen, vilken i sin tur är ett inslag i den stora världsväven av gär
ningar. »Ty kvinnornas värld är här samma värld som männens, inte 
en liten del av männens». Genom en samhällsomvälvning har kvin
norna tagit steget ut i offentligheten och arbetar nu vid männens 
sida. Det är inte rädsla för en förändring av familjelivet, som driver 
Elin Wägner att hävda kvinnans speciella anlag, utan ångesten inför 
en världskatastrof. I avrustningsfrågan och fosterfördrivningsfrå-
gan ställer Elin Wägner upp kvinnors lösningar som alternativ till 
männens/systembyggarnas. 

Det band, som i Elin Wägners bok gör förbindelsen mellan man och kvinna 
till allvar, är inte drömmen om den lilla våningen, det är den blixt, i vilken 
krigaren känner igen sin kamrat i en världsomspännande strid. Tidsåldrar 
har gått sedan Miltons (och Vera v. Kraemers) människopar böjde knä, 
»han blott för Gud — för Gud i honom hon». 

Vera von Kraemers bok kan ha till funktion att låta läsaren vila 
ut från verkligheten och drömma sig tillbaka till ett redan försvun
net sakernas tillstånd. Elin Wägners bok har en annan funktion. Den 
framstår som mättad med innebörd. Bakom koncentrationen på 
väsentligheter ligger en samlad livserfarenhet. Boken »laddar den 
värld som omger oss med spänning». Som avgörande kriterium skil
jer Karin Boye här på en läsning som innebär verklighetsflykt och 
en som innebär problembearbetning. En litteratur som döljer svåra 
sociala problem under en slöja av falsk romantik är inte funktionell. 
Däremot vill Karin Boye tilltro läsaren förmågan att tillägna sig Elin 
Wägners dialogiska-dialektiska livsattityd för att därigenom själv 
bli i stånd till att delta i den sociala förändringen. Ordet »spänning» 
har genom Karin Boyes tidigare definition i Arbetet ett högt posi
tivt värde som estetisk kriterium. Genom spänningen i en bok 
kastas nytt ljus över tingen. Spänningen skapar en ny medvetenhet 
hos läsaren. 

Av särskilt intresse är den vikt Karin Boye fäster vid att livsin
ställningen, som är inskriven i verket, är en tolkad upplevelse — inte 
en spegling av någon given erfarenhet. Det diktaren levt och växt 
sig fram till ligger till grund för den värdesättning i texten som sank
tionerats av den egna känslan. Den goda konsten kan förmedla 
denna djupa tendens till sin läsare. Uppbrytandet av gränsen mellan 
den privata och den offentliga sfären, som Karin Boye iakttar hos 
Elin Wägner, är ett sätt att underminera tidigare litterära konven
tioner och därmed ifrågasätta det självklara i verklighetsåtergiv
ningen. Karin Boye förankrar sin diskussion av om kvinnan är född 
eller skapad på stabil historisk grund. Sakligheten blir liktydig med 
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det historiskt materialistiska perspektivet. Förmågan att fungera 
frigörande knyts dels till den litterära gestaltningen, till själva ord
arbetet, dels till läsarens roll som medskapare av betydelse. 

I »Samhällsutsikter III» (22.12.1932) knyter Karin Boye sam
man kritiken av värden som absoluta och generella med den borger
liga helhetsvisionens upplösning. Gösta Gustaf-Jansons bok 
Kapitulation? — Nej! uppfyller, enligt Karin Boye, inte förvänt
ningarna på att skildra ett tvärsnitt genom samhället som utlovats 
i förlagsreklamen. För det hade det krävts en överblick över klass
samhällets uppbyggnad som helhet. Karin Boye låter i stället texten 
vara vad den är och läser den som en skildring av tidens sociala 
osäkerhet hos medelklassungdomen, som betingats av att en yttre 
ekonomisk osäkerhet förenats med tvivel på de bestående samhälls-
värdena. 

Karin Boye anser, att boken förlorar i konstnärligt värde genom 
att det allvarliga perspektivet som anlagts mynnar ut i en blek för
soning: »vi måste gå in för att människor skall bli lite hyggligare mot 
varann». Avsaknaden av personlig eller social lösning läser Karin 
Boye som ett symptom på medelklassungdomens tragiska hjälp
löshet inför det uppkomna problemet. Ensidigheten i bokens klass
perspektiv har sin motsvarighet i persongalleriet. Människor, som är 
på glid i samhället, skildras inte på samma utförliga sätt som de 
hyggliga medelklassungdomarna. 

I sin recension av Harry Martinsons Resor utan mål (29.12. 
1932) utvinner Karin Boye enligt min åsikt ytterligare aspekter ur 
sin metod att värdera den nya tidens nya dikt. Hennes beskrivning 
av världsnomadfilosofin fördjupar utkasten, som givits i vänport
rätten av Harry Martinson i Spektrum samma år. 

Karin Boye tar fasta på ett motsatspar, som hon anser vara av 
djup betydelse för Harry Martinsons resebok och för hans världs
uppfattning: skillnaden mellan den mottagande öppenheten och det 
besittningstagande greppet. Motsatsparet förbinds med en mer 
generell iakttagelse av överraskningsmomentets betydelse. Ett barn 
ute i naturen, en läsare som inte söker speciella finesser och en rese
när, som inte reser ut för att se bestämda turistmål har det gemen
samt att de låter sig överrumplas av väsentligheter. Genom att Harry 
Martinson inte målmedvetet sökt och funnit sina intryck har värl
den »störtat sig över honom i hans öppna mottaglighet». Därigenom 
har han enligt Karin Boye blivit i stånd att skriva en bok, som bildar 
en art för sig bland reseskildringar. 

öppenheten innebär emellertid inte att Harry Martinson är en 
passiv åskådarnatur. Undersöker man tankekedjorna ser man hur 
den brokiga mångfalden fogats samman. Bildspråket betraktar Karin 
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Boye som Harry Martinsons främsta redskap för att strukturera 
verkligheten. »Han står inte bara öppen för världen, han tar den 
också i besittning, med sin handlingslust, med sin strävan att sam
manfoga, med sin formglada diktarbegåvning». 

Karin Boye beskriver Harry Martinson som en diktare, som står 
på gränsen mellan två tidsåldrar, den då människorna ännu vidgade 
sitt välde över världen, och den, då kartan inte längre har några vita 
fläckar och då tekniken har utvecklat sig så långt, att den skyddar 
människorna för naturkrafternas övermakt. 

Detta betecknar tröskeln till en ny tidsålder: den, då den enskildes öde är 
för sammanvävt med det stora hela för att han längre skall kunna uppfatta 
sin egen hank och stör som gränsen kring sina intressen och problem, och 
då den stora uppgiften inte längre är att erövra och hålla fast, utan att 
genomtränga, sammanbinda och ordna. 

Karin Boye betraktar Harry Martinsons dröm om världsnomaden 
som ett svar på den stora omläggningen och de sprängda gränserna i 
kulturutvecklingen. I recensionen förenar Karin Boye sin egen upp
fattning av »den större mänskliga angelägenheten» som tidens mest 
övergripande fråga med betoningen av skaparprocessen som beroen
de av två samspelande principer — den öppet mottagande och den 
aktivt formande. I sammanställningen av barnet, läsaren och rese
nären visar Karin Boye vad uppbrottet från resan efter stjärnor i en 
litterär Baedeker för det verkliga äventyret har att ge: upptäckten av 
den egna förmågan att se det man aldrig förut sett i sin tillvaro. 

1933 

Under 1933 tar Karin Boye vid två tillfällen upp den historiska 
romanens genrespecifika problem. Den 13.1.1933 granskar hon 
Harald Hornborgs Hakenskölds och Sveaborg och Ester Stålbergs 
Mot dagbräckningen, den 4.3.1933 Annie Åkerhielms Romare. 
Som främsta principiella kritik mot historiska romaner anför Karin 
Boye den romantisering av historiska händelser som sker genom att 
de sägs »uppstå ur personliga motiv, ärelystnad, tro, framför allt 
kärlek, i stället för ur de snöda ekonomiska och politiska grunder, 
som den historiska vetenskapen oftast avslöjar». Karin Boye skiljer 
på en historisk roman som har till huvudtema att skildra personliga 
öden mot en historisk bakgrund och en som har historiska händelser 
som sitt huvudtema. I det förra fallet är det befogat att lägga huvud
vikten vid karaktärsteckning och en fängslande händelseutveckling. 
Detta sker i den av Karin Boye recenserade romanen av Harald 
Hornborg. 
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I fråga om Ester Stålbergs skildring av det estniska folkets 
nationella uppvaknande leder samma framställningssätt till att 
boken sönderfaller i en rad anekdoter. Att uppfatta ett historiskt 
skeende enbart som en serie personliga påverkningar från högtstående 
och starka personligheter är, enligt Karin Boye, uttryck för en 
romantiserad historieuppfattning, som döljer de sociala förskjut
ningar som i realiteten ligger till grund för den historiska utveck
lingen. Vidare låter Ester Stålberg de nationella idéerna och den 
litteratur där dessa återspeglas framstå som det historiska skeendets 
rötter. Karin Boye påpekar, att nationalistiska tankar under olika 
tider varit uttryck för olika sociala inställningar och därför omöj
ligt kan ses som en ursprunglig drivkraft för en mäktig rörelse. Att 
tränga in i de sociala orsakssammanhangen framstår för Karin Boye 
som en nödvändighet inte bara för att läsaren skall få en ny och 
värdefull kunskap utan också för att det litterära verket skall vinna 
konstnärlig enhet. 

I recensionen av Annie Åkerhielms roman betonar Karin Boye 
vilken roll den skönlitterära framställningen av historisk utveckling 
kan spela i jämförelse med den historiska beskrivningen av fakta. 
Enligt henne kan den historiska sanningen framställas klarare i en 
symbolisk-dramatisk diktning. Efter en lovande upptakt, där kämp
ande makter står mot varandra i den historiska utvecklingen, tappar 
Annie Åkerhielm bort den storartade utsikten och det grekiska in
flytandet på Roms kultur övergår till att behandlas som ett problem 
av personligt-moralisk art. Karin Boye bedömer detta som en 
grundspricka i kompositionen i romanen, som hon för övrigt anser 
har stora förtjänster, sakligt, språkligt och i skildringen av den tids
typiska mystiken. Auktoritetsuppgörelsen i Rom på 300-talet, där 
det grekiska inflytandet ledde till att den mänskliga tanken gjorde 
uppror mot urgammal religiös tradition, företer sådana likheter 
med den samtida kulturkampen att det förklarar Karin Boyes enga
gemang och detaljerade analys. 

Som tidigare exempel visar använder Karin Boye samma litte
rära kriterier för kvinnliga som för manliga författare. Karin Boye 
skiljer sig från den dominerande riktningen inom den litterära in
stitutionen genom att betrakta de stora frågorna i samtiden som 
referensram för värderingen också av kvinnors litterära projekt. 
Vilka konsekvenser detta kan få illustreras av Karin Boyes kritik av 
två samtidsskildringar av kärleksproblem skrivna av kvinnor. 

Karin Boye anmäler Tora Skredsviks roman Bröd eller barn 
under titeln »Vulgärdarwinism och samhällsutveckling» (10.12. 
1933). Den utförliga diskussionen motiveras inte av romanen, som 
Karin Boye anser vara obetydlig, utan av att den är ett exempel på 
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den biologiska samhällsåskådningen, »sådan den ligger i luften och 
i vida kretsar förutsättes som självklar sanning». 

Ur konstnärlig synpunkt bedömer Karin Boye Tora Skredsviks 
roman som misslyckad, eftersom den består av två olika berättel
ser — en om en kvinnas kamp mot sin kärlek och en om frågan om 
ärftligheten av dåliga anlag — och problemen inte flätas samman 
till någon enhet. Som tendensroman behandlar boken steriliserings
frågan ur folkhygienisk synpunkt. Däremot skildras aldrig något 
val mellan bröd och barn. 

Karin Boyes huvudinvändning mot boken är, att Tora Skreds
vik betraktar tvångssterilisering som ett sätt att lösa sociala pro
blem. Darwin är oskyldig till att så kallade tänkare tillämpade hans 
teorier om det naturliga urvaltet på områden, där de inte kunde 
tillämpas med vetenskaplig rätt. 

Att till exempel den växt- eller djurart, som tränger ut en annan, är den 
livsdugligare, torde vara oemotsägligt, men av detta följer inte, att den 
människa, som i vårt samhälle flyter ovanpå i kampen för tillvaron, eller 
lyckats arbeta sig upp (till exempel Kreuger), är den socialt värdefullare 
(önskvärdare), inte heller att den som dukar under i den sociala kampen 
skulle vara på något sätt biologiskt och socialt mindervärdig och därför 
rensas bort genom »naturligt urval». 

Det biologiska betraktelsesättet medför också en tro på att egen
skaper går i arv. Miljö och exempel tillmäts ingen roll i utvecklings
processen. 

Förklaringen till att den allmänna meningen är genomsyrad av 
denna vulgärdarwinistiska samhällsuppfattning finner Karin Boye 
i dess karaktär av uppkomlingsreligion: teorin var skräddarsydd till 
ett samhälle, som bygger på allas kamp mot alla. Någon teori för 
dem som inte lyckas erbjuder den emellertid inte. Att teorin betrak
tas som en självklar sanning, beror på att »åsikter med anseende 
skapas av människor med anseende». 

Trots den ökade sociala nöden i världen tror Karin Boye, att 
den biologiska samhällssynen kommer att fortsätta att ha sina för
svarare. Hon hänvisar till vilken roll den spelar på nationalsocialis
tiskt håll. Förklaringen finner Karin Boye i att teorin »ger en viss 
naturens helgd åt vårt samhälles ekonomiska grundval, den fria 
konkurrensen, och vill bota uppenbara missförhållanden med 
medel, som lämnar denna grundval orubbad». För att undgå det 
socialistiska alternativet — att se det sociala eländet som verkningar 
av ett illa fungerande ekonomiskt system och sätta in sina krafter 
på en förändring av samhället — förklaras nöden som en följd av 
vissa individers biologiska livsoduglighet. 

Med kritiken av Margit Palmaers novellsamling Mot en ny kärlek 

108 



(15.6.1933) visar Karin Boye, hur en författares tolkning av sam
tidsproblematiken kan bli litterärt fruktbar. Den bärande linje, som 
skapar konstnärlig enhet i boken, är att problemet — moderskapet 
och samhället — här behandlas med en mångsidighet, som ger pro
blemställningen en stadig grund. 

Och vad som sakligt sett framför allt utgör dess stora förtjänst: moder-
skapets nuvarande förnedring uppfattas i hela vidden av sitt sociala sam
manhang, inte som ett sorgligt utslag av hårda gamlingars blindhet eller av 
ungdomens omoral, inte som resultatet av en lagparagraf för mycket eller 
för litet, utan som den bittra följden av de rådande ekonomiska miss
förhållandena. 

När Margit Palmaer söker sig mot en ny kärlek och ett moderskap, 
som är oberoende av äktenskap och familj, är det i Karin Boyes 
ögon ett nytt samhällssystem hon fordrar i kvinnornas namn. 

I novellen »Vår dagliga kärlek» beskriver Margit Palmaer, hur en 
stackars hustru till slut förstår, hur nära hennes vardagsliv hänger 
ihop med de stora allmänna frågorna. På sitt yttersta »anar hon, att 
politik inte bara är något som drar männen från hemmet till förtret 
för hustrurna, utan också rör kvinnornas allra egnaste intressen». 
På det här sättet visar Karin Boye, hur Margit Palmaer genom sitt 
förhållningssätt till den faktiska verkligheten gör läsaren uppmärk
sam på viktiga sammanhang mellan delar av tillvaron, som tidigare 
uppfattats som skilda från varandra. 

Den större delen av recensionerna under 1933 ägnas emellertid 
inte åt den här typen av ideologikritisk granskning utan åt en under
sökning av den djupare tendensen i verken, språket bortom logiken. 
Skrivsättet, hur något framställs, och läsarens roll i meningsproduk
tionen är de faktorer, som härvid tillmäts störst intresse. Detta sker 
dock hela tiden mot bakgrund av att såväl text som läsare är bärare 
av en världs- och livsåskådning. Att göra läsaren medveten om sina 
egna värderingar och hur de förhåller sig till människans förutsätt
ningar och möjligheter totalt är en av målsättningarna för Karin 
Boyes kritik. 

Karin Boye har givit sin granskning av Olle Hedbergs Får jag be 
om räkningen rubriken »Det hungriga ögat» (27.1.1933). I denna 
livsuppgörelse av en man,som av läkaren fått sin dödsdom, karakteri
serar Karin Boye huvudpersonen som en man med skarp iakttagelse
förmåga, skarp psykologisk blick och »ett tanke- och känsloliv, som 
snarast ryggar tillbaka för omdömen och värderingar för att i stället 
hänge sig åt inregistrerande och konstaterande verksamhet». För 
Karin Boye är det hungriga ögat Olle Hedbergs styrka: han har inte 
sin glädje i de ting han ser utan i det faktum att han ser dem. Gläd
jen överförs till läsaren. Faran i detta skrivsätt anser Karin Boye 
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ligga i att läsaren håller på att fastna i alla detaljer. Hon citerar 
vad Olle Hedberg skriver om sin romanhjälte: 

Erik Nordin hade gjort många iakttagelser i detta ämne, men dessa iaktta
gelser, liksom alla hans iakttagelser och all hans livserfarenhet, lågo i det 
närmaste fullkomligt obearbetade i hans själ. Han orkade aldrig titta 
närmare på dem, ännu mindre ordna dem. Hans minne kunde liknas vid 
en stor låda ouppklistrade amatörfotografier. 

Trots att Karin Boye anser det vara ett kraftprov av Olle Hedberg 
att följa yttringarna av ett sådant medvetande i detalj, menar hon 
att anhopningen av psykologiska detaljer skymmer den konstnärliga 
huvudlinjen i romanen. Karin Boye tycker att psykologi är en viktig 
vetenskap, men hon ser inte psykologiska iakttagelser som skön
litteraturens enda eller viktigaste uppgift. Förklaringen till att för
fattaren inte har kunnat koncentrera sin framställning kring det 
väsentliga finner Karin Boye i att han inte distanserat sig från 
bokens hjälte. Detta är ett exempel på hur Karin Boye avvisar tan
ken på uttrycksfunktionen som det litterära verkets enda funktion. 

Två böcker med amerikanska förlagor förlorar sin udd i den 
svenska versionen. Tora Nordström-Bonnier försöker i romanen 
Juninatten med journalistisk realism genomföra det projekt Eyvind 
Johnson i Bobinack försökte med fantastik. Händelserna i boken 
grupperar sig kring en mystisk person, som representerar de irratio
nella och primitiva krafterna i tillvaron, själva äventyret. Hjältinnan 
har samma idéhistoriska funktion som miss Spragg i förlagan, Louis 
Bromfields Den sällsamma historien om miss Annie Spragg. I sin 
recension (16.2.1933) menar Karin Boye, att Äventyret i den 
svenska versionen dämpats ner till sannolikhet och välkändhet. 
Urkrafternas representant har blivit för väluppfostrad, svag och slät
kammad. Samma präktighet hos huvudpersonen hindrar Sonja 
Sjöstrands En lilja på marken från att bli verkningsfull (15.7.1933). 
Förlagan, Herrar tycker bäst om blondiner, är en genomförd satirisk 
studie, men i den svenska boken blir satiren för godmodig, huvud
personen är för varmhjärtad och vänfast. Skrivsättet förmedlar 
därigenom ingen social kritik. 

I sin recension »Livsförkunnare» (19.5.1933) diskuterar Karin 
Boye två programböcker om livstro och livsdyrkan. Orden de båda 
författarna Tage Thiel och Gustav Sandgren använder är till för-
blandelse lika. Karin Boye belyser med citat: 

En gång skall han slänga sitt kors och sina trasor, och naken skall han till
bedja den stigande solen, en ny kärlek skall frälsa honom, den doftande 
jorden skall han älska, och bejakande välsigna allt». 

(Ur Tage Thiel, Säg ja) 
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Låt oss brinna av nya fordringar på livet. Det skall resa sig ur höstens 
multnande lövhögar som en ny planta, naken, full av sav och möjlighet 
till blomst. Inga förmildranden, inga uppmjukanden, inga avskärmningar 
— naket, naket i soleld och vind skulle vi se livet». 

(Ur Gustav Sandgren, Ett fönster mot söder) 

Även om programmen inte skall uppfattas som sakliga utan är av
sedda att suggerera en livsstämning, anser Karin Boye att författar
nas framställningssätt blir verkningslöst. 

Genom att ge »gruvligt enkla och gruvligt välkända» tankar en 
otroligt anspråksfull utformning i ett hundratal aforismer förkväver 
Tage Thiel den ursprungliga känsloupplevelsen helt. Formen är en 
dålig och färglös efterklang av Nietsches Zarathustra. I förlagan 
tjänar bilder och formverkan till att göra innehållet sinnligt fattbart 
och tydligt. 

Hos Thiel är satsbildningen liksom liknelsen sitt eget mål, en prydnad och 
utsmyckning, en översättning av det enkla uttrycket till ett traditionellt 
högtidligare språk. Nietzsches form (och all god form) är med andra ord 
funktionalistisk. Thiels är Jugendstil. 

I Gustav Sandgrens fall ger läsningen Karin Boye intrycket att livs
glädjen är tillkämpad och att hans grundinställning till livet i stället 
är leda. Grundtonen i romanen är en längtan bort från den om
givande verkligheten till en drömd tillvaro, där människorna äger 
den saknade förmågan till hängivelse och skaparkraft. I stället för 
att ta problemet för vad det är och gå sig själv inpå livet lägger Sand
gren skulden på verkligheten och intellektet och förkunnar naturen 
som frälsningens källa. Han har »låtit sig lockas av idéförkunnarens 
kulturhistoriska gloria och velat göra sin hjälte, sitt alter ego, till 
en i sig själv kraftig, ursprunglig och livsnära skaparp er sonlighet». 
Karin Boye pekar på det farliga med en sådan idealiserad dubbel
gångare: han uttrycker förnekade krafter inom författaren och kom
mer därigenom att motsäga den medvetna tendensen i verket. 

I sin kritik av lyrik betonar Karin Boye formelementens aktiva 
funktion vid meningsskapandet. Under rubriken »Religiös lyrik» 
anmäler Karin Boye den 10.2 Anders Frostenssons Med lyfta hän
der . Personlig lyrik måste, enligt Karin Boye även inom det reli
giösa området betyda »nytt vin på nya läglar». Den nya upplevel
sen måste ges en form som bär denna upplevelses särprägel. I den 
religiösa och idealistiska diktningen är den fasta och traditionella 
formen ofta ett hinder för ett nytt uttryck. Symboler och vänd
ningar, som är allmän kulturell egendom, kan användas i psalmer 
men är för abstrakta och schablonmässiga för att uttrycka det per
sonligt upplevda. 

111 



Ebba Lindqvists Lava ger, enligt Karin Boye, uttryck för en 
stark koncentration: dikterna är »laddat sammanpressade» (15.4. 
1933). Skrivsättet uttrycker brottningen mellan kravet på behärsk
ning och en innestängd lidelse i »korthuggna vändningar och bilder 
som träffar prick på millimetern». Ebba Lindqvist arbetar med sam
ma motsatspar som T S Eliot. Karin Boye vill inte tala om påverkan, 
då Det öde landet med sin fruktbarhetsförbannelse skymtar i Ebba 
Lindqvists dikter. Den personliga upplevelsen präglar nämligen 
alltigenom gestaltningen av kampen mellan levande och dött, extas 
och förlamning, dröm och verklighet. 

När Karin Boye skall karakterisera en tendensroman som har 
den eftersträvade verkan på sin läsare, kan hon uttrycka sig som i 
»Bra bok» (17.3.1933): Som läsare »står man plötsligt, vid något 
ganska alldagligt yttrande från en av personerna eller vid någon helt 
osökt och lågmäld anmärkning från författarinnan själv, inför en 
utsikt, som så småningom väcker svindel, om man ger sig tid att 
stanna och se». Det är inte det ovanliga ämnet i Margareta Subers 
Ett helsicke för en man utan hur det behandlas, som blir avgörande 
för Karin Boyes positiva bedömning. Koncentrationen på väsentlig
heter i den äktenskapliga samlevnadsproblematiken och det still
samma, personliga språkbruket karakteriserar framställningen. In
flytandet från Agnes von Krusenstjerna ser Karin Boye som något 
positivt: en sämre läromästare kunde man ha och en sämre lärjunge 
kunde man också få. Boken är ingenting för den läsare, »som 
fordrar pekpinnar, högljudda rop och grella effekter». Sitt djupa 
innehåll avslöjar boken för den som har ögon till att se och öron 
till att höra. 

Inte oväntat förhåller sig Karin Boye positiv till Agnes von 
Krusenstjernås novellsamling En ung dam far till Djurgårdsbrunn 
(28.4.1933). Ångesten inför hösten och det slutliga vissnandet är 
den stämning, som präglar flertalet noveller. Temat anslås först i 
lätta bagateller, men varieras efter hand »med djupare klang och i 
rikare instrumentering». I några noveller gestaltas temat med den 
allmängiltighet, som hör till den stora konstens kännemärken. 
»I ateljé Souvenir» betecknar Karin Boye som fulländad novell
konst: »Enkel och trovärdig pejlar den på några sidor hela förtiv-
lan inför det som redan är dött fast det lever, så dött att det inte 
ens har en aning om sin egen förvandling. En hel roman över samma 
ämne kunde inte sagt mer». 

En annan skildring av en brytningstid, som Karin Boye tycker 
ger en djup och varaktig behållning, är Johan-Olov Johanssons be
rättelse Smeder, brukspatroner och bergsmän.13 Med stor förtro
genhet med miljön men också med en distans, som tillåter en kon
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centration på särdragen, skildrar Johan-Olov Johansson ett Berg
slagen vid övergången från den gamla bondetraditionen till indust
rialiseringens och bolagsväsendets tid. Boken är en samling människo
studier. Men bakom karaktärsskildringarna skymtar en värld med 
egna mått och bestämda lagar. Skrivsättet skapar en ny förståelse: 

Inte bara så, att den underliga varelsen Människa här ställs i gammal berg
slagsbelysning; boken ger dessutom inte så litet att tänka på för var och 
en, som förstår, att nutiden är en fortsättning på förtiden och att man där
för kan hämta lärdom också om trädets yttersta kvistar, när man får höra 
något om rötter och stam. 

Som grundläggande kriterium för Karin Boyes litteraturbedömning 
framstår gestaltningen av en faktisk verklighet, med speciell lyhörd
het för det nya som trevar och kämpar sig fram i samtiden. Den 
funktionella litteraturen är inte en monologisk framställning utan 
en litteratur, som får mening i dialog med sin läsare. Av recensioner
na i Arbetet återger Margit Abenius fem stycken i Tendens och 
verkan. Det gäller »Världsnomaden», »Sensation och litteratur», 
»Vulgär darwinism och samhällsutveckling», »Livsförkunnare» och 
»Bergslagsmänniskor». Förutom att ge en skev inriktning på själva 
det kritiska grundperspektivet ger urvalet en felaktig uppfattning 
om könsfördelningen i materialet. Margit Abenius uppfattar Karin 
Boyes skarpa kritik av vulgärdarwinismen liksom kritiken av den 
litterära gestaltningen i »Livsförkunnare» som en mekanisk prövning 
av olika idéers sanningshalt, alltså i det här fallet som en prövning 
av darwinismens vetenskapliga trovärdighet och primitivismens 
förmåga till konfliktlösning. Kommentaren berövar Karin Boyes 
kritiska perspektiv dess historiematerialistiska grund och dess este
tiska och emancipatoriska inriktning. 

Margit Abenius skriver i inledningen till Tendens och verkan: 
»1932 var Karin Boye recensent i tidningen Arbetet, men ersattes 
efter ett år av annan kraft. 1933—36 skrev hon litteraturkritik i 
Social-Demokraten».14 Även om bevakningen av svensk samtids
litteratur i tidningen Arbetet varit ett uppdrag Karin Boye gått in 
för med stor ambition, kan inte övergången till litteratur anmälan 
av en bredare kategori böcker i en storstadstidning som Social-
Demokraten året efter det socialdemokraterna erövrat den poli
tiska makten i Sverige beskrivas som en reträttplats.15 Det är ett 
avancemang, där Karin Boyes kritiska uppdrag blir ännu mer be
tydelsefullt som del i det offentliga samtalet. 
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Social-Demokraten 1933—1936 

Genom medarbetarskapet i Social-Demokraten från december 1933 
till december 1936 vann Karin Boye tillträde till landets socialis
tiska huvudorgan, en tidning som redan från början ägnat kultur-
och bildningsfrågor stort intresse. Arvet från Hjalmar Branting och 
Erik Hedén förvaltades under 1930-talet av Erik Blomberg. Vid sin 
sida hade han litteraturanmälare som Ragnar Jändel, Nils Beyer, 
Anna Lenah Elgström och Vera von Kraemer. Eva Hedén anmälde 
barn- och ungdomsböcker. Under rubrikerna Idéernas forum och 
Dagens krönika fördes en livlig debatt av tillfälliga medarbetare i 
litterära, politiska och sociala frågor. Fredrik Ström var huvud
redaktör 1933—1936 och Arthur Engberg 1936. Karin Boye 
behandlar i sina 40 recensioner — varav hälften är skrivna 1935 — 
15 utomnordiska, till större delen tyska, och 28 nordiska författar
skap. Av de nordiska är 15 manliga och 13 kvinnliga.16 Hon ägnar 
två översiktsartiklar åt nazistisk skönlitteratur, två anmälningar 
åt Thomas Manns Josefserie och ger tre fördjupade författarport-
rätt, som löper över flera nummer (Hagar Olsson, Elmer Diktonius, 
Margit Palmaer). Kulturkritiska arbeten granskas vid två tillfällen. 

Karin Boye skrev romanerna Astarte, Merit vaknar och Kris 
1931—1934, gav ut novellsamlingen Uppgörelser 1934 och den 
modernistiska diktsamlingen För trädets skull 1935. Jag ser därför 
den kritiska verksamheten under tiden för medarbetarskapet i 
Social-Demokraten som värdefull att studera dels som inlägg i den 
dåvarande kulturpolitiska debatten och dels som en nyckel till ökad 
förståelse av Karin Boyes eget författarskap i dess helhet. Av 
speciellt intresse är Karin Boyes redan i »Rädslan och livet» doku
menterade lyhördhet för den kulturkonservativa reaktionen. I sina 
recensioner i Social-Demokraten fullföljer Karin Boye sina peda
gogiska ambitioner, men hon är spetsigare, kvickare och mer pole
misk än tidigare. Genom det bredare texturvalet får hon tillfälle 
att nyansera mellan bagateller och tungt vägande litterära verk. 

1933 och 1934 

I sin recension av Nils Ferlins Barfotabarn1 7 ironiserar Karin Boye 
över författarens uppfattning att han inte går att passa in i något 
speciellt fack. Karin Boye tycker inte alls att det är svårt att klassi
ficera honom: han är bohemskald. Faran i att tillhöra en så lång och 
ärorik tradition är att de motiv som behandlas kan vara alltför 
kända och omtyckta. »Ironin över vår merkantila, strebrande, ut
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jämnande tid till exempel får vara mycket ursprungligt sedd och 
mycket väl uttryckt för att man inte skall känna igen den från 
hundra andra skalder och prosaförfattare». Lättillgängligheten i 
Nils Ferlins dikt räddas emellertid från att hamna i ren banalitet 
av den lätta, medryckande rytmen. 

Samma raljerande tonfall använder Karin Boye om Agnes von 
Krusenstjernas novellsamling Delat rum på Kammakar egat an ,18 

men här är det riktat mot läsarna: »För den som annars stöts bort av 
författarinnans realistiska grepp om ömtåliga ämnen är här ett gott 
tillfälle att utan störande chocker göra bekantskap med en av våra 
främsta stilkonstnärer». Karin Boye har före denna rekommenda
tion beskrivit Agnes von Krusenstjernas fina blick och kärleksfulla 
omsorg i den litterära utformningen. Vardagliga förlopp får osökt 
och påtagligt en vid och väsentlig allmänmänsklig betydelse. Speci
ellt utmärkande för Agnes von Krusenstjernas symbolvärld är att 
de skära idyllerna är »nära och utan återvändo sammanflätade med 
någon mörk tråd». 

1934 påverkas Karin Boyes kritiska verksamhet av hennes syn 
på den reaktionära kulturutvecklingen i Tyskland och dess för
hållande till den svenska litterära institutionen. I januari skriver 
Karin Boye sin recension av Agnes von Krusenstjernas Porten vid 
Johannes och Älskande par. Den riktar sig direkt mot namngivna 
kritiker som företrädare för samma åsiktsförtryck som den nazi-
regimens censur, bokbål och personförföljelse uttryckte. Med sin 
rubrik »Då vinden vänder sig» anger Karin Boye, att hon med hjälp 
av Agnes von Krusenstjernas sedeskildring avser att mäta vindrikt
ningen i Sverige.19 Hon gör det genom att mot de ledande kritiker
nas lovord av romancykelns tidigare delar ställa den kompakta 
tystnad, som mött Porten vid Johannes och Älskande par. Dessa 
delar har dessutom måst utges på annat förlag än de tidigare. Karin 
Boyes vindrapport lyder: reaktionen är här. Den negativa, avvärjan
de hållningen i den kulturkonservativa inställningen, som Karin Boye 
varnat för i »Rädslan och livet» i Spektrum två år tidigare, är nu ett 
faktum. Den svenska kritikens oförmåga att se sociala orsakssam
manhang i ögonen är enligt Karin Boye första steget mot ett åsikts
förtryck, som i en senare utveckling tar sig uttryck i att bränna 
misshagliga författares böcker. Kritiken avser med sin hållning att 
skydda bestämda institutioner och en bestämd moral. 

I den pågående kulturkampen gäller frigörelsen från gamla 
tabuföreställningar varken Agnes von Krusenstjernas skildring av 
homosexualitet, incest eller den unga huvudpersonens kärleksupp
levelse. Detta är visserligen »att beträda marker, där verkligheten 
trampar, men dit litteraturen hittills inte har fått följa». Men detta 
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godtog kritiken. Karin Boye exemplifierar med Anders Österling 
i SvD, Torsten Fogelqvist i DN, Olle Holmberg i DN och Sven 
Stolpe i Nationell Tidning. Det kulturella förbudet har inträtt 
först när det gäller den erövring av verkligheten, som ligger i skild
ringen av att familjeinstitutionen är stadd i upplösning och med den 
hela det moralsystem, som kristalliserats ut kring den. Genom att 
bortse från reella, sociala förhållanden och skylla tidens dåliga 
moral på att moraliskt dåliga författare skriver böcker om moralisk 
dålighet, tror sig företrädarna för de reaktionära krafterna kunna 
bevara familjeinstitutionen med sin fasta moral oskadd. 

Karin Boye framhåller, att Agnes von Krusenstjerna inte söker 
några nya former för kärlekslivet, hon prövar inte heller den rådan
de könsmoralens värden mot någon samhällelig prövosten. Hon 
nöjer sig med att skildra »sedernas» upplösning. Redan detta är miss
tänkt nog: först måste Agnes von Krusenstjerna försvaras med ur
säkter om den stora konstens frihet — »Agnes von Krusenstjerna har 
utan tvivel rättighet att ha sett vad hon har sett och även att skriva 
om det», »Hon skriver för vuxna människor och bör ha rätt att 
öppet behandla sådana företeelser, som ingå i verklighetens sam
manhang» — och, då det misstänkta i Agnes von Krusenstjernas till
tag ytterligare ökat i de senare delarna, hjälper inte ens ursäkter: 
»ofoget måste tystas ner». Genom att fästa uppmärksamheten på 
kritikernas förmyndarattityd och dess orsaker skapar Karin Boye 
beredskap för alternativa läsarter och förståelseformer. 

Karin Boye anger i recensionen sitt eget ställningstagande till 
frågan dels genom att betona att sedeskildringen inte begränsas till 
att gälla »ett litet avgränsat aristokratiskt skikt, ett 'ruttnande 
borgerskap', utan har en mera vidsträckt giltighet, och dels genom 
att kräva en ny könsmoral, som skall vila på ny grund. Karin Boye 
accepterar familjeinstitutionens förändrade funktion under indu
strialismen och menar att de värden, som skall räddas, får lov att 
räddas in under nya samlevnadsformer. 

Karin Boye rubricerar sin anmälan av Alfred Döblins Berlin-
Ale xanderplatz »En storstadsskildring med företal»20 och markerar 
därmed att recensionen inte bara avser Döblins storstadsepos utan 
också introduktionen i den svenska utgåvan. Alfred Döblin skildrar 
den breda livsströmmen i miljonstaden Berlins bottenskikt. Han för
medlar enligt Karin Boye en djup förståelse av hur livsidealen ut
formas i denna värld av förbrytare, sutenörer och prosti tu terade. 
»Personernas handlingar förlorar varje spår av chockerande över
raskning och menageri-märkvärdighet». I sitt företal till den svenska 
utgåvan ger Sten Selander prov på vilken insikt han vunnit genom 
läsningen av B erlin-Alexanderplatz. Karin Boye citerar: 
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Samhället gestaltar inte vårt öde och ännu mindre är det liktydigt med 
ödet självt: Ödet växer i stället fram ur vårt inre. Det är den insikt, Frans 
Biberkopf till slut når fram till... Vi ha alladel i ondskan och orättfärdig
heten; och först då vi insett detta, upphört att pocka på vår rätt och lita 
på vår egen styrka och blivit förkrossade, ödmjuka och förlåtande kan den 
nya, fria värld börja födas som måste efterträda den gamla, ofria och 
olyckliga. 

Det vackra och allmänmänskliga i detta påstående kunde nästan 
genom ordet »vi» inge läsaren tanken att det vore frågan om en själv
prövning. Men orden riktar sig i stället mot »sådana personer med 
dåliga gångkläder och samhällsvådliga åsikter, som eventuellt inte 
känner sig ödmjuka och förlåtande, eventuellt pockar på sin rätt 
och eventuellt skulle vilja bygga en ny, fri värld på andra grunder 
än sin egen förkrosselse». Karin Boye anser givetvis inte att företalet 
har någon betydelse för denna roman, som redan väckt sådant 
ofantligt uppseende och fått sådana oerhörda lovord, när den före 
Hitlers makttillträde publicerades i Tyskland.21 Att Karin Boye 
ändå vill kommentera Sten Selanders inledning, beror på att hon i 
den ser ett tidens tecken. »Dels är det ett sällsynt krasst och alltså 
lärorikt exempel på det slags allmänmänskliga moraliska idealism, 
som helt enkelt är en förevändning för att slinka undan obehagliga 
sociala problem, dels är det ett uttryck för den allmänna stäm
ningen i tongivande kulturella kretsar, när en bok som 'B erl in-
Alexanderplatz' måste urskuldas och omtolkas, innan den kan 
släppas ut». 

Karin Boye anmäler nazistisk skönlitteratur i två artiklar i febru
ari och mars 1934.22 Det litterära uttrycket för den nazistiska 
hjältemyten finns komprimerat i Schenzingers bok om Hitlerpojken 
Quex, som även filmats och under hösten 1933 väckt den tyska 
publikens hänförelse. Samma typer och samma situationer i skild
ringen av nazismens kamp- och hjälteperiod återfinnes i de national
socialistiska romaner, som översvämmar de små privata lånebiblio
teken i Tysklands större städer. Schemat, som hjältemyten arbetar 
efter, grundlades redan av Hanns Heinz Ewers med Horst Wessel, 
som inkarnerar tredje rikets ideal, en blond Sankt Georgsgestalt 
utan vank och lyte. De manliga romanfigurerna är alla typer snarare 
än personer. Kvinnorna är om möjligt ännu mer schablonmässigt 
skildrade. Den goda modern är ett stående inslag i den national
socialistiska filmen och romanen. Hon sliter ut sig för sin älskade 
son och förstår inte mycket av politiken — »vad den präktige gossen 
gör det tror hon nog är det rätta».23 Som hennes motsats skildras 
den erotiska fresterskan, som ofta döljer politiska motiv bakom den 
erotiska rovdriften. Hjälten räddas dock alltid tack vare sin säkra 
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instinkt. Som belöning för sin kamp får han en kvinna, som föder 
hans barn. Den goda unga kvinnans roll fångar dock aldrig intresset 
i framställningen. 

Den anti-erotiska inställningen i nazistisk skönlitteratur, som 
har sin grund i att kärleken anses avleda mannens lidelse från kam
pen, tar sig uttryck i en svartmålning av motståndarnas sedliga liv: 
marxisterna framställs som liderliga sällar, socialdemokraterna 
antingen som världsfrämmande idealister eller som förslöade väl-
lustingar. Karin Boye anser det komprometterande för nazismen 
som samhällslära att den skönlitteratur, som uttrycker dess ideologi, 
inte tar samhällsproblemen till utgångspunkt utan ägnar sig åt att 
förtala motståndarnas moral. Sådan propaganda vädjar till affekten, 
förnuftet har ingen talan. Karin Boye betonar, att det är en princip
sak att förnuftet spelar så liten roll i den nazistiska skönlitteraturen. 
Den politiska omvändelsen sker genom sympati för någon nazis
tisk person. Hjältens klassiska skönhet kontrasteras mot fiendernas 
osympatiska utseende, som direkt avslöjar dem som bovar. 

I sin andra artikel uppmärksammar Karin Boye två argument, 
som utöver diskussionen av hjältens yttre bidrar till att kategori
sera människorna i de nazistiska romanerna. Det ena är en krigisk 
revanchstämning, det andra anknytningen till den antisemitiska 
världsmyten. Goebbels Michael betecknar Karin Boye som irrationa-
lismens mest glödande förkunnelse. Karin Boye belägger sina på
ståenden med citat ur valda romaner. Hon anser, att sammanställ
da visar de olika dragen i den nazistiska propagandalitteraturen en 
klar sjukdomsbild. 

Som exempel på verklig konst och problemdikt ser Karin Boye 
däremot två romaner av Bruno Melissen Haken. I Der Fall Bund-
hund ges en konstnärlig skildring av de omöjliga arbetsmarknads
förhållandena före nazismens makttillträde. Boken mynnar ut i 
förtvivlan och i ett nödrop efter något nytt, efter en värld utan 
korruption. Karin Boye anser, att romanen utifrån arbetarnas syn
vinkel visar hur frestande det kunde vara, att sätta sin tillit till 
Hitlers stora, obestämda löfte om att allt skulle bli annorlunda än 
vad det varit förr, om Hitler fick ersätta Hindenburg vid styret. 
När nu nazismens kamp tid är till ända, återstår det att se, hur 
tiden efter segern kommer att speglas i litteraturen. Karin Boye 
undrar speciellt, hur författare av Bruno Melissen Hakens slag kom
mer att reagera inför Tredje rikets sätt att förverkliga deras dröm
mar. Genom att tillämpa sitt tendensbegrepp i sin kritik av den 
nazistiska romanen kommer Karin Boye att indirekt belysa för
hållandena också inom den samtida svenska litterära institutionen. 
Stilen, framställningssättet, skiljer propaganda från konstnärlig 
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gestaltning av tidsproblematiken. 
H G Wells Theodore flyr från vardagen betecknar Karin Boye 

som en program- och världsåskådningsbok i karikatyrens form.^4 

Hjältens flykt är dock betydligt allvarligare än vad som framgår av 
den svenska titeln på romanen. Vad Theodore Gullfoot flyr från 
är sanning och verklighet över huvud taget. Han hamnar i vad Karin 
Boye beskriver som en fullständig inre hållningslöshet. Den fantasi
figur romanhjälten identifierar sig med växer honom över huvudet 
och han har till slut inget eget jag att ställa vid sidan av sin barnsliga 
storhetsdröm. Kampen för en förnuftigt ordnad värld förs i roma
nen av typer, som tecknas som huvudpersonens motsats. 

Som brist i H G Wells behandling av motsättningen mellan 
reaktion och framåtskridande framhåller Karin Boye den alltför 
ytliga och lättvindiga motiveringen till huvudpersonens utveckling 
fram mot sin dödliga isolering. H G Wells ställer två verklighets-
orienterade naturvetenskapare som den verklighetsflyende konst
nären Theodore Gullfots motpol. Den olyckliga följden av detta 
blir att motsatserna naturvetenskap-konst inte ställs mot varandra 
inom ett bestämt livsområde, utan de ställs mot varandra som livs
område mot livsområde. Fantasi- och känsloliv ställs mot tanken. 
Karin Boye anser, att lösningen hade varit att ställa upp en konst
närstyp av en annan läggning som Theodores kontrast i stället för 
vetenskapsmännen. Som det nu är faller allt inom kulturlivet, som 
förnuftet ännu inte belyst, utanför dess intressesfär. H G Wells 
»framstår i denna stridsskrift mot personlig och kulturell förljugen
het som den renodlade intellektualisten, vilken av var och en ford
rar ett liv i asketisk pliktkänsla, vigt endast åt den rena vetenskap
liga tanken». 

Om detta nu bara gällt Wells personligen, hade det varit utan 
större intresse. Men Karin Boye framhåller, att den ensidiga upp
skattningen av det intellektuellt kartlagda — i stället för själva 
kartläggningsprocessen — är ett öde som lurar på radikal kultur
uppfattning i särskilt hög grad. I ivern att med förnuftet ordna 
världen förnekas eller degraderas de väldiga irrationella krafter, 
»som tänkandet ännu inte lyckats mäta och ordna, och som en 
vacker dag kan störta omkull våra vackra förnuft-luftslott lika 
grundligt som kriget i Wells bok störtar omkull den trygga ljusa 
världen, sådan dagdrömmarna såg den». Det är fara värt att den 
ensidiga intellektualismen driver fram just vad den bekämpar: det 
svältfödda fantasi- och känslolivet söker utlopp i en anti-intellek-
tuell kulturåskådning. Karin Boye hänvisar till utvecklingen i Tysk
land, där »väldiga skikt av ett folk går mot sina ekonomiska intres
sen och mot sunt förstånd över till en av dunkla drifter buren rörel
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se, som mättar dem med drömmar». Som den största förtjänsten 
med H G Wells Theodore flyr från vardagen ser Karin Boye det 
faktum att författaren har haft mod att behandla ett så viktigt sam
tidsproblem — »inte bara ett individuellt psykologiskt problem, 
utan ett av kulturens kärnproblem». 

De oerhört sakkunniga och känsliga kommentarerna av betydel
sen av översättning och urval i förkortade utgåvor visar Karin Boyes 
uppmärksamhet på språket som strukturerande element. Om över
sättningen av Döblins B erlin-Alex anderplatz, som Karin Boye i 
stort finner ledig och trovärdig, heter det t ex 

Däremot har översäitaren knappast varit mäktig den säregna, högtidliga 
poesi av resignation och lidandespatos, som bygger upp innersfären av 
Döblins luggslitna värld. Där har avslipningen tagit bort en del av origi
nalets höjd- och djupverkan. 

Om översättningar från norska och danska kan kritiken gälla svårig
heter att frigöra sig från förlagan för att få den rätta vardagliga 
tonen. Karin Boye förenar en förtrogenhet med de behandlade ver
ken med sin fackkunskap som översättare. 

1935 

Kampen mot det reaktionära åsiktsförtrycket förs med andra medel 
under Karin Boyes mest aktiva år som litteraturanmälare i Social-
Demo kraten. Två direkta fördömanden av censurförfarande före
kommer dock. I granskningen av Ronald Fangens Mannen som 
älskade rättfärdigheten (»Du skall älska...», 18.5.1935) förklarar 
Karin Boye, att det beundrande mottagande romanen fått endast 
kan förklaras med bokens kristna tendens. Anmälan är av intresse, 
eftersom Karin Boye här direkt konfronterar ett normerande 
tendensbegrepp med sitt eget. Det andra fallet av censur berör de 
finska myndigheternas behandling av en socialistisk redaktör. 
(Dagens krönika, 16.8.1935). Denne hade från en resa i Ryssland 
hemfört material för sin fortsatta kulturjournalistiska verksamhet. 
Litteraturen beslagtogs emellertid och han anklagades för hög
förräderi. Karin Boye anser inte att den finska censuren i detta 
fall skiljer sig från Hitlertysklands polisrazzior i marxisters bok
hyllor. 

I större delen av recensionerna utvecklar Karin Boye sitt eget 
tendensbegrepp. Det sker huvudsakligen efter två linjer, en som 
lägger tonvikten vid litteraturen som tidsdikt och en, som inriktar 
sig på utforskandet av människan. I båda fallen är det formspråket 
som estetisk kategori, texten som tilltal och utmaning, som står i 
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centrum för Karin Boyes intresse. I stället för att rikta negativ kritik 
mot kulturkonservativa krafter försöker Karin Boye i positiv anda 
hjälpa fram den litteratur hon ser som livskraftig. Hon visar sin 
starka tilltro till språket bortom logiken, till det konstnärliga 
språkets möjligheter att påverka sin läsare. 

I fråga om tidsdikten är inriktningen på den sociala verkligheten, 
som ligger bakom de enskilda händelserna som skildras, avgörande 
för Karin Boyes bedömning. »Saklighet» och »verklighetsförankring» 
är honnörsord. Avståndstagandet från en esteticerande och idealis
tisk dikt till förmån för en funktionell och konkret gestaltning av 
verklighetens förhållanden genomförs konsekvent. Misstron mot 
absoluta värden och generella lagar avspeglar sig i Karin Boyes in
tresse för att finna ett språk för den nya tidens erfarenheter. 

Karin Boye anmäler de prisbelönta böckerna i Natur och Kul
turs tävling om bästa yrkesroman25 och Lindblads om en svensk 
roman med religiöst orienterat innehåll.26 I båda anmälningarna 
görs en intressant markering av skillnaden mellan en individoriente
rad roman och en, där kollektivet tillmäts avgörande betydelse. 

I fråga om yrkesromanerna ställer sig Karin Boye positiv till alla 
tre och till förlaget, som genom sin pristävlan fäst allmänhetens 
intresse vid tre så bra böcker. Stina Aronsons Medaljen över Jenny 
beskriver, enligt Karin Boye, hur ett yrke växer fram ur en person
lighet, medan Hugo Swenssons Paul Hoffman, läroverksadjunkt, 
mer betonar människans samspel med yrket. Att huvudpersonen i 
Stina Aronsons roman klär sina inre upplevelser i en mystisk religiös 
dräkt, bör inte förvilla läsaren. En teologiprofessor skulle nog 
föraktfullt rubricera denna religion som »rena rama livstron», anser 
Karin Boye. Medaljen över Jenny ifrågasätter motsättningen mellan 
kallelsen och kärleken — ett problem, som tidigare ansetts manligt, 
men som den nya tidens kvinnor står inför — och visar, att det inte 
finns något som motsäger, att »kallelsen och kärleken skulle kunna 
förenas till ömsesidig båtnad». Tvivelsutan representerar Stina 
Aronson en författare som enligt Karin Boye funnit fram till språ
ket bortom logiken: »Sin personligt egenartade syn på livet och 
världen uttrycker hon i en starkt personlig stil». 

I romanen om läroverksadjunkten står själva lärargärningen i 
förgrunden. Inlevelse och stilla humor utmärker skildringen. Karin 
Boye uppmärksammar speciellt den åskådliga form författaren för
mår ge åt hjältens tankar, »så som de utformas vid beröringen med 
erfarenheterna i skolan». Eftersom yrket skildras som det centrala 
i lärarens liv, visar porträttet honom inte bara som individ utan som 
»delen i det hela, mannen i ledet, länken i kulturens kedja». 

I den tredje romanen, Josef Kjellgrens Människor kring en bro 

121 



är det ingen enskild person läsaren får följa i yrket. Centralfiguren 
är i stället Västerbron under arbete och den grupp, som samlats för 
att utföra arbetet. Karin Boye tycker, att greppet påminner om en 
del ryska kollektiva arbetsfilmer. Skillnaden i socialt innehåll fram
träder dock skarpt: medan arbetsresultatet hälsades med jubel i 
filmerna mynnar den svenska boken ut i tristess, hemlöshet, hotan
de arbetslöshet. Karin Boye menar, att Josef Kjellgrens gruppskild
ring är mer än ett litterärt experiment. Genom framställningsformen 
har han lyckats gestalta arbetarnas beroende av arbetet — för sin 
utkomst, sin värdighet och sin samhörighet med andra — men också 
deras brist på sammanhang med arbetets resultat, dvs deras egen
skap av medel. Karin Boye anser, att Josef Kjellgren med sin bok 
har gjort en socialt värdefull insats i den svenska litteraturen. Vid 
bedömningen av yrkesromanerna betonar Karin Boye den nya 
tidens krav och inklusiviteten i skrivsättet. Det gäller att förena det 
som tidigare setts som motsatser och att se människan som en del 
av den större gemenskapen. 

I fråga om Lindblads fyra prisromaner ställer sig Karin Boye 
direkt avvisande till Elsa Nelsons De oskyldigt dömda. I det fallet 
har den kristna tendensen fått ersätta konstnärliga värden. Den 
schematiska teckningen av själsutvecklingen förmedlar ingen person
lig upplevelse till läsaren. Boken blir intresselös, långtråkig och 
kusligt livlös. Karin Boye beklagar att den förmodligen kommer att 
slukas av skaror av ungdomar, som ännu inte lärt sig skilja på äkta 
och oäkta. 

Från kyrkligt håll talas det vitt och brett om faran att låta ungdomen 
komma i beröring med naturalistisk och primitivistisk människouppfatt
ning. För min del kan jag inte tycka annat än att människouppfattningen 
i De oskyldigt dömda medför minst lika stora moraliska faror, 
även om den är absolut konventionellt anständig. 

I Beth Åkerhielms Ett brev och Annie Åkerhielms Bröderna från 
Vesseln uppfylls förlagskraven på religiös orientering, men Karin 
Boye finner också problem och tendens vara av allmänmänskligt 
intresse. I det ena fallet återupprättar förtroendet från en pastor 
en ung kvinnas tro på livet och sina egna möjligheter. I det andra 
fallet ges en psykologisk skildring av samspelet mellan en gammal
dags kyrkoherde och hans två söner. 

Karin Boye finner Adrian Wennströms I tredje led, vara den 
kulturhistoriskt intressantaste av Lindblads prisböcker. De tre 
andra författarna har lagt huvudvikten vid karaktärsutvecklingen, 
medan Adrian Wennström dokumenterar Svenska Missionsförbun
dets utveckling under tre generationer. Med sin beskrivning av 
kulturkampen inom frikyrkorörelsens ram har författaren lämnat 
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»ett material av friskt och nytt värde för vår svenska litteratur», 
även om den litterärt sett inte står på samma plan som Ett brev och 
Bröderna från Vesseln. 

Karin Boyes recension av Tora Nordström-Bonniers roman 
Vanlig anständighet (»Frihet och lag», 16.10.1935) har speciellt 
intresse, eftersom Karin Boye här diskuterar själva utvecklingsbe
greppet. Romanen upphöjer den kvinnliga huvudpersonens offer av 
kärlek och framtidsutsikter för plikten att stanna hos make och son 
till en moraliskt högtstående handling. Avsikten är att illustrera att 
endast den är fri, som böjer sig under lagen. Karin Boye kan inte 
finna någon annan mening än självplågeriets i bokens moral. Såvida 
man inte betraktar offer och lidande som värdefulla i sig själva, 
menar Karin Boye att det fordras någon proportion mellan det som 
offras och det som vinnes genom offret. 

Vad Karin Boye främst vänder sig mot är ett filosofiskt samtal i 
boken, där det görs gällande, att huvudpersonens handlingssätt 
skulle befinna sig »på den skapande linjen, utvecklingslinjen, som 
gjort människan till människa». Karin Boye anser det lätt att påvisa, 
att den moraltyp huvudpersonen i romanen representerar inte är 
kulturellt erövrande eller nyskapande. 

Moralens historia är inte en »utvecklingshistoria» i den meningen, att den 
visar oss allt ädlare och ädlare, allt mer och mer uppoffrande och osjälviska 
människotyper; men den visar oss livsnormernas, moralbegreppens stän
digt fortgående anpassning till förändrade faktiska förhållanden och prak
tiska krav. 

Karin Boye anser, att förändrade moralföreställningar betingas av 
samhälleliga förskjutningar. För var ny erövring på det moraliska 
området betraktas pionjärerna som omoraliska, som lagbrytare, av 
dem, som håller fast vid den äldre åskådningen. 

Men där en moralisk linje visar framåt, där är det alltid fråga om en pröv
ning i förnuftets ljus, ett avkastande av ok, som kommit att synas onödiga 
och orimliga, och ett tillägnande av nya budord, påkallade av nya behov. 
De röster,som vill sätta samvetets och moralens bud utanför en sådan pröv
ning och som vägrar fråga efter ändamål och mening i den goda hand
lingen, är den kulturella reaktionens. 

Karin Boye finner, att idéinnehållet i Tora Nordström-Bonniers 
roman är präglat av de liberala värderingar, som historiskt var 
emancipatoriska men som i samtiden inte fungerar som försvar för 
de mänskliga rättigheterna. Om rätten och lagen görs liktydig med 
»ärvda orimliga anständighetsbegrepp» kan man enligt Karin Boye 
kalla den för vad som helst — men inte frihet. 

I granskningen av Sigrid Undsets Elva år riktar Karin Boye sin 
kritik mot att barndomsskildringen stannar i det privata och inte ger 
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läsaren mer än ett vimmel av iakttagelser.^ 7 Detta myller av detal
jer, en metod som gjort medeltidsromanerna konkreta och gripbara, 
blir en fara i minnesboken. Det blir ett fotoalbum, »där alla större 
utvecklingslinjer saknas eller tappar bort sig i brokigt småkram». 
Karin Boye menar, att också för ett barn grupperar sig tillvaron i 
väsentligt och mindre väsentligt beroende på barnets huvudupp
levelser. En olycklig metod, som Sigrid Undset använder för att 
framhäva någon upplevelse som mer viktig än en annan, är att falla 
ur stilen och berätta, vad huvudpersonen senare i livet drog för lär
dom ur det skedda. Detta isolerar upplevelserna och skapar ingen 
förståelse för det sammanhang, där de ingår. Elva år är en bok, 
som kan roa familjen men inte mänskligheten. 

I några anmälda verk behandlas den tidsaktuella kvinnofrigörel
sen. Hans Heibergs roman Ta den ring o g la den v andre handlar om 
kvinnans erotiska frigörelse.28 Karin Boye finner, att författaren 
själv framför vad han vill ha sagt med sin bok i ett inlagt mellan
spel, »ett samtal, där man får en marxistisk utredning till livs, som 
kanske kan tyckas väl direkt och lärorikt framförd, men som inte 
är mindre tänkvärd för det». Romanens tes är att förhållandet mel
lan könen aldrig kan bli likvärdigt, så länge den ena parten är eko
nomiskt beroende av den andra. Kärleken är en handelsvara i de 
fria förbindelserna lika väl som på äktenskapsmarknaden och på 
gatans marknad. Det krävs ett annat samhälle för att en ny moral, 
lojalitetens, skall kunna ersätta morallösheten och maktkampen. 
Karin Boye beundrar Hans Heibergs förmåga att samtidigt få fram 
flera skikt av den kvinnliga huvudpersonens själsliv: även om det 
bara är hennes medvetna tankar som skildras, är ändå det som ligger 
bakom funderingarna närvarande, »som en fast realitet». 

Karin Boye inleder sin anmälan av Ebba Theorin-Kolares Eva
lögnen (Dagens krönika: »Eva och äpplet», 15.7.1935) med en 
genrebestämning: Boken är en sammanfattande översikt och en 
stridsskrift. Eva-lögnen är den föreställning om mindervärdighet och 
skuld, som kvinnorna sedan urminnes tider släpar med sig och som 
hindrar deras växt på alla livets områden. Som förklaring till denna 
myt anger Ebba Theorin-Kolare de mansförbund, som i forntid och 
samtid avgränsats med riter och omgivits med helighet, medan 
kvinnorna uteslutits som orena och oheliga. Visserligen anser Karin 
Boye, att förhållandet snarare är tvärtom — att den orenhet som 
tilläggs kvinnan är grunden till männens skyddssammanslutningar 
och alltså ligger före den i tiden — men hon ger författarinnan rätt 
i det fruktlösa i varje försök att upphäva föreställningen om kvinnan 
som lägre stående och oduglig, som inte angriper de magiska grund
valarna för denna tro. I det primitiva tänkandet stod begreppen 
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»helig» och »oren» utan åtskillnad för något magiskt farligt. När 
begreppen skiljs åt och det heligaste och fruktansvärdaste av alla 
mysterier, livets upprinnelse, blir skamligt, blir också kvinnan, 
som bärare av detta mysterium, oren och skamlig. Den könsfruktan, 
som lett till förbannelsen av Eva, har sedan kommit att riktas mot 
livet självt. 

Karin Boye anser, att Evamytens uppkomst sammanfaller med 
vad Reich kallar den inbrytande sexualmoralen — »den tabuomgär-
dade asketismen, som spirar upp långt före medeltiden och Paulus 
och Buddah och allt man brukar skylla på under historisk tid, och 
vilken vi ha att tacka för en hel del av vår andliga kultur, mansför
bundens högkultur». Även om kulturreaktionen i samtiden håller 
fast vid den asketiska linjen och även om den gör det med kvinnor
nas stöd, är den, enligt Karin Boye, en kvinnofientlig rörelse, »en 
rörelse i riktning mot mansförbundet med dess spända aggressivitet 
och bort från kvinnans frigörelse, kärlekens frigörelse och 'det 
lyckliga livet'». Inte minst för kvinnorna, som behöver ruskas om 
i sina »alltför rotfasta mindervärdighetskänslor», borde Ebba 
Theorin-Kolares bok kunna tjäna som inledning och sporre till 
vidare och grundligare läsning i ämnet, skriver Karin Boye. 

Liksom i fråga om tidsdikten är utvecklingsaspekten betonad 
i recensionerna av berättelser om människan. Intresset för privata 
angelägenheter och känslor överskuggas av ett intresse för livs
åskådningarnas och idealens utveckling och förändring. Karin Boye 
granskar ingående, hur ord, bilder och symboler blir menings
bärande i de litterära verken. Det litterära formspråket kommer 
under de nya betingelserna att präglas av en inriktning på det pro-
cessuella snarare än på det färdiga resultatet. 

Hans Falladas roman Barnet som vi väntadebeskriver Blut-
und Bodenidealet. Till en början ter sig romanen som en hyllning 
till »det stolta nordiska ideal, som den nazistiska profeten Rosen
berg ställt upp — den hårda blonda självhärliga typ, för vilken äran 
är livets mål, i motsats till det förvekligade judiska kärleksidealet». 
Mannen brukar sin jord, betraktar de icke självägande som trälar 
och undermänniskor och kvinnor som enbart existerande för släk
tets uppehållande. 

Men läsningen klargör, att de veka makterna, som undertryckts 
inom den starke mannen, hämnar sig grymt. I samma stund som 
han kommer till insikt om sina förspillda möjligheter — sin förmåga 
att älska och att upptäcka nya sidor av tillvaron — lämnas han 
ensam. »Han är det förtorkade sista skottet på en gammal stam». 
Författarens känslomässig hållning präglas av medlidande. Han har 
tecknat ett ofruktbart människoideal. Karin Boye betecknar Barnet 
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som vi väntade som en stor bok. 
I sin recension av Thomas Manns Jaakobs upplevelser (Dagens 

krönika: »Biblisk roman», 26.5.1935) beskriver Karin Boye, hur för
fattaren i denna sin första del av en utlovad trilogi, gestaltar guds
trons uppkomst. Handlingen i romanen är förlagd till patriarkernas 
dagar, men myten har sina rötter i en ännu äldre tid. 

Där en myt utkristalliseras ha århundraden, ja årtusenden blandats samman 
i smältdegeln, på samma sätt som hos det tidlösa herdefolket individerna 
inte bekymrade sig om sin egen ålder och inte bara förväxla sig själva med 
förfäder av samma namn, utan också känna igen och undergivet ta emot 
sin roll enligt myternas redan färdiga typer av gestalter och situationer. 

Jakob och hans son Josef lever i ett land, där skilda kulturområden 
strålar samman, och de är väl bekanta med de olika folkslagens 
mytiska föreställningar. Som en röd tråd i den stora väven skymtar 
den israeliska stammens gudsföreställning. Ur den utvecklar sig 
efter hand nya former genom att människan och guden skapar var
andra i ett evigt växelspel. 

Karin Boye ställer sig mycket negativ till att den svenska över
sättningen kommit ut i en starkt förkortad upplaga. Det väldiga 
perspektivet som rullas upp förlorar i bredd och åskådlighet och 
författarens »kostliga lätta humor» går förlorad. Karin Boye ger 
exempel på en scen, som i det övergripande sammanhanget är långt 
ifrån oväsentlig men ändå har utelämnats. 

Karin Boye recenserar den andra delen, Den unge Josef, under 
rubriken »Levande myt».30 Huvudpersonen i romanen är »den 
vackre, kokette och självsäkre slyngeln Josef, en fullkomligt strå
lande typ och så örfilstäck, att man mer än väl förstår hans klum
piga bröders raseri». Men Karin Boye skyndar sig att tillägga, att 
Josef är »mer, svindlande mycket mer». Hans begåvning räcker inte 
att förklara hans plats i den heliga historien. »Vad som framför allt 
ger honom hans betydelse är den roll hans öde spelar såsom mytisk 
upprepning». Härigenom återkommer ledmotivet från den första 
delen: »de jordiska ödena formas och grupperas efter de stora grund
myterna». 

Josef anar sitt öde, då han naken kastas i brunnen av sina 
bröder. Myten om ynglingaguden, som nedstigit till dödsriket men 
återuppstått från det döda, håller hans mod uppe. Med bländande 
konst drar Thomas Mann »en linje tillbaka till urgamla fruktbar
hetsriter, men också framåt, ända till den nytestamentliga uppstån
delselegenden». Karin Boye framhåller, att denna centralmyt i 
mänsklighetens andliga historia måste betraktas som hednisk, 
eftersom den står i motsättning till Abrahams och Jakobs tänkesätt. 
Spänningen mellan Jakob och Josef kan avläsas i faderns oro för 
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sonens intresse för de bofasta folkens myter »(Ställets folk, i mot
sats till det vandrande herdefolkets, som är Vägens)». Det växer 
sakta fram en klyvnad mellan själ och ande, en motsättning, som 
Thomas Mann tidigare behandlat i verk som Bergtagen och Döden i 
Venedig. Trots det storartade i försöket att psykologiskt tränga in 
i en historisk verklighet finner Karin Boye, att Thomas Manns egna 
tankar och deras utveckling är det mest fängslande i romanen. 

Karin Boye anmäler den 29.3.1935 Vilhelm Ekelunds aforism
samling Spår och tecken. Hon noterar, att Vilhelm Ekelunds böcker 
åter anses värda att ges ut på hans gamla förlag och att det litterära 
verket därför visar sig i den utstyrsel läsaren är van vid sedan tidiga
re år. Om boken är mindre svårförståelig än närmast föregående 
aforismsamlingar, vill Karin Boye inte yttra sig om. Hon anser, att 
Vilhelm Ekelund alltid kommer att vara en stängd port för ett stort 
antal människor. »En 'svårförståelig' författare som Vilhelm Eke
lund avslöjar, hur litet orden säger i sig själva, när man stannar i 
dem — och hur mycket, när man bemödar sig att finna verkligheten 
där bakom». 

Som alltid rör sig Vilhelm Ekelunds intresse kring ett enda: 
»vilka är villkoren för att själen skall ha tillträde till sina högsta och 
renaste områden?» Även om läsaren hos Vilhelm Ekelund »saknar 
en objekt iverande utblick över andra livsformer och känner sig 
tveksam, om hans erfarenheter och upptäckter kan räknas för så 
allmängiltiga som han själv anser», kan den som en gång mottagit 
impulser från hans självkunskap och andliga kamp aldrig upphöra 
att känna tacksamhet inför varje ny bok. 

Karin Boye betonar alltså i sin recension det generella i svårig
heten att nå fram till förståelse av en annan människas inre upp
levelse i stället för att knyta problemet till en enskild författares 
obegriplighet. Det gäller att inte låta sig vaggas av de välbekanta 
orden utan att med all makt tränga fram till vad orden står för i det 
aktuella litterära verket. Bara den som kostar på sig det besväret 
kan, enligt Karin Boye, vinna något nytt ur det lästa. 

I sitt diktarporträtt av Hagar Olsson (Dagens krönika, 31.10, 
1.11 och 2.11.1935) ger Karin Boye prov på en kritisk läsning, som 
överskrider den traditionella biografiska tolkningen av Hagar 
Olssons verk. Den främsta anledningen till detta är att Karin Boye 
tolkar den livshållning, som Hagar Olssons författarskap ger uttryck 
för, som betingad av tidssituationen. Hagar Olssons privata bak
grund tillmäts inget generellt förklaringsvärde. Däremot knyts 
hennes egenart till fasthållandet av en existentiell problematik, 
där hennes roll som konstnär och kvinna har betydelse. Sitt allmän
mänskliga värde får problembrottningen i romaner och skådespel 
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som uttryck för den pågående kulturkampen. 
I genomgången av Hagar Olssons prosa och dramatik från 1916 

till 1933 följer Karin Boye några linjer, som hon anser utgöra den 
inre enheten i Hagar Olssons författarskap. De frågor Hagar Olsson 
framför allt gestaltar är förhållandet mellan döden och livet, intel
lektet och känslan, den aktiva och passiva livsattityden. Den proble
matik, som Hagar Olsson bearbetar, ser Karin Boye som strukture
rad över motsättningen mellan en livsförnekelse, en inre livlöshet, 
symboliserad av den slutna handen som tar och bara vill behålla, 
och den livshållning, som består i bortskänkande och utgivande. 
Livsförnekelsen är nära förbunden med en ofruktbar intellektua-
lism, ett tänkande för tänkandets egen skull. Karin Boye betonar, 
att Hagar Olssons kritik av en tillvaro, där betraktandet får ersätta 
handling och där tanken blivit upphöjd till självändamål, skiljer sig 
från den nazistiska anti-intellektualismen, där instinkten överord
nats förnuftet. Hagar Olssons fientlighet mot intellektualismen 
beskriver Karin Boye som »handlingsmänniskans avsky för den 
passiva, den negativa livshållningen». 

Karin Boyes bedömning av Hagar Olssons författarskap utgår 
från Hagar Olssons behandling av »det mänskliga problemet», som 
bestämmer den gestaltade livshållningen. Problemen, som från 
början bara tycktes beröra den enskilde, vidgas till att omfatta sam
hällslivet och mänsklighetens utveckling. Konflikterna, som ur
sprungligen tycktes utspela sig i »en dimmig tidlös tillvaro», för
ankras i samtiden och visar sig vara avspeglingar av tidsläget. Frågor
na har flutit samman i en livsåskådning, som omfattar både själens 
kamp och världens kamp. Allt som bär livets tecken har enligt 
Karin Boye »för Hagar Olsson kommit att sammansmälta i en och 
samma livshållning, som får sitt uttryck i en och samma brinnande 
färg: den röda». 

Karin Boyes positiva värdering av den skönlitterära gestalt
ningen knyts till Hagar Olssons förmåga att ge sitt intensiva sociala 
engagemang och den livshållning hon levt och växt sig fram till en 
konkret förankrad och personligt utformad symbolisk form. Karin 
Boye lägger i sitt författarporträtt stor vikt vid hur Hagar Olsson 
beskriver kvinnans roll i ett samhälle, där uppfattningen om rätt och 
plikt ifrågasatts. Kvinnans delaktighet i det gemensamma ansvaret 
framstår som avgörande för mänsklighetens framtid. Karin Boye 
betonar gång på gång, att det inte är av en händelse Hagar Olsson 
väljer kvinnor till symboler för den nya tidens idéer. 
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1936 

De sju recensioner och två författarporträtt, som Karin Boye skrev 
i Social-Demokraten 1936, inför inte någon principiell nyhet i den 
kritiska metoden, men visar i några fall ett överraskande resultat. 
När det reaktionära trycket ökar, preciserar Karin Boye sin syn på 
litteraturens funktion. Den negativa bedömningen av författare som 
sviker i den radikala kulturkampen hårdnar. De litterära bundsför
vanterna får sökas på annat håll än tidigare. 

Författarporträttet av Elmer Diktonius31 omfattar produk
tionen från 1921 till 1935 och uppmärksammar främst Elmer Dik-
tonius roll som kulturkritiker. Karin Boye utgår från Elmer Dikto-
nius passionerade engagemang för de värden han såg som förrådda 
inom tidens kultur. Det var främst konstens esteticeringoch avskild
het från den proletära kampen som upprörde honom. Till symbol 
för sin diktning valde han i Min dikt, 1921, jaguaren. I Hårda sånger 
1922 vidgas förkunnelsen av konstens och livets enhet till att om
fatta konstfilosofiska reflexioner om konstnärsrollen. I Brödet och 
elden, 1923, liksom de föregående en aforismsamling, fullföljer 
Elmer Diktonius sin programförklaring om konsten för livets skull, 
för framtidens skull, för den framtida människans skull. »Jag avlar 
konst för att döda konst — för att skapa människan», citerar Karin 
Boye. 

Diktsamlingarna Stenkol och Stark men mörk samt prosa
böckerna Ingenting och Janne Kubik bedömer Karin Boye positivt. 
Pendeln slår emellertid över i sin motsats genom Mull och moln, 
1934. Den har undertiteln Nöjd prosa, enkla dikter och fortsätter 
den idylliska linjen från Onnela. Karin Boye undrar, om detta lugn 
bortom människornas strävan verkligen betecknar slutpunkten för 
den diktare, »som i sin ungdom så oförsonligt förklarade krig mot 
dem som sade ja till allt». Också Elmer Diktonius senaste novell
samling, Medborgare i republiken Finland, 1935, saknar »den 
lidelsefulla vilja, som en gång utgjorde nerven i diktarens verk och 
med vilken han kastade sig själv i världens vågskål». Karin Boye 
bedömer det som att Elmer Diktonius ställt sin tes och sin antites. 
Vad läsaren nu kan vänta på är Elmer Diktonius som syntes. 

En ännu större besvikelse andas Karin Boyes recension av en 
annan av de modernistiska förgrundsfigurernas senare arbeten. Pär 
Lagerkvists skådespel Mannen utan själ låter sig omöjligt förenas 
med Karin Boyes krav på stor dikt.32 I sin inledning porträtterar 
Karin Boye Pär Lagerkvist som mästare i användning av språket 
bortom logiken. Ur enkel vardaglighet kan han få fram en värld 
av mystik eller en skymt av fasa och total meningslöshet. Själva 
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stämningskonsten förlorar sig, enligt Karin Boye, inte i det nya 
skådespelet, även om enkelheten här gränsar till det banala. 

Vad som lämnar Karin Boye förlägen är att detta mysteriespel 
har förlagts till en modern politisk miljö, utan att detta får någon 
betydelse för utformningen: »Mitt bland de aktuella dagsnyheterna 
i radio, de aktuella politiska morden, de aktuella gatustriderna 
svävar den inre handlingen kosmiskt tidlös». Våldet framstår som 
metafysiskt. Här finns ingen antydan om några sociala samman
hang eller någon konkret utformning av de kämpandes åsikter eller 
av orsaken till deras ställningstaganden. I stället tillmäts motsätt
ningen mellan brutalitet och mildhet en avgörande betydelse. 

Förändringen från de fantastiska scenlandskapen i Pär 
Lagerkvists tidigare författarskap till den vardagliga miljön i Mannen 
utan själ har egendomligt nog lett till en högre grad av abstrak
tion. I de tidigare drömlanden förväxlades inte det för diktaren 
väsentliga och personliga med någon yttre verklighet. Men den 
kvasipolitiska miljön i den senaste pjäsen, där alla spår av historiska 
och sociala frågeställningar rensats ut, visar att de »politiska sam
manhangen är för livsviktiga i all sin realitet för att man skall känna 
sig tillfredsställd då man möter dem i så förenklad form, enbart 
använda som andliga symboler». 

I den angelägna kulturkritiska litteraturen uppmärksammar 
Karin Boye den holländske professorn J Huizingas inlägg I morgon
dagens skuggad J Huizinga skyller kulturens undergång på att det 
mytiska tänkandet förkvävt det logiska. Karin Boye anser, att man 
av en prosabok har rätt att fordra klara definitioner och oemot
sägligt påvisade sammanhang. J Huizinga definierar emellertid aldrig 
begreppet logiskt tänkande och hans kulturkritik mynnar därför ut 
i straffpredikningar och en allmän vädjan till ungdomen att vända 
om till den rätta vägen. Med utgångspunkt från Kristus, Platon och 
Kant visar Huizinga hur humanisten med sin historiska lärdom och 
sin milt förnuftiga världsåskådning står vid förtvivlans brant. I en 
värld, där dunkla drifter och känslobetonade lösenord tagit herra
väldet, kan han bara sätta sitt hopp till »ett slags återgång». Karin 
Boye efterlyser en ny sorts kulturkritik: »en som kanske är mindre 
vittskådande, men mer exakt, mer blygsam, men också mer pålit-
lig». 

Karin Boye kritiserar på detta sätt tre av tidens namnkunniga 
intellektuella för deras behandling av tidsproblemen. Hon håller 
konsekvent fast vid, att det krävs en ny form, ett nytt språk för att 
uttrycka en frigörande livshållning i en värld, där inga värden längre 
äger någon absolut giltighet. I några fall visar Karin Boye på en 
litteratur, som uppfyller hennes anspråk på giltighet i tidssitua
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tionen. Inte oväntat betstår den gruppen av mer konkreta skild
ringar av en äldre kulturtraditions konfrontation med en fram
växande ny. Det är i själva skalömsningen, som Karin Boye ser tids
dialektiken gestaltad. Författarna till denna litteratur är inte lika 
kända kulturpersonligheter: det är några kvinnor, en religiös sökare, 
en kulturhistoriker, en emigrant och en antifascistisk aktivist. 

I kvinnoromanerna är det emancipationen och bildningstradi
tionen, som är de centrala problemen, i den religiösa boken tolk
ningen av psykologisk erfarenhet, i bonderomanen den djupa för
ändring av levnadsvillkor, som upplösningen av det gamla bya
laget innebar.34 I Arvid Brenners roman Ny vardag^5 hör den unge 
manlige huvudpersonen hemma i två olika världar. Den ena utgörs 
av »den gamla orubbade svenska vardagen med dess kompakta 
fördomar, dess orörliga och kvava borgerlighet». Den andra bildas 
av lösryckta emigranter från Tyskland. Huvudpersonen revolterar 
mot den svenska döda vardagen -- den anser han vara dömd — men 
han skräms också av det livsfientliga och ofruktbara i den andra 
världen. Han kommer till insikt om att vad det gäller är »att inte 
stanna i uppbrottets extas och i en fanatisk försvarsställning utan 
trots allt börja bygga och så på nytt». 

Recensionen av André Malraux Föraktets tid36 är en hyllning 
till den internationella antifascistiska rörelsen. Föraktets tid är av 
den franske författaren tillägnad de tyska kamraterna, för att deras 
motstånd skall föras vidare. Skildringen av kommunisten och för
fattaren Kassner i Tredje rikets koncentrationsläger struktureras 
över motsättningen ensamhet—gemenskap. Det som räddar Kassner 
från vansinne eller underkastelse är en knackning i väggen från en 
medfånge. Kassner upplever en stark känsla av delaktighet, han till
hör trots allt framtidens brödraskap. I gemenskapen i kulturkampen 
upplever Kassner »den levande, språklösa glädje, som är lika djupt 
rotad i människan som smärtan och sorgen». Kassner blir en symbol 
för »det som ensamt skapar hjältar: det stora levande sammanhanget 
med framtiden, det varigenom människan når utöver sig själv. Det 
ensamt räddar Kassner i hans cell — och det ensamt räddar en 
mening åt livet», skriver Karin Boye. 

I fråga om Karin Boyes recensioner och artiklar i Social-Demo-
kraten blir Margit Abenius urval och kommentar i Tendens och 
verkan om möjligt ännu mer missvisande än i fråga om de tidigare 
recensionerna i Arbetet. I urvalet, som omfattar nio anmälningar 
— tre kvinnliga och sex manliga författare — lyckas Margit Abenius 
helt och hållet undvika den tyska delen av materialet. Genom att 
hålla sig till den nordiska litteraturen och enbart komplettera den 
med H G Wells och André Malraux ger Abenius intryck av att 
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Karin Boyes kritiska verksamhet har en statisk karaktär. Abenius 
undviker hela problemet med kulturutvecklingen i Tyskland och 
dess konsekvenser för den svenska kulturdebatten, vilket utgör 
själva kärnan i Karin Boyes kritiska verksamhet under åren 1933 — 
1936. 

Margit Abenius håller fast vid att Karin Boyes idékritik skulle 
avse det litterära verkets sanningshalt. I Tora Nordström-Bonniers 
roman skulle Karin Boye ha avslöjat sanningen om den idealiserade 
pliktmoralen. I fråga om Ronald Fangens Mannen som älskade rätt
färdigheten skulle Karin Boyes kritik av framställningssättet rikta 
sig mot att det hindrade sanningen om kärleken att komma fram. 
I artikeln om Wells riktar Karin Boye enligt Abenius »kritik mot 
den radikala falangens ensidiga uppskattning av det intellektuellt 
kartlagda, en ensidighet som ofta driver fram antiintellektuella 

^ 7 • 
rörelser». I samtliga fall underlåter Margit Abenius att sätta in 
de litterära verken i det övergripande sammanhang, som Karin 
Boye diskuterar dem i, och utesluter därmed den dialektik, som 
utgör grunden för Karin Boyes kritiska tänkande. Visserligen 
noterar Abenius att omkring 1935 »började förklädda nazistiska 
sympatier sticka upp huvudet här och var i Sverige, och reaktionära 
vinddrag förspordes».3 8 Karin Boyes känslighet och vaksamhet i 
frågan betraktar Abenius som förstudier till Källocain. Den »häf
tigt polemiska artikeln» om Agnes von Krusenstjerna är, enligt 
Abenius, ett uttryck för Karin Boyes frihetspatos och hennes pro
test mot reaktionen och inte att betrakta som framsprungen ur be
undran för Agnes von Krusenstjernås diktning.39 Den här typen av 
kommentarer utelämnar Karin Boyes kulturpolitiska referensram 
och tillskriver henne ett ahistoriskt, estetiskt perspektiv, som är 
henne helt främmande. 

Erik Hjalmar Linder påpekar, att man redan ganska tidigt under 
30-talet hade »skäl att tala om en mot Hitler riktad, politisk ten
denspoesi»40 och att diktarna under andra världskriget gjorde 
värnplikt med sin beredskapsdiktning. Vilhelm Moberg, Harry 
Martinson, Eyvind Johnson, Olle Hedberg, Bo Bergman, Pär Lager
kvist, Gunnar Mascoll Silfverstolpe och Hjalmar Gullberg är den 
intellektuella stridsgruppering mot den nya våldspolitiken, som 
enligt Linder sinnrikt och hängivet tolkat humanitetslinjen i den 
svenska kulturen. Karin Boye framstår för mig som en konsekvent 
förkämpe för folkfrontsideologin i den svenska kulturdebatten 
1931—1936. Den humanitetslinje Karin Boye följt från Spektrum 
över den litteraturkritiska verksamheten i Arbetet till Social-
Demokraten visar en konsekvent tillämpning av en frigörelsestra
tegi i direkt kamp med de kulturkonservativa ideal, som i den tyska 
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naziideologin manifesterade sina yttersta konsekvenser. Littera
turens funktion i människans emancipationsprocess kan enligt 
Karin Boye endast fullföljas, om den förankras i en historisk, social 
situation, om de gamla värdehierarkierna inte ses som absoluta 
utan som föränderliga och om mänsklig samhörighet och mänskligt 
samansvar framställs som ett alternativ till tidigare samlevnadsfor
mer. Förutom denna mer övergripande ideologi uttrycker Karin 
Boyes kritiska författarskap en med tiden allt större medvetenhet 
om skillnaden mellan att tolka en historia som uttryck för faktiska 
bakomliggande händelser och att tolka den som en symbolisk histo
ria, bestämd både av berättarens specifika förutsättningar — erfaren
heter, fantasier, önskningar, minnen, läsning — och de kulturella 
föreställningar, som han eller hon är bärare av och uttrycker i sitt 
språk. 

Kvinnolitteraturkritik 

Karin Boye skrev under den studerade perioden tre recensioner i 
Tidevarvet, den veckotidning som utgavs av Kvinnliga medborgar
skolan på Fogelstad. Anmälningarna gäller en roman av Hagar 
Olsson, 1933, en essäsamling av Hagar Olsson och en roman av 
Elin Wägner, 1935. Karin Boye utvecklar här sina tankar om kvin
nans roll i tidens kulturkamp på ett sätt som ökar förståelsen för 
emancipationsproblematiken. 

I Tidevarvet, nr 44, 1933, recenserar Karin Boye Hagar Olssons 
roman Chitambo, som hon betecknar som ett stort diktverk. Karin 
Boye betonar, att Chitambo inte är en problemroman i vanlig 
intellektuell mening. Att tro det är ett missförstånd, som drabbat 
Hagar Olssons tidigare romaner och »fullständigt snedvridit kriti
kens omdömen». Kvinnans frigörelse är romanens huvudtema. Men 
det avgörande är, att emancipationen är insatt i en övergripande ut
veckling. Det är frågan om »ett kvinnovardande, som är en upplevel
se och ett postulat, inte en slutsats Vilken skulle bevisas'». Den sam
hörighet med sitt sökande folk, som huvudpersonen Vega till slut 
upplever, är ingen anslutning till en färdig åskådning. Det som före
nar sökarna är »bara den eld, som evigt driver framåt». Frågorna i 
romanen »har en metafysisk horisont av tro och mystisk upp
levelse», som vanligtvis religionen och lyriken kartlägger. I den 
meningen är Hagar Olsson, enligt Karin Boye, i romanen en stor 
lyriker, »kanske en av de största som svenska språket för närvarande 
äger». 

Samma tidsläge, som antyds i Chitambo, är utgångspunkten för 
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de essäer, Arbetare i natten, som Hagar Olsson gav ut två år senare: 
»Liv är aktion, död reaktion. Denna tid dödens». Karin Boye anmä
ler boken under titeln »I tjänst hos morgondagen» i Tidevarvet, nr 
43, 1935. Karin Boye betraktar essäerna som delar av en helhet 
genom att de alla är »framsprungna ur en intensivt enhetlig syn på 
det skrivna ordet». Karin Boye säger sig använda uttrycket det skriv
na ordet i stället för litteratur, eftersom det senare skulle väcka fel 
associationer. 

Hagar Olssons intresse gäller inte »litteraturen» i dess välordnade estetiska 
fack, skilt från det profana livet och den profana hopen, utan diktningen 
endast och allenast som verktyg för den moderna människan, där hon 
kämpande for livet gräver sig fram ur natten. Eller rättare: gräver sig in i 
natten, eftersom hon måste igenom den. 

Med kulturnatten avser Hagar Olsson samtidens ideologiska kaos, 
som uppstått »då de former, de åskådningar, de värdesättningar, 
som bildar stommen i en kultur, i alltför hög grad börjar motsägas 
av /.../ de krav och nödrop, som stiger ur ett småningom förändrat 
läge hos samhället och den enskilde». 

Som namn för den diktning, som är en del av tidens stora födel
sevånda, av övervinnandet av natten, väljer Hagar Olsson »moder
nismen». Karin Boye framhåller, att Hagar Olsson förutom expres
sionismen och surrealismen, som uttrycker efterkrigsgenerationens 
»sönderbrytande och nyskapande upplevelser», också räknar den 
realism, som utforskar tidigare tabubelagda områden av verklighe
ten, till modernismen. Karin Boye ansluter sig till Hagar Olssons 
uppfattning genom att explicit betona modernismens karaktär av 
radikal systemkritik: 

Modernismens kännetecken är varken att den begagnar sig av symbol
språk eller (som en del kritiker här hemma försöker få oss att tro) att den 
skriver namn med liten bokstav, utan att den vågar tränga ända fram till 
de konflikter, som är olösliga inom det bestående. 

Hagar Olsson kallar de diktare, som vill hålla de upproriska och om
skapande krafterna nere, för idealister. Deras ideal finns redan, 
deras ideologi är den bestående. Nattens arbetare däremot känner 
ännu inte »annat än mörkret, som är deras erfarenhet, och våndan, 
ur vilken de nya idealen en gång skall födas». Mot idealisternas tro 
på eviga värden står kulturarbetarnas tro »på det ljus natten måste 
bära inom sig, tilliten till själva livets grund». Karin Boye beskriver, 
hur hon gång på gång under läsningen gripits av »den segervisshet 
trots allt, som bär morgondagens skara ännu genom förtvivlan». 

Karin Boye anser i sin tidevarvsrecension, att Elin Wägner be
fäster sin ställning som »den främsta skildraren av den moderna, 
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arbetande, kämpande och tänkande kvinnan» i varje ny bok.41 

I Vändkorset visar Elin Wägner ånyo sin förmåga att »se det väldiga 
i det lilla, det heliga i det profana». Hon skildrar den lilla orten 
Gåtatorps öde vid en vändpunkt i dess historia. 

Oväntade händelser blottar och spränger alla invanda förhållan
den i bitar. »Det som varit skal och form, skyddande förklädnad 
eller döda rester av ett dött förflutet, det brister under trycket av 
de oförutsedda situationernas obevekliga krav. Och bland spill
rorna börjar de grokraftiga kärnorna sitt arbete på en ny, levande 
värld — oförstörbara, mäktiga». Karin Boye framhåller att det är 
frågan om en dubbel avskalningsprocess. Människorna i Vänd
korset måste först bryta med den lögn, som de själva ser som lögn: 
dubbelheten, hyckleriet, fruktan. Sedan måste de bryta med de 
föreställningar, som bara avser den enskildes frälsning, liksom med 
önskedrömmen om att det förgångna skulle kunna upprepas under 
samma former, då förnyelsemöjligheter erbjuder sig. 

Karin Boyes långa essä om Elin Wägner i Ord och Bild 193642 

belyser ytterligare hennes tolkning och värdering av Elin Wägners 
gestaltning av emancipationsproblematiken. Den fråga Elin Wägner 
ställer i sin första roman, Norrtullsligan, och som enligt Karin Boye 
löper genom hela hennes produktion är den gamla frågan: »Vilken 
är då min nästa?». Med de frammarscherande yrkeskvinnorna som 
exempel visade Elin Wägner på den kvinnosolidaritet, som växte 
fram ur de gemensamma livsvillkoren. I de stridbara tidiga kvinno
saksböckerna noterar Karin Boye en underton av bitterhet över allt 
det, som pionjärgenerationens kvinnor måste offra under striden 
för yttre oberoende. Att förena sin offentliga verksamhet med 
rollen som maka och mor är det framtida idealet. Karin Boye 
stryker under, att kvinnosaken minst av allt är en död princip- och 
prestigesak — »den är ytterst en kamp för liv och kärlek». Kvinno
frigörelsen har växt fram ur en djupt demokratisk uppfattning av 
personlighetens värdighet. Hos Elin Wägner finns det dessutom ett 
hopp om »att kvinnorna, som bättre vet vad det kostar att sätta 
ett nytt liv till världen, också måste mäta livet med andra mått än 
männen och att därför deras frigörelse blir ett steg i riktning mot 
större vördnad för livet». 

Den form för andligt liv, som kyrkan representerar, framstår 
i Elin Wägners senare romaner som »en relikt, i bästa fall omstrålad 
av det gångnas vemodiga skimmer». Ingen enstaka historisk uppen
barelse eller lära visar mänskligheten vägen. Den drivande kraften 
måste växa fram ur den enskilda människans själ. 
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Ty Elin Wägner tillhör Vägens folk och icke Ställets, för att tala med 
Edvard Lehmann — profeterna och icke prästerna. Samma oemotståndliga 
drift, vilken i de tidigaste böckerna tvingar henne att framför släktets 
naturvuxna och traditionsmättade sammanhang välja ett annat, där en
skilda, som ryckt sig loss, smälter samman i en ny släktskap, inte blodets, 
men andens — samma utvaldhet tvingar henne också nu ut ur formernas, 
traditionernas och institutionernas sammanhang in i ett annat, där inga 
lösenord, inga namn, inga mänskliga stadgar längre gäller. 

Med tanke på böckernas dramatiska inriktning är det, enligt Karin 
Boye, grundligt missvisande att betrakta dem enbart som porträtt-
och miljöstudier: »de ger inte ett avsnitt ur verkligheten, inte en 
'skildring' — ett ord som för närvarande tycks anses liktydigt med 
prosakonst överhuvud — utan en verklighet, beskuren, koncentrerad 
och sammanställd alltefter sin väsentlighet i förhållande till en be
stämd helhetsidé: tron på livet, nyfödelsens under och människor
nas samhörighet på djupet. 

Karin Boye avslutar sin översikt över Elin Wägners författarskap 
med en utförlig analys av Dialogen fortsätter, som hon anser samlar 
trådarna i den rika produktionen i en enda knut. I romanen gestal
tas framtidens kvinnofråga, som är mödrarnas. Att sätta modern 
och barnet i centrum för samhällsorganisationen kräver en radikal 
omorganisation, framför allt ett brott med den tidigare patriarkala 
organisationsformen. Karin Boye betonar skillnaden till Elin Wäg
ners första kvinnosaksböcker. Ett helt livs erfarenhet ligger inarbe
tad i Dialogen fortsätter. »Den ensamma och kämpande kvinnan 
har här kommit till klarhet om vilka livsviktiga ting hennes strid 
egentligen gällde alltifrån början, livsviktiga inte bara för henne 
själv, utan för mänskligheten». Elin Wägners stil kan verka torr i sin 
nyktra vardaglighet. Men sammanfattningarna sker ofta i en bild, 
en symbol, som följer handlingen som ett ackompanjemang. I 
Dialogen fortsätter är den ledsagade symbolen madonnan och bar
net. »Kanske kan livets okränkbarhet och det oersättliga värdet hos 
ett enda mänskligt väsen inte uttryckas bättre än under bilden av 
en mor med sitt barn». Karin Boye frågar, hur många som förmår 
känna igen det heliga, »så länge det ännu inte är död och stelnad 
form, utan kämpande liv». Elin Wägner förmår detta. »För henne är 
mänskligheten själv Det heliga skrinet, i vars innersta livets hjärta 
väntar på sin fulla uppenbarelse». 

Detta aktualiserar ett motiv, som fängslade Karin Boye. Jag 
skall senare visa, hur hon använder det i romanen Merit vaknar. I ett 
efterlämnat manuskript diskuterar Karin Boye kvinnan som symbol 
för en längtan i tiden. »Stålets och de mekaniska underverkens tid 
når sin fulländning i torpedbåtar och bombplan» och söker sig en 
madonnabild efter sina behov.43 Drömmen om kvinnan och barnet 
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som symbol för de livsskapande makterna i motsats till de dödande 
måste vårdas i en tid, då hotet mot livets krafter växer sig stort. 
Det får dock farliga konsekvenser, om Kvinnan—Madonnan upp
fattas som något annat än en bild. De förstörande krafterna finns 
inom kvinnor likaväl som inom män. Det leder till rent tyranni, 
om föreställningen om madonnan läggs till grund för en lagstiftning, 
som binder kvinnan vid hemmet, barnen, köket och diskbänken. 

Vägen till frigörelse går i stället genom det kvinnliga självmed
vetande, som under historiens gång har börjat växa fram. Karin 
Boye ser i detta medvetande en möjlighet att undanröja den minder-
värdighetskänsla, som blivit följden av att kvinnan ständigt tvingats 
mäta sig med främmande mått. I kvinnornas strävan att sätta sig 
egna mål i stället för de utifrån uppställda ligger fröet till en efter 
egna inre lagar skeende utveckling. Att återinrätta familjeinstitu
tionen med dess ståtliga husfrugestalt låter sig inte göras, eftersom 
en återgång till förindustriell tid är omöjlig. Hemmet kan inte längre 
fylla kvinnans liv. »Det kan icke bli en plats, där hon till synes inom 
trånga gränser utvecklar sitt väsens möjligheter och i känslan av sin 
nödvändighet mognar såsom man endast kan mogna i det stolta 
medvetandet om ett egenvärde och blir inte heller för mannen en 
livskamrat och fullvärdig vän utan en varelse, beroende av nåd».44 

»Jag ville gärna tänka mig en moralisk diktning» 

Med sin direkta anslutning till de europeiska modernistiska huvud
strömningarna kom Karin Boye att inta en alltmer isolerad plats 
i den svenska litterära institutionen. När hon 1931 som redaktör 
för Spektrum ställde sina krafter i den radikala kulturkritikens 
tjänst var det tillsammans med övriga »modernister», som gjorde 
front mot »traditionalisterna». Hos Karin Boye förenades kampen 
för en social omvälvning med kampen för människovärdet. Det nya 
litterära formspråket såg hon som ett uttryck för efterkrigstidens 
radikala uppgörelse med en kultur, vars värdesättning motsades av 
verklighetens förhållanden. 

Karin Boye hade redan i »Språket bortom logiken»45 diskuterat 
de surrealistiska diktarnas teoretiskt välgrundade uppror mot den 
dominans diktens logiska (begreppsliga) sida intog gentemot dess 
skapande och associativa sida. Artur Lundkvists och Gunnar Ekelöfs 
programförklaringar i den av Bonniers nystartade avantgarde tid
skriften Karavan 1934, där automatism och drömteknik presente
ras som nyskapande lyriska tekniker, kunde knappast te sig som 
nyheter för Karin Boye. Hon hade med sitt tendensbegrepp lanserat 
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en litteratursyn, som inte försmådde att använda den logiskt-veten-
skapliga världsbilden som vägvisare vid sökandet av lösningar på 
mänskliga problem. När hon i Karavan, nr 3, 1935, i sin artikel 
»Diktning och moral» ännu en gång beskriver sin funktionsmodell 
för litteratur, är det fortfarande emancipationsperspektivet hon 
håller fast vid: 

Jag ville gärna tänka mig en moralisk diktning. Det måste väl då vara en, 
som understöder alla goda krafter hos den som läser och kommer honom 
att utvecklas sunt och harmoniskt till en lycklig människa, en sådan som 
kan älska hängivet, göra ett gott arbete och fatta verklighetens krav utan 
vanföreställningar. 

I min analys av Spektrums målsättning betonade jag grundinställ
ningen att överge en passiv åskådarroll för ett aktivt deltagande i 
kulturkampen. Utan tvekan har Karin Boye uppfattat motsätt
ningen mellan fascismen och socialismen som tidens avgörande poli
tiska fråga. Till den knyter hon, under inflytande av de djuppsyko
logiska upptäckterna, frågan om humanismen, som till sin sociala 
funktion redan tidigare tjänstgjort som en ideologi i människans 
emancipationskamp. Karin Boye knyter an till 1700-talsmänniskans 
kamp mot kyrklig och världslig överhöghet under hävdande av sitt 
eget väsens gudomlighet, det mänskligas höghet, i »Dagdrömmeriet 
som livsåskådning».46 Föreställningen om människan som ett ratio
nellt och självständigt handlande subjekt har efter första världs
kriget kommit att ersättas av den bild Karin Boye målar upp av en 
okänd varelse: ett gåtfullt väsen med dimmiga gränslinjer. I stället 
för den optimistiska borgerliga individualismen, som ligger till grund 
för den borgerliga romanen — här exemplifierad av Robinson — 
krävs en litteratur som undersöker människan i relation till andra 
människor och samspelet mellan psykiska krafter och yttre realite
ter. 

Skiftet från en konsumtionsmodell — passivt anammande av 
färdiga, absoluta sanningar om värld och människa — till en produk
tionsmodell — aktivt, medvetet, kritiskt medskapande i kartlägg
ningen av värld och människa — erbjuder en ny läsår- och kritiker
roll. Jag har visat, hur Karin Boye utvecklar sin syn på kritikerfunk
tionen i sin verksamhet i Arbetet och Social-Demokraten. När de 
traditionella litterära konventionerna ogiltigförklaras gäller det att 
finna en ny läsart. Karin Boye låter ett situationsbundet dialek
tiskt avläsningssätt av en flerskiktad text ersätta harmoniestetikens 
schema — den måttstock på litteratur, som den dominerande rikt
ningen inom den litterära institutionen fortfarande använde. 

För Karin Boye framstår det med allt större tydlighet att mot
ståndet mot det bestående måste inkludera kampen för ett andligt 
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oberoende som värde i sig. »Allt hotfullare och hotfullare växer ett 
ovädersmoln över oss: de stora kollektiviteternas livsåskådning, där 
människan har degraderats till enbart medel».47 Karin Boye insåg, 
att ett politiskt totalsystem var en maktstruktur, som lade beslag 
på den enskilda människans totala förnuft. Om socialismen skulle 
använda samma härskartekniker som den kapitalism, som nått sitt 
högsta stadium i fascismen, företräder den samma logik och det sker 
ingen förändring av människosynen. Karin Boyes dialektiska mate
rialism utgår från inlevelsen i en samtidssituation, där den andliga 
döden, döden i livet, hotade all nyskapelse. Hon avsåg inte en histo
risk företeelse, en framtida fara, minst av allt ett privat, personligt 
problem, utan en föreliggande »på djupet vanställd realitet».48 

Lika häftigt som Karin Boye avvisat l'art pour l'art, konsten som 
självändamål, vänder hon sig mot den politiska konst, som medvetet 
eller ej upprätthåller yttre maktstrukturer. Konstens emancipato-
riska funktion ligger, enligt Karin Boye, i dess förmåga att nyskapa 
människan. Litteraturen kan inte förändra verkligheten. Men genom 
den livshållning som gestaltas kan den förvandla läsarens syn på sig 
själv och verkligheten. 

139 



KAPITEL IV: KARIN BOYE OCH PROSAMODERNISMEN 
Ny läsning av romanerna Astarte, Merit vaknar och Kris 

Utgångspunkter 

Karin Boye skriver sin första roman efter att ha lämnat Clartés 
redaktion. Hon vidareutvecklar clartéhållningen — »den fritt prö
vande och obundna radikalismen på socialistisk grund»1 — dels i 
sitt arbete i Spektrum och sitt litteraturkritiska författarskap, dels 
i sitt skönlitterära arbete. Karin Boye lämnar lyriken som litterär 
uttrycksform och prövar prosan i sitt författarskap under perioden 
1931 till 1935. Karin Boyes hänvisning till psykoanalytisk teori 
och försvar för surrealistisk metod i spektrumartikeln »Språket 
bortom logiken» 1932, gäller uttryckligen inte bara den lyriska 
traditionen utan äger sin tillämpning också på ett nytt skrivsätt 
inom prosan. 

Karin Boye griper sig medvetet an med att komplettera Clartés 
inriktning på ekonomiska och politiska faktorer i samhällsutveck
lingen med ett eget projekt inriktat på existentiella och konstnärliga 
frågor. Detta innebär inte att hon överger sina antiborgerliga och 
antitraditionella utgångspunkter, utan tvärtom att hon renodlar 
frågorna om konstens funktion och den humanistiska traditionen i 
förhållande till de borgerliga värden, som samtidsutvecklingen enligt 
hennes synsätt alltmer kommit att ifrågasätta. Den analys av bild
ning, religion och samtidskonst, som Karin Boye inlett under sin 
tid som journalist på Clarté, fullföljde hon inte bara i sin senare 
litteraturkritik utan även i sina tre romaner från 1930-talets första 
hälft. Astarte, Merit vaknar och Kris behandlar alla relationen 
mellan konst och liv. 

I kapitel I har jag givit exempel på vilken läsart den domineran
de riktningen inom den litterära institutionen använde i fråga om 
Karin Boyes tidiga 3O-talsromaner. Böckerna mottogs av samtiden 
med en brist på förståelse, som endast låter sig förklaras av det 
monopol på livs- och världsåskådning, som vid denna tid ännu 
innehades av Fredrik Böök och hans efterföljare. När Margit Abe-
nius skrev sin monografi över Karin Boye 1950, utgick hon fort
farande från den borgerliga värdegemenskapen, för att kunna pla
cera Karin Boye i landets litterära kanon. Det framstod för Margit 
Abenius som en självklarhet att Karin Boyes dikt måste avläsas 
inom den klassiska harmoniestetikens ramar, om den skulle ha an
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språk på att vara stor. Eftersom Abenius läsning blivit normerande 
för förståelsen av Karin Boyes prosa, skall jag aktualisera hennes 
tolkningar av de tre romanerna. 

Den renhet, som Margit Abenius tillskriver Karin Boye, är 
synonym med en avskildhet från världen och i synnerhet från poli
tiken. Visserligen medger Abenius, att Karin Boyes erfarenheter i 
Clarté påverkat både debutromanen Astarte och essäerna i Spek
trum, men hon tillmäter dessa erfarenheter en mycket begränsad 
betydelse. »Sina romantiska, mystiska och sitt religiösa behov 
kunde Karin Boye inte utrota, även om hon i viss mån under in
flytande av miljön bekämpade och förträngde dem», skriver Margit 
Abenius i Drabbad av renhet? Astarte ses som en spegling av en 
absolut motsättning mellan poesi och politik. Narcissismen, jag
fixeringen, uppfattas som romanens tema. Den skildrade kampen 
i staden gäller materiella och inte andliga mål. Det gudomliga har 
reducerats till en opersonlig och stiliserad skyltdocka. Figurerna 
i romanen gestaltar, enligt Abenius, olika sidor av Karin Boyes med
vetande. 

I slutkapitlet skärps den satiriska udden. Abenius anser, att 
ironin når sin höjdpunkt, när den romantiske skalden i ett skåltal 
vid en familjemiddag hyllar en ung flicka som sinnebild för kultu
ren: »han som verkligen är något hyllar henne, som i intetsägande 
själlöshet är skyltdockans like».3 Bakom denna medvetna tendens 
anar Margit Abenius en hemligare djup verkan: en halvt omedveten 
förälskelse i den kvinnliga skönheten med sin makt att förtrolla. 
Den självförståelse, som romanen uttrycker, preciseras av Abenius 
till »Besvikelse. Ensamhet. Ingenstans».4 Inledningsraderna i Karin 
Boyes fyra år senare utgivna diktsamling För trädets skull citeras: 
»Jag är sjuk av ett gift...». 

Den innebörd Margit Abenius tillskriver Astarte grundas således 
på hennes egen uppfattning av begrepp som romantisk, mystisk, 
religiös och andlig som överordnade materiella faktorer och tids
förhållanden samt en oproblematiserad uppfattning av verklighets
återgivning och diktarintention. Tolkningen stannar i det privata 
och personliga, alla anspråk på att texten skulle kunna ha någon 
mer generell giltighet avskrivs. Margit Abenius behandlar Astarte, 
liksom senare Merit vaknar och Kris, som nyckelromaner med 
kännedomen om Karin Boyes lesbiskhet som speciell förklarings
grund för det poetiska språkets djupnivå. Härigenom lyckas hon 
klippa av förbindelsen mellan Karin Boyes romaner och de problem 
i den samtida kulturen, som tematiseras i romanerna. Visserligen får 
Abenius allt större problem med att placera in Karin Boye i den 
klassiska andlighetstraditionen, men hon löser det genom att kriti-
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sera Karin Boye på de punkter, där bristen på överensstämmelse 
med idealet är alltför uppenbar. På så sätt uppstår hos Margit Abe-
nius föreställningen om bristfälligheten i Karin Boyes prosa. 

När jag i min nyläsning av romanerna betonar det politiska och 
materialistiska perspektivet, innebär det inte att jag förnekar Karin 
Boyes romantiska, mystiska och religiösa inriktning, som Margit 
Abenius med rätta sett som central för författarskapet. Förskjut
ningen från att betrakta Karin Boye som ren och ovärldslig innebär 
i min avläsning en förskjutning av en traditionell, idealistisk upp
fattning av begrepp som t ex religion, romantik och myt, till en 
undersökning av det samspel av innebörder, som byggs upp i texten 
och som konstituerar Karin Boyes specifika förhållningssätt till de 
livsåskådningar och ideal, som konfronteras med varandra. 

Astarteanalysen i Drabbad av renhet är ett exempel på hur 
Abenius undviker att diskutera den litterära textens samband med 
den faktiska verkligheten genom att förlägga problematiken till för
fattarens inre, låta den utspela sig i hans eller hennes medvetande. 
Genom att den klassiska humanismen och det romantiska konst
närsidealet uppfattas som eviga (statiska) värden sker en avhistori-
sering. Den konkreta historiska situationen spelar ingen roll i 
Abenius tolkning av romanen. Den teoretiska förutsättning, som 
Abenius utgår ifrån, är en motsättning mellan kapitalism och and
lighet. I min analys skall jag visa, att clartéisten Karin Boye struk
turerar sin roman över motsättningen mellan en kapitalistisk och en 
socialistisk samhällsuppfattning och den syn på andlighet, som 
hänger samman med respektive system. 

Romanen Merit vaknar är skriven 1933, alltså efter Karin Boyes 
tid som redaktör för Spektrum. I stället för att tala om att Karin 
Boye skrivit Merit vaknar för att hon av vissa anledningar var i 
stort behov av pengar5 uttrycker sig Margit Abenius som om in
ställningen till själva skrivandet var ett moraliskt problem för Karin 
Boye. I fråga om Astarte och Merit vaknar skulle Karin Boye själv 
ha varit ett offer för den känslolösa gudinnan Astarte i Mammons 
tjänst. Inspirationen till Merit vaknar skulle, enligt Abenius, vara 
»en het, skönhetsdyrkande känsla för en ung kvinna».6 Känslo
stormen blev emellertid för stark för föremålet och Karin Boye fann 
sig snart övergiven och bedragen. En tvist om en fattig flickas rätt 
att gifta sig till pengar skulle ligga bakom brytningen. 

Detta blev kärnan i »Merit vaknar», en roman om förfalskning och dubbel
erotik. När man har läst boken, förefaller Karin Boyes omklädnad, maske
ringen av den ovan skildrade verkligheten mycket långsökt, invecklad och 
abstrakt. Man skulle kunna tro att det rörde sig om en konstruktion i efter
hand, om inte alltsammans vore så väl bestyrkt i detalj.^ 
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Skildringen av »den enskildes mest enskilda frågor»8 i Merit vaknar 
brister enligt Abenius i gestaltning för att Karin Boye inte vågat 
skildra verkligheten mera som den var, eller funnit symboler som 
mera naket och sant hade återgett den. Merit vaknar förefaller 
Margit Abenius plågsamt ofullgången. 

Margit Abenius postulerar i sin tolkning av Merit vaknar ett 
medvetet, fritt skapande författarsubjekt med full insikt i och kon
troll över sig själv. Jag avser att i min analys beskriva, hur spektrum
skribenten Karin Boye metodiskt strukturerar sin roman över mot
sättningen mellan en idealistisk människouppfattning och den 
psykoanalytiska teorins syn på människan. Liksom samhällsteorin 
i Astarte ställs medvetandeteorin i Merit vaknar i ett bestämt för
hållande till den nya tidens konst, dess »andlighet». 

Romanen Kris, som gavs ut 1934, skulle däremot enligt Abenius 
ha varit en hjärtesak för Karin Boye att skriva. Abenius anser, att 
resultatet tyvärr inte har blivit en lättillgänglig bok. »Den som läser 
den utan nycklar måste slås av ett sorts missförhållande mellan den 
oerhörda spänningen och det jämförelsevis obetydliga som sker. 
Huvudpersonen har skenbart inte gjort någonting som motiverar att 
avgrunden bävar och rymdens andemakter manas till kamp. Ty vad 
kan vara vanligare än att en begåvad lärjunge opponerar sig mot 
sin rektor eller att hon dyrkar och idealiserar en ung kamrat?», 
skriver Abenius.9 

Kris karakteriseras som en debattroman med skiftande stil
arter: »från berättelse till dramatik och himlastormande lyrism, från 
nuets trånga skolvärld till det förflutnas scen, från drömmens nyck
fulla mönster till debattens rätlinjiga — utan att författarinnan kan 
sägas genom något lyckokast ha funnit en enhetlig stil som samman
smälter de glödande brottstyckena till en självklar och plastisk 
konstnärlighet».10 Memoarerna verkar att ha »partier av brinnande 
lyrik insprängda».11 Det överspända i stilen ligger i det outsagda 
och i något som hemligt dominerar det utsagda. Abenius anser, att 
Karin Boye med Kris menar sig ha avlagt en väldig bekännelse, men 
att läsaren bara uppfattar bekännelsen som halv. Förklaringen skulle 
vara att Karin Boye skildrar 1921 års händelser utifrån det perspek
tiv hon fått efter berlinåret 1932, då hon som Abenius beskriver 
det »på ett långt radikalare sätt än förut kastade loss från normerna 
och tog konsekvenserna av sin egenart» (dvs lesbiskhet).1 ^ 

Resultatet: en brist på balans mellan yta och djup, tendens och verkan. 
»Kris» har ett drag av brustenhet - de två halvorna låter sig inte tvingas 
samman. Romanen tycks oss kristen i sin väldiga tro på den enskilda sjä
lens omätbara värde och hednisk i sin ensidiga skönhetsdyrkan som ute
sluter så mycket ur livet. Man finner i »Kris» en konflikt som är fruktbar 
för konst och en tröskel för religion men vansklig för ett harmoniskt liv. 
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Abenius identifierar Vit i Makternas schackklubb med tvånget att 
försaka och Svart med makten att begära, de två krafter inom Karin 
Boye som monografin är strukturerad över. »En gång — det tycks 
ofrånkomligt — skall den vita makten segra med sitt nej», skriver 
Margit Abenius om Kris.14 

Med denna karakteristik av Kris beskriver Margit Abenius de 
1800-talskonventioner hon förgäves söker belägga i romanen. Den 
borgerliga helhetsuppfattningen och den idealistiska människosynen 
förenas i Abenius litteratursyn med den klassiska harmoniesteti
ken. Innehållsmässigt uppfattas Kris som en »bekännelse», avlagd 
inför en förstående och förlåtande publik, en handling som snarare 
skulle ha bekräftat än ifrågasatt normer och regler inom såväl sam
hälle som litteratur. Formellt uppfyller inte Kris den äldre esteti
kens krav på en expressiv enhet mellan innehåll och form, där for
men slätar ut sig själv för att den meningskonstituerande författar -
rösten skall komma till tals. Abenius bygger sin tolkning a v Kris på 
en allmän consensus om två fundamentala föreställningar: den 
kvinnliga könsrollen och den heterosexuella kärleksuppfattningen. 
I min nyläsning av Kris kommer jag att belysa, hur medvetet roma
nen är komponerad som en uppgörelse med de gamla romankonven
tionerna och avsiktligt skapar en situation, där läsaren tvingas till 
reflexion och nyupptäckter. Konstnären Karin Boye gestaltar i Kris 
de libidinosa krafternas förmåga att bryta upp stelnade former och 
att i förening med intellektet skapa en ny ordning. Kris temati-
serar konstnärsrollen och är ett uttryck för den modernistiska kons
tens medvetenhet om sig själv som konst. Brottet med den realis
tiska illusionsromanen är fullständigt i denna roman, där snittet i 
ögat är förutsättningen för ett nytt seende. 

Den senare litteraturforskningen har inte ifrågasatt Margit 
Abenius åtskillnad mellan poesi och politik i Karin Boyes författar
skap. Gunnar Brandell skiljer på clartéisten Karin Boye och dikta
ren Karin Boye. Hennes diktning präglas — »i motsats till Blombergs 
och Ljungdals — sällan av någon halvpolitisk problematik; där var 
hon alltigenom individualist».15 Också Erik Hjalmar Linder upprätt
håller en hierarkisk polarisering mellan andligt och materiellt. Sati
ren i tidsromanen Astarte riktas mot det faktum att »den kapita
listiska modereklamen på 1930-talet vågat utnyttja jungfrulighetens 
idé; men vid sidan av denna tankelinje rullas bilder upp ur historien 
och de avlägsna länder varifrån råvaror hämtas. Det är ett fint spel 
med idéassociationerna kring spetsar och ylle, men boken bildar 
ingen starkare helhet».16 Kris bedömer Linder som ett religiöst 
dokument. Han anser, att Karin Boye här ägnar sig åt religiös be
greppsbildning. »Boken når fram till ett evigt problem».1 7 
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Den avgörande skillnaden mellan expressionsestetikens och 
modernismens konstuppfattning är inställningen till språket. Margit 
Abenius behandlar stil som personlighetsuttryck och har inte något 
intresse för språk i sig eller för språk som identitetsskapande eller 
verklighetsstrukturerande. Det förvetenskapliga val Abenius grundar 
sin läsning på står i motsatsställning till en syn på det konstnärliga 
språket som del av problematiken med att uttrycka den moderna 
tidens erfarenheter. 

Det har gjorts försök att bestämma prosamodernismen i stilis
tiska begrepp. Det faktum att den moderna romanens formspråk är 
snart hundra år gammalt har komplicerat användningen av termen 
modernism. Eftersom symbolismen inte utvecklade någon stark 
prosatradition, har i regel definitionerna av prosamodernismen ut
gått från definitioner av den lyriska modernismen som stilistiskt 
fenomen. Ingemar Algulin har givit en definition i Tradition och 
modernism,18 där den fria versformen, kompressionen och bild
språkets fria associativitet framhålls som främsta stilkriterier. I 
ett försök att renodla denna definitions innebörd för prosans del 
har Göran Hägg19 framhållit som främsta kriterier den förändring 
av genresystemet, som ligger i prosans närmande till lyrikens ut
trycksformer, och det brott med realismens berättarkonventioner, 
som hänger samman med övertagandet av metaforikens, den mång
tydiga symboliken och de större klangstrukturerna som domi
nerande verkningsmedel också inom prosan. De modernistiska 
prosaberättarna frigör sig från de illusionsgrepp som utmärkt den 
tidigare prosaberättartraditionen genom att införa lyrikens stil
grepp, som aldrig på samma sätt som den realistiska prosan givit 
intryck av verklighetsspegling. Om en direkt eller indirekt författar-
kommentar till händelserna förekommer eller om kunskap, doku
ment eller andra element som står »över» verkets nivå införs, leder 
detta till ett brott inte bara med en realistisk tradition utan också 
med romantikens »willing suspension of disbelief». Den andra sidan 
av illusionsbrottet som reaktion mot den realistiska prosans poetik 
är den subjektivism, som blir följden av brottet med den realistiska 
prosans krav på objektivitet.20 Författarnärvaron manifesteras i att 
verket underordnas författarens seende, hans eller hennes privata 
vision, tom till priset av försvårad kommunikation. Brottet med 
realismens historiska och kausala synsätt avspeglar sig i de modernis
tiska verkens uppbrutna kronologi och »ologiska» struktur. 

Att på detta sättet precisera modernismen i termer av brott mot 
de speciella traditioner som dominerade inom den litterära institu
tionen vid det historiska tillfället utesluter inte att formspråkets 
ideologiska innebörd diskuteras. Om inte litteraturen uppfattas som 
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autonom utan får behålla sin karaktär av att på en gång vara av
gränsad i sin egen litterära tradition och i samspel med det sociala 
skeendet kan förskjutningarna i livs- och världsåskådning som gestal
tas i litteraturen förstås. En ny tid ställer de stora frågorna på ett 
nytt sätt. 

Omläsning 

Vid min omläsning av Karin Boyes tre första romaner avser jag att 
undersöka, hur de kunde få mening vid den historiska tidpunkt, då 
de publicerades. Genom att läsa romanerna som inlägg i det offent
liga samtalet vill jag studera hur Karin Boye fullföljer den kritik av 
den borgerliga rationalismen, som hon inlett under sin tid i Clarté. 
Som könsteoretiskt inriktad forskare 50 år senare är jag speciellt 
intresserad av hur Karin Boye förenar sitt politiska engagemang med 
emancipationsproblematiken och den moderna språkuppfattningen. 
Givetvis gör jag ingen skillnad på lyrikern och prosaberättaren Karin 
Boye. Jag vill dock i denna undersökning renodla metoden i prosan 
för att kunna knyta samman den med Karin Boyes utforskande av 
ett nytt samband mellan liv och konst. Svenskt Litteraturlexikon21 

definierar modernismen — både lyriken och prosan — som »ett ställ
ningstagande för 'livet' mot 'konsten'» och betonar modernismens 
i vissa avseenden »antiestetiska strävanden». Detta förblir abstrakt 
och oförenligt med vad som ovan beskrivits om formspråkets för
ändring, om inte begreppen liv och konst ges en konkret social och 
historisk förankring. Genom analysen av Karin Boyes tre romaner 
med speciell uppmärksamhet på deras flerskiktade och självkom-
menterande karaktär samt en sammanställning med hennes litteratur
kritiska ställningstaganden, som beskrivits i föregående kapitel, 
avser jag att belysa sammanhanget och kontinuiteten i det av henne 
under åren 1930—1935 utvecklade modernistiska projektet. Genom 
att följa denna tråd i textväven kan jag visa, att romanerna snarare 
är att betrakta som idéromaner om modernismen än direkta tillämp
ningar av ett modernistiskt skrivsätt. Samtidigt går det att följa 
en utveckling inom författarskapet mot en mer radikal förändring 
av prosan under den studerade perioden. 

Det är min hypotes, att Karin Boye som kvinna och lesbisk på 
ett särskilt sätt kommit att uppmärksamma frihetens, kärlekens och 
konstens hotade villkor i tiden. Eftersom det var så kort tid sedan 
kvinnornas formella politiska och utbildningsmässiga rättigheter 
genomförts,22 var kvinnorna inte på samma sätt som männen upp
bundna vid det rådande systemet och den historiska traditionen 
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bakom det. De kunde från sin marginella position i kulturrummet 
rikta en realistisk och radikal kritik mot vad de uppfattade som 
omänskliga och ovärdiga förhållanden.23 Det politiska maktskiftet 
i Sverige 1932 medförde en tro på att stora förändringar var möjliga 
att genomföra. 

Karin Boyes uppgörelse med den rådande livs- och världsåskåd
ningen karakteriseras av att hon inbegriper det förhållandet att 
kvinnlig identitet och kvinnligt begär definierades av män. En kvin
nas första steg mot ett deltagande i den mer övergripande frigörelse
kampen måste som Karin Boye beskriver det24 innebära medvetan
det om ett kvinnligt egenvärde. Utifrån det kan kvinnan sedan rela
tera sig till andra människor och världen/naturen i dess helhet. 
Karin Boye bygger upp sin motståndsestetik steg för steg. Astarte 
och Merit vaknar är förövningar. I Kris, där Karin Boye också före
tar en omläsning av sin egen lyriska produktion, anger hon en posi
tion med stora anspråk på representativitet i tidssituationen. Hon 
gör det inte i kraft av ett jag som sätter världen utan genom att 
finna ett språk för jagets möte med världen, för »kunskapen om 
människoögons reaktion inför tillvaron» och utifrån den »kunskapen 
om problemen i vårt samhälle».25 

Den avgörande skillnaden mellan min omläsning och Margit 
Abenius bild i Drabbad av renhet, som under en så lång period fått 
stå oemotsagd, är att den Enhet, som Abenius postulerar som Karin 
Boyes utgångspunkt, för mig framstår som ett utopiskt mål, en sökt 
helhet, något som hon trevande kämpar sig fram emot. 

I oss är en mångfald levande. 
Mot enheten famlar den. 
Vi föddes att vara det brännglas, 
som fångar och samlar den. 

Stor är människans strävan, 
stora de mål hon satt — 
men mycket större är människan själv 
med rötter i alltets na t t . 2 ^  

Karin Boye och den mytiska metoden 

Genom att Frazers The Golden Bough kom ut i en svensk översätt
ning 192527 hade tanken på religionen som uttryck för en speciell 
kultur aktualiserats. Gammal kristen syn på icke-kristna föreställ
ningar hade relativiserats. Mytiska föreställningar hade också disku
terats i samband med psykoanalytisk teori. Alfred Rosenbergs Der 
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Mythus des 20. Jahrhunderts publicerades 1930. Huvudtesen i 
denna nationalsocialistiska programskrift är att staten är männens 
skapelse, familjen är inte dess urcell. Kvinnan hänvisas till en natur
given, underordnad ställning. Orestien tolkas som dramat om den 
stora kampen mot det helighållande av moderskapet, som var 
betingelsen för den tidigare moderåldern. Med stöd av Bachofens 
Das Mutterrecht beskriver Rosenberg polväxlingen mellan könen 
som en utveckling från en lägre livsform till en högre. Patriarkatets 
uppkomst beskrivs som ett steg mot ordning och ljus. Den moderna 
feminismen stämplas av Rosenberg som ett pendelslag mot förfall. 

Nu fanns det emellertid en religionsforskare, som gripit sig an 
med problematiken med polväxlingen mellan könen på ett helt 
annat sätt. Jane Harrison hade redan i Prolegomena to the Study of 
Greek Religion, 1903, fäst uppmärksamheten på att det som i 
forskning och undervisning kallades grekisk religion huvudsakligen 
bestod av myter, som förmedlats genom litteraturen. Själv föreslog 
hon, att de religiösa riterna skulle läggas till grund för vetenskapliga 
studier av den grekiska religionen. »What a people does in relation 
to its gods must always be one clue, and perhaps the safest, to what 
it thinks)>.28 Det fundamentala fel den tidigare metoden medfört är 
att Homeros, som är litteraturens startpunkt, betecknar ett senare 
utvecklingsstadium inom religion och mytbildning. De olympiska 
gudar Homeros skildrar är inte mer primitiva än hans hexameter. 

Vid sidan av kulten av de olympiska gudarna erkände grekerna 
i klassisk tid även de ktoniska rituella bruken. Jane Harrison inriktar 
sin undersökning på de underströmmar av religiösa begrepp, de 
idéer om ondska, rening och samstämmighet med naturkrafter, som 
förträngts i den homeriska textens ytskikt och i de riter, som ägnas 
de olympiska gudarna. Skillnaderna mellan de primitiva riterna och 
de som ägnas de olympiska gudarna avläser hon i formlerna för det 
rituella beteendet: »do ut abeas» i motsats till »do ut res». I de senare 
riterna erkändes inte det ondas existens, vilket i sin tur medförde 
att de, enligt Harrison, tömdes på andligt innehåll. I Themis29 lik
nar hon de olympiska gudarna vid en bukett snittblommor vars 
blomningstid blir kort, eftersom de har skurits av från sina rötter. 
»To find those roots we must burrow deep into a lower stratum of 
thought, into those chtonic cults which underlay their life and from 
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which sprang all their brilliant blossoming», menar Jane Harrison. u 

I hennes ögon är de sena olympiska gudarna varken primitiva eller 
religiösa. De är produkter av konst och litteratur. De poserar som 
gudomligheter. 

I ljuset av Henri Bergsons L'Evolution Créatrice tolkar Jane 
Harrison de äldre mysteriegudarna som ett försök att uttrycka det 
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liv, som är ett och odelbart men ändå ständigt i förändring, medan 
de olympiska gudarna är en sen och medveten representation, 
»a work of analysis, of reflection and intelligence».31 Det är vidare 
Jane Harrisons övertygelse att »the form taken by the divinity 
reflects the social structure of the group to which the divinity be
longs».32 Den avgörande skillnaden mellan mysteriegudarna och 
Olympens gudar är att de senare blivit idealiserade. 

The mystery-god was called a bull because he really was a bull—a bull full 
of vital mana, eaten at a communal feast. He died and was re-born, because 
the world of life which he emboidies really dies and is re-born. But as the 
reflecting worshipper began to idealize his god, it seemed a degradation, 
if not an absurdity, to suppose that the god was a beast with the brute 
vitality of a beast. He must have human form and the most beautiful 
human form; human intellect and the highest human intellect. He must 
not suffer and fail and die; he must be ever blessed, ageless and deathless. 
It is only a step further to the conscious philosophy which will deny to 
God any human frailties, any emotions, any wrath or jealousy, and ulti
mately any character whatever except dead, unmeaning perfection, in
capable of movement or change.33 

Jane Harrison har även intresserat sig för sambandet mellan rit, 
konst och liv. I Ancient Art and Ritual (London, 1914) diskute
rar hon den klyfta, som uppstod mellan kropp och själ, när konst
närerna vägrade att befatta sig med samhällsproblematiken. Jane 
Harrison ser emellertid tecken på att den moderna konsten över
vunnit den attityden och på nytt vill uppfylla en social funktion. 
Att bara uttrycka den individuella känslan ter sig för litet som mål
sättning. Den moderne konstnären inriktar sig på något större, 
något som är förbundet med känslan av samhörighet och främjandet 
av för människorna gemensamma, livsviktiga mål. Att se konstens 
ursprung som socialt, dvs mänskligt och kollektivt, innebär för Jane 
Harrison att moraliska aspekter på konst blir liktydiga med sociala. 
De primitiva gudarna var inga abstraktioner. De var i stället personi
fikationer, kollektiva känslor i skepnad av en i fantasin skapad 
form. Härigenom kan mysterieguden sägas vara ett första steg mot 
skapandet av konst. 

I en recention i Arbetet^ 4 året efter översättningen av Det öde 
landet refererar Karin Boye till T S Eliots uppfattning av den levan
de döden som den samtida kulturens huvudproblem. Erik Mester-
ton hade beskrivit T S Eliots användning av den mytiska metoden i 
Spektrum 1932. Kritiken av samtidens sociala tillstånd genomförs i 
Det öde landet genom en fortlöpande parallell mellan samtid och 
forntid. Den negativa upplevelsen av samtidssituationen får mening 
genom att uppfattas i relation till sin positiva motpol: livets sterili
tet ställs mot en förhoppning om förnyad fruktbarhet. Karin Boye 
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låter sin och Erik Mestertons översättning av Det öde landet avsluta 
diktsamlingen För trädets skull, som hon gav ut 1935. Det träd, 
som fått ge diktsamlingen dess namn, är livets träd, de äldsta riter
nas centrala symbol. När Karin Boye tar upp T S Eliots metod till 
förnyad diskussion i Ord och Bild, 1936, vänder hon sig mot den 
svenska kritikens missuppfattning av dikten. Det är av stor betydel
se för förståelsen av Karin Boyes modernismprojekt, hur hon ser på 
den struktur, som skapar sammanhang i The Waste Land. 

Karin Boye skiljer sig från Erik Mesterton genom att framhålla 
skillnaden mellan myt och rit. I överensstämmelse med Jane Harri
sons uppfattning beskriver Karin Boye myten som en romantiseran
de förklaring av de äldre rituella bruken att försöka påverka natu
rens alstrande krafter. Karin Boye menar att T S Eliot sökt sig till
baka till den äldsta grunden och byggt upp sin dikt kring ritens 
enhet. Delarna hålls samman i den rituella handling som innebär 
veklagan över den döde guden i vars frånvaro all skaparkraft vissnar. 
Karin Boye använder uttrycket »sympatisk magi» för att beskriva 
den rituella handling, som strukturerar dikten. Det är en direkt 
översättning av Jane Harrisons »sympathetic magic», som hon an
vänder i sin diskussion av konstens ursprungliga samband med 
rituella handlingar.35 Genom att gripa tillbaka på detta uråldriga 
rituellt-mystiska arv men samtidigt förena det med sin egen känsla 
har T S Eliot, enligt Karin Boyes bedömning, kunnat ge ett starkt 
uttryck för en levande vånda i tiden. 

I Jane Harrisons beskrivning av riten som övergångsled mellan 
liv och konst finner jag ett mönster, som till stora delar överens
stämmer med Karin Boyes uppfattning av konstens funktion i 
livsförnyelsens tjänst. För Jane Harrison blev Bergsons teorier en 
hjälp vid studiet av mysteriegudarna. För Karin Boye hade psyko
analytisk teori samma funktion, då hon sökte sig bakom ytskiktet 
vid utforskandet av den gåtfulla varelse, som kallas människa. I 
A st art e tematiserar Karin Boye förhållandet mellan rituella bruk 
och sena romantiserade myter. Hon vill göra läsaren uppmärksam på 
en konst, som liksom de olympiska gudarna romantiserats, idealise
rats och esteticerats till döds. Höjd över tid och rum i formfullän
dad skönhet har konsten mist sin ursprungliga sociala funktion och 
blivit ett redskap för manipulation och kontroll. I Merit vaknar 
parallellställer Karin Boye människans och konstens ytliga själv
förståelse. Mot den ställs en förståelse som förutom den manifesta 
ytan omfattar också andra skikt av människans psyke och textens 
väv. Den kvinnliga människans uppvaknande till insikt om sitt egen
värde blir analogt med den nya konstens självmedvetenhet. I Kris 
gestaltas den nödvändiga övergången från en esteticerande konst 
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till en medveten tidsdikt. Här bygger Karin Boye själv upp sin dikt 
kring ritens enhet. I Kris är det varken gudar eller människor utan 
själva språket — namnen, orden, symbolerna — som blivit »snitt
blommor», dömda att vissna och dö, eftersom de mist sitt samband 
med den faktiska verkligheten. Konstnärens uppgift blir att finna 
ett språk för den nya tidens upplevelser. 

Den mytiska metoden innebär således för Karin Boye inte 
någon mekanisk upprepning av ett gammalt mönster eller ett enkelt 
accepterande av en föreställning. I relationen mellan rit och myt 
och mellan liv och konst finner Karin Boye en utgångspunkt för att 
diskutera mytens roll i det moderna samhället. Med Jane Harrisons 
metod att tränga bakom ytan och söka de djupare meningsgivande 
strukturerna kan Karin Boye förena marxistisk dialektik, psyko
analytisk människosyn och nietzscheansk konstteori. Karin Boye 
var modernist genom att som konstnär axla en rituell roll i över
gången mellan det gamla och det nya i kulturmönstret, »Carrying 
out the Death», »Bringing in Summer».36 Drömmar och ideal, som 
i brist på verklighetskontakt blivit klichéer, mänskliga relationer, 
som stelnat i konventioner, symboler, som inte längre täckte en 
levande verklighet, måste bäras ut, för att de levandes behov och 
erfarenheter skall kunna artikuleras och verkligheten skapas på 
nytt. Den »öppna livsstilens» tillämpning på konsten, det nya litte
rära formspråket, innebär att läsaren får en medskapande funktion. 
I en form under förvandling finns rum för det oväntade. Orden 
står inte längre för givna, kända betydelser, utan har blivit tecken 
för nya, endast antydda sammanhang. Det skapande träder i det 
skapades ställe. 

ASTARTE 

I närmaste sammanhang med den offent
liga lögnen står kanoniseringen. Det är en 
bland de avskyvärdaste yttringar av den 
civiliserade människans förfalsknings- och 
härsklystnad. 

August Strindberg 

Grundmönstret i romanen 

Den moderna romanen, som inte uppmanade läsaren att följa en 
historia utan att upptäcka ett mönster, beskylldes ofta under 
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mellankrigstiden för att brista i sammanhang. Jag vill i min nyläs-
ning försöka visa, hur Karin Boye skapar sammanhang i romanerna 
på ett annat sätt än med konventionell narrativ metod. Jag vill 
speciellt betona, hur komposition och skrivsätt aktiverar läsarens 
misstro mot den äldre romanformens illusionsteknik. Betoningen av 
romanen som artefakt, som resultatet av en aktiv perception, ligger 
implicit i det tendensbegrepp Karin Boye beskriver i »Språket 
bortom logiken». Tonvikten vid författarens medvetna urval och 
strukturering av verkligheten leder till ett intresse för den litterära 
teknik han eller hon använder för sin verklighetspresentation. Karin 
Boye tar upp ett tema, som är vanligt i den internationella prosa
modernismen, när hon i sitt skönlitterära författarskap ägnar sig 
åt att utforska människans psyke i stället för att diskutera den 
moraliska halten i hennes handlingar och motiv. När de gamla 
stöttorna — den äldre romanens berättarteknik — tas bort, blir allt 
i texten öppet för diskussion och belysning. Prosans närmande till 
lyrikens uttrycksmedel bidrar till att bryta de traditionella roman
konventionerna. 

Genom att välja samhällssatiren som genre i Astarte har Karin 
Boye klart markerat, att hon ställer sig i det litterära avantgardets 
spets. Satiren har med sitt kritiska syfte spelat en stor roll under 
brytningstider inom litteraturen och vid generationsväxlingar. Den 
har då i regel utformats som parodi eller travesti, dvs gått i dialog 
med ett annat för publiken välkänt litterärt verk i avsikt att förlöj
liga personer, människotyper eller förhållanden inom det offentliga 
livet eller privatlivet. 

Sven Stolpe hade 1929 i Två generationer gjort sig till talesman 
för en ny generation författare i Sverige genom att rikta opposition 
mot Fredrik Böök, som personligen kommit att prägla hela den 
samtida svenska litterära miljön. Sven Stolpe ställer sig visserligen 
positiv till den form av humanism, som Böök ger prov på »genom 
geniala porträtt av de store i den litterära traditionen», men han 
anser samtidigt, att Bööks ensidiga propaganda för borgerlighetens 
ideal i svensk kultur är en »högst angripbar attityd».38 Böök ser på 
världen med andra ögon än den nya generationen kritiker och för
fattare, han representerar en livssyn, som de unga måste fatta som 
sin uppgift att bekämpa. 

Sven Stolpe menar, att Bööks program som litterär dogm har 
visat sig särskilt farligt, när det uteslutit hela den nya svenska idé
diktningen. De främsta företrädarna för den nya livstron förtigs 
eller förföljs. Bööks värdering av litteratur bestäms uteslutande av 
dess spegling av en bestämd verklighet. Den litterära gestaltningen 
tillmäts ingen betydelse. Missförhållandet har lett till att Böök 
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inom den unga svenska litteraturen kommit att hylla Berit Spong 
och Elisabeth Bergstrand-Poulsen, vilka Sven Stolpe karakteriserar 
som »två förträffliga damer», som givit »smånäpna och sentimentala 

O Q 

bilder från en idealiserad provinsiell idyll». Till enda svenskt 
litterärt geni efter 9O-talsförfattarna har Böök utnämnt Birger Sjö
berg. De borgerliga livsvärdena ser Böök inkarnerade i Fridas 
gestalt, i hennes frid, »som vilar på förstånd och klokhet».40 

Hennes storhet är den att hon »förbehåller sig att underkasta de stormande 
improvisationerna en luttrande kritik», att hon äger »en vis självbesinning, 
som står på vakt mot känslans explosioner och det svindlande förnuftets 
irringar». Man trodde, att ingen svensk författare kunde gå längre än 
Anders Österling i kärlek till det passiva sommarvälbehaget och den blida, 
stillastående idyllens ankdamm. Men Böök går ännu längre. I den borger
ligt inskränkta, småviktiga, obegåvade och totalt likgiltiga grönköpings
dottern Frida finner han ingenting mindre än ett mänskligt ideal!4* 

I det av Margit Abenius ovan refererade skåltalet, som avslutar 
Karin Boyes roman Astarte, där den uppburne författaren och kri
tikern upphöjer den tomma, uttryckslösa, endast om sin egen full
ändning medvetna unga flickan till sinnebild för kulturens gudom
liga dikt, ser jag en satirisk litterär gestaltning av Bööks kanonisering 
av Birger Sjöbergs Frida. För Karin Boye är inte kampen mot Fre
drik Böök en fråga om en generationsväxling eller ett fadersupp
ror, utan en kamp mot det samhällssystem, den människosyn och 
den moral, som Bööks humanism och andlighet representerar i det 
svenska kulturrummet. Själva begreppet auktoritet och personlig
het, som Sven Stolpe anser ha en självklar innebörd, problemati-
seras i Astarte. 

Satiren i ett litterärt verk kan vara mer eller mindre uppenbar, 
den kan vara direkt eller indirekt, komisk, sarkastisk, karikerande 
eller ironisk. I Astarte har Karin Boye valt ett ironiskt grepp, som 
faller tillbaka på det ursprungliga grekiska bruket. Det grekiska ordet 
eironeia betyder förställning och greppet innebär att man uttalar 
motsatsen till de som man verkligen avser. I de tidiga grekiska 
komedierna fanns en stående figur, eiron, som genom förställning 
försökte övertrumfa och vederlägga sin motståndare, en annan 
stående figur, storskrytaren alazon. Ironi är en intellektuell och 
dialektisk metod, som går ut på att avslöja falska föreställningar 
och föregivet vetande. I fråga om Astarte är Fredrik Bööks roman 
Sommarleken, skriven 1927, den intertext, som boken går i dialog 
med. Karin Boye spelar eiron mot Böök som alazon. Ironin som 
retoriskt grepp innebär en speciell relation till publiken. Eftersom 
åskådarna/läsarna förusätts veta mer än de agerande personerna in
bjuds de inte att identifiera sig med dem. Därmed blir identifierings
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processen, expressionsestetikens främsta analysmetod, inte tillämp-
bar vid läsningen av Astarte. 

Strindberg var på 1870-talet pionjär i Sverige för en ny realism, 
för en litteratur, där samtidens människor kunde känna igen sig 
själva, sitt språk och sina egna erfarenheter och problem. I Det nya 
riket, 1882, utvecklar Strindberg sin samhällskritik med satiren som 
vapen. Den unga Svea inkarnerar det nya riket, som skulle växa 
fram efter representationsreformen 1865. Den stora illusion, som 
avslöjas, är tron på att en ny författning skulle leda till någon demo
kratisering, så länge makthavare och institutioner avsåg att hålla 
kvar den gamla över- och underordningen. Det enda område, där 
det nya statsskicket bar rik frukt, var industri- och affärslivet. 

Karin Boye förespråkar i Astarte ett närmande mellan liv och 
dikt, alltså en typ av »realism», även om den i modernismens ut
formning tar andra vägar än det man brukar kalla realism. Genom 
bokens karaktär av metaroman blir samhällssatiren i Astarte mer 
indirekt än Strindbergs i Det nya riket. Den unga flickan, som kano
niseras i Astartes slutkapitel, symboliserar tidens dikt. Den illu
sion, som avslöjas, är att kvinnans formella frigörelse lika litet 
som den nya estetik som lanserats på stockholmsutställningen, 
kommer att leda till någon förändring av rådande förhållanden, så 
länge traditionella konventioner är de enda, som skapar mening 
och sammanhang i den sociala verkligheten liksom i konsten. 

Kritiken i Astarte riktas mot olika människotyper och institu
tioner: affärsmän, mödrar, författare, journalister, förlag, film, dans, 
fester. Tiden indelas genom klädmodets växlingar. En ung manlig 
journalist och två unga kvinnor passerar från ungdomstiden in i 
vuxenlivet. Episka avsnitt omväxlar med lyriska. Trots de disparata 
elementen utmärks kompositionen av en sträng slutenhet. Beskriv
ningen av inledningsscenens skyltdocka återkommer i avslutningens 
beskrivning av den unga Britt, kulturens kärna. Också kapitlen 
speglar varandra. Kompositionssättet styrker under instängdheten i 
mönsterupprepningen, den mekaniska upprepningen av föreställ
ningar, som en gång givit livet mening. Det är som om symbolerna 
i den samhälleliga och den psykiska förstelningen bara har sin inne
börd från det förgångna och förlorade. Genom att inte sättas i sam
band med den nya tidens erfarenheter utan behålla sin innebörd 
från den förgångna tiden framstår symbolen som tidlös och oför
änderlig. Redan Flaubert hade med Madame Bovary visat, att när 
mänskliga relationer stelnar till interaktion via symboler vilka över
gått i konvention, innebär det slutet på all individuell utveckling. 
Astarte är en roman som handlar om kvinnofrigörelse. Den gör det 
på de villkor, som rådde inom den svenska litterära institutionen 
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1931. Satiren riktar sig mot, att kvinnorna betraktas som objekt för 
en i princip fastslagen målsättning. 

Kvinnorna liksom dikten, konstutövningen, exemplifierar i 
Astarte det instrumentella tänkande, som dominerade världsbilden. 
Genom olika fantasier, romanens lyriska avsnitt, som alla leder 
bort från det slutna rummet, kritiseras den bestående situationen. 
Men en satiriker tar alltid en risk. Att uttrycka motsatsen till det 
man verkligen avser kan ha till effekt att man blir tagen på orden. 
Publiken kan uppfatta den ytliga självförståelsen som textens hela 
mening. Astarte blev prisbelönad i den stora nordiska romanpris
tävlingen för att den på ett nästan fulländat sätt speglade samtiden. 
Om man själv uppfattar marknadsexpansionen som mål för sam
hällsutvecklingen blir givetvis satiren i Astarte verkningslös. 

Att Karin Boye knutit systemkritiken till kvinnofrigörelsen är 
på en gång det verkligt radikala och det som hindrat förståelsen av 
hennes projekt. Det är till den problematiken jag vill knyta min 
diskussion av Karin Boye som subjekt — dels i sin egen historia, dels 
i sin historiska roll. Som Ulrike Prokop påpekat i sin bok Kvinnors 
liv s sammanhang^ har strategierna för kvinnofrigörelsen blivit 
självständiggjorda, dvs ryckts loss från de historiska sammanhang, 
som utgjorde grunden för behovet av förändring. Basen för protes
ten — kvinnors egna livssammanhang, deras arbete i familjen, deras 
verklighet — har förlorats ur sikte. Därigenom har kvinnofrigörel
sen kommit att bli synonym med att »bli som en man». Hade Karin 
Boye ansett att kvinnofrigörelsen hade en sådan målsättning skulle 
inte hennes exemplifiering haft en systemkritisk innebörd. Karin 
Boye använder i stället den roll som tilldelats kvinnan som ett 
exempel på hur den traditionella humanistiska människouppfatt
ningen, tron på den blida, gudomliga, förnuftsstyrda människan, 
alltmer undergrävts av den historiska utvecklingen. Att erkänna att 
de gamla bilderna av kvinnan var symboler som maskerade hennes 
reella förnedring, objektstatus och förtingligande var det exempel 
Karin Boye ville använda för att kritisera varuproduktionen som 
enda form av målsättning för samhällsutveckling. 

Ulrike Prokops tes att kvinnor måste förstås som subjekt för 
sina handlingar, om deras fantasier och önskningar skall kunna upp
fattas som uttryck för protest, äger sin tillämpning också på den 
kvinnliga författaren. Den kritik, som bedömer kvinnors skrivsätt 
som att kvinnor inte förstår sitt eget bästa, spjärnar emot, förhind
rar förverkligandet av en bestämd estetisk målsättning, grundar i 
många fall sin bedömning på en identifiering av subjektrollen med 
den manliga konstnärens roll. Demaskeringen i Karin Boyes roman 
Astarte gäller det symbolsystem, som Fredrik Böök hade institu
tionaliserat i sitt realismbegrepp. 
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Inlednings- och avslutningsscenen 

För att kunna beskriva, vad som skapar mening och sammanhang i 
romanerna, när de äldre konventionerna övergivits, avser jag att 
utgå från de poler, som inledningen och avslutningen utgör och 
precisera relationen mellan dem. Därefter kan jag i detalj följa den 
litterära teknik Karin Boye använder för sin verklighetsstrukture
ring. Huvudvikten kommer därvid att fästas vid meningsskapandet, 
vid romanen som process, hur den presenterar fakta, vad den fäster 
läsarens uppmärksamhet på under vägen fram till målet, slutet. 
Detta ger mig en möjlighet att fortlöpande kommentera textens 
olika nivåer och de förmedlande elementens betydelse för menings
produktionen. 

Romanen Astartes huvudperson är den semitiska fruktbarhets
gudinnan Astarte i skyltdockans form. Kapitelrubriker som »Sakra
ment», »Elden och altaret», »Invigning» anknyter till det kultbruk 
romanen beskriver. Karin Boye tillämpar i Astarte helt konkret den 
av Jane Harrison anbefallda metoden att se vad människor gör i 
relation till sina gudar som den säkraste ledtråden till vad de tänker. 
Det ironiska greppet knyts från början till att åskådarens, publikens, 
läsarens roll tematiseras i texten, vilket lägger hinder i vägen för en 
identifierande läsning. 

Expositionen i Astarte är en demonstration av hur självständig-
görelsen av kvinnlighet och sexualitet går till. Två reklamexperter 
från Stockholm anlägger publikperspektiv på en erbjuden skylt
docka. »Saken var en hög, smärt, förgylld kvinnofigur av trä med 
lätt stiliserad hållning: bakåtböjd i höftleden, skuldror och hals 
framskjutna, armarna mjukt och en smula tafatt lyfta till en åtbörd, 
som egentligen inte uttryckte någon som helst själsrörelse, varken 
fruktan, längtan eller glädje, men däremot gladde ögat med ett spel 
av fina, smältande linjer» (s 7). Direktör Landers tycker det är en 
vacker kvinna. Han blir tillrättavisad av den tyske konstnären 
Siegfried Kauz, som skapat skyltdockan och som påstår att det är 
gudinnan Astarte, som av omständigheterna har tvingats att gå i 
tjänst hos tidens ende sanne gud — Mammon. Kauz framhåller för 
affärsmännen fördelarna med att utnyttja en så mäktig gudom: 
himmel och jord ligger för hennes fötter, hon begär kroppar och 
själar som offer. Tiden är kommen för att rationellt och medvetet 
utnyttja den gudomliga kraften. 

Konstnärens namn (der) Kauz betyder besynnerlig människa, 
original, konstig figur. De svenska affärsmännen har till en början 
litet svårt att förstå, att det är den nya driftpsykologin, som öppnat 
nya områden för exploatering. Kauz förklarar för dem, att under 
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skyltdockans förgyllning ligger urdrifterna på lur. För att inte 
släppa lös drifterna utan ha möjlighet att bara rasta dem, har Kauz 
avskilt kvinnokroppens form från dess färg. Han kunde också ha 
skapat sin symbol genom att låta färgen vara kvar och förändra 
formen. »Något är nödvändigt — men allt är för mycket», försäkrar 
han (s 9). Den yngre direktörens krav på saklighet bemöter Kauz 
med ironi. Han kunde ha gjort en funktionalistisk galge av järnrör, 
om han inte vetat att det var mer lönsamt att vädja till genomsnitts
kvinnors romantiska ideal. Det avgörande är att med dockan som 
»associationsledare» bli i stånd till att leda och behärska kvinnors 
behov och önskningar (s 11). Varje spår av individualitet är ut
plånat i skyltdockans ansikte. Astarte är en bild av Könet »i dess 
mest förföriska och segervissa skepnad» (s 14 f). Kvinnan, som 
går förbi skyltfönstret, kan spegla sig i ett fullkomligt andra jag. 
Självförälskelsen breder sedan ut sig till de tyger, som löst drape
rade hänger över skyltdockans arm. Reklammännen tecknar kon
trakt med konstnären. 

Motsättningen mellan ideal och verklighet, förnuftstro och 
metafysik, kropp och själ klargörs således i en diskussion av kons
tens funktion i inledningsscenen. Anknytningarna till tidssituatio
nen och dess estetiska debatt ligger i anspelningarna på freudianis-
men, den nya sakligheten och funktionalismen. Kvinnornas önsk
ningar skall tillfredsställas enbart i fantasin och kanaliseras i köp-
handling. Affärsmännens målsättning att städsla gudinnan är klar. 
Men hur skall den kvinnliga publiken reagera? Direktör Landers 
brorsdotter skall just flytta in från småstaden Riltuna till Stock
holm. Hon skall få avgöra, om Astarte utövar den makt, som 
Siegfried Kauz utmålat. 

Slutscenen utspelas i privatsfären, i direktör Landers moderna 
funkisvåning. Det intima och från världen avskurna i denna miljö 
har åstadkommits genom att fru Landers hängt mörka gardiner för 
de stora fönstren. »I boet vill man sticka huvudet under vingen, 
glömma att det finns ett utomkring, vara lycklig», är hennes mening 
(s 223). I stället för att släppa in ljuset utifrån låter fru Landers 
rummet belysas av små låga lampor på bordet. Detta sätt att skapa 
en egen, avskild värld, där själen kan vila, är inte förbehållet privata 
eller offentliga miljöer för festliga middagar utan gäller även för 
forskarens, trollkarlens och drömmarens verksamhet. Principen är 
densamma: en avskild ljuskrets, cirkel eller fantastisk värld ute
stänger mörker och verklighet. Lättnaden ligger i att få hänge sig 
åt illusionen och slippa behöva offra den »för att få kunskapens 
sura äppelkart i stället» (s 226). Scenen utgörs med andra ord av 
ett skapat paradis där klass och kön och skuld inte existerar. 
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Direktor Landers hade kallat bjudningslistan till den stora 
middagen en »kulturell notvarp». Socialt framgångsrika bland gamla 
kamrater på Tekniska skolan omväxlade med konstnärer, journa
lister, vetenskapsmän och författare. »Och sist men inte minst 
damer, hustrur och döttrar, adlade och upphöjda till kulturell rang
plats genom sina mäns och fäders förfinade umgänge, men likväl 
kvinnor tillräckligt för att deras skuldror och armar och även samtal 
skulle jaga sprittande ämnen genom männens ådror» (s 227). Ljus
kretsen skulle ringa in den fina doften av »gammalt vin och gammal 
kultur och gammal, urgammal instinkt» (s 227). Två av romanens 
unga huvudpersoner är med vid middagsbordet. Den blonda Britt, 
klädd i svart siden, inkarnerar den vita drömmen, det från verklig
heten skilda idealet. 

Ironin i scenen riktas mot det bildnings- och konstideal, som 
avslöjas i den kulturella elitens bordskonversation och som når sin 
kulmen i kanoniseringen av Britt som kulturens dikt i kött och blod 
och ande. Citat och anspelningar på klassisk dikt bildar bakgrund 
till middagsgästernas bedömning av den tidsaktuella konsten. Per
sonligt uppförande blir måttstock för skådespelerskan, »poésie 
pure» för lyriken och det svenska sinnets lugn för estetiken. Detta 
avvärjer alla ansatser till nyskapelse eller förändring. Den unge 
manlige huvudpersonen förstår, att han genom att vara upptagen 
i detta sällskap har det synliga beviset på att tjäna den makt, som 
han vigt sitt liv åt — »Kulturen. Anden» (s 230). Med rörelse håller 
han ett middagstal och hyllar den främste bland författarna, 
Vilhelm Berg, som sinnebild för den mänskliga odlingen. 

Vilhelm Berg håller i sin tur ett tal, där världen beskrivs som 
»en strömmande flod av plågor och orenlighet» (s 232). Han varnar 
de närvarande att blanda samman sitt inres vita dröm med den yttre 
världens mörker. Skalden har till uppgift att slå vakt kring den vita 
drömmen, som är verkligare än den hotande verkligheten. Dantes 
Beatrice är skaldens skyddande stjärna. Vilhelm Berg betecknar 
dem, som tror att kulturen hänger samman med teknikens framsteg, 
och dem, som i kulturen ser en utopisk kamp för denna världens 
ting, i lika mån som barbarer. Berusad av det vin, »som gör sinnena 
skumma för omvärlden men anden klarsynt för en annan värld» 
(s 233), utbringar han en skål för familjen Landers fosterdotter, 
»för den kulturens gudomliga dikt hon förkroppsligar» (s 233). 

Avslutningen kom överraskande, men väckte förtjusning. Alla glas lyftes, 
så att vinet genomglödgades av ljus underifrån, alla ögon fästes på Britt, 
och rodnande lyfte också hon sitt glas till svar med en rörelse, som var så 
fulländat vacker att man höll andan — och ändå uttryckte den egentligen 
ingenting, varken stolthet eller blyghet, varken vänlighet eller fientlighet — 
ingenting annat än det självklara medvetandet om sin egen fulländning, 
(s 233) 
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Slutkapitlet, »Den vita drömmen», spegelvänder alltså inlednings
kapitlet och kommer att avslutas med Saken, idealbilden av kvinnan 
som symbol för dikten. Förutsättningen för kanoniseringen är dock 
att andens värld är avskild från den sociala verkligheten, så att hela 
processen utspelar sig i fantasin. Skillnaden mellan inlednings- och 
avslutningskapitlet är att spänningen i att beröva kvinnan gudomlig
het, individuella anletsdrag och själ inte berörs i slutkapitlet. Slut
bilden sammanfattar härigenom den socialisationsprocess, som 
format de unga människorna i romanen. Det rationella tänkandet 
har inte längre plats för några metafysiska spekulationer. Den ord
ning och det ljus, som firas vid måltiden med den unga Britt som 
kultfigur, är de krafter, som besegrat kaosmakternas andar och 
demoner, tämjt och kanaliserat urdriften i de rätta banorna. 

Karin Boye ger en perfekt bild av hur de kulturellt ansvariga 
skär av drömmen från den verklighet, där den har sin grund. Den 
självständiggjorda önskedrömmen och fantasin blir ett tacksamt 
material för medvetandeindustrin. Den romantiserade lyckobilden 
avvisar vardagliga symboler, den vänder sig bort från arbete och 
kroppslighet. Astarte är berättelsen om hur drömmar om lyx, 
passion, äventyr och ovanliga händelser genom det av samhället 
reglerade och godkända symbolsystemet dels omvandlas till behov, 
som kan utnyttjas ekonomiskt, dels blir ett medel att bevara den 
rådande föreställningen om mänsklighet genom att systemet formar 
ständigt nya medvetanden. I Spektrums programartikel, »Dagdröm-
meriet som livsåskådning», som Karin Boye skrev samma år som hon 
gav ut Astarte, framstår brottet med en idealistisk världsåskådning 
som en förutsättning för den kulturella pånyttfödelse, den mänsk
liga mognadsprocess, som Karin Boye pläderar för. 

»Ylle», »Spetsar», »Siden» — tre faser i industrialismens utveckling 

De tre kapitlen om klädmodets växlingar illustrerar den tillfreds
ställelse i fantasin och i yttre tecken, som ersätter den förändring 
av verkliga förhållanden, som drömmen om ett annat liv och en 
annan värld skulle kunna inrymma, om förbindelsen med den om
givande verkligheten inte kapats. Fröken Jansson klär skyltdockor
na i det stora varuhusets fönster. Läsaren får aldrig veta något om 
fröken Janssons tankar eller känslor, när hon hänger ut årets kvin
nomode. Hon är ett instrument för den »tidens ande» (s 21), som 
speglar sig i det. Det första året är idealet tweed. Den moderna 
kvinnan är självförsörjande, arbetsam och saklig, hon är mannens 
kamrat i arbete och sport. Allvar och plikttrohet viskar ur den 
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spräckliga tweedens diskreta färgskala. En liten cape vajar dock 
»för en fläkt från romantikens blåa land» (s 21). Den skvallrar om 
en ny romantik, om resa och äventyr, om det främmande, laglösa 
och lockande okända. Åskådaren börjar bli skeptisk. Betecknar 
verkligen den gröna hatten för sportbruk enkel saklighet? Är den 
snabba, smäckra sportbilen arbetets triumf? 

över den förgyllda kvinnofigurens graciöst lyfta armar hänger 
varmt, mjukt ylle i konstrik vävnad. »Mattrött och mattgrönt 
djupnar inslaget mot det matta guldet och strålar ut i en varm våg 
i den första höstkylan» (s 22). Betraktaren utanför skyltfönstret 
låter sina tankar vandra fritt. Associationerna går till fårflockarna 
på bete i de skotska högländerna. På en lyrisk prosa beskriver Karin 
Boye en materiell produktionsprocess men samtidigt hur symbo
liska föreställningar skapas, hur myten skapas ur riten. 

Fåren är gamla i civilisationens historia. Fåren drevs aldrig av 
någon egen längtan bort från sina betesplatser. Ändå fördes de ut 
på en evig vandring av människorna, som otåligt längtade att ta nya 
riken i besittning. Utan att fåren förstod meningen med det hela 
klipptes deras ull och offrades deras liv åt gudarna. Det lydiga och 
milda fåret blev sinnebilden för den tåliga offerviljan. Utvecklingen 
går vidare. Den allsmäktiga människan har med teknikens hjälp 
gjort sig till herre över naturkrafterna. De stora skeppen på haven 
överskuggar de havsvidunder, som haven själva skapar. Fabriks
skorstenarna har ersatt stenkolsskogarna. Människotanken och 
människoviljan har segrat. Frågan är bara hur de, »som vandrar till 
fabrikerna, när visslorna viner i halvmörkret om rnornarna», och de, 
»som sköter vävstolarna med feberaktiga ögon och ödmjuka rörel
ser» (s 27) skall kunna räknas in bland segrarna. Den nya tidens 
gud är spindeln inne i spinneriet. Genom att avgöra garnets kvalitet 
bestämmer den allsmäktiga stålkonstruktionen dagens förtjänst. 

Parallellen mellan fåren, som levde i det eviga nuet, och fabriks-
arbeterskan, som i brinnande bön anropar den allgoda maskinen om 
hjälp att avvärja nöden för dagen, blixtbelyser djurets passiva under
kastelse under herrefolksmoralen och kvinnans aktivt uttryckta 
önskan om att arbetet skall göra det möjligt att överleva. Det lyriska 
avsnittet med sina utblickar historiskt, geografiskt och mot de out
grundliga havsdjupen sätter den avslutande modereklamen i relief: 

Vill du avläsa tidens väsen, vill du se den unga generationens lynne, så kas
ta en blick i de stora skyltfönstren! Där är kvinnans frigörelse tecknad i 
gråspräckligt ylle, där lyser teknikens triumf ur sakligt stränga linjer.(s 28) 

Nästa års mode är spetsar. Aftonklänningarna och de långärmade 
jackorna sveper in kvinnokroppen i skiraste väv av drömmar. Den 
nya tidens kvinna bär promenaddräkt, overall och shorts till var
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dags, men i festvimlet kommer blygseln över kvinnokroppen på ett 
kort besök. De långa kjolarna påminner om tider då den avskilda 
kvinnovärlden med sina olika arbetsuppgifter vid husets härd ännu 
rymde en helhet av arbete och kärlek. Frågan är bara om det verk
ligen är kvinnans eviga gång mellan vaggan, grytan och vävstolen, 
som spetssläpen betecknar. Är det trapporna till källare och kök 
den luftiga drömgestaltens släp sopar? 

Men blid som om hon lyfte dygden, hemmet och traditionen i sina händer 
stiger den förgyllda skyltdockan upp ur floden av spetsar. Hennes lockande 
späda kvinnliga former lyser stiliserat anständiga i sin förgyllning, hennes 
leende är ljuvligt som gamla sagor om försvunna tider, då människorna var 
vackrare och bättre och lyckligare än nu. (s 131) 

I texten förbinds spetsknypplerskorna med en annan tideräkning 
och en annan värld. Det lyriska avsnittet tecknar en bild av kvinnor, 
som likt nornorna, spann ödets trådar. I spetsknypplerskornas 
drömmande städer bevarades kläder, dukar och täcken, som de 
gjort, i stora kistor och skåp. Familjeklenoderna levde sitt oförän
derliga liv, medan generationerna växlade. Spetsknypplerskornas 
världsåskådning bestämdes av att efter det korta jordelivet väntade 
dem oändligheten: »evighetens oändlighet i himmelen, den jordiska 
oändligheten genom barn, barnbarn och barnbarns barn» (s 136). 
Som deras kontrast tecknas de moderna fabriksarbeterskornas 
världsbild. Flickornas liv utspelar sig i ett här och nu, i ett ögonblick 
mellan arbetet och sömnen. Deras problem är att de består av mer 
än ögon och händer, dvs de delar av dem som behövs vid maskin
tillverkningen av de spetsar Astarte bjuder ut i skyltfönstret. 

En hel kropp är så fordrande, den är hungrig och måste mättas, den fryser 
och måste kläs. Och det följer med den så mycket underligt, farligt och 
oberäkneligt, som i gamla tider sammanfattades under namnet själ. Vem 
behöver allt det där? Arbetet behöver det inte, inte maskinerna, inte 
aktieägarna i den stora kartellen. Själva behöver de det mindre än någon, 
tvärtom går de bara eländet till mötes, stackars flickebarn, ledda av de 
båda överflödiga gåvorna kropp och själ. (s 136) 

Arbetet är inte dessa flickors liv — livet är kvällen, då drömmarna 
släpps lösa: förhoppningarna om att möta lyckan och svinga sig upp 
i solen. Människorna driver omkring i kaskader av ljus. De är som 
droppar i ett mareldshav. »Vem blir sugen till botten? Inte jag, inte 
jag! Vem blir slungad i höjden? Jag! Jag! Hela staden ekar av samma 
rop av hopp och ångest: Jag! Jag! — nu i den brinnande timmen, 
i rusets ögonblick mellan tomrum och tomrum» (s 139). 

I en värld, där önskedrömmen så totalt skilts från arbete, liv 
och verklighet, framställs den ljuva kvinnligheten — »jungfrulighet, 
moderlighet, allt gammalt vackert som glömdes under efterkrigs
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tiden» (s 139) — som nyckeln till kärlekens dörr. Köphandlingen 
leder till lyckan. Symbolen — de skira spetstygerna — betecknar 
mänskliga relationer i en samtid, där dessa relationer är helt föränd
rade. 

Kapitlet »Siden», som föregår slutkapitlet »Den vita drömmen», 
beskriver hur den tekniskt-rationella utvecklingen breder ut sig över 
hela världen och hur symbolspråk, läsart och förståelseformer på
verkas av detta. Årets mode är siden — blomtyget från fjärran östern, 
det som av hävd innehaft rangplatsen bland tyger. Silke är ett 
material, som kan tänkas komma från ett sagoland, där ingenting 
förändras från årtusende till årtusende. »En vävnad av blomblad: 
glansig som pion och tulpan, skimrande som narciss, lätt som blå
klocka och vinda. En vävnad som unga kvinnors hy: glatt och len, 
smidig och genomskinlig, ömtålig och ändå stark» (s 209 f ). 

Fabriksarbeterskan i kapitlet »Ylle» tillbad ännu en kvinnlig 
gudom för att få familjens direkta, reella överlevnadsbehov till
godosedda. Flickorna i kapitlet »Spetsar» satte sitt hopp till Astarte. 
Den lilla kinesflickan Puh-li, som sköljer kokonger i sidenfabriken, 
är helt lösryckt ur alla sammanhang. Hon är ett fabrikens barn. Hon 
har inga rötter. Hon är till och med underställd silkesmaskarna, 
som dock avsöndrar silke. Puh-li är en ren förbrukningsvara. Hon 
passerar varje dag templet med de heliga symbolerna, men hon har 
aldrig tänkt på att gå in. »Hur skulle hon orka något så överflödigt?» 
(s 212). 
Varken evigheten eller ögonblicket är tidsbegrepp, som har någon 
innebörd för Puh-li. Oändligheten i hennes liv är de fjorton arbets
timmarnas kamp mot lusten att lägga sig ner framför sköljbassänger-
na och somna på fabriksgolvet. Ändligheten är för henne att väckas 
upp efter nattens korta vila. 

Också i fråga om sidentillverkningen håller texten fram en kon
trasterande äldre produktionsordning och dess avbildning i konsten. 
Den gamla offerkitteln av brons inne i templet bär vittnesbörd om 
en tid, då det rådde ett annat förhållande mellan andligt och världs
ligt, andra gränser var satta för människorna och allt hängde sam
man. 

Till och med silkesmaskarna, de vimlande, hade sin heliga och bestämda 
plats i världsordningen. Liksom kejsaren vart år satte plogen i jorden 
— den urgamla handlingen, som är äldre och kommer att vara längre än alla 
världens kejsardömen — så offrade kejsarinnan enligt tusenåriga riter till 
Yuen-fi, silkesmaskarnas gudinna, (s 214) 

På den tiden fanns det inga fabriker, utan sidenet vävdes i hemmen. 
Under den nya tiden har sidenväveriet mer och mer blivit fabrikö
rens ensak. Samtidigt har bilden av barmhärtigheten skiftat form. 
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»Från början var hon en manlig gudom, men småningom blev hon 
kvinna för att slutligen avbildas med ett barn i famnen» (s 215). 
Längst inne över altaret sitter hennes mörka bild, »omramad av de 
saligas romantiska bergslandskap. Orörligt ligger ett leende över 
hennes läppar. Hon är den som hör böner» (s 216). 

Puh-li, som inte minns sin mor eller sin far och som lämnades 
till fabriken av sin bror, vet ingenting om Barmhärtighetens gudin
na. Hon vet lika litet om sitt folks gamla traditioner som om den 
nya anda Västerns teknik, arbetssystem och ideal håller på att skapa 
i landet. Lika litet som lammen vet hon för vilka högre ändamål 
hennes liv offras. Lika litet som fåret vet Puh-li vilka bilder av eviga 
värden hon skall komma att symbolisera. 

Det siden, som lockar i skyltfönstret, bär enligt reklamen en 
hälsning från sagodrottningar, danserskor och näpna små geishor. 
»En hälsning, och på samma gång ett tecken på den vänskap och 
beundran, som i våra dagar knyter nation till nation, kontinent till 
kontinent, kultur till kultur» (s 220). Med köphandlingen som mål 
har en ny mänsklig världsomspännande gemenskap växt fram. 

Astartes grundstruktur är likheten mellan fåren, som producerar 
ull, kvinnorna, som producerar barn, och silkesmasken, som produ
cerar silke. Så länge ljuset och ordningen definieras av människor, 
som tror sig ha rätt att göra sig till herrar över naturen och utnyttja 
den för egen vinnings skull, kommer den rådande ordningen att 
bestå. Astarte är att beteckna som ett svar på Rosenbergs program
skrift Mythus och de svenska kulturyttringar, som stod i överens
stämmelse med den. Klyvnaden mellan kropp och själ gäller inom 
den enskilda människan, för det som betecknas som kvinnligt och 
manligt och mellan människa och natur. Ett tekniskt-mekaniskt-
rationellt tänkande hotar att utplåna andra sätt att tänka. Alla 
framgångsrika maktutövare vet, att makten bäst utövas med med
borgarnas samtycke. Denna consensus om vilka värden som skall 
främjas och vilka som skall offras lärs in genom olika läroprocesser. 
I Astarte visar Karin Boye, hur den processen går till. 

Kvinnors historia är oupplösligt förenad med textilhistoria. 
Kvinnor har av tradition stått för tillverkningen av kläder: de har 
tvinnat fibrer, sytt ihop hudar, odlat lin, kardat, spunnit, spolat, 
vävt, broderat. När textilindustrin på 1700-talet anställde kvinnlig 
arbetskraft fick emellertid kvinnorna inget inflytande över produk
tionen. Tygerna, som kom ur maskinerna, var rutade och randade 
på samma sätt som de tyger till vilka de själva lagt upp varpen i 
sina hem. Men det var män, som gjort maskinerna, och det var män, 
som övervakade arbetet i fabrikerna. Kvinnornas status förändrades 
i textilframställningen för den nya marknaden. Fru Landers i 
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kapitlet »Riltuna växer» virkar, medan hon diskuterar sin dotters 
framtid. I samtalet deltar även en vävlärarinna, som entusiastiskt 
förespråkar västermanländska mönstertraditioner. Vävningen blir 
härigenom i Astarte en symbol för hur kvinnor upprätthåller ett 
beteende, som en gång var funktionellt, men som i den senare ut
vecklingen har blivit instrumentent. Döttrarnas socialisation blir 
lidande. För kvinnors andliga produktion, deras skapande av texter 
(latinets textere betyder väva) blir ett okritiskt förhållningssätt 
till mönsterupprepningen förödande. 

På en metanivå i romanen tematiseras på detta sätt det kvinn
liga skrivandet. Degraderingen av födandet, livet och naturen som 
något heligt har sin parallell i romanens beskrivning av kvinnan som 
producent. Från att ha varit mytiska världsnornor, spinnerskor av 
ödets tråd och symboliserade av den kosmiska spindeln eller den 
store vävaren, har kvinnorna reducerats till bruksföremål i andras 
tjänst. Delar av den ursprungligen hela människan tas i anspråk för 
en produktion, som är ställd helt i marknadskrafternas tjänst. För
falskningen och härsklystnaden hos de makthavande yttrar sig i 
upphöjandet av den systemanpassade kvinnorollen som den enda 
rätta livs- och författarrollen. Fredrik Böök har naturligtvis rätt att 
kanonisera harmlösa kvinnliga idylliker som författarideal, liksom 
han har rätt att hylla Birger Sjöbergs Frida som mänskligt ideal. 
Men genom idealiseringen skärs kvinnan av från sina rötter, från 
sina egna livssammanhang, från sin egen verklighet. Kvinnan görs till 
gud på precis samma sätt som de gamla mysteriegudarna, enligt 
Jane Harrison, förvandlades till olympiska gudar: de förmenades 
alla mänskliga egenskaper eller karakteristika och symboliserade 
till slut enbart en död, meningslös perfektion, som i sig var oför
mögen till rörelse eller förändring. Karin Boyes satir riktar sig mot 
uppfattningen att den formella kvinnofrigörelsen skulle kunna leda 
till någon form av förändring så länge tolkningsmonopolet på värld 
och litteratur låg hos dem som placerade kvinnan i en ideal värld 
skild från verkligheten. 

Moralisk utveckling 

I: Den tidiga inskolningen 

I de sju relativt fristående kapitlen mellan »Ylle» och »Spetsar» 
presenteras bokens tre unga huvudpersoner. Britt är småstadsflickan 
som kommer till storstaden, Tage är journalist och Viola en flicka 
ur arbetarklassen. Målet för deras strävanden är att stiga socialt. 

164 



Kapitlet »Riltuna växer» skildrar en medelpunktsförskjutning 
från kyrkan och mariabilden till det köpcentrum, där modefirmans 
skyltfönster dominerar blickfånget. På kafferepet i doktorinnan 
Gréens förmak diskuterar stadens damer den nya tiden. Parallellen 
till Anna Maria Lenngrens »Thee- Conseillen» är uppenbar. Beträf
fande skillnaden mellan småbröd, som hembiträdet bakat, och det, 
som arbeterskorna i bageriet bakat, är måttstocken redan klar. »De 
båda sorterna företräder var sin värld, var sin samhällsordning och 
sist men inte minst var sin moral, naturligtvis på så sätt att den som 
har de längsta anorna och numera visar sig vara opraktisk och i ut
döende måste anses stå på en oändligt mycket högre personligt-
kulturellt-etisk nivå än de själlösa bagerikakorna» (s 35). 

Med denna bild anger Karin Boye det aningslösa i det okritiska 
anammandet av traditionella normer och i att bortse från produk
tionsvillkorens funktion i den övergripande målsättningen vid den 
aktuella historiska tidpunkten. Scenen parodierar reaktionen på 
stockholmsutställningens nya funktionalistiska estetik liksom 
misstänkta nyheter från storstaden Wien (Freud och moralen). 
Fru Landers glädje över att få sända sin dotter Britt till en släkting 
i Stockholm för att avsluta skolgången och lära sig språk — den 
moderna vitterheten — fungerar som en utmaning för kaffereps
domstolen. Moraliska skrupler och invändningar mot förändringen 
i sig övervinns genom damernas consensus om Riltunas lyckliga växt 
och utveckling. »Vi behöver ju bara se på de nya butikslokalerna 
och alla de ståtliga fönsterna. Inte är det ju Stockholm — men det 
går åt det hållet i alla fall!» (s 40). 

Efter att ha lyssnat till det tal, där »Hvar mine et olikt Köksgrep 
röjer/ Och varje ord et skafferi», får läsaren i kapitlet »Vita möbler» 
ta del av Britt Landers och hennes jämnåriga vänninnas samtal i flick
rummet. Flickorna liknar de unga på 1700-talet, som »vid natt
duksbordet ständigt sitta/ Och trägit uti spegeln titta». Romanläs
ningen i Anna Maria Lenngrens text har efterträtts av läsningen av 
veckotidningsnoveller. Kapitlet parodierar den flickboksromantik, 
som under trettiotalet utnyttjades av en växande marknad för tri
viallitteratur.43 Flickrummets vitlackerade spjälmöbler anses stå 
i överensstämmelse med en ung flickas natur. Omslagsbilden till 
veckotidningen Hemmets Härd liknar Britts väninna. Hon är med 
sitt lockiga hår, sina rosiga kinder och stora blå ögon, sin obestämda 
näsa och sin obestämda mun en idealtyp, som präglar samtidens 
ungdom. 

Britt beundrade väninnans behärskade leende och hennes full
vuxna hållning. Hennes vridning på halsen och blickens riktning 
dikterades inte av att det fanns något att se åt det hållet. »En vuxen 
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dam ser inte med sådana blickar, hon gör intryck» (s 46). Flickorna 
tycker att veckotidningarnas sanna berättelser ur livet har mer att 
lära dem än lärarinnorna i skolan. Flickan med Det är den som 
lyckas i livet. Eget arbete och egna kunskaper är ingenting för en 
flicka att satsa på. Hemmets Härd och Familjens Egen tävlar om att 
undervisa i konsten att fängsla en man. När Britt Landers senare i 
Stockholm dansar med romanens manlige huvudperson, får hon 
honom att känna sig som Pygmalion: »Hennes mjuka kropp var som 
mjuk lera, som väntade på sin slutgiltiga form och i de troskyldigt 
speglande ögonen och på de fuktiga läpparna, som stod halvöppna, 
medan hon tyst och uppmärksamt lyssnade till vem som talade, 
låg samma bedårande allslukande mottaglighet» (s 86 f ). Genom 
att mödrarna håller fast vid av traditionen givna normer som om de 
vore naturgivna blir döttrarna oförmögna att inta en kritisk attityd 
till det system, som bjuder ut dem som varor på en marknad. 

Journalisten Tage Werin blir av en kamrat introducerad för 
Sveriges mest framstående författare, Vilhelm Berg. Denne flanerar 
på Strandvägen precis som de unga männen. Den stores ansiktsut
tryck bekräftade det intryck av »berusad hopplöshet», som en recen
sent läst ut av hans dikter. Vilhelm Berg betecknar sig som roman
tiker. I främmande städer har han förgäves stirrat in i de mötandes 
ansikten för att finna just det, som han söker. Han vet att det är 
en chimär han letar efter. Kom den författaren inpå livet skulle 
förtrollningen brytas. Sin flanörfilosofi förmedlar författaren till 
de yngre männen. För Vilhelm Berg är det numera sökandet i sig 
som blivit det enda meningsfulla: han törstar efter mera törst — 
i vetskap om att det inte finns någon källa. Den enda antydan till 
ett alternativ har Vilhelm Berg tyckt sig skymta i sömnen. Om det 
finns något, som människorna söker och egentligen äger, måste det 
ha sjunkit ner i drömmens hav. Vilhelm Berg blir askgrå och stel, 
då Tage antyder att verkligheten nog har sina lockelser trots allt. 
Som cyniker misstänker Tage att den store diktarens törst bara är 
en omskrivning för en mer jordisk kärlekslängtan. Författaren läm
nar de båda unga männen, som enas om att den store har rätt i att 
kärleken är en chimär — antingen den skildras romantiskt eller 
realistiskt. 

I kapitlet »Illusion» skildras hur Tage i dansrytmens berusning 
upplever sig »känna till botten och härska utan gräns» (s 69). Det 
är en illustration av Kauz påpekande att det gäller att bara rasta, 
inte släppa lös driften. Utan att sätta något på spel, varken öde, 
kropp eller själ, upplever Tage ändå ödet som alldeles nära. Det 
överskyggar stunden med sin spänning. Viola, som han dansar med, 
är inte personen Viola, »inte heller är hon könet kvinna, men hon är 
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den kvinna hans sinnen i hemlighet alltid har ropat efter och aldrig 
nått» (s 69). Kabaréprogrammets charmör sjunger välawägda, 
klichéfyllda kupletter och den spanska dansen av Rita de Castro 
låter illusionen verka. Hon sviker inte de rusiga ögonen, som väntar 
på att bli bedragna. 

Rita de Castro har lagt bort sitt svenska namn, när hon valde 
sitt yrke. Publiken säger sig beundra rörelse och rytm, men hon vet 
att det är aning och eggelse den kräver. Som en elfenbensfärgad 
sammetsorm vrider och böjer hon sig i strålkastarljuset. Hon dansar 
ensam. Åskådaren får föreställa sig en danspartner. 

Men Rita de Castros dans är inte ämnad någon partner, vad hon dansar har 
inget samband med någon annan människa, det skulle då vara direkt med 
publiken. Ty dansen är ägnad hennes egen kropp, hennes egen skönhet, 
hennes egen smidighet. Den rörelse, med vilken hon höjer armen, tills den 
och ryggen bildar en lång, mjuk båge, är så fulländad, att den inte kunde 
göras bättre, och samtidigt medveten in i minsta del. Vad hon menar? 
Vad hon vill uttrycka? Ingenting. Konsten för konstens egen skull. Hon 
menar sin egen skönhet. Hon menar de applåder, som skakar danssalongen, 
när hon gör den sista vällustiga böjningen bakåt med utbredda armar och 
framsträckt fot för att strax därpå glida ner i sin djupa sydländska nigning 
med en dockas leende på sin körsbärsfärgade mun — ett leende av tomhet, 
som var och en fyller med sin egen förväntan och som därför verkar gåt
fullare och mer lockande än all själ, all lidelse, all sanning skulle gjort, 
(s 73 f) 

Samtidskulturens rituella dans i den kvinnliga konstnärens utform
ning kritiseras främst för att symbolerna används utan att konstnä
ren tillför dem någon ny innebörd. Rita de Castros dräkt och namn 
är symboler för Carmens passion och sköna kreolskors äventyr. 
Ingenting är hennes eget. 

Tage upplever en avgörande skillnad mellan den offentliga 
danssalongen och den privata danstillställningen i direktör Landers 
hem. I den offentliga lokalen tvingades alla ta vara på sin ställning 
och sitt anseende i skydd av anonymiteten. I det burgna hemmet 
och det utvalda sällskapet blir det som sägs och görs konfidentiellt. 
De unga flickorna tedde sig för Tage som fasaner och paradisfåglar 
»i sin oskyldiga och ändå förföriska fjäderprakt» (s 78). De unga 
männen diskuterar manlig hederskodex och vad som konstituerar 
en hjälte framför en vanlig dussinmänniska. Tage beskylls för att 
vara bracka och demokrat och att vilja stryka ut allt äventyr och all 
storhet i livet. Men han räddar sig genom att framhålla att han delar 
det övriga sällskapets ideal. Han har bara uttryckt dem i termer av 
9O-talsromantik. De unga männen enas om att slätstrukenheten 
aldrig kommer att segra. »En man som Kreuger — när har någonsin 
en renässansfurste haft sådan makt? Eller en konstnär som Greta 
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Garbo — vilken skapande ande har någonsin förr nått en så oerhörd 
publik?» (s 84). Människorna behöver glans över livet, om inte över 
sitt eget liv så dock över sina hjältars. Tage känner sig högtidlig. 
»Jag undrar om inte det där är svenskens djupa känsla för det 
väsentliga i livet, sade han stillsamt. Det är nog många som känner 
just så, och visst har de rätt» (s 84). 

Karin Boye ironiserar här över den nationella självkänsla, som 
växt fram i Sverige till följd av Ivar Kreugers världsomspännande 
finansimperium. Sven Stolpe beskriver i Livsdyrkare, som utgavs 
samma år som A starte, vad Kreuger »genom sitt eggande exempel 
betytt för en ny svensk kraftkänslas framträngande» (s 120 f ) 
inte minst inom kulturens område.44 

Paren dansar bland luftfyllda ballonger och ringlande serpenti
ner. Tage är uppfylld av orden om världsbesegrare och undantags
människor. Han gungas allt längre ut i en rymd av väntande möjlig
heter. Britt Landers vilar som ett löfte i hans armar. Musiken är en 
segermarsch. »Hans egna rytmiska steg bestämde världens puls
slag» (s 87). När han sliter av en blekröd serpentin som snärjt in 
honom i sina ringlar, andas han ut befriat och tar ut stegen djärvare. 
Det sker »med ett leende som när en ung gud spränger sina bojor» 

(s 87)
-

Hjältedyrkan och tron på gamla gudar gör att Tage i den av
görande valsituationen avvisar Violas krav på aktning för sitt män
niskovärde. Han upplever det som sin räddning, att han undgått 
att få henne som en black om foten. »Hellre då en gatflicka vilken 
som helst, hos henne fastnar åtminstone ingenting av ens jag», reso
nerar Tage (s 125). Britt har fungerat som hans skyddsängel. Hon 
har jagat undan fantomen och hjälpt Tage att övervinna köttets 
frestelse. Som i en vision ser Tage en kejsarkrona av ljus sväva över 
staden i skymningen. Ljusreklamen, varuhusens strålkastarsken, 
restaurangernas glitterkaskader är tecken på att människan icke 
lever av bröd allena. Tage ser i den triumferande kejsarkronan 
löftet om sin framtid. Hans ideal är skilt från verklighetens värld, 
från arbete, erfarenhet och kroppslighet. Tage anser sig ha gjort ett 
klokt val. 

Redan när de två flanörerna diskuterar kärlekens väsen, avslöjar 
Tage att han har något nytt i kikaren. »En jäkla söt flicka — som 
står i sybehörsaffär i Birkastan. Det låter ju tarvligt, men hon är 
faktiskt... Mörk och finhyllt, förstår du, smal och smidig, blandning 
av vamp och oberörd oskuld. Storartad. Vio'la heter hon — de säger 
alltid Viola i den klassen» (s 63). I danssalongen visar Viola att 
hon inte använder blicken för att göra intryck — det som var Britts 
ideal — utan för att mäta och räkna. Hennes grå ögon under de för
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svarligt svängda ögonfransarna »räknar ut priset på damernas klän
ningar och mäter vader och smalben med en snabb blick. Och de 
unga männen befinner sig under tumstocken på ett sätt som skulle 
göra dem förlägna, om de någonsin fick veta det» (s. 69). Men det 
får de inte, för ögonfransarna lyfter sig så blygt förstulet som de 
bara kan efter långvarig övning framför spegeln. Britt skymtar 
Viola vid Tages sida i biografsalongen. Tage hälsar på Britt. Viola 
uppfattar ögonblickligen Britt som en flicka, som är finare än hon 
själv. Sin måttstock hämtar Viola precis som Britt från filmens 
värld. Den enda skillnaden mellan flickorna är att Viola efter bio
besöket fortare vänjer sig vid ljuset igen och segare håller fast vid 
verklighetens bilder än Britt. 

Viola gör också mer aktivt bruk av den nya kvinnliga friheten, 
som inkarnerats av modets fläkt av kriminalromantik. Hon tar själv 
reda på allt om en tillfällig danskavaljer. Telefonkatalogen och egna 
minutiösa minnesbilder är hennes hjälpmedel. Viola är fast besluten 
att lämna den trista värld hon lever i: det fattiga hemmet, som hon 
delar med modern, och sybehörsaffären, där hon vantrivs med 
arbetet. Modern, som arbetar i en cigarraffär och som är märkt av 
sitt olyckliga äktenskap, oroar sig för att dottern skall bli med barn 
och dela många andra proletärflickors hårda öde. Viola förargar sig 
över att modern tror att hon är som alla andra. Själv är hon fullt 
medveten om sina företräden och fast besluten att använda dem för 
att vinna lyckan. Att lyckan skulle vara något annat och mer än 
att få tag i en välbärgad man föresvävar dock inte Viola. Den fast
slagna målsättningen begränsar därför också hennes aktiva använd
ning av blicken. 

Kapitlet »Sakrament» samlar alla tre ungdomarna i biograf
salongen och visar hur medvetandeindustrin utnyttjar deras önske
drömmar och fantasier och hur den aktivt formar deras medvetan-
den. Från kvällens mörker, höstens rusk och vardagens otillfreds
ställda tomhet samlas människorna för att få ta del av den fullhet 
och vila, som väntar i drömmen på den vita duken. Som hungriga 
barn begär publiken de sagor och den skönhet, som verkligheten 
inte kan ge. När ljuset släcks i salongen »mörknar den omgivande 
verkligheten till dröm, och drömmen på den bjärtbelysta fyrkanten 
är den enda verkligheten» (s 93). 

Referatet av den himmelska Bel Birds senaste får sin djupdimen
sion av att detta är den rituella gemenskapshandling, den andliga 
kost, som bjuds de tre unga människorna läsaren mött i romanen. 
Bel Bird är en gudomlighet, som på samma sätt som Astarte, inkar
nerar tidens ande. Hon har gjutits i en form, som passar för film
industrins syften. 
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Där sitter skolflickor, som sinsemellan försöker tala frigjort om erotiska 
ting, men alltid med en viss hetta i kinderna och med en aldrig besegrad 
känsla av ursyndens uppror. Där sitter strängt anständiga fröknar, som 
aldrig har känt annan kärlek än den pliktskyldiga husvärmen i närhet av 
föräldrar och släkt och den översinnliga ömheten för en pekingeser. Där 
sitter lättsinniga noppor med en sentimental ödestro, som ursäktar allt och 
romantiserar allt. Där sitter gifta kvinnor med ett lyckotomt liv bakom sig 
och framför sig och med hemliga fantasier om vad det kunde blivit av dem. 
Men det finns inte en, som i detta ögonblick tvekar inför det hon ser: är 
det inte hon själv, som står där i parken, hennes hemligaste drömmar, 
hennes aldrig levda lycka, som står på spel? (s 96 f ) 

Precis som i fråga om klädmodet kan filmen tillåtas tillfredsställa 
kvinnornas drömmar, eftersom verkligheten inte dras in eller fram
står som nödvändig att förändra. Männen i salongen hade kanske 
föredragit att få gå på en äventyrsfilm, »där manliga män besegrar 
mäktiga fiender» (s 97), men de anser också Bel Bird vara värd en 
biobiljett. »För en gångs skull kan man få se, hur en kvinna verk
ligen skall ta sig ut» (s 97). 

Läsarna 1931 kunde känna igen Britt, Tage och Viola från 
Fredrik Bööks roman Sommarleken från 1927. Huvudpersonen där 
är den unge journalisten Ossian René. Han överger den fattiga 
flickan i blomsterhandeln, som inte kunnat konsten att göra sig 
dyrbar för honom. Precis som Tage blir Ossian förskräckt över den 
makt det sinnliga begäret får över honom. Ossian tänker emellertid 
inte kasta bort sig på en liten enfaldig, obildad och obetydlig butiks
flicka. Det skulle vara liktydigt med »den blinda livsviljans seger 
över alla intellektuella och estetiska ambitioner» (s 85). Ossian 
skakar följaktligen av sig flickan. Det sker utan ett ord till förkla
ring. Liksom Tage drömmer Ossian om en kvinna, som står över 
honom socialt. Den vackra och raffinerade klädeshandlardottern 
Sally Bernholtz, som varit i Stockholm ett år och inhämtat de 
senaste nyheterna på olika områden, blir hans ideal. Sally sitter som 
Britt uppkrupen i en sammetsemma, vars rygg har formen av en 
solfjäder, första gången Ossian träffar henne inom det förmögna 
hemmets väggar. Fredrik Bööks roman är en traditionell bildnings
roman. Framställningen är helt personorienterad : förvecklingar, 
personliga förbindelser och ingripanden styr händelseutvecklingen. 
De etiska ideal, som berättelsen värnar om, framställs som höjda 
över tid och rum. Den andra delen av Karin Boyes roman A starte, 
kapitlen mellan »Spetsar» och »Siden», blir avgörande för hur slut
scenen i Astarte kan sägas gå i dialog med tendensen i Sommar
leken. 
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II: Initieringen i vuxenvärlden 

I A st art es senare del skildras den initialrit, den andra födelse, som 
de tre ungdomarna går igenom för att tas upp i vuxengruppens 
gemenskap. I kapitlet »Elden och altaret» driver Britt ensam om
kring på gatorna, berusad av vårkänslor och sina sexton år. »En 
flodvåg av anad makt bar henne, så att hon knappast kände tyngden 
i sin kropp. Anad makt, hon visste inte hur eller till vad, halvt 
törst, halvt segervisshet. En känsla, som inte riktigt motsvarades 
av någon gripbar föreställning men spanade åt alla håll efter något 
att ta i besittning» (s 144). Puberteten innebär att den unga män
niskan griper efter stjärnorna och borrar sig djupt ner i kroppens 
hemligheter. »Den har makt att forma gudabilder av allt som kom
mer inom räckhåll. /- - -/ Den är kaos, men också nyskapelse, för 
många den avgörande, för många den sista» (s 145). 

Skyltförnstrets ljusorkester, ledd av en listig dirigent, visar 
Britt hennes egna önskningar. Inte bara ljus utan också doften av 
kärlek, kön och äventyr slår emot Britt som en svag parfym. »All 
världens härlighet! Och allt detta vill jag giva dig...» (s 146). Den 
bibliska anspelningen föregår den definition av idealjaget, som skylt
fönstret bjuder Britt. Viola, som är mer skolad av verkligheten, 
betraktar sina ben som sina främsta tillgångar i jakten på lyckan. 
För Britt blir skyltfönstrets exposé av kvinnoben i silkestrumpor en 
uppenbarelse. Huden under det tunna silket ger en mystisk aning 
om något som inte får anas, men inte heller glömmas bort. 

Ingenting annat än ben, men det är nog. Deras fulländade form och deras 
fulländade rörelse gör alla andra fullkomligheter överflödiga. Vilket an
sikte man än ville tänka sig dyka fram ur pappväggen bakom och visa sig 
höra ihop med silkebenen — vore det inte likgiltigt? Med de benen skulle 
man också som en huvudlös vålnad kunna trampa på världens nacke, 
(s 147) 

De uttrycksmöjligheter silkestrumporna ger kvinnan spänner över 
ett vitt fält. Det är en konst som i texten framställs som lika om-
sorgskrävande och utsökt som diktkonst och musik. Skyltfönster 
med läckra underkläder och tunga ekmöblemang tillsammans med 
juvelerarfönstrets gnistrande färgprakt fullbordar Britts lyckobild. 
I körsnärsfirmans skyltdockor känner Britt igen sig själv helt och 
hållet. Hon drömmer om de starka händer, som skall svepa in henne 
i pälsverket över aftonklänningen. »Härlig är jorden...» (s 150). 
Britt har funnit sitt mål. Ett altare är rest, där hon vill kasta sig 
själv som offer framför fötterna på sina gudar. 

Skyltfönstrets symboler har reducerat Britts behov till dem som 
förmår betala för sig. Ironin i denna omänskliga process framhävs 
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i scenen av en liten foxterrier, som får upp vittringen av en »mer 
fängslande mustig vällukt än den som kalla glasrutor har att bjuda 
på — levande ångor, som kommer blodet att svalla i yrsel och 
spänning» (s 149). Hunden tvingas respektera sin husbondes in
tresse för det doftlösa skyltfönstret, även om det ter sig obegrip
ligt. Karin Boyes direkta anspelning på Baudelaires »Le chien et le 
flacon» i Le spleen de Paris ställer in kritiken av varuestetiken i dess 
rätta litterära tradition. Boddiskens moral hade enligt Baudelaire 
gjort Paris till den universella dumhetens centrum och kungadöme. 
Materiella framsteg hade kommit att betraktas som mål i stället för 
medel och det som kunde varit mål förvandlats till medel. I ett 
sådant samhälle har de borgerliga principerna upphöjts till gudar. 
Liksom Baudelaire tillmäter Karin Boye den borgerliga maktposi
tionen i samhället initiativkraft i konstnärliga frågor. Förutom varu
estetiken gäller frågan i Astarte främst massmarknadskonsten. Om 
publiken enbart fick ta del av samhälleligt förmedlade symboler 
som var synonyma med borgerliga föreställningar om materiell ut
veckling som det enda framåtskridandet, skulle någon samhälls
förändring aldrig kunna komma till stånd. Både andlighet och 
mänsklighet framstod för Karin Boye som i samtidskulturen hotade 
värden. 

Britt Landers framtid avgjordes vid ett samtal med modern efter 
hennes fars död. Modern hade genom mannens plötsliga död blivit 
mycket osäker i sin relation till dottern. Fru Landers kastar fram att 
det inträffade kanske kommer att innebära en förändring av fram
tidsplanerna för Britt. Dottern undrar oroligt om det gäller yttre 
förhållanden. När modern påpekar att deras ekonomi förändrats, 
uppfattar Britt det som en taktlöshet att föra ett sådant ämne på 
tal. Dessutom tycker inte Britt att den frågan angår henne. Moderns 
förslag att Britt skulle börja arbeta och att de två skulle bo till
sammans framstår som ett hot mot Britts drömmar om ett helt 
annat liv. Hon snyftar och gråter. Britts vrede riktar sig dels mot 
modern, som med sina ord krossar hennes vackra framtidsdrömmar, 
dels mot farbrodern i Stockholm, som låtit henne »se in i en glitt
rande värld och tro att den kunde bli hennes, bara för att sedan 
kasta ut henne i mörkret igen» (s 204). På Britts förfrågan svarar 
modern att farbrodern skrivit och erbjudit sig att ha Britt kvar, om 
hon ville, och även att bekosta en liten utlandsvistelse för språk
studier. 

Britts ansikte klarnade; hon drog en suck och sjönk tillbaka mot kudden. 
Det var väl det hon visste: allt det här var bara ett slags prövning, och nu 
var den överstånden. Så slutar det alltid, (s 204) 
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För ett ögonblick hade verkligheten snuddat vid Britts tillvaro. Men 
hon upplever faderns död, moderns ensamhet och ekonomiska be
kymmer och förslaget om kontorsarbetet som i en dröm. I de be
rättelser som format hennes verklighetsuppfattning skall lyckan 
komma till henne utan hennes arbete och på bekostnad av andras 
pengar. Det var bara så hon kände igen lyckan. För Britt var det 
aldrig frågan om något val. För henne var livet i Stockholm hennes 
bestämmelse. Britt stryker sig mot modern som en kelen kattunge. 
»Älskade mamsen, sade hon, jag förstår att du gärna vill ha mig kvar, 
och o vad det är rart av dig, men tänk på mig, mamsen...» (s 206). 
Så lämnar Britt livet hos sin mor för att i slutkapitlet bli kultfigur 
för den vuxengemenskap, som hyllar de gudar åt vilka hon vigt sitt 
liv. 

Britt offrar sin själ vid invigningen. Viola offrar sin kropp. I den 
nya kvinnofrihetens namn hade Viola inte suttit och väntat på den 
rätte utan själv sett sig om och valt ut en man. Hon är medveten om 
att hon tar en risk, när hon tackar ja till en inbjudan till supé hos 
en affärsman på tillfälligt besök i Stockholm. Men den som går och 
hoppas på att något ovanligt skall hända kan inte dra sig undan 
varje äventyrligt tillfälle. »Inte skall man tro att det ovanliga stiger 
in i sybehörsaffären i nuckskepnad en vacker dag och ber att få 
köpa en bit vita bomullsband» (s 167). Efter supén tillsammans 
med ett annat inbjudet par vidtog dansen. Viola uppfattar den 
andra kvinnan som en rival, som det gäller att besegra. Hon dansar 
som aldrig förr. Hon vill helst se båda männen vid sina fötter. När 
det andra paret gått och värden håller henne kvar, upplever hon sig 
som en segrare. När mannen räcker henne ett smycke, blir hon först 
förvirrad. Men hon uppfattar halsbandet som fint och dyrbart i 
jämförelse med pärlorna den andra kvinnan burit. Mannen knäpper 
sakta kedjan om halsen på henne. 

Hon satt stilla och kände sig invigas till något nytt och lysande. Så mycket 
ville en man offra för henne! Mer kanske! För honom var hon inte vem 
som helst! Just nu kände hon en het tacksamhet för att någon hade velat 
erkänna hennes egenart och föra henne ur grådaskigheten in i det äventyr
liga livet, det som hon hade drömt om... (s 171) 

Viola känner sig som en drottning bland kvinnor, när mannen böjer 
sig ner över henne på ottomanen. 

Men Violas öde skiljer sig från Britts. Det beror ytterst på Violas 
förmåga att se och att hålla fast vid verklighetens bilder. I kapitlet 
»Gå under?» skildras kvinnorna på gatan, dvs gatuprostitutionen. 
Kapitlet är en pendang till männen på gatan, dvs flanörerna på 
draget. Det är inte köphandlingen som uppmärksammas i A st arte, 
utan de sociala villkor som driver kvinnorna att prostituera sig. De 
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prostituterade skildras inte som spillror och avskrap i gatans under
strömmar och inte heller som ilandspolade lik, som väcker äckel 
och fasa hos ytans folk. De beskrivs som levande. En av dem för
dömer sig själv moraliskt och vill inte leva bland andra människor 
som om ingenting hade hänt, trots att familjen erbjuder henne 
stöd. En älskar en man, som skickar ut henne på gatan att tjäna 
pengar bäst hon kan. En offrar sig för sin pojke. Hennes lön räcker 
inte till mat, kläder och hyra till dem. Dessa kvinnor är alla dömda 
att gå under. Den enda som kommer att klara sig är en elegant dam, 
som med kylig beräkning en gång i veckan skaffar sig en extraför
tjänst, utan att låta det inkräkta på hälsa eller kontorsarbete. 

När Viola smyger sig hem, är hon besviken, trött och bitter. 
Glansen har slocknat. Modefönstrets skyltdockor ser ut »som stela 
beläten, något av stomme och skelett, avslöjat, avklätt» (s 182). 
De påminner Viola om skolfestens tablåer, där älvornas svävande 
över snåret tedde sig skrattretande och idiotiskt från baksidan. 
Viola tycker sig ha mött livets avigsida genom kvällens upplevelse. 
Kvinnorna på gatan gör henne orolig. Hon sätter dem i samband 
med vad som nyss hänt henne själv. Ansikte mot ansikte med den 
avtärda kvinnan, som prostituerar sig för att kunna försörja sin son, 
utläser Viola skillnaden mellan dem. Viola såg ett ansikte av hård
nad ängslan, som visade att människan bakom var bunden till 
händer och fötter. I jämförelse med denna kvinna är Viola ännu fri 
och oskadd. Hon kan fortfarande försöka stiga uppåt i samhället, 
så högt hon någonsin kan. 

Med den insikten skyndar Viola med små korta bestämda steg 
ut ur romanen. Läsaren vet inte vad illusionsbrottet, inlevelsen i den 
andra kvinnans situation eller förmågan att förbinda sin egen situa
tion med en mer övergripande kvinnoproblematik kommer att 
leda till för Violas del. Hon försvinner som ett vilt djur: »skyddad 
som tigern bland bambuskuggorna i djungeln är skyddad av sina 
strimmor, välanpassad till den de lösslitna individernas jaktmark, 
som är storstaden under guldets välde» (s 184). 

Med Tage, som alltså är en parodi på huvudpersonen Ossian i 
Fredrik Bööks Sommarleken, får vi följa den manliga varianten av 
förvandlingen från »l'homme de qualité» till »bourgeois». Hans 
initiering sker i förlagsvärlden. Den flanörsfilosofi och dyrkan av 
den starke ledaren, som beskrivits i romanens första del, visar sig ge 
utdelning i kapitlen »Årtusenden bär frukt», som beskriver trivial
litteraturens funktion i kulturen, och »Naturligt urval», som satiri
serar socialdarwinismen som samhällsteori. 

Förlagshusets stenportal är en symbol för husets massivitet. 
Den tycks vara mättad med hela tyngden av de dunkande maskiner
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na och med hela upplagans samlade kompakta massa. Ändå har den 
fasta graniten en gång varit glödande röd och rinnande lava, innan 
den stelnade i sin slutgiltiga form. En gång har den veckopress, som 
nu representeras av Hemmets Härd och Familjens Egen, varit levan
de ande. Årtusendens historia rullar upp sig bakom tryckeriet : bok
stävernas heliga historia och Gutenbergs uppfinning, som gjorde det 
möjligt att lösa det bundna Ordet. Veckotidningarnas redaktioner 
ligger högst upp i huset. Hemmets Härd har specialiserat sig på film-
och idrottsstjärnor, medan Familjens Egen profilerar sig med hjälp 
av kungligheter. Personalen är stor, organisationen utomordentlig, 
»allt går som oljat» (s 157). 

Tage Werin är ännu inte fast anställd, men han är flitig, har gott 
litterärt omdöme och vet hur man skall behandla folk. Han tillhör 
den utvalda skara, som gallrar innehållet i veckotidningen och där
med avgör med vilken andlig spis den stora hungrande läsekretsen 
skall mättas. I valet av veckans novell är Tage noga med att se till 
att det inte blir den oskyldiga, blonda unga kvinnan, som offras. 
Däremot kan den mörka vampen offras, det tilltalar folks rätts
känsla. Novellen kompletteras utmärkt av en historia om en ung 
man, som efter svärfaderns prövning blir en framgångsrik chef. 
Mannens utveckling går från apati tilll kraft genom kärlekens makt. 
Tage trivs med sin uppgift. Visserligen är film- och idrottsstjärnor 
inte hjältar som Jeanne d'Arc och Engelbrekt, men de kan ändå 
erbjuda läsare »frisk optimism och tro på kallelsen till det utom
ordentliga» (s 159), vilket kan behövas i ett trist liv. Tage välsignar 
illusionen som det enda säkra i den osäkra världen. I valet mellan 
två akvareller av två unga flickor avstår Tage från den han själv 
föredragit till förmån för en mer erfaren redaktörs förslag. Tage 
hade visserligen först tyckt att bilden av flickfiguren med det gula 
håret, de blåklintsblå ögonen, körsbärsmunnen och den fladdrande 
kjolen var lite banal. Men han inser, att det är så folk vill ha det. 
Den bilden står i samklang med hela andan i Hemmets Härd. 

Tages lyhördhet leder till en fast anställning vid det stora för
laget. I matlaget, där han äter, diskuteras orsaken till Tages avance
mang av studenter, kontorister och extralärare. Starka känslor har 
satts i svallning. Släktförbindelser och duktighet föreslås som orsa
ker. Någon framhåller, att i så fall måste man beakta, att det finns 
två slags duktighet: en som passar för åkerbruk och boskapsskötsel 
och en som passar för jakt och fiske. Hemmets Härd hänför sig till 
kategorin fiske. Redan i historiens urtid skedde en kastindelning: 

De som delade opp sig själva och varandra, sa som så: Åkerbruk och bo
skapsskötsel kan vilken bondtjyv som helst sköta, och för resten är det 
så förbannat tråkigt. Och besvärligt. Och då begrep de ju först och främst, 
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att åkerbrukare och boskapsskötare var ämnade till lägre kaster alltifrån 
begynnelsen, och vidare satte de andra till det jobbet, av ovan angivna 
skäl, men själva blev de jägare och fiskare (eller präster och krigare, om ni 
nu är småkitsliga och märker ord), vilket de för resten måste ha varit redan 
förut, eftersom de hade fått den stora äran att verkställa uppdelningen — 
varifrån de nu hade fått den. (s 189 f ) 

När Tage Werin stiger in i matsalen riktas frågorna direkt till honom. 
Det framkommer att veckotidningens omfattande översättnings
arbete utförs av maskinskriverskan och de betydelsefulla uppbyggel-
seartiklarna skrivs av en fru i Västervik. Hur Tage har visat sig till
höra jägarna och fiskarna framstår som alltmera gåtfullt. En journa
listkollega avslöjar till sist hemligheten. En veckotidning blir värde
full genom att behålla spänningen och aningen i sex appeal och 
murder appeal. Den som handskas med det spännande som om det 
vore allvar och börjar gräva i vad som ligger bakom kommer inte 
långt. »Nej, konst är lek, säger Schiller, och i den meningen är för
visso veckotidningarna stor konst» (s 194). Tage försäkrar journa
listkollegan om att stora framgångar väntar även honom, som har 
förstått så bra vad yrket går ut på. Kollegan skall säkert få sina fem
hundra i månaden så småningom han också. 

Tage förbinder inte sitt eget val mellan den mörka Viola och 
den ljusa Britt med sitt val av novell. Han förstår inte heller att 
journalistkollegan ironiserar över framgångens pris. Ännu mindre 
skulle han ha förstått sarkasmen i kastindelningssystemet. För Tage 
är den store andens utveckling identisk med de samhälleligt fast
slagna materiella målen. Scenen belyser att den sociala organisa
tionen är ett system som avser de unga männens inbördes kamp vid 
köttgrytorna. Den homo ludens, som visar sig vara en homo econo-
micus och därför släpps upp i en högre kast, är en man. Kvinnornas 
roll i systemet är en annan. 

Mellankrigstiden var veckopressens glansperiod i Sverige. I fik
tionsmaterialet renodlades den borgerliga romanens karakteristika: 
kvinnocentreringen, skildringen av vardagslivet, intresset för intima 
relationer. De ledande veckotidningarna under perioden var Allers, 
Hemmets Veckotidning och Året runt. I 30-talets Hemmets Vecko
tidning utgjorde fiktionsmaterialet drygt halva tidningen. Det fanns 
tre följetonger och fem noveller i varje nummer. Berättelserna var 
exotiska och våldsamma. De utspelade sig i regel långt borta från 
läsaren såväl geografiskt som socialt. Den borgerliga romanens eller 
bildningsromanens struktur återspeglas i berättelsernas schema: 
från harmoni över kaos till harmoni. Hjälten kastas ut i världen, gör 
en mängd väsentliga erfarenheter och hittar slutligen hem.45 

Beträffande kvinnorna i veckopressen framstår de som alltmer 
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inkompetenta ju mer deras sociala kompetens i den faktiska verklig
heten ökar. På 30-talet kan veckotidningsläsaren följa kvinnlighe
tens sönderfall såväl metaforiskt som bokstavligt. 

Det är under 30-talet uppdelningen av kvinnan i två eller flera blir allt 
vanligare inom veckopressfiktionen. Kvinnlighetens olika sidor ryms inte 
längre i en enda gestalt utan måste delas upp i två eller flera för att kunna 
diskuteras. Den inre process som huvudpersonerna i dessa berättelser all
tid genomgår, / / konkretiseras i och med 30-talet allt oftare genom att 
olika kvinnor ställs emot varandra. Inledningsvis tycks de ofta /- - -/ ha 
stora likheter med varandra, men allteftersom berättelsen fortskrider 
accentueras de monstruösa dragen hos den ena och de änglalika hos den 
andra.46 

Den kvinnliga självhävdelsen stötte på hårt motstånd. Änglaidealet 
kommer att dominera efterkrigstiden. Genom sin skildring av Tage 
Werins arbete har Karin Boye visat hur icke önskvärda sidor av 
kvinnligheten, som sexualdrift, självkänsla och yrkesmedvetenhet, 
definieras ut och den vita drömmens kvinna skapas. 

Den romantiserade myten 

I Fredrik Bööks roman Sommarleken framställs konsten — journa
listiken, dikten och språkarbetet — som en till intet förpliktigande 
lek. Huvudpersonen i romanen är kopparslagarsonen Ossian René, 
född Andersson. Hans klasstillhörighet och namn leder omedelbart 
tankarna till skomakarsonen Fredrik Christofferson, som antagit 
morsnamnet Böök. Ossian klagar oavbrutet över sin dåliga lön som 
extraanställd journalist. Eftersom det fattas honom »ett varmt 
politiskt intresse»47 är han inte i stånd att djupare engagera sig 
i den frisinnade tidningens redaktionella arbete. Han ägnar sig 
i stället åt fingerade litteraturfejder i spalterna och diktar upp ett 
arv, som ger honom tillträde till småstadens högre sociala skikt. 

Redan vid berättelsens början har Ossian skakat av sig den bana
la Anna Larsson. Sally Bernholtz med sina mörka lockar och sina 
bruna ögon blir hans tillbedda. I romanens överraskande slutvänd
ning blir emellertid Sally, precis som lockfågeln i Tages novell, 
offrad för högre ändamål. Den kyrksamma grannfrun, skräddar-
mästar Ståls hustru, ingriper i handlingen. Hon ordnar upp Ossians 
privatliv och skaffar honom en välavlönad framtidsplats. Hon håller 
dessutom en moralpredikan för honom. Ossians avslöjande av dum
bommarna och mammonsträlarna i staden har varit verkningslöst, 
anser fru Stål. Visserligen har Ossian genomskådat det onda — han 
ser vad människorna är värda och föraktar dem — men han känner 
inte till det goda, den andens frihet, som tar sig uttryck i självför-
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glömmande pliktuppfyllelse. Sinnebilden för det goda i livet är den 
tjänande kvinnan. 

Har du tänkt på alla dem som strider mot smutsen och oordningen, som 
sköljer och tvättar och skurar och dammar, som bär bördorna och tömmer 
spannarna och krafsar ut askan och stoppar hålen och gör allt det som en 
man är för god till? De flesta gör det som slavar, jag vet nog, du behöver 
inte dra på munnen åt mig, Ossian, de gör det av nödtvång, för att tjäna 
sitt bröd, men det är inte alla, det finns många som gör det i frihet, med 
sin goda vilja, som tjänar i kärlek, som ger med glädje, därför att hjärtat 
är fullt. När jag ser dem, när jag känner mig som deras syster, som en sol
dat i tjänarinnornas gråa här, med böjda ryggar och valkade händer och 
såriga knän — Ossian, då är jag stolt och glad, då vill jag leva, då älskar jag 
denna värld, där synden och hjärtats hårdhet regerar som enväldiga tyran
ner, men där kärleken gör uppror och strider mot övermakten i förhopp-
ning på en större och mildare herre, vars ankomst jag förbidar och vars 

A O  J  °  
seger jag vantar, amen.4:0 

Fredrik Bööks roman Sommarleken är ett exempel på upprätthål
landet av 1800-talsromanens retoriska grepp och berättarkonven-
tioner. Läsaren får sig liksom Ossian en moralpredikan till livs. 
Karin Boyes förändrade skrivsätt tvingar läsaren att uppfatta moral 
som sammantvinnad med den sociala och historiska verkligheten. 
Genom att själv upptäcka mönstret i Astarte blir läsaren i stånd att 
skilja på ett självuppoffrande liv i en större gemenskaps tjänst och 
en tillvaro, där kvinnors produktion (fysisk och andlig) och kvin
nors liv (identitet och begär) offras för av andra definierade »högre 
ändamål». 

Karin Boye var inte ensam om att anse tiden vara mogen för en 
revidering av Fredrik Bööks dominans över det svenska kulturlivet. 
1930 hade Böök givit ut den del av Bonniers Illustrerade Litteratur
historia som behandlade den franska 1800-talslitteraturen. Knut 
Jaensson går i en recension i Fönstret nr 2, 1930, till rätta med 
Bööks hävdande av den rätt orienterade kritikerns överlägsenhet 
över dikten samt hans användning av en borgerligt moralisk upp
fattning som absolut norm vid litteraturbedömning. Knut Jaensson 
menar att Böök gör fel, när han dömer ut dem som inte har samma 
moralsyn som han själv och »vilkas enda hopp är att inte ha den». 

De ledande litteraturkritikernas position i förlagsvärlden upp
märksammades också i kulturdebatten. Gurli Hertzman-Ericsson 
kritiserar t ex Sten Selanders inställning till veckotidningarna 
Hela världen och Allt för Alla, som han betraktar som verktyg för 
svensk folkuppfostran.49 Sten Selanders ytterst försonliga och 
vänskapsfulla ton mot den dominerande veckopressen bedömer 
Gurli Hertzman-Ericsson som ren förlagsreklam. Eftersom Sten 
Selander är litterärt smakråd hos firman Bonnier, som även äger 
f d Äkerlundska förlaget, talar han enligt hennes mening i egen sak. 
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Slutdiskussion av Astarte 

Det är inte Guds död, som är orsak till den andliga död, som skild
ras i Astarte. Tomrummet efter Gud har fyllts av Mammon och det 
är den aningslösa marschen in i döden, underkastelsen under enbart 
tekniska, materiella och ekonomiska krafter i tillvaron, som Karin 
Boye vill förhindra. Det främsta målet för hennes satir är de rituella 
bruk, de myter och den konst som i tom upprepning av traditionen 
eller genom direkt manipulation går dödens ärenden i stället för att 
som uttryck för relationen mellan den levande individen och den 
historiska verkligheten tjäna livets syften. Den stora himmels- och 
jordgudinnan Astarte blir ett tecken för hur civilisationen tar den 
nya djuppsykologins beskrivning av sexualiteten i bruk, för att 
ytterligare exploatera människorna. En konst, som i det abstrakta 
människoidealets namn exproprierar människans ansvar och identi
tet, är bara möjlig så länge det andliga skapandet förläggs till en från 
verkligheten avskild estetisk värld. 

I sin recension av Hagar Olssons »Arbetare i natten»50 beskriver 
Karin Boye, hur de som kallar sig idealister, »de som gentemot för-
nekarna och hädarna gör anspråk på tron på eviga värden», endast 
drivs av fruktan, »när de väjer för avgrunden och förnekar den 
yttersta nödens rätt att ropa». Slutscenen i Astarte riktar ljuset mot 
dem, som själva ger sig namnet idealister, de som noga skiljer den 
vita drömmen från det omgivande mörkret. Dessa idealisters ideal 
finns redan. Deras ideologi är det bestående. Diktare och kritiker 
med en idealistisk litteraturuppfattning kämpar för att hålla de upp
roriska och omskapande krafterna i tiden nere. Att scenen inte upp
fattades som satirisk kan ha sin förklaring i att den svenska kul
turella eliten ännu inte kände sig hotad av några underjordiska 
krafter eller arbetare i natten. 

En motsatt bild av det andliga tillståndet i tiden ger Sven Stolpe 
i den samtidigt utgivna Livsdyrkare. I essän »Kreugerromantiken — 
en ny svensk kraftkänsla» beskriver han Sveriges nya storhetstid. 
Genom att landets teknik, civilisation och moral nått ett så högt 
utvecklingsstadium har nationalkänslan fått ny livskraft. Det är 
denna känsla som skiljer den gamla generationen från den nya. 
Sverige har inte nått sin nya storhetstid genom några »kulturella 
rangprestationer»51 utan genom industriella och ekonomiska 
bragder. Den författare, som enligt Sven Stolpe »tydligast fixerat 
Sveriges nya världshistoriska roll»5^ är Ludvig Nordström. Han har 
satt in det industriella Sverige i dess internationella sammanhang 
och även skildrat en ny människotyp, som med sin starka produ
centmentalitet skall skapa Världs-Sverige. 
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Spegelkompositionen i Astarte innesluter de två kapitlen »Tage 
räddad» och »Spetsar» som sin kärna. »Tage räddad» beskriver den 
manliga huvudpersonens anammande av den moderna tidens pro
duktionsmentalitet och herrefolksmoral. Mot den utvecklingen 
ställer Karin Boye i kapitlet »Spetsar» brottet mellan spetsknypp-
lerskan, som symboliserar en produktion i helhetens och det mänsk
liga sammanhangets tjänst, och fabriks arbe ter s kan, som bara är ett 
produktionsmedel. Den manliga framtidsdrömmen om en rang
plats i kulturrummet bärs av tron på den tekniska och ekonomiska 
utvecklingen som livets mål och mening. För kvinnans del motsäger 
den historiska utvecklingen tron på att den rådande samhällsord
ningen och dess moral skulle utgöra det enda, sanna och eviga idea
let. 

I Astarte angriper Karin Boye det monopol på livstolkning som 
inte personen men systemet Böök innehar. Tolkningsföreträdet ger 
honom makten över verklighetsbilden. Verklighetsavbildningen 
tematiseras i Astarte, men den starkaste effekten uppnås direkt 
genom det illusionsbrytande formspråket. Karin Boye använder 
medvetet kubismens kollage och stumfilmens montageteknik. Sati
ren, intertextualiteten, de fria associationerna, de lyriska passager
na, filmtekniken med bild som följer på bild är olika litterära tek
niker som bryter mot föreställningen om en enkel verklighetsspeg
ling eller en enkel litterär kommunikationsmodell. I stället framhävs 
tecknets teckenkaraktär — med tygerna i skyltfönstret som främsta 
exponent för former, föreställningar och värderingar i kulturen. 
Röster, åskådningar, tider, platser, bilder bryts mot varandra. Kon
traster belyser varandra. Den vita drömmen står mot det förnekade 
mörkret. 

Monopolet på teckentolkningen visar sig tillhöra ett bestämt 
kulturmönster med dess människosyn. Astarte blir symbolen för 
den manipulerade riten, myten och konsten i det moderna varusam-
hället: hon kräver kroppar och själar som offer, men offrandet står 
inte i livs förnyelsens tjänst. Den läsare, som väckts till medvetenhet 
om den känslomässiga hållning till verkligheten, som tvingat fram 
avslöjandet av den romantiserade myten, kan också finna en mot
bild till Astarte i texten. Om Barmhärtighetens gudinna berättas 
legenden att hon på tröskeln till nirvana stannade och såg sig om. 
Hon såg världens lidande och avlade ett heligt löfte, att inte gå in i 
nirvana, förrän alla varelser nått frälsning. Så stannade gudinnan hos 
människorna. »Den eviga vindlösheten försakade hon, därför att hon 
var en av oss alla» (s 217). 

För att åter få sin emancipatoriska kraft måste konsten gå 
tillbaka till sitt äldsta ursprung: den måste gestalta känslor fram
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sprungna ur den gemensamma sociala verkligheten. Detta måste 
ske, innan utvecklingen gått så långt att människorna, liksom Puh-li, 
står främmande för symbolskapandets möjligheter att bli ett red
skap i livets tjänst. 

MERIT VAKNAR 

To exist humanly is to name the self, 
the world, and God. 

Mary Daly 

Humanism och patriarkat 

I Merit vaknar tematiseras det genomskådande av illusionen, som 
Karin Boye i överensstämmelse med psykoanalytisk teori ansåg vara 
nödvändigt, om människans frigörelse skulle bli möjlig. Romanen 
kan sägas ta vid där Astarte slutar. Merit, romanens huvudperson, 
skiljer noga sitt inres vita dröm från den yttre världens mörker och 
smuts. Hennes man är död och hennes fullkomlighetsdröm gäller 
deras äktenskap. Den romantiserade myten om deras samlevnad ut
gör ett slutet symbolsystem och har — vilket romanen stegvis 
avslöjar — inte mycket att göra med de två levande människorna. 

Analogin mellan Merits psyke och den litterära texten byggs 
upp genom Karin Boyes sätt att använda den mytiska metoden. 
Liksom den medvetna delen av psyket bara visar sig vara en del av 
en komplex helhet, visar sig den manifesta textytan inte vara tex
tens mening utan bara en av flera samspelande nivåer i en kompli
cerad meningsproduktionsprocess. Merit, som trodde sig ha full 
insikt och kontroll över sig själv som subjekt, tvingas inse att hon 
låtit sin fantasi förfalska verkligheten. Sedan hennes gamla världs
åskådning störtat samman, lyckas hon genom en uppgörelse med 
verkligheten vinna ny kunskap om sig själv och bygga upp en för
ändrad hållning till världen och livet. På romanens metanivå motsva
ras denna utveckling av en destruktion av förställningen om förfat
taren som ett enhetligt, oreducerbart och fritt skapande subjekt. 
I stället beskriver romanen den mänskliga självförståelsen som en 
konstitutionsprocess, där språket har en avgörande betydelse. 
Bokens hermeneutiska gåta knyts till en dagbok, där luckor och 
hemlighetsfulla tecken som pekar mot en bakomliggande sanning, 
blir mer betydelsefulla för textens mening än speglingen av en för 
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läsaren — Merit — känd verklighet. 
Genom själva skrivsättet flyttar Karin Boye således i Merit 

vaknar över intresset från registreringen av yttre händelser till ett 
dramatiskt skeende i huvudpersonens medvetande. I stället för en 
berättelse, där läsaren får följa en intrig, består handlingen i Merit 
vaknar av ett djupare nerträngande till de okända skikt i psyket, 
där bilderna springer fram och konsten föds. Liksom Jane Harrison 
övergav studiet av de sena olympiska gudarna, för att söka grunden 
till de religiösa föreställningarna, överger Karin Boye studiet av den 
idealiserade människan, för att utforska vad som i grunden konsti
tuerar människans världsåskådning. Detta har nödvändiggjorts 
genom att den idealbild av människan, som litteratur och konst 
bjuder läsaren/åskådaren, inte längre hjälper henne att förstå sin 
föränderliga och individuella mänskliga existens i en komplicerad 
och svåröverblickbar tidssituation. 

Den klassiska humanismens uppfattning av individens enhetliga 
och integrerade identitet är ett centralt begrepp i den västerländska 
kulturtraditionen och utgör grunden för den autenticitet, som är 
expressionsestetikens främsta värderingskriterium. Att överge den 
traditionella läsarten och dess förståelseform kunde i förstone te 
sig som en kränkning av läsaren. Hans eller hennes ideal och värde
ringar utmanades i den litterära texten. Redan i »Dagdrömmeriet 
som livsåskådning» hade Karin Boye angripit den borgerliga huma
nismen med dess platonska traditioner. I Merit vaknar gestaltar hon 
uppgörelsen med en världsåskådning, där idén — bilden av männi
skan — överordnats den faktiska mänskliga existensen. Den läsare, 
som låter sig utmanas av det nya skrivsättet, kan som Karin Boye 
framhållit i »Språket bortom logiken» vinna en unik verklighetskun
skap genom läsningen. 

För den kvinnliga författaren är subjektspositionen speciellt 
problematisk, så länge hon i kulturen är definierad som objekt. 
Integreringen i offentligheten sker under sådana förhållanden på 
bekostnad av det, som i kulturen betecknas som kvinnligt. Den 
klassiska västerländska humanismen med sina värderingar av man
ligt och kvinnligt kan betraktas som en del av den patriarkala ideo
login. Detta förklarar varför Karin Boye lägger så stor vikt vid kvin
nomedvetandets förhållande till språk, föreställningar och myter vid 
utforskandet av subjektsproblematiken. Både i Merit vaknar och i 
Kris använder Karin Boye kvinnans uppvaknande till förståelse av 
sitt egenvärde som parallell till den nya tidsdiktens självmedveten
het. 

Omöjligheten av att förena en självutslätande norm, dvs den 
traditionella kvinnliga könsrollen, med en självdefinierande konst 
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blir en konflikt som fungerar som en utmaning för flera av tidens 
kvinnliga författare. I sin gestaltning av problematiken knyter Karin 
Boye an till en kvinnlig svensk idétradition, som hävdar kvinnans 
egenvärde, och förenar den med de nya djuppsykologiska upp
täckterna. Den förfalskning av människan som pågår i tiden, hänger 
i Karin Boyes ögon nära samman med förfalskningen av kärleken. 
Merit vaknar är liksom Kris en kärleksroman. När Fredrika Bremer i 
Hertha gjorde uppror mot kvinnans ädla och stilla kallelse som be
stod i att tjäna mannen, till förmån för uppgiften att bli ett san
ningsvittne om Gud, var det ingen som till fullo förstod hennes 
radikalitet. När Ellen Key i Spencers efterföljd ville placera kvin
nans psykologiskt-ideologiska uppgifter i hemmet i jämbredd med 
mannens gärning ute i samhället, fick detta inte någon avgörande 
emancipatorisk genomslagskraft, eftersom polariseringen av köns
rollerna behölls liksom den traditionella överordningen av intellekt 
över känsla och offentligt över privat. Elin Wägners krav på ett sam
hälle, där modern och barnet står i centrum, vilket enligt Karin 
Boye innebar ett direkt politiskt krav på radikal omorganisation av 
samhället,53 förklingade ohört. Jag ser Karin Boye som Elin Wäg
ners arvtagare, när det gäller modet att lämna det sammanhang, 
som former, traditioner och institutioner erbjuder, för att »träda in 
i ett annat, där inga lösenord, inga namn och inga mänskliga stadgar 
längre gäller».54 

Karin Boye förenar sin undersökning av kvinnan och myten 
med frågan om kvinnan och berättandet. Efter Merit vaknar och 
Kris, där kritiken inte beaktade denna nivå, tematiserar hon för
hållandet i Källo cain. Den kvinnliga huvudpersonens berättelse 
leder här till den manliga huvudpersonens pånyttfödelse. Den 
gemensamma upplevelsen av tillit till livets egna skapande krafter 
är grunden för det som den kvinnliga huvudpersonen senare kallar 
»en ny värld av sådana som är mödrar — antingen de är män eller 
kvinnor, och antingen de har fött barn eller inte».55 Här använder 
Karin Boye alltså moderskap varken biologiskt eller essentiellt 
utan som en existentiell kategori. Karin Boyes kvinnoromaner från 
det tidiga 30-talet placerar sig i spänningsfältet mellan ett kulturellt 
bestämt moderskap, som utesluter kvinnans deltagande i andligt 
skapande, och ett moderskap, som står som symbol för livets 
okränkbarhet och värdet hos varje enskilt mänskligt väsen och där
med den levande andligheten i tiden. 

Driftsmystiken nådde en högvåg i Sverige 1932—33. Hitler gri
per makten och nationalsocialismen demaskerar den traditionella 
humanismens beskrivning av människan. Herre—slavförhållandet 
mellan ledare och massa och uppdelningen av arbetsuppgifter 
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och livsområden för könen betonades. I solsymbolens tecken skulle 
såväl D H Lawrence sexualevangelium som Hitlers Tredje rike breda 
ut sig. Kvinnligheten definierades både i det kulturreaktionära och 
det kulturradikala lägret som ett naturgivet, oföränderligt, nödvän
digt komplement till det manliga, det mänskliga. Detta ser jag som 
förklaringen till att Karin Boyes roman Merit vaknar, som publi
cerades 1933 och explicit handlar om äktenskapsinstitutionen,den 
kvinnliga könsrollen, sexualiteten och kreativiteten, inte i samtids
mottagandet knyts till den pågående kulturdebatten utan förs ut ur 
den och läses som en kvinnas kamp med sin egen givna roll i till
varon. 

När Erik Blomberg inledde efterkrigstidens kamp mot förljugna 
ideal, ingick »patriarkatet av Guds nåde» bland det som skulle be
kämpas.56 Erik Blomberg pekade på sanningskravet som ett person
ligt krav, men hade ingen tanke på att kvinnan skulle spela en aktiv 
roll i utformandet av den nya gemenskapen på jorden. Den humani
tetsidé, som Erik Blomberg förde fram som tidens nya livskänsla 
var antikens, kristendomens och upplysningens människouppfatt
ning i en ny syntes. Kriget hade visat på faran av att sätta principer 
över livet. I det nya försöket att skapa en livsåskådning skulle jor
diska, mänskliga problem sättas i centrum och själva livet göras till 
princip. 

Erik Blombergs egen patriarkala attityd framgår av hans anmä
lan av Merit vaknar den 20.12.1933 i Social-Demokraten, där Karin 
Boye vid den här tiden var hans kollega. Erik Blomberg gläder sig 
över, att Karin Boye i sin roman låtit sin kvinnliga ömhetslängtan 
övervinna sin etiska och viljebetonade sida. Moderligheten segrar 
i romanen. Den kvinnliga huvudpersonens hjärta går helt över på 
makens sida utan några krav och förbehåll. Denna studie i själens 
dialektik är enligt Erik Blomberg mer betydande än den vid första 
ögonkastet kan förefalla. De yttre händelserna avtecknas som ett 
blekt och okroppsligt skuggspel genom ett iakttagande medium. 
»Genom att huvudpersonen är död blir det hela ännu mer andelikt, 
nästan en smula spiritistiskt på sina ställen». Erik Blomberg finner 
Karin Boyes bok för abstrakt i analysen. Han önskar att hor ~r 
oreserverat ville hänge sig åt sin kvinnliga intuition och ini föra 
fram så intellektuella lösningar som svar i hjärtefrågor. »Lite mer 
syre skulle man nog vilja ha i denna höga och tunna luft, där våren 
bebådas, men där den ännu inte tänt sin gnista».5 7 

En ännu mer patriarkal attityd intar Olle Holmberg i DN. 
Han beskyller Karin Boye för att inte känna till att en symbol
handling eller ett symboliskt ord är något, som indirekt uttrycker 
ett själsliv, eller att humor är ett sätt att dölja sin sentimentalitet. 
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Erik Blomberg stöts bort av intellektualismen och abstraktions
nivån i Karin Boyes skrivsätt, Olle Holmberg av det nakna och 
direkta i det skönlitterära uttrycket. 

Det finns ingen anledning att tvivla på att Karin Boye delade 
Erik Blombergs syn på att världskriget kommit att klargöra att 
livet självt och människan är det enda heliga. Skillnaden är bara 
att Karin Boye inbegriper manlighets- och kvinnlighetsbegreppen i 
diskussionen av principernas förflyttning från det metafysiska 
planet till det reala. Redan 1932 i en recension i Arbetet (15.12. 
1932) av Vera von Kraemers Vägen till min vän och Elin Wägners 
Dialogen fortsätter diskuterar Karin Boye den tidsaktuella frågan 
om kvinnans väsen och kärlekens natur. Synen på den ideala kvin
nan växlar och så gör också synen på den rätta hängivenheten. Vera 
von Kraemer prisar med Milton det människopar som böjer knä för 
altaret, »han blott för Gud — för Gud i honom hon». Hängivenheten 
är för Vera von Kraemer den som hålls inom rätta fåror, dvs inom 
hemmets fyra väggar. Karin Boye dömer ut romanen som falsk 
romantik och nostalgisk verklighetsflykt. Elin Wägner däremot 
låter kvinnans värld vara densamma som mannens och inte bara en 
liten del av den. Hon låter också kärleken vara ett inslag i livsväven 
och inte utgöra dess helhet. 

Sin syn på äktenskapet som institution lägger Karin Boye fram 
i en recension av Agnes von Krusenstjernås romanserie Fröknarna 
von Pahlen i Social-Demokraten en månad efter utgivningen av 
Merit vaknar (28.1.1934). Det förbud Agnes von Krusenstjerna 
brutit mot och därmed ådragit sig kritikerkårens fördömande är, 
enligt Karin Boye, den slutsats läsaren kunde dra av sin läsning av 
Fröknarna von Pahlen, nämligen att »familjeinstitutionen är stadd i 
upplösning och med den hela det moralsystem, som kristalliserats 
ut kring den». Anledningen till att Karin Boye så engagerat pekar 
på betydelsen av Agnes von Krusenstjernas skildring av äkten
skapsinstitutionen, »som ändå utgör kärnan i vårt samhällssystem», 
som ett led i den pågående kulturkampen kan till del förklaras av 
det mottagande hennes egen roman om äktenskapsmoralen, Merit 
vaknar, fått av samma kritikergrupp. 

Den paradoxala situation som uppstått är alltså, att den kultur
radikala fronten i Sverige under 1930-talets första hälft bytt ut Gud 
mot den sociala verkligheten i ett försök att skapa en ny gemensam 
livsåskådning grundad på efterkrigstidens erfarenhet. I fråga om 
relationen mellan kvinna och man kvarstår dock själva grundmöns
tret från Miltons knäböjande par, eftersom mannen ensam relaterar 
sig till verkligheten och fortfarande är den som definierar kvinnlig 
identitet och kvinnligt begär. Samtidigt har det skett en stegring 
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av intensitetsgraden i männens bilder av kvinnan som bärare av 
dröm, utopi, sexualitet, kropp och natur. Det verkligt farliga hän
der, som Karin Boye påpekat, när bilden förväxlas med verklig-
heten.58 

Grundmönstret i romanen 

Den specifikt kvinnliga erfarenhet, som ligger till grund för Merit 
vaknar, är hur litet den formella friheten inneburit för kvinnorna. 
Bilden av den moderna, jämställda kvinnan stämde inte med kvin
nornas upplevelse av sin konkreta verklighet. Den personliga fri
görelsen kom att framstå som ett steg, som var nödvändigt om kvin
nan skulle nå självständighet inte bara i förhållande till den yttre 
världen utan också i förhållande till sig själv och i sin uppfattning 
av verkligheten. Detta i sin tur är ett postulat för kvinnors del
tagande i en gemensam kamp för samhällsförändring.59 För kvin
nan som skapande konstnär är den personliga frigörelsen funda
mental. Sambandet mellan kvinnlig livserfarenhet och kvinnors 
litterära uttryck var av central betydelse för de kvinnliga författare, 
som deltog i sökandet efter ett språk för den moderna tidens verk-
lighetsupplevelse. 

Genom änkan Merits uppvaknande beskrivs i romanen ett upp
brott från en tro på omfattande, allmängiltiga lagar, som något allt 
liv och beteende skulle underkastas. Efter avslöjandet av de gamla 
idealen som falska blir en ny konstruktion av olika delar, föreställ
ningar och tecken möjlig, allt i avsikt att beskriva en ny verklighet, 
en annan ordning. Subjektsproblematiken i Merit vaknar gestaltas 
genom en problematisering av seendet. Från att ha definierat sig 
själv genom den internaliserade manliga blicken som den, som en
sam behärskar världen, utvecklar Merit inom berättelsens ram ett 
nytt seende. 

Merit vaknar är en text, som bryter mot den struktur yttre 
händelser traditionellt gav skönlitterär prosa. Den kronologiska 
tidsordningen är på ett iögonenfallande sätt ersatt av en spatial 
organisation och en beskrivning av medvetandenivåer. Avsikten är 
att väcka läsaren till insikt om att varken historien eller den enskilda 
människans liv längre låter sig beskrivas som en tidssekvens med ett 
bestämt mönster eller en logisk utveckling. Min undersökning kom
mer därför att inriktas på hur Karin Boye med hjälp av formens 
logik skapar mening och sammanhang i sin roman om en kvinna, 
som förlorat sin man. Samtidigt blir min analys en beskrivning av 
en konst, som förlorat de traditionella romankonventionernas in
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vanda trygghet och tvingar sin läsare till en ny förståelse av vad det 
innebär att se och skapa mening i det sedda. Romanens inriktning 
på den egna formens komplexitet skapar således en bestämd läsart. 
Lösgjord från intrigens determinerande roll är texten fri att sätta 
den manifesta ytans ordning i relation till ett skapande kaos. Merit 
vaknar är på flera sätt att uppfatta som en förövning till den ett år 
senare utgivna romanen Kris. 

På 1880-talet avgränsade genombrottstidens författare och 
kritiker den kvinnliga sexualiteten från de kvinnliga livssamman
hangen och från kvinnornas egen tolkning. När sexualiteten i 1930-
talets kulturdebatt åter tillmäts självständighet och betydelse är 
den kvinnliga sexualitetens förbindelse med kreativiteten liksom 
frågan om den kvinnliga sexualitetens plats i kulturrummet lika 
problematisk som på 1880-talet. Hur skall kvinnan kunna bli del
aktig i en livstolkning, som inte styrs av mannens blick? Jette Lund-
bo Levy lägger i en studie av ideologi och estetik i Victoria Bene-
dictssons författarskap fram en hypotes om den dubbla blicken som 
en möjlig lösning.60 Den dubbla blicken kan på samma gång upp
fatta det som är och det som skulle kunna vara. Den ena delen av 
denna blick är den formskapande blicken, mannens blick, den 
objektifierande blicken, den som åskådliggör och skapar samman
hang och mening. Den andra delen av blicken — den som ser det 
som kunde vara — kallar Jette Lundbo Levy det kvinnliga begärets 
och den kvinnliga längtans blick. Det är den blick, där kvinnan är 
subjekt. Den utmärks av formbarhet. Så länge den blicken ryms 
inom det som är, dvs är helt underställd mannens formskapande 
blick, berövar den kvinnan hennes identitet och fungerar degra
derande. Jette Lundbo Levy menar dock, att formbarheten kan bli 
till något helt annat. Om formbarheten och det mångfaldiga inne
hållet i könsidentiteten ingår i en dialektik med kvinnans eget begär, 
är formbarheten inte längre degraderande. 

Karin Boye ansåg, att de naturvetenskapliga upptäckterna 
spelade en viktig roll för 1880-talets emancipationskamp, som hon 
i första hand beskriver som en uppgörelse med en gammalteologisk 
kulturtradition. På 1930-talet spelar enligt hennes åsikt de djup
psykologiska upptäckterna samma roll för frigörelsekampen. 
Förbindelsen mellan kropp och ande var nu det stora tidsproblemet. 
Det närmande mellan tanke och känsla i språket, som tedde sig 
omöjligt för den kvinnliga författaren på 1880-talet, framstod för 
Karin Boye med utgångspunkt i psykoanalytisk teori som ett möj
ligt projekt för 1930-talets dikt. Frågan blir då, hur Karin Boye går 
till väga för att skapa ett uttryck eller utrymme för kvinnans blick 
på sig själv i en värld behärskad av den manliga blicken. Hur hänger 
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subjektsproblematiken i texten samman med de nya psykologiska 
upptäckterna? Hur förbinds Merits seende med språket, med be
rättandet? Hur dras läsaren in i meningsproduktionen i texten? 

Verbet »att se» genomgår i romanen en avslöjande nerbrytnings-
process för att i den sista delen framstå i ett nytt ljus som menings-
skapande kategori. Problematiseringen av seendet — och därmed av 
intellekt och tänkande — knyter an till blickens roll som källa till 
sanning i västerländsk idétradition. Själens öga är ljusets källa. 
Ytterst smälter människans öga samman med Guds allseende, all
vetande blick. Blicken har kommit att bestämma över all annan 
sinneskunskap. Ett första led i ett nytt och annorlunda tänkande 
blir därför att visa på det reducerande i blickens, seendets, totala 
dominans i förståelsen av världen. Merits världsuppfattning är i 
romanens inledningsskede resultatet av ett av andra medierat seen
de. Medvetandegörandet i fortsättningen består i att vända tillbaka 
till en öppnare och mer elementär perception, där andra sinnens 
språk får vara med och bestämma seendet. 

Genom att ett seende, som tidigare helt och hållet bestämts av 
intellekt, medvetande och kulturtradition, vid sin sida får känslan, 
det omedvetna och en bestämd social situation och dessa element 
tillmäts avgörande betydelse ifrågasätts det tidigare tolknings
mönstrets giltighet. Den medvetenhet texten skapar om sig själv 
pekar ut att det är nödvändigt att först se det konkreta språkarbetet 
i texten, att se den levande verkligheten i symbolerna, innan steget 
tas till en tolkning, som utgår från den grundsyn, som genomsyrar 
framställningen. I Merit vaknar är det inte fråga om någon ny pola-
risering och en ny över- och underordning utan om ett seende på 
nya villkor. Mot den livsåskådning, som institutionaliserats i äkten
skapets könsrollsuppdelning, ställs ett liv, där den personliga exi
stensen blir det avgörande för både kvinna och man. 

Det illusionsbrott, som gestaltas i Merit vaknar, knyter an till 
Sören Kierkegaards brottning med den existentiella problematiken. 
Kirkegaards försök att efterleva kristendomens ideala fordran ledde 
till ett kompromisslöst helhetskrav. Henrik Ibsen tematiserade detta 
krav i Brand. Eftersom Brand explicit framhålles ha varit Merits 
bibel i hennes ungdom, finns det en direkt anknytning till denna 
idétradition i romanen. Merits uppvaknande är emellertid att be
trakta som ett led i uppgörelsen med den platonska idétraditionens 
essens tänkande. När jag ändå väljer att följa Kierkegaards Stadier 
på livets vej som mönster i framställningen, beror det på att den 
kvinnliga huvudpersonen i Merit vaknar går tillbaka till Kierkegaards 
ursprungliga uppror mot att eviga, oföränderliga mönsterbilder 
(idéer, intellektuella allmänföreställningar) tillmättes en högre grad 
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av verklighet än företeelserna i en tidsbestämd och föränderlig till
varo. Parallellt gestaltar Karin Boye i Merit vaknar konstens utveck
ling från en esteticerande romankonst till en kvalitativt ny, verklig-
hetsutforskande tidsdikt. 

Handlingen i Merit vaknar är knuten till grundkategorierna tid, 
rum och rörelse. Tiden kommenteras explicit i texten som den års-
cykel från höst till höst, som romanen omspänner. Som Jane 
Harrison påpekat i Themis var de äldsta grekiska årsfesterna för
lagda till hösten, då jordbruksåret ansågs ta sin början. Eftersom jag 
menar att Karin Boyes »primitivism» tar sig uttryck i hennes åter
vändande till riten som strukturerande element skulle Jane Harri
sons tes om den äldre tidsuppfattningen kunna vara tillämpbar för 
romanen. Jane Harrison argumenterar för att åren i den förhellen
ska grekiska åkerbrukskulturen inte var abstraktioner, en uppdel
ning av tiden, utan tvärtom det substantiella, tiden tänktes bestå av 
sitt eget innehåll. Arets ring blir då en parallell till en roman, som 
inte är linjärt eller kronologiskt komponerad utan cirkulärt. Det 
skulle innebära att romanen är sitt eget innehåll. Årets död och 
pånyttfödelse, motsvaras inom romanen av att de gamla symbo
lerna inom berättelsens ram demaskeras och får en ny kontextuellt 
bestämd innebörd. Tidsaspekten relateras också till rummet i Merit 
vaknar. Det egna rummet är romanens mest framhävda symbol. 
Jag avser att kommentera rummet dels i anslutning till Virginia 
Woolfs fem år tidigare utgivna A Room of One's Own och dels i 
samband med den personliga frigörelsens kroppsliga grund. Rörel
sen i romanen pekar ut överskridandet av den statiska, slutna, 
metafysiskt bestämda världsåskådningen och är en synonym till 
Merits uppvaknande och läsarens vidgade medvetande. 

Den generella kvinnoproblematik, som skildras i Merit vaknar, 
har speciell relevans för kvinnliga konstnärer. Merits traditions
brytande projekt går ut på att hon skall se verkligheten själv och om 
möjligt dela detta seende med mannen. Hennes mål är att som seen
de subjekt bekräftas av mannens blick. Från en kristen idealism 
förskjuts referensramen bakåt i historien till en mytisk urtid, där 
det gudomliga ännu förknippas med födandet som livets heliga 
mysterium. Död och förnyelse följer den psykoanalytiska teorins 
grundmönster. Krossandet av ett i förväg uppställt ideal leder till 
en ökad verklighetsanpassning. Kränkningen av självuppfattningen 
kompenseras av den kontakt som etableras med okända djupa 
skikt i psyket. Mötet med verkligheten och den Andra Människan 
kan därefter ske på helt nya premisser. 

Merit vaknar kan sägas illustrera Erik Mestertons definition av 
den nya tidens litteratur, som såg som sin uppgift att vara »en 
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maskin med vars hjälp man kan fördjupa och stabilisera sin er
farenhet».62 Genom den illusionsbrytande litterära tekniken skapar 
romanen en medvetenhet om sig själv som text. Tolkningssituatio
nen tematiseras gång på gång. Läsaren görs därigenom uppmärksam 
på huvudpersonens tolkningssvårigheter — speciellt sedan de gamla 
analysmetoderna visat, att ytskiktets mening bara var en avledd 
sekundärlogik och att de meningsgivande strukturerna fick sökas 
någon annan stans. När Karin Boye 1933 gestaltar den svenska kul
turdebattens mest aktuella ämne, könsmoralen, är det själva »maski
nen», tekniken för verklighetspresentation, som erbjuder publiken 
den största utmaningen. Liksom i Astarte förbinder Karin Boye 
i Merit vaknar den kvinnliga emancipationsproblematiken med nya 
kunskapsformer och en ny estetik. 

Inledning och avslutning 

I inledningsscenen står Merit Ottoson på Vasabron och stirrar in 
i den dimmiga skymningen över stadens vatten. Hon är störd över 
motsättningen mellan den människoskapade världen, där konst
gjord belysning skapar en illusion av uppvaknande om hösten, och 
den av Vår Herre skapade värld, som gick mot sin vintersömn. Själv 
identifierar hon sig med naturen och vet inte varför de tusen ljusens 
guldskiftningar i vattnet skulle anses vara vackra. Ett ensligt hus på 
landsbygden, med grå stillhet och vintermörker som en kudde att 
luta sig mot, är vad Merit längtar efter. Men eftersom Merit är änka 
sedan tre år tillbaka och betraktar sitt liv som avslutat och färdigt 
är det henne likgiltigt, om hon i sin djupa dvala genomför sitt 
arbete i staden eller fantiserar om ensamheten på landet. Merit 
uppfattar det som om tiden inte når och förändrar henne. Den »var 
bara till för att det förgångnas frukt skulle mogna inom henne till 
ännu större sötma» (s 6). »Ingenting drog henne utåt, allt som verk
ligen var hon låg samlat i en klunga minnen, mindre och mindre av 
denna jorden och mer och mer strålande av fullkomlighetens tid
löshet för vart år som gick» (s 7). Hennes irritation över de tindran
de ljuspunkterna över vattnet berodde på att de tycktes ivriga att 
få ge ut den kraft de under sommaren samlat ur solvärmen. De ville 
hålla ljuset vid liv över vintern. »För att bilda en fortsättning, för att 
foga länk till länk i en ändlös livets kedja, som aldrig fick brista». 
»Maya», tänker Merit. »Illusionernas illusion» (s 7). Merit uppfattar 
att ljusen vill henne något, men hon vägrar att lyssna på dem. Hon 
vänder dem ryggen och går hem. 

Motsättningen mellan natur och kultur, mörker och ljus, land 
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och stad utgör bakgrunden till Merits hårda självavgränsning. 
Genom att uppfatta sitt liv som synonymt med sitt äktenskap defi
nierar Merit sig själv genom förhållandet till den man vars namn hon 
bär. Om den tid, då hon bar sin fars namn, får vi ingenting veta. 
Efter makens död identifierar sig Merit med sina minnen från äkten
skapet. Beskrivningen är ett uttryck för att andra definierat Merits 
upplevelser. Bilden av att väckas till liv av kärleken till den äkta 
mannen kompletteras av bilden av änkan, som själv sätter punkt 
för sitt liv. Det är en parallell till den ritualiserade indiska änke
bränningen. Merits egen fullkomlighet är avhängig av internaliseran-
det av patriarkatets tidlösa idealbild av kvinnan. Det eviga, upp
höjda och sköna i detta ideal störs i inledningsscenen av de glittran
de ljusen i vattnet. Merit står utanför den värld de representerar. 
En sluten världsåskådning, en av Gud och naturen skapad ordning, 
är oförenlig med en männsikoskapad ordning, där förändring och 
nyskapelse är möjlig. 

I slutscenen befinner sig Merit också på väg hem från arbetet. 
Hon går inte ensam utan i sällskap med en manlig vän, Håkan 
Willers. Merit upplever det som om hon gick där som en annan 
människa än på hösten året innan. Ljusens återspeglingar i vattnet 
kommer nu som en tröst och uppmuntran till henne. Det glittrande 
vattnet är »en vänlig hälsning om mänsklig uthållighet och mänsklig 
kamratskap tvärsigenom det stora slocknandets tid» (sl60). Föränd
ringen beror på att Merit upplever sig själv som en länk i kedjan av 
ljusspridare i kulturen. Som delaktig av ljuset och värmen söker hon 
sig nu om efter stöd för att i sin tur kunna stödja andra. I samtalet 
med Håkan lyckas hon göra klart för honom, att hon liksom han 
»stod under växlingens och förändringens tecken och inte bara 
existerade vidare, evigt lik sig, såsom han förr trott och hon själv 
med» (s 161). 

Merit upplever för första gången i romanen minnet av sin barn
doms höstar och ivriga väntan på jul, den stora ljusfesten. Ur föns-
terna de passerar lyser lampor i olika färger i rum för olika ändamål. 
Merits fantasi sätts i rörelse. »Bild efter bild dök upp för Merits 
tankar, och själva den outtömliga mångfalden i livets väldiga experi
ment eggade henne och kom alla detaljer att synas äventyrliga och 
märkliga. Att vara mitt uppe i detta, där ingenting var likt det andra 
och ingen visste vad som kunde hända nästa ögonblick —» (s 165). 

Håkan är inkluderad i de områden Merits fantasi spänner över. 
Sedan hon öppet tagit avstånd från den roll hon tidigare spelat i 
hans liv, blir hans lugna, fasta, blick det stöd hon kan luta sig mot. 
De enas om att ingen av dem vill vara utan det gångna årets om
välvande erfarenheter. Håkan erkänner, att han från sin utlandsresa 
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kommit hem till Merit som det enda beständiga och säkra. Men han 
är genom sin förändrade livsinställning i stånd att acceptera, att 
också Merit är i rörelse. Slutrepliken formuleras av Håkan: »Full
komligheten är något för de döda. Är det inte ofullkomligheten, 
som driver livet framåt?» (s 169). 

Merit är inte stillastående och ensam i slutscenen. Hon har 
flyttat till ett eget rum. Detta har sin motsvarighet i att hon bygger 
på sin egen erfarenhet, när hon tolkar bilderna från sitt inre. Merit 
känner glädje över att möta mannen, hon förnekar inte sina egna 
erotiska känslor. Det avgörande för Merit och Håkan i slutscenen 
är att de båda är i rörelse och i dialog med varandra. De har lämnat 
låsande könsrollsföreställningar för en relation baserad på ömse
sidighet och på personligt ansvar för egna handlingar inom par
relationen. Årets erfarenheter har vunnits genom att inte lämnas åt 
sidan utan bli till en del av den levande människan. Polariseringen 
och över- och underordningen i de tidigare motsättningarna har fått 
lämna plats för ett mönster, där det dialektiska, dynamiska och 
relationella spelar en avgörande roll för världs tolkningen. Äkten
skapsinstitutionen med dess moral visade sig vara en karta, som inte 
stämde med verkligheten. Merit och Håkan har möjlighet att utfor
ma en ny könsmoral med sitt nya, spröda livsförvärv som grund. 

Det estetiska stadiet 

Merit upplever sig i romanens inledningsskede som utan delaktighet 
i kulturtraditionen. I stället framstår hon som sinnebild för den 
slutna, ideala helhetsföreställning om världen och tillvaron, som den 
estetiserande konsten, den från livet skilda konsten, uttrycker. Den 
klassiska harmoniestetikens fulländade verk motsvaras av Merits 
avslutade äktenskap. Idealet strukturerar Merits konkreta livssitua
tion helt. 

Att Merit är en marionett i strukturerna beskrivs på olika sätt. 
Hon är inte bara innesluten i det mansdominerade samhällets 
arkitektur utan också i vad Gilbert och Gubar kallar »the Palaces of 
Art and the Houses of Fiction».63 Avståndstagandet från en esteti-
cerande konst till förmån för en tidsengagerad dikt och kvinnans 
deltagande i den i konsten uttryckta livs- och världsåskådningen ut
gör romanens metanivå. I »Dagdrömmeriet som livsåskådning» 
hade Karin Boye beskrivit det autonoma estetiska föremålet som ett 
kapital i ett överjordiskt bankvalv, en konst höjd över tid och rum. 
Denna uppfattning av konsten var inte ifrågasatt av den ledande 
riktningen inom den svenska litterära institutionen. Karin Boyes 
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egen åsikt är däremot, att dikten förmedlar en viktig kunskap om 
den konkreta, jordiska verkligheten: »Inte den objektiva vetenskap
lighet, som Zola med orätt trodde sig böra göra till diktens upp
gift, men en som är lika viktig: kunskapen om människoögons 
reaktion inför tillvaron».6^ I Merit vaknar beskrivs den kvinnliga 
människans utveckling från en av andra definierad livsåskådning 
till en, som hon själv väljer och tar ansvar för. 

Ljusreflexerna i vattnet irriterade Merit, därför att hennes ro 
redan tidigare under dagen blivit störd av två skuggor ur det för
flutna. I det ena fallet var det en barndomsvän, som blivit änka 
samtidigt som Merit. När de träffades av en slump blir Merit obehag
ligt berörd av skillnaden mellan dem. Merit ser, att väninnans obe
roende inte som hennes eget är grundat på att hon ställt sig över 
livets växlingar. Merit tolkar väninnans beteende som resultatet av 
en mindre fulländad äktenskaplig lycka än den hon själv upplevt. 
Det är bara fulländningen, som inte har någon fortsättning. Den 
andra figuren är den avdankade skådespelaren Kuhlborg, som 
tidigare kommit till hemmet för att få smålån av Merits make Sune. 
En uppdykande minnesbild förmår Merit att övervinna sin avsky 
för Kuhlborg och bemöta honom så som hon tror att Sune skulle 
ha velat att hon behandlade honom. När Merit kommer hem badar 
hon. Hon vill tvätta sig ren från dagens intryck och återgå till sin 
egen vilande värld. Men något inom henne har väckts till rörelse 
genom de nya upplevelserna. Denna förändring innebär att Merits 
historia blir berättbar. 

På kvällen sitter Merit och granskar sitt eget välkända rum. 

Det är ett ganska stort, djupt rum. Längst nere vid dörren hade hon sin 
egen vrå med ett bord framför ottomanen och några stolar omkring. 
Framme vid fönstret stod Sunes skrivbord under Sunes porträtt på väggen, 
och mittemot vid andra långväggen, Sunes bokhylla med hans böcker i 
samma ordning som medan han levde, (s 19) 

Visserligen inser Merit, att det är opraktiskt att inget dagsljus når 
vrån, där hon själv sitter och arbetar. Men hon slår ifrån sig tanken 
på varje form av förändring. »Att ändra rummet vore detsamma som 
att ändra sitt liv, och det återigen vore detsamma som att bli en 
annan än den hon var» (s 19). Det vore lika löjligt som om hon sade 
upp sin kontorsplats och gav sig ut på vandring på landsvägarna. 
Liknelsen understryker det absoluta och slutgiltiga i Merits verk
lighetsuppfattning. Hon anspelar på Edvard Lehmanns uppdelning 
av människorna i Vägens folk och Ställets och vet sin plats.65 Det 
som oväntat väcker Merits djupa intresse är emellertid skillnaden 
mellan den överraskande bild av maken, som Kuhlborg manat fram, 
och de välkända, älskade minnen, som hon i åratal dyrkat som 
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heliga. Det dyrbaraste hon ägde var utslitet och blekt i jämförelse 
med den bortsorterade, plötsligt uppdykande bilden, som var frisk, 
nära och gripbar. Merit överväldigas av tanken på att hon inom sig 
hade minnen, som bara väntade på att bli funna. 

Karin Boye konkretiserar här den kreativa processen med ut
gångspunkt från psykoanalytisk teori. Merits omedvetna har aktive
rats och minnesbilden träder fram. När Merit övergår till bearbet
ningen av det framkomna materialet, dvs tolkningen av bilden, sker 
detta genom att hon underordnar sig Sunes blick. 

Vad som inte stämmer i den nya minnesbilden är emellertid 
Sunes oroliga ansiktsuttryck vid middagsbordet efter Kuhlborgs 
besök. Merit ser det som sitt eget fel, eftersom hon inte tycker, att 
Sune, som är hedern själv, skall understödja en människa, som 
Merit intuitivt upplever som ohederlig. Ställer Merit någon enstaka 
gång till med någon liten scen makarna emellan slutar det alltid med 
Sunes seger. Hans ädelmod och ordlösa förlåtelse leder gradvis till 
Merits rening. Merit bedömer följaktligen Sunes oro som något som 
är honom ovärdigt. 

Det förvånar Merit att minnesbilden av Sune, som sitter mitt 
emot henne och är orolig och försöker dölja sin oro, inte kommit 
fram ur det fördolda förrän Kuhlborg rört vid en sträng inom 
henne. Bilden stiger upp som en stor gåta. Merit frågar sig hur hon 
skall kunna »ordna in den bilden i allt det andra, i den stora fläck
fria lyckan, i den yttersta fulländningen, livets mål» (s 29). Textens 
hermeneutiska gåta är därmed ställd och intresset fokuserat på bild 
och bildtolkning som process. Det är med slutna ögon Merit fått 
syn på Sunes skrämda och plågade ansikte. Den klassiska harmoni
estetikens människoideal utmanas av Merits tolkningsproblem. 

På en arbetskamrats bröllopsfest sitter Merit försjunken i kon-
templation. Munterheten och upprymdheten omkring henne ter 
sig ofattbar för Merit, som betraktar äktenskapet som heligt. Hon 
upptäcker att hon suttit och stirrat på mannen mitt emot sig vid 
bordet utan att se honom. Då hon ber om ursäkt, frågar han henne 
vad hon suttit och tänkt på. Merit svarar, att hon tänker i bilder och 
förkortningar och har svårt att formulera sig i ord, men att det var 
bröllopsfirandet hon tänkt på. Hur skulle hon uttrycka det som var 
alltings mål och mening? Inför mannens blick sluter Merit ögonen 
och söker efter det rätta ordet. »Hon kunde inte veta själv hur 
vacker hon satt där, hur mycket mer hon uttryckte med sitt uppåt
vända, genomlysta ansikte än med sina tafatta ord» (s 33). Mannen 
är tyst. Han ser på Merit som om han lyssnade med ögonen. Som 
han senare beskriver det försinnligade Merit i det ögonblicket den 
äktenskapliga lyckan. Tyst och blundande blir Merit definierad 
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av mannens objek ti verande blick. Hon ger hans önskedröm gestalt. 
Från mannens blonda, norska hustru möter Merit en annan 

form av sympati. Hustrun personifierar en kompromisslös idealism 
och berömmer Merit för hennes position utanför och bortanför allt 
mänskligt umgänge. Merit, som haft Ibsens Brand som sin ungdoms 
bibel, vill gärna hålla måttet inför den genomträngande blicken i 
hustruns stora, stålblå ögon. Den ljusa kvinnan framstod för Merit 
som hennes eget bättre jag, »något av hennes samvete och något av 
hennes bästa, mest fordrande sätt att se på världen» (s 36). Merit 
speglar sig i det finskurna, regelbundna ansiktet, som bara är ännu 
mer markerat och mer klassiskt rent än hennes eget. Merit möter 
här genombrottslitteraturens idealkvinna — hon som från romanti
kens föreställning om könens komplementaritet för första gången 
stiger fram i jämbredd med männen. Scenförändringen äger rum i 
de manliga författarnas verk. 

Merit upplever dock även mötet med tandläkare Håkan Willers 
och hans hustru Rut som något som inkräktade på hennes egentliga 
livsprojekt. Bara som motvikt mot olusten mot sitt monotona 
sifferarbete tillåter hon sig att på vägen till arbetet gå och fantisera 
om det äkta paret, som hon blivit bekant med. Hon undrar, om 
makarna Willers äktenskapliga samliv liknar Sunes och hennes; 
»om de hade kommit fram till samma djupa enhet, där ord var över
flödiga; om de hade nått den punkt, där föränderligheten upphör» 
(s 41). Fantasierna inspirerar Merit till att med förnyad iver vända 
tillbaka till gamla fotografialbum och Sunes dagbok. Hon vill visa 
sina minnen, att hon förblivit dem trogen. 

Sunes dagbok karakteriserar honom som en man, som utan att 
vara mångordig höll ordning på vad han hade för händer. Han var 
också en lycklig man, som inte hade något tungt hjärta att lätta. 
Merit älskade de korta, sakliga anteckningarna liksom den säregna, 
snirklade och en smula skeva stilen. Beskrivningen av dagboken 
visar att det är den i svensk prosa dominerande realismen, rent av 
den nya sakligheten, som åsyftas. Genom att karakterisera framställ
ningssättet aktualiserar Karin Boye sitt eget tendensbegrepp, som 
står i motsättning till en oproblematiserad spegelteori om konsten. 
Romanen Merit vaknar är ingen dagbok och dess projekt inte att 
finna sanningen om författarpersonligheten. Däremot handlar 
Merit vaknar om en sådan läsart och dess konsekvenser. 

De få känsloutbrotten i dagboken, de ställen där den domi
nerande bilden av Sune bryts upp, är svårare för Merit att tolka. 
Oron för en svår sjukdom Merit gått igenom är lätt identifierbar. 
Men uttrycken »Jag kan inte. Jag kan inte. Jag vet att allt skulle 
gå förlorat», »Fördömd av M. Inte mycket kvar av mig» och Bo 
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Bergmancitatet »...att ingenting blir som man tänkt» kan Merit inte 
knyta till sin egen upplevelse av samlivet. Oförklarligt ter sig också 
det kors, som upprepas några gånger om året. Sedan Merit förgäves 
sökt efter Kuhlborgs namn i dagboken, får hon idén att det är han, 
som betecknas med korset. Den nya referensramen skulle förklara 
åtminstone ett av de obegripliga textställena. Merit börjar skämmas 
för vad hon gör. Hon känner sig besatt av en ond ande. Hon fruktar, 
att hon skall förnedra sig ända därhän att be Kuhlborg avslöja 
gåtan. Hon får till slut svårt att se Sunes porträtt i ögonen. Med en 
viljeansträngning samlar sig Merit till avbön. Med en bild av Sune, 
som inte passar in i mönstret, och ett oroande frågetecken vid 
brottställen i textytan i Sunes dagbok lämnar Merit den estetiska 
fasen i sin utveckling. 

Det etiska stadiet 

När Merit tackar ja till te hos Willers är det för att hon upplever 
sig som moraliskt nere. Hon har kommit alldeles ur gängorna. Hon 
vill träffa en helgjuten människa som Rut Willers för att låta sig 
påverkas av hennes stränga styrka. Det parodoxala inträffar att 
det i stället blir Merit, som med sitt äktenskap som måttstock upp
lever att hon måste tala om för Rut att hon behandlar Håkan fel. 
Rut skall enligt Merits uppfattning inte tvinga sin man att ge efter, 
även om hon har rätt i sak. Merit ser, att Håkan liksom Sune är som 
»ett träd i skogen: utan behov av ord, tyst sluten kring sitt omedvet
na och harmoniska inre» (s 54). I sin tolkning av vad som utspelas 
vid långbordet under den hamrade lampan i det vackra och väl
ordnade willerska hemmet lägger Merit större vikt vid hur, var och 
när något sägs än vid vad som egentligen utsägs. Blickar, miner, 
rörelser och tonfall blir meningsskapande för Merit. Samtidigt fäster 
texten läsarens uppmärksamhet på dessa faktorers betydelse för det 
pågående språkarbetet. 

Det tolkningsmönster Merit utgår från gör klar åtskillnad mellan 
hur hon själv och Håkan Willers skall behandlas av Rut. Med sina 
bristfulla karaktärsegenskaper måste Merit ryckas upp, härdas, 
hållas uppe. Hon måste sträva efter att uppnå idealet. Mannen däre
mot framstår som mänsklig och vacker precis som han är. Han 
behöver moderlighetens ordlösa värme för att kunna stanna kvar 
på den plats, där han redan är. I fråga om rumssymboliken tar sig 
detta tänkande uttryck i att Merit hos sig själv inte tolererar någon 
längtan efter dunkla mysvrår i det klart upplysta willerska hemmet, 
medan samma längtan ter sig rimlig och tillåten för Håkan. Efter-
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som ljusmetaforiken är knuten till kulturutvecklingen, tolkar jag 
Rut som en representant för den »ideale Fording», här i betydelsen 
att allt i det mänskliga psyket var belyst, dvs underkastat medveten
het och analys. Det fanns ingen vrå att gömma sig undan detta 
absoluta helhets- och sanningskrav. Skillnaden mellan Merit och 
Håkan i förhållande till Rut knyts explicit till könsskillnaden. Köns
kodens betydelse i Merits tolkningsmodell tematiseras härigenom 
i texten. 

Merit får tillfälle att pröva sin tolkning, då Håkan mot alla kon
ventionens regler dyker upp i hennes hem en vecka senare med en 
bön om att hon skall lyssna på hans historia. Merit förstår att Håkan 
kommit för något viktigt. Hon upplever det som om han kommit 
till både Sune och henne — »Sune var med, han skulle lyssna på 
samma gång som hon, överlägga med henne och ge sin mening till 
känna» (s 57). Merit tycker hela rummet är uppfyllt av Sunes väsen. 
Håkan talar till Merit för att hon har upplevt den fullkomliga äkten
skapliga lyckan och för att hon har träffat Rut och känner till 
makarnas intellektuella gemenskap. Håkan räknar med att Merit 
är en människa, som inte skall döma honom för vad han tänker 
säga. »Merit satt tyst, beredvillig, som en oskriven bok färdig att ta 
emot allt vad en penna kunde skriva, utan att rygga tillbaka» (s 59). 
Merits roll som läsare, passiv, självutslätande mottagare av en histo
ria accentueras. 

Håkans historia är den svenske primitivistens historia. Han har 
ett förhållande till en kvinna på landet. »Hon strålar av alla livets 
safter. En blomma. En planta. Det skulle aldrig falla henne in att 
tänka, annat än då det gäller ofrånkomliga praktiska frågor — och 
då visar hon ett gott förstånd. Ett ovanligt människoexemplar — 
lugnande och livgivande» (s 59). Hon är mor till hans två barn. Hon 
sköter sitt hus, rensar sin trädgård, ser om sin hönsgård och lever 
för barnen. Håkan representerar sambandet med världen i övrigt 
för henne. Hon är för honom Moder jord, som ger honom styrka 
genom sin beröring. Spänd och överansträngd kommer han till 
henne som gäst några dagar. Hos henne kan han sjunka ner i gräset 
och myllan och nå de rötter, där växtkraften bor. Han reser till
baka utvilad och stärkt som efter en god, lugn sömn. Det operson
liga förhållandet till kvinnan på landet berör hans personlighets 
djup och rot. Förhållandet till Rut däremot är för personligt, ligger 
för nära det egna för att Håkan skall kunna beskriva det. Den 
spända känsligheten mellan dem betraktar han dock som det högsta 
värdet i sitt liv. Ingen av makarna stannar och stelnar, båda växer 
fram mot varandra, in i varandra, något som Håkan betraktar som 
kärlekens yttersta mål. Håkans problem gäller berättandet. Han kan 
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inte tala med Rut om Anna, sin kvinna på landet. På Merits för
frågan försäkrar Håkan henne, att han inte kan lämna Anna. Att 
avstå från Anna utan att tala med Rut skulle dessutom inte minska 
den klyfta, som redan uppstått mellan makarna genom vad Håkan 
förtigit. Skall han riskera att tala med Rut eller skall han tiga? 
Skall han mista Rut fort eller långsamt? Merit invänder vagt, att det 
måste bli splittrande med två kvinnor. Håkan blir alltmera upprörd 
och går fram och tillbaka över golvet. Vad han säger blir av allt 
mindre betydelse, hur han säger det är, som texten själv nyss pekat 
ut, helt avgörande för förståelsen. 

Som Virginia Woolf i A Room of One's Own framhållit i be
skrivningen av den moderne manlige författarens text är den i för
hållande till den kvinnliga författarens så mycket mera njutbar, 
så direkt, så rakt på sak. »It indicated such freedom of mind, such 
liberty of person, such confidence in himself».66 Men efter några 
kapitel störs läsarens välbefinnande av en skugga, som faller över 
boksidan. Det är ett rakt, svart streck, format som bokstaven »I». 
Detta 1/ jag skymmer till slut allt annat i texten. Läsaren börjar 
bli uttråkad. Historiens klimax kommer att utspelas helt i skuggan 
av det dominerande tecknet, som växt ut till ett helt träd. Ingenting 
kan växa under det. Någonting hos den manlige författaren hindrar 
honom från att nå fram till källorna för den kreativa energin och 
tvingar i stället in den inom alltför snäva gränser. Med Håkans 
historia händer samma sak: 

Hur skall jag kunna veta det? Visst är det möjligt, att jag en dag måste gå 
till Anna och säga: Jag kan inte längre, du skulle inte få någon glädje av 
mig längre, eftersom jag inte skulle få någon av dig. Det är möjligt, en dag 
då Rut och jag uppfyller varandra ännu mer än nu. Men nu känner jag det 
inte så. Nu är det ett livsvillkor för mig att få vila ut där i urvärlden. 
/.../ Vad det här gäller för mig, är till en början bara detta: bör jag tala 
eller tiga? (s 66) 

Den moraliska frågan gäller detta »jag», som helt dominerar texten 
som retorisk figur. Som strukturellt centrum i texten parallellställer 
jaget det mänskliga med det manliga. Kvinnlighetens funktion 
definieras i relation till jagets dilemma: Merit skall lyssna och förstå. 
Kvinnorna i Håkans berättelse skall hjälpa honom att växa och ut
vecklas. 

Merits förhoppning om att Sune skall ge sitt bifall till hennes 
råd kommer på skam. Hans porträtt förblir livlöst, det förblir port
rätt. För Merit spelar det ingen roll, eftersom hon ändå vet vad hon 
skall säga Håkan. För att uppnå det äktenskapliga idealet måste 
Håkan övervinna sin rädsla och tro på att ett samtal kan knyta 
makarna fastare samman än någonsin förut. Den oförklarliga 
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minnesbilden av den orolige Sune vid middagsbordet dyker upp 
och förmår Merit att göra ett för Håkan betydelsefullt tillägg. 

För er hustrus skull, göm inte undan något för henne! Med vett och vilja 
låter ni det glida isär, och hon gömmer ju ingenting, hon rår ju inte för vad 
som sker! Och ni tar ifrån henne en gemenskap, som hon längtar efter lika 
mycket som ni! Det vågar ni! Men tala vågar ni inte! (s 69) 

I Håkans berättelse komprimeras de två föreställningarna om kvin
nan, som legat till grund för den svenska debatten under 1900-
talet. Den ena är den av Ellen Key lanserade särartsideologin, enligt 
vilken kvinnans komplementära egenskaper skulle ligga till grund 
för utformandet av hennes liv. Intuitionen, känslosamheten och den 
psykologiska förståelsen skulle utgöra grunden för hennes roll som 
maka och mor och om hon inte var gift för hennes samhällsmoder-
lighet. Ellen Key reste offentligt krav på rösträtt för kvinnan, 
vilket var emancipatoriskt. Polariseringen mellan könen och den 
därtill avpassade uppdelningen av arbetsområden kom emellertid 
genom den fortsatta samhällsutvecklingen inte att förverkliga tan
ken på kvinnans livsprojekt som annorlunda men lika betydelse
fullt som mannens. Annas hönseri och trädgårdsskötsel är en direkt 
anspelning på arbetsområden, som av Ellen Key definierats som 
kvinnospecifika. I den samtida svenska primitivismen predikas 
driftutlevelsen som vägen till frigörelse. Kvinnan identifieras med 
naturen och dess frälsande krafter och erotiken genitaliseras. Polari
teten mellan manligt och kvinnligt accentueras. Artur Lundkvist 
kräver kvinnan som atmosfär, ett element att leva i, något att kon
trastera mot. I litteraturen besjungs den drömda, elementära, över
verkliga kvinnan. Den andra föreställningen om kvinnan är liberalis
mens likhetsideologi. Rut inkarnerar detta ideal. Enligt särartsideo
login utvecklas olikheten mellan könen mer och mer, klyftan vidgas, 
och ensidigheten leder till ett ökat behov av komplettering. Likhets
ideologin däremot hävdar att båda könen utvecklas till andliga 
varelser. Håkan betonar att Ruts och hans tankar passar in i varand
ra, Rut tänker tätt bredvid honom, de går sakta mot sin andliga 
sammansmältning. Varken särarts- eller likhetsideologin ifrågasätter 
den manliga dominansen och den kvinnliga underordningen. 
Mannen är normen i båda systemen. 

Det avgörande för den roll Merit spelar är inte hennes inplace
ring i de båda föreställningarna om kvinnor. Det är i stället hennes 
inlevelse i Håkans hustrus situation. Det är med utgångspunkt från 
sin egen längtan efter gemenskap med mannen som Merit talar. Det 
är på den hon grundar sin tro på att en uppgörelse, även om den gör 
ont, skall kunna leda till att ett nytt och bättre förhållande mellan 
man och kvinna skapas. Merit blir härigenom språkrör för ett psyko
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analytiskt emancipati on s al ternati v. Merits upplevelse av en föränd
ring i relationen till Sune hänger samman med att hon tagit det 
första steget mot frigörelse. Hon har låtit sin egen erfarenhet och 
känsla ligga till grund för tanke och ord. Hon står själv som garant 
för ett värde, som hon uppfattar som absolut. 

Den fortsatta utvecklingen av Merits eget projekt är knutet till 
den hermeneutiska gåtan. Hon är på spaning efter Kuhlborg. Hennes 
rum var inte längre livets kärna och medelpunkt. Sunes porträtt 
hade sedan Håkans besök förblivit porträtt. »Det var som om den 
levande anden, den Sune, som uppfyllde rummet och gav innehåll 
åt hennes händelsefria liv, hade blivit utestängd från det som nu 
höll på att ske, utestängd på obestämd tid, som husets herre stängs 
ute under storrengöringen» (s 71). I början var Merit inte ens med
veten om att det var Kuhlborg hon sökte. Sedan började ett plan
löst strövande och letande, långa promenader utan mål, gata upp 
och gata ner. En kväll, när hon återvänder från sina fruktlösa vand
ringar, utmattad och besviken, slår det henne att eftersom hon vet 
vem hon söker, borde hon kunna göra det på ett rationellare sätt. 

I morgon skulle hon gå till mantalskontoret och fråga efter Kuhlborgs 
adress. Beslutet lugnade henne och gav henne en viss självkänsla. Från och 
med nu hade hon tagit sitt liv i egna händer, övertagit det med makt och 
myndighet, sedan slumpen visat sig vara en oduglig regissör, (s 72) 

Visserligen överfölls Merit av hjärtklappning strax utanför porten 
och funderade på att vända om, men så hade hon sagt sig att det var 
skillnad på att ta reda på en adress och att använda den. Hon skötte 
sig mönstergillt och fick adressen. 

Den ironiska skildringen av Merits självkänsla avslöjar att fram
ställningen gäller kvinnans första stapplande steg ut i offentligheten 
och hennes uppnående av rösträtt. Att den formella rösträtten inte 
innebar någon reell förändring av könsmaktsystemet visade erfaren
heten 1933. Texten betonar, att Merits ursäkt för att komma över 
tröskeln bara var något hon hittat på. »I själva verket fanns det 
ingen återvändo» (s 73). Orden föregriper Karin Boyes konstateran
de i »Då vinden vänder sig»^7 att industrialismen berövat familje
institutionen dess nödvändighet. »På den punkten finns ingen åter
vändo». Hemmets kvinna går inte att ställa upp som ideal för alla 
tiders kvinnor. Den könsmoral, som utkristalliserats kring familje
institutionen, är ett ideal, som inte längre täcker en levande verklig
het. 

Erövrandet av rätten att rösta och inneha offentlig anställning 
betydde inte att kvinnorna var tvungna att utnyttja den. Men Karin 
Boye menade, att den sociala utvecklingen tvingade fram en om
prövning av hur könsmoralen skulle kunna omformas utifrån en ny 
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grund. När Erik Blomberg i sitt försök till en ny livsåskådning, 
förklarade, att människan skulle värderas efter personlighet och 
gärning i stället för efter titel och taxering68 äger detta ingen 
omedelbar giltighet för kvinnor. Tvärtom domineras kvinnornas 
upplevelse på arbetsmarknaden under mellankrigstiden av att mätas 
med främmande mått. Patriarkatet i hemmet ersattes för många av 
patriarkatet på arbetsmarknaden. För de kvinnliga författarnas del 
utövades den patriarkala makten av den kritiska institutio
nen. 

Merit utnyttjar adressen. Hon skriver en inbjudan till Kuhlborg. 
Hon söker målmedvetet sanningen om Sune och om deras äkten
skap. Skådespelare Kuhlborg är i sin kombination av ödmjukt 
krypande och överlägset förakt en figur hämtad direkt från littera
turen. Han finns i Ibsens Ett dockhem och tillhör Strindbergs 
Tschandalakast: han är en paria. Typen hade aktualiserats genom 
ockrare Eriksson i Hjalmar Bergmans Swedenhielms, som åtnjöt 
stor popularitet sedan premiären 1925. Om betoningen i Merits 
samtal med Håkan låg på kön, ligger den från första stund i sam talet 
med Kuhlborg på makt. Merits och Kuhlborgs konfrontation är 
romanens tour de force. Maskspelet mellan könen avslöjas. Den 
behärskning och förställning som inledningsvis präglar både Merits 
och Kuhlborgs agerande bryts upp av något så systembrytande som 
värdinnans aggressionsutbrott och att skådespelaren visar sitt sanna 
ansikte. Hur någonting sägs avgör vad det betyder. Textrörelsen kan 
avläsas i övergången från en typ av retorik till en annan. 

När Kuhlborg förklarar, att hans mellanhavande med Sune inte 
rörde sig om småsummor och när han citerar Nietzsche för att be
skriva sin sociala erfarenhet av omvärderingen av alla värden, är det 
hans tonfall, som avgör att Merit förstår, att han döljer en hemlig
het bakom sina fraser. Merits hjärta hoppar till av överraskning 
redan vid informationen om pengarna. Men det är Kuhlborgs 
känslofulla betraktelser över människohjärtats godhet, som gör 
Merit direkt generad. Det blomsterrika språket kan nämligen inte 
dölja, att det är sig själv Kuhlborg sitter och talar om med svärmisk 
beundran. Merit försöker få Kuhlborg att berätta om hur han såg på 
Sune. Efter diverse poetiska liknelser, där Sune Ottosons helhet som 
människa och storhet som personlighet prisas, och Kuhlborg vägrar 
att pressa in honom under något försnävande perspektiv, lyckas 
Merit till slut övertala honom att göra den bild hon redan ägde av 
maken klarare. Kuhlborg inser, att det är priset han får betala för 
den fina söndagsmiddagen. »Han hade fått sitt kaffe och sin cigarr 
och vred sig nu eftertänksamt i stolen, inte olik en konstkritiker, 
som skall bedöma en tavla» (s 83). 
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Kuhlborg framhåller Sunes hederskänsla som hans dominerande 
karaktärsdrag. Hans ordningssinne och förmåga att skilja huvudsak 
från bisak var andra goda egenskaper. 

Men ögonblicket därpå gled Kuhlborg ut på en allmänning igen och dröjde 
med välbehag och sakkunskap vid de olika dygdernas särdrag och gränser. 
Av hans föredrag framgick, att Sune Ottoson ägt dem alla i just de propor
tioner, som utgjorde de flesta och bästa äldre och nyare klassikers ideal, 
liksom också hans, Kuhlborgs. Trött och missmodig satt Merit och lät 
hans talegåvor strömma. Skulle hela middagen, hela obehaget, hela för
ställningen rinna ut i sanden utan så mycket resultat, att hon ens fått veta, 
var och när de träffat varandra? Hon satt och iakttog den slingrande mun
nen, som kunde så många högtravande ord. (s 84 f) 

Merit undrar till slut, om Kuhlborg driver med henne. Med het och 
obehärskad röst beskyller Merit Kuhlborg för att ljuga för henne 
om en människa som är helig för henne. Merit grundar sin beskyll
ning på den oförklarliga minnesbilden av Sunes min vid åsynen av 
Kuhlborg. Hon insisterar på att Sunes och Kuhlborgs relation inne
bar en förnedring för hennes make och en oförtjänt nåd för den 
avdankade skådespelaren. Vid hennes ord genomgår Kuhlborg en 
förvandling. Hatet bryter igenom masken, han rätar på sig i stolen. 
Hans ansikte, hans kropp och hållning har sluppit lös. Han målar 
nu upp en annan bild av Sune. 

Kuhlborg är den i relationen mellan männen som förnedrat sig 
genom att för brödfödans skull låta nåd gå före rätt och inte avslöja 
Sune som brottsling. Sune har en gång räddat sig från undergång 
genom en förskingring och från konsekvenserna av det med ett lån 
från en välgörare. Kuhlborg, som aldrig förskingrat, gled allt djupare 
ner på den sociala rangskalan, medan förskingraren »steg uppåt mot 
välstånd och lycka, en vacker våning, en förtjusande hustru, sina 
medmänniskors fulla förtroende och aktning» (s 88). Kuhlborg gör 
klart för Merit, att det är han som gått rättfärdighetens ärenden. 
Däremot anser han, att om det finns en Gud, så har han ingen rätt-
färdighetskänsla. Kuhlborg beskriver också Merits roll i Sunes och 
hans mellanhavanden. »Han skulle ha givit mig er, om jag ville haft 
er... Så mycket är en mans heder värd, när den bara är tomt sken...» 
(s 89). 

Merit har aldrig sett Kuhlborg så äkta som när han slungar den 
fruktansvärda verkligheten i ansiktet på henne. Merit vet med in
stinktiv säkerhet att Kuhlborg talat sanning. »Inom henne gav 
någonting vika, en spänd målmedvetenhet, som hållit henne uppe 
och lett hennes handlingar och ord kanske till och med då hon inte 
visste om det själv» (s 90). Sedan Kuhlborg glidit bakom sin mask 
igen och gått sin väg, sitter Merit kvar som bedövad. »Hon tänkte 
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inte och kände ingenting annat än en stor trött tomhet. Hon hade 
nått det mål hon föresatt sig — nått det i en stund av bristande be
härskning, då hon minst av allt beräknat det — och marken hade 
ryckts bort under hennes fötter» (s 91). 

Vetskapen om att hennes tro på den äktenskapliga enheten och 
harmonin dolt ett maktförhållande mellan könen raserar Merits 
världsbild. I de hierarkiska sociala system, där männen konkurrerar 
med varandra, är kvinnan bara en bricka i spelet. För kvinnan blir 
därigenom könsmotsättningen primär, om hon skall kunna defi
niera sig själv som handlande varelse. För mannen har könsmot
sättningen inte denna prioritet i livsprojektet. Så länge Kuhlborg 
håller sig till den klassiska harmoniestetikens retorik, har Merit 
kunnat bevara sin illusion om att hennes komplementära äktenskap
liga roll haft samma värde som makens. Detsamma gäller som vi sett 
för Merits reaktion inför Håkans, den manlige primitivistens, be
rättelse. Men när Kuhlborg övergår till en ny stil inom berättandet, 
leder det till en destruktion av idealbilden. 

När förställning och behärskning ger vika, tvingas Merit tolka 
efter nya icke konventionaliserade regler. Det som övertygar henne 
om att Kuhlborg i det ögonblick han avslöjar sanningen själv är sann 
och äkta är den kraft med vilken hans känslomässiga uppfattning 
av omvärlden tränger igenom orden. Kuhlborgs tänkande har vuxit 
fram ur hans samlade livsupplevelse. Gud som garant för ordning 
och moral har svikit honom. Den påverkan Kuhlborg utövar på 
Merit strömmar ut från okända, otämjda djup i hans psyke. Scenen 
kan således bokstavligen sägas gestalta Karin Boyes tes om den litte
rära textens tendens och verkan, som hon fört fram i »Språket 
bortom logiken». Uppgörelsen med en gammati teologisk världsbild 
har Karin Boye betecknat som det centrala i 1880-talets kultur
kamp.69 De skilda föreställningarna om själslivet, som vid det till
fället stod emot varandra, rörde sig, som Karin Boye påpekar, en
bart på ett intellektuellt plan, alltså uteslutande om medvetandets 
innehåll, medan den aktuella kulturkampen måste inkludera den 
psykologiska nyorientering, som Freuds upptäckter inneburit, och 
således beakta tidigare oanade sammanhang mellan olika själsföre
teelser. 

Merit förstår av Kuhlborgs berättelse, att det inte finns någon 
absolut sanning om människan, som kan ligga till grund för och 
garantera en objektiv och neutral beskrivning. I stället måste varje 
enskild individ genom det han eller hon levt och växt sig fram till 
i en konkret gestaltning på ett eget språk garantera den egna histo
riens sanning. På metanivån behandlar scenen konstens försök att 
hålla fast ett klassiskt humanistiskt människoideal, oberört av den 
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sociala utvecklingen eller nya vetenskapliga upptäckter. Merits 
projekt att söka visshet om sin äkta man är en parallell till den 
sympatiska läsartens sökande efter en postulerad hel och represen
tativ personlighet i eller bakom texten. Genom framhävandet av 
själva språkarbetet och lyssnarens aktiva roll vid meningsskapandet 
bryts föreställningen om identifieringsprocessen som analysmetod. 
I stället visar scenen mellan Merit och Kuhlborg det konstnärliga 
språkets möjligheter att ge läsaren en ny syn på sig själv och sin 
omvärld. 

Merits första reaktion efter avslöjandet är att anklaga Sune för 
att ha svikit. Merit anser, att hon hade levt i sanning och öppenhet, 
hennes livs mening hade varit han och bara han, medan Sunes 
främsta strävan hade gällt helt andra ting. »Kuhlborg hade ingripit 
djupare i hans liv med sina utpressningar än hon med sin hängiven
het utan gräns» (s 96). Merit tar ner Sunes porträtt från väggen. Hon 
står och spejar med nya ögon efter ett annat ansikte bakom de väl
kända dragen. Merit anser det följdriktigt att en man som försking
rat också kan göra sitt äktenskap till ett enda stort bedrägeri. I sin 
förödmjukelse är Merit benägen att omvärdera Kuhlborg, han har 
i sitt patos vuxit till något mer än en simpel utpressare. Merit håller 
med Kuhlborg om släktskapen mellan rättvisa och hämnd. »Lika 
för lika ligger som en oavvislig fordran i människonaturen, det är 
moralens grundval» (s 97). Under sitt grubblande upplever Merit 
att någonting knöt sig inom henne och blev hårt och fast. »Hade 
hon förut varit en mjuk svamp, som girigt sög upp en annans väsen, 
måste hon nu i stället bli en oåtkomlig och sluten kiselsten» (s 98). 

Merit bestämmer sig för att avstänga sig utåt som förut, men nu 
också inåt, mot sina egna illusioner. Hon kände behov av Rut 
Willers stöd och sökte upp henne. I abstrakta ordalag inleder Merit 
ett samtal om existentiell ensamhet. Merits romantiska kärleksideal 
konfronteras med Ruts etiska ideal: en vuxen människa, som vet 
sitt värde, och som bara håller av en annan människa, så länge hon 
inte visar sig ovärdig. Merit ger Rut rätt. Det är inte bara någon som 
älskar en förbehållslöst utan också en förebild att se upp till och ut
veckla sig efter man behöver. Rut sätter sanningen, »det rätta; det 
evigas röst inom oss» högre än kärleken. Merits ny förvärvade hård
het stärks av Ruts ord. »Själva ordet ensamhet, uttalat med Ruts 
hela säkerhet /—/ var nog för att hon skulle känna, hur skalet slöt 
sig omkring henne» (s 108). Merits hårdhet utmanas emellertid 
strax därefter av att Håkan Willers vädjar till hennes mjuka moder
liga sida, hennes hjärtas längtan efter att ta del av andras bekymmer 
och glädje. 

Beskrivningen av Merits första steg mot att bli ett etiskt jag 
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följer historiskt kvinnorörelsens utveckling. Rut representerar 
kvinnornas tidiga försök till självavgränsning. Rut säger sig varken 
vilja ge eller ta emot obegränsat överseende. »Har jag år efter år 
igenom strävat för att förvärva mig en moralisk ryggrad, ett etiskt 
jag, och i någon mån också lyckats — så är det för den skull jag vill 
bli avhållen, inte för — ingenting. Och samma heder vill jag också 
bevisa en annan» (s 106). Föreställningen om likhet inom systemet 
och att det bara är personligheten som gäller grundar Rut på den 
kristna etiken. Samvetet talar om för människan hur hon skall 
leva. Ruts stränga idealism får Merit att känna sig som ett barn 
inför en vuxen. 

När Håkan senare anförtror Merit, att han tack vare henne 
skall ha sin stora uppgörelse med Rut, vill Merit egentligen skrika 
ut en varning till honom. Men hon förblir tyst. Eftersom hon tolkar 
Sunes tystnad som orsaken till sin egen olycka, vill hon inte att 
Håkan Willers skall upprepa misstaget. Merit upplever sig som om 
Rut och Håkan kämpar om makten inom henne. Hon kan inte tala 
med någon av dem om sin egen upptäckt. Hon ser fortfarande sig 
själv som objekt. Hennes villighet till underkastelse är den enda livs
stil hon känner till. 

Merits uppgörelse med det gamla moralsystemet blir möjlig, 
först sedan drömmen om att det willerska äktenskapet skall lyckas 
också krossats. Rut kräver skilsmässa, för att Håkan skall kunna 
uppfylla sitt legala ansvar för Anna. Merit upplever sig som delaktig 
i det slag som drabbat Håkan genom Ruts reaktion. Hon inser, att 
hon gjort fel som velat upprepa sitt liv så som hon drömt det i 
stället för så som det varit, det ideala i stället för det reala. Hon 
uppsöker Rut för att ställa allt till rätta. Rut håller emellertid fast 
vid sina principer. Hennes »ansikte skimrade vitt inifrån av stolt 
självkänsla och samtidigt av en självuppoffringens extas» (s 127). 

Ett viktigt steg i Merits utveckling tas, när Rut vädjar till henne 
om instämmande. Merit klyvs i två delar: en som känner igen sig 
själv i Rut och en annan nytillkommen del, som ställer sig kritisk 
till den första. Sliten mellan Ruts välformulerade vädjan, fylld av 
eld och heroism, och den ordlösa vädjan Håkan riktat till Merit, 
då han hopsjunken, hjälplös och krossad suttit i korgstolen hemma 
hos henne, beslutar sig Merit att inför sitt eget bättre jag föra 
Håkans talan. Merit frågar, om inte Rut kan hålla av Håkan bortom 
förståndet och bortom sina egna krav. Rut blir överraskad av vad 
Merit säger, men avvisar förslaget och avslutar samtalet. 

Merit överfalls av en ohygglig känsla av maktlöshet. Hon förstår 
att Håkan Willers inte har någon hjälp att vänta av henne. Hon 
inser också med förfärande klarhet, att det var hon själv, som 
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tvingat Sune till tystnad. Merit skulle ha varit ännu strängare i sin 
dom över honom än Rut varit i sin. Genom den kritiska distansen 
till Rut får Merit för första gången ett utrymme, där hon kan se sig 
själv. Insikten om den roll hon spelat slår ner på henne skonings
löst. »Sista biten hem halvsprang hon som en förföljd» (s 131). 
Karin Boye använder här sina kunskaper i psykoanalytisk teori för 
att visa skillnaden mellan en kvinnofrigörelse strategi, som tar sin 
utgångspunkt i en idealistisk människouppfattning, och en som 
utgår från att den psykologiska upptäckten av att inte vara herre 
i sitt eget hus också gäller kvinnan. 

Det religiösa stadiet 

Den sista delen av romanen visar Merits väg till personlig frihet. 
Sedan hon givit upp alla tidigare uppställda mål för sitt liv upplever 
hon, att någonting höll på att ske inom henne: »något höll på att 
växa fram ur förvirring och oro — en ny kunskap, eller en ny öns
kan, eller ett nytt liv» (s 132). Merit tar med ny tillförsikt hand om 
Merit. På jullovet tar Merit med sig sina skidor och far till ett pen
sionat i Dalarna. Hon märker till sin förvåning, att de övriga gäster
na inte stör henne utan tvärtom bidrar till trevnaden. Känslan av 
att vara utom och bortom, som förr varit hennes tillflykt och tröst, 
framkallar nu hennes ångest: hon söker desperat efter ett fäste i 
tillvaron. 

Merit upplever starkt, att hon väntar på någon som skall kom
ma. Något, som hon hade ouppgjort, skulle komma. På annandagens 
morgon far Merit i strålande vinterväder ut på en skidtur. Hon upp
lever sitt möte med den hon väntat på. 

Det var Sune. Han hade kommit omärkligt, på det stillsamma sätt hon så 
väl kände till, och bara slagit följe med henne. Med långa, betänksamma, 
säkra glid höll han sig i hennes närhet, och det hade bara behövts, att snön 
råkat klumpa sig under hennes fötter eller att skidan borrat ner sig under 
en förrädisk tuva, så skulle han genast lagt märke till det och frågat: »Hur 
är det?» med sin sävliga röst. Och ögonblicket efteråt skulle han varit hos 
henne och hjälpt henne där han kunde hjälpa. Hon såg honom tydligt, fick 
bara inte vända sig om, för då fanns där inget, (s 136 f) 

Genom att uppleva och känna igen Sunes uppmärksamma tystnad 
vet Merit med fullkomlig säkerhet, att detta inte hade varit falskhet. 
När hon inte ser gott och ont så som hon tidigare definierade det, 
ser hon att Sune är hos henne och behöver henne. Sorgen över att 
Sune är död tränger plötsligt igenom Merit. Smärtan inifrån gör 
henne levande. Hon känner sig som om hon hade slitit sig ur en för
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lämning och långsamt börjar tina. Hon hade varit blind men för
vandlats till seende. Insikten leder till att Merit ser sig själv beskri
ven i de dagboksanteckningar, som hon inledningsvis inte kunde 
tolka. Hon hade dömt Sune, för att hon inte varit i stånd att se 
någon människa inifrån. Hon hade gått där i sin självtillräcklighet 
och varit stolt över den präktige Sune. Under tiden hade han gått 
där ensam och trevat och sökt efter minsta rämna i muren. Nu 
skulle han ha kunnat komma till Merit med allt. Då kunde han inte. 

När Merit svänger skidorna för att orka hem, får hon solen i 
ansiktet, »det var som ett bryskt uppvaknande, och hon greps av 
ett missmod som gränsade till förtvivlan» (s 142). Sune fanns ju 
inte. För honom kom hennes upptäckt för sent. 

Och ändå var solen vänlig, fast hon inte hade tyckt det i början; ändå 
var det bättre, att hon gjort upptäckten nu än om hon aldrig hade gjort 
den. Bittert, att det var för sent — och ändå inte helt meningslöst. Hon 
hade kommit tingens hjärta närmare. 

Ett steg mot tingens hjärta kan aldrig vara helt förgäves. Någonstans 
görs något av det — någonstans sker en bättring av något. Solen bländade, 
hon såg nästan ingenting omkring sig, men så länge hon urskilde sina egna 
spår, var det ju tillräckligt. 

Så fortsatte hon att arbeta sig hemåt mot pensionatet, mot ett mål 
som inte tycktes vara något mål. (s 143) 

Anspelningen på Nietzsches Jenseits von Gut und Böse stryker 
under förkastandet av gängse moral och falska livshållningar. Psyko
analysens tro på människans förmåga att från att ha varit en 
destruktiv varelse bli en byggande ligger under den livsbejakelse 
texten ger uttryck för. Den största förändringen i Merits sätt att 
se är att hon lämnat en likhetsmodell för sitt tänkande och ersatt 
den med en interaktionsmodell. 

Insikten om varje individs ojämförliga egenvärde är nära för
bunden med Merits upptäckt av sitt eget värde som kvinna. När 
Merit nästa dag drar ut i skogen, känner hon sig »som en tronkräva-
re, äntligen i besittning av det rike hon blivit född till, men ännu 
inte riktigt trygg för angripande fiender. Det gällde att försvara det 
vunna» (s 144). Ur de blå dalarna steg ett isande strängt allvar, som 
tog form i Ruts gestalt. »Hon andades kyla, hon andades förakt. 
Från sin vuxna fordringsfulla höjd såg hon med ogillande allvar ner 
på den villkorslösa kärlek, som bara borde skänkas åt dibarn» 
(s 145). Men Merit frågar med vilken rätt Rut offrar det lägre i 
människan för att det högre skall leva. Rut håller fast vid att en led
stjärna är nödvändig, även om den är bristfällig. »Bättre det än att 
ingen ha och älska utan urskillning, som man älskar ett dibarn, 
trots att det ingenting är...» (s 146). Kontrasten framträder skarpt, 
då Merit i stället håller spädbarnet för att vara allt, gömma allt — 
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»nödvändigheter och möjligheter i otänkbart fina sammanvävningar, 
som inget mänskligt öga kunde upptäcka, men som så småningom 
skulle komma att ta sig uttryck på alla områden en människa be
härskar» (s 147). För Merit är det lilla barnet det ofattbara, det är 
skapelsens mysterium. På samma sätt som barnet behöver kärlek 
och värme för att växa och utvecklas till vad det skall bli, behöver 
alla människor det för att växa. Rut tror att vuxna människor är 
färdiga, men Merit tror att alla människor håller på att växa, och att 
ingen vet riktigt hur och till vad. 

Merit får Rut att lösa upp si,2; som gestellt och försvinna genom 
att jämställa en kärlek med villkor med handel. Men när Merit ser 
den vackra vita kylan, grips hon av medlidande med Rut. Hon som 
själv så nyligen fått gåvan att kunna älska, fått del i solen och 
värmen, vill trösta Rut: 

Jag kan berätta något för dig: i världens medelpunkt ligger en solig äng, 
därifrån kommer sommaren. Där sitter Maria med det gudomliga barnet i 
famnen, och där de sitter, är de den innersta kärnan i allt. Du förstår mig 
kanske inte, men jag vet det. (s 149) 

Det vita skenet, som strålat ut från den okroppsliga Rut, bryts av 
det milda solskenet i en skogsglänta. Merit stannar upp och andas 
in lugnet. 

»Sune», sade hon ljudlöst i sitt inre, och som hon sade det, visste hon, att 
det hon nu kände var säkert och visst och oberoende av alla tillfälligheter, 
upptäckter, yttre förändringar. En sida och en naturnödvändig sida av 
hennes eget levande, växande väsen, (s 150) 

Genom att rikta sin hängivelse till de makter, som är rådande i 
naturen, kan Merit innesluta sin egen kvinnliga sexualitet i sitt 
gryende självmedvetande. Detta är skillnaden mellan hennes fri
görelse och den tidigare kvinnofrigörelsekampen, som Rut repre
senterade. Karin Boye förbinder den kvinnliga sexualiteten med 
kreativiteten genom att betona det emancipatoriska i kvinnors 
berättelser, där uppgörelsen med patriarkatets kvinnobilder blir en 
synlig del. Som symbol för den kvinnliga konstnären kan Merit 
sägas vara en Orfeus, som återvinner sin älskade från döden. Eller 
är det kanske tvärtom döden, som erövrar kvinnan åt konsten? 

Anspelningen på modern och barnet som centrum i en ny 
världsbild knyter direkt an till Elin Wägners året innan utgivna 
roman Dialogen fortsätter. Merit är kontorist, den typ av modern 
yrkesarbetande kvinna, som Elin Wägner var den första att beskriva 
i svensk litteratur. I sin senare diskussion av Dialogen fortsätter10 

ser Karin Boye den som en gestaltning av den kvinnliga frigörelse
kampens djupare innebörd: Moderskapets frigörelse innebär krav på 
en omorganisation av samhället. I ett efterlämnat manuskript rela
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terar Karin Boye kvinnornas begynnande insikt om sitt egenvärde 
till kampen för värden, som är förträngda i den rådande kulturen.7 1 

Bilden av jungfrumodern med gudabarnet är i texten en motbild 
till den patriarkala gudabilden. Genom uppgörelsen med att göra sig 
en gud efter sitt eget beläte visar Merit att hon som tronkrävare 
pretenderar på ett annat rike än himladrottningens. Den natur hon 
så jublande tar i besittning är sin egen kropp. Upproret mot att allt 
seende knutits till mannen som bärare av subjektrollen i tillvaron 
bryts av att Merit tar sin egen inlevelseförmåga, sin fantasi och sina 
känslor i bruk för att i samspel med sin erfarenhet konstruera sitt 
jag. 

I stället för att kvinnan fortsätter att agera ut de härskande före
ställningarna om kvinnlig identitet och kvinnligt begär måste identi
fieringen med en annan människa baseras på respekt för den andre, 
för skillnaden mellan självet och den andre. Det religiösa stadiet i 
romanen innebär att Me ri t-Mari a-Mary-me ri t tar steget från en 
barn tillvaro till vuxenvärlden. Destruktionen av de tidigare föreställ
ningarna om kvinnlighet har frigjort hennes resurser som människa. 
Jungfrumodern blir i texten en bild av Merit, som föder sig själv. 
Att återinsätta Den Stora Modern som mytisk arketyp stryker 
under motsättningen till advents- och julfirandet i den kristna 
patriarkala traditionen. Gudamodern inkarnerar den kärlek som 
leder till fruktbar utveckling och står som kontrast till de rituella 
bruk som i namn av kärlek lett till sterilitet och utarmning av det 
mänskliga i kulturen. 

Kvinnans insikt om sitt egenvärde är inget slutmål eller själv
ändamål i romanen. Den är ett postulat för deltagandet i kampen 
för en förändrad värld. När Merit får ett brev från Håkan Willers, 
som befinner sig i Dubrovnik, förstår hon, att han också gått 
igenom en nyskapelseprocess. Brevet ger en föreställning om, hur 
kränkningen av den gamla idealbilden också i Håkans fall gjort att 
han erövrat nya sidor hos sig själv. Håkan Willers har ägnat sig åt 
akvarellmålning under sin självvalda exil. Brevet är också att betrak
ta som ett terapeutiskt självuttryck. I beskrivningen av de två 
vindarna vid Adriatiska havet tecknar Håkan Willers två livsprinci
per, den som begränsar och den som spränger gränser. 

Den ena är mistralen. Den kommer med klart kallt vatten utifrån de aldrig 
uppvärmda havsdjupen, och vattnet inne vid land blir med ens iskallt — 
som en förödmjukande påminnelse om den trångt begränsade plats det 
mänskliga livet har att röra sig på, mellan bergens eviga snö och havsdju
pens stora kyla. Den andra är sciroccon, sydvinden. Den är ovädersvinden, 
höstvinden, vintervinden, men den är varm, och sommartid bådar den 
kvalm och hetta. Det är en grann syn, när de staplade vattenmassorna 
sprutar över klippor och kajer i bristande vitt och havsvidden blir mörk 
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purpur, där skummet springer ut till ett ångestpiskat ögonblicksliv som 
stora blommor, (s 152 f) 

Håkan Willers betraktar den läkningsprocess han genomgår som ett 
aktivt erövrande av det förgångna. Stegvis vill han smälta och passa 
in sina livsintryck i sin världsbild på ett sådant sätt att han sedan 
kan bygga vidare på dem. Hans människosyn har förändrats. På bad
stranden är det inte alla unga, smidiga, guldbruna kroppar som gjort 
det starkaste intrycket på honom. I stället har han fäst sig vid en 
puckelryggig flicka, som genom sin hållning och sitt ansiktsuttryck 
gjort ett rakt intryck på honom. Det paradoxala stryker under 
iakttagelsen. 

Skillnaden i Håkan Willers seende ligger i att han kan föreställa 
sig den puckelryggiga flickan på badstranden som diktare och 
tänkare. Han finner hennes madonnadrag genomlysta av en med
veten segerglädje. Där Håkan Willers tidigare enbart kunnat avläsa 
kvinnan som symbol och som läsare av stora diktare och filosofer, 
kan han nu se henne som en människa i besittning av både kropp 
och själ. Den litterära anspelningen på primitivismens förkärlek för 
badscener, nakenskildringar och driftliv kontrasterar romanens 
egen form av modernism. Håkan Willers exemplifierar hur kultu
rens föreställningar om kvinnlighet kan hindra förståelsen av kvin
nors andliga skapande. Sedan Håkan givit upp sina gamla tolknings
mönster kan en hållning och ett särpräglat ansiktsuttryck få honom 
att undra, var just den människan har sitt fäste i tillvaron. Religion, 
litteratur, filosofi, som tidigare hjälpt honom att tolka kvinnan, 
förkastar han till förmån för sin egen tolkning. Han liknar den 
fysiskt handikappade flickan, som med sådan beskyddande ömhet 
ser på det älskande paret på stranden, vid en svävande mås. Denna 
Håkan Willers nyförvärvade förmåga att se gör att han i slutscenen 
kan acceptera att Merit med fäste i sig själv är stadd i rörelse, växt 
och utveckling, precis som han själv. Måsen, som svävar över havet, 
är en bild för den modernistiska konstnären, som Karin Boye an
vänder i sin dikt »Nattens djupa violoncell», publicerad i Spektrum 
ett år tidigare. 

På den självkommenterande nivån diskuterar romanen den 
kvinnliga konstnärens uttrycksproblem. Underordnad komplemen-
taritet eller imitation av den manliga blicken som den enda som 
skapar sammanhang och mening i världen förkastas. Kvinnan ser 
samma värld som mannen. Hon ser också att verklighetens förhåll
anden krossar människornas förhoppningar och strävanden. Så 
länge hjälterollen i liv och litteratur är förbehållen mannen till
skrivs han ensam modet, styrkan och intelligensen. Den lösning 
Karin Boye pekar på är att sluta upp att spela traditionella roller 
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och i stället dela och bekräfta varandras seende, dvs kunskap om 
sig själv och världen. Som kompanjoner i verklighetens värld i stället 
för skådespelare i en fantasivärld skulle man och kvinna kunna 
hjälpas åt i kampen för gemensamma mål.7^ Genom att gestalta 
det kvinnliga självmedvetandet som postulat för kvinnans livstolk
ning och berättande visar Karin Boye på ett sätt att bryta det rådan
de könsmaktsystemet. 

Slutdiskussion av Merit vaknar 

7 o 

Elisabet Hermodsson skriver i essän »Rit och attityd» att religio
ner inte är verklighetsavbildningar, utan symboler, verktyg, genom 
vilka man närmar sig verkligheten. Hon betonar samtidigt, att man 
med symbolen också skapar verklighet. 

Med symbolen ställer man sig i dialog med verkligheten och formar verklig
heten med sina verktyg. Människan är medskapare i verklighet och det är 
däri skuldförhållandet till verkligheten ligger. Däri ligger varje människas 
konstnärskap i förhållande till verkligheten. Vi är alla delaktiga och del
ansvariga. 

Religionerna är kärleksläror, olika försök att etablera gemenskap 
kring centrum vilka upplevs som heliga, sacra. Den kristna religionen är en 
kärlekslära vars centrum är en gestalt som förkroppsligar kärleken och kär
lekens krav på verklighetsnärhet.^ 

I Ast art e hade Karin Boye avslöjat Den vita drömmens sakrament 
som en manipulerad rit i dödens tjänst. I Merit vaknar gestaltas 
i psykoanalytiska termer ett uppvaknande till medvetande som står 
i livets tjänst. Den nya kärlekslärans centrum är moderskapet — 
inte det kulturella bestämda utan det som står i ett fruktbart sam
spel med verkligheten. Den ideala avgränsningen bryts och symbo
len blir levande och skapande. Liksom Astarte är Merit vaknar 
en roman om det nödvändiga och livgivande illusionsbrottet. 

Astarte tematiserade motsättningen mellan bruksvärde och mer
värde och fäste uppmärksamheten på hur synen på kvinnans arbete 
och identitet förändrades, då produktionen för relia behov i den 
gamla samhällsordningen ersattes av marknadsproduktionen. I sym-
boliseringen i konsten kritiserar Karin Boye en komplementär 
ideologi, som låter önskedrömsuppfyllelsen i konsten kompensera 
ett reellt, socialt grundat missnöje och därmed avvärja en förändring 
av de faktiska förhållandena. Vad Karin Boye i Astarte främst vär
nar om är så att säga bruksvärdet i konsten, dvs konstens aktiva, 
kritiska, emancipativa funktion i samhället. I Merit vaknar kriti
seras den könsmoral, som utkristalliserats kring äktenskapsinstitu-
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tionen. Också här har industrialismen medfört att kvinnans reella 
arbetssituation förändrats på ett sådant sätt att den traditionella 
könsrollen inte kan fylla hennes liv. I symboliseringen i konsten 
har kvinnan avporträtterats i den komplementära rollen: hon har 
inkarnerat den manliga önskedrömmen och stått för den i absolut 
mening andra i könsrelationen. Vad Karin Boye i Merit vaknar 
gestaltar är villkoren för en ny könsmoral på en ny grund. Kvin
nan måste — medveten om sitt egenvärde — finna en metod i kons
ten att värna sitt eget seende och samtidigt kunna kommunicera 
det till andra. Bilder av kvinnor, som bekräftar de gamla köns
schablonerna, måste bytas ut mot bilder, som uttrycker det nya 
kvinnomedvetandet. När Håkan i Merit vaknar ser den puckelryg-
giga flickan, tänker han: »Att likna henne vid en madonnabild vore 
att göra henne orätt. Visserligen hade ansiktet madonnabildernas 
regelbundna drag, men jag har aldrig sett en madonna med den med
vetna segerglädjen i hållning och uttryck» (s 155). Här har Karin 
Boye funnit ett estetiskt uttryck för den nya kvinnoemancipatio
nens program. 

Merit vaknar var emellertid inte tillräckligt formellt nyskapande 
för att uppfattas som traditionsbrytande. När Karin Boye på nytt 
tar upp problemet för en människa och för en konstnär att leva i 
personlig och känslomässig sanning, slår hon det nya vinet på nya 
läglar. Hon bryter radikalt med det traditionella kvinnlighetsbe
greppet, det realistiska framställningssättet och framför allt med 
föreställningen om den heterosexuella kärleken som en given teore
tisk utgångspunkt för diskussionen om sexualitet. Detta ställer 
läsaren inför en konstnärlig gestaltning av verkligheten som reser 
större krav på hans eller hennes medverkan än Astarte och Merit 
vaknar. Den tidigare tematiseringen av kvinnans formella och per
sonliga frigörelse fullföljs i Kris av att Karin Boye tematiserar offer
problematiken i den ursprungliga ritens termer och därmed sym
boliskt återupprättar människovärdet och vördnaden för livet. 
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KRIS 

Jag ville ha väckt dig till en formlöshet 
som en formlös fladdrande låga, 
som finner till sist sin levande form, sin 
egen... 

Karin Boye 

Kulturkrisen och språket 

Brottet med den patriarkala gudsbilden, som Erik Blomberg för
ordade i sitt försök till en ny livsåskådning,75 försvårades av att 
manlighet och andlighet är oupplösligt förknippade med varandra. 
Georg Brandes bibehåller ett religiöst språkbruk, då han förkunnar 
genombrottstidens traditionsuppror: Den gudomliga anden motsva
ras av världsanden, vars förverkligande i det historiska skeendet 

n c 

skall medföra frihet, förnuft och medmänsklighet. Erik Blomberg 
avser att med sin efterkrigsdeklaration bryta med såväl idealism 
som individualism. Men också han dyrkar Guden-brodern inkarne
rad i människoanden, vars successiva förverkligande han ser som 
kulturkampens mål. Det är min avsikt att visa, hur Karin Boye i 
Kris tematiserar den kristna retoriken och avslöjar den som en 
historisk konstruktion: det är ett sent och kulturskapat formspråk, 
som inte omedelbart lämpar sig för att uttrycka den nya tidens 
djupa och omvälvande psykologiska upplevelser av livskamp och 
svårigheter med förståelsen av tillvaron. I analogi med Jane Harri
sons syn på de idealiserade och romantiserade homeriska gudarna, 
som inte längre representerar några religiösa föreställningar utan 
bara poserar som gudar, vänder Karin Boye tillbaka till ursprung-
ligare stadier i individens utveckling, i historien och i konstutövan
det för att finna ett språk för den nya humanismen — den nya and
ligheten — i tiden. Sitt mest radikala uttryck för kritik av de rådan
de förhållandena finner Karin Boye i tematiseringen av kvinnans 
problematiska närvaro vid uppror mot fädernas auktoritet och 
etablerande maktstrukturer. 

Genom den politiska utvecklingen och lagstiftningen i Tyskland 
skärptes könspolariseringen. I sitt nlirnbergertal några månader före 
Kris publicering hade Hitler öppet förkunnat förnuftet som man
nens dominerande egenskap och känslan som kvinnans. När Karin 
Boye väljer en djärvt experimenterande form i Kris gör hon det i 
medvetande om de hårdnande fördomarna, människoförminsk
ningen och livsföraktet i samtiden. Hon väljer att i själva det kon
kreta språkarbetet visa vad det innebär att ta orden (tecknen, ytan, 
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masken, skenet) för sanning och verklighet i stället för att se vad 
som ligger bakom och ger orden innebörd. 

Den poetiska metod, som Karin Boye beskrivit i »Språket bort
om logiken», har stora likheter med T S Eliots postulat om det 
objektiva korrelatet. Båda anser, att en bild — »image» — som för 
ett ögonblick håller samman ett tanke- och känslokomplex kan 
aktivera en känsloupplevelse i läsarens erfarenhetsbakgrund. För 
T S Eliot framstod den andliga döden som det största hotet i kul
turen. Den litterära utvecklingen hade enligt hans mening gått mot 
en allt mer intellektuell, abstrakt och på det formella inriktad dikt. 
Karin Boye diskuterar i en recension av en roman av H G Wells 
(Social-Demokraten 1.11.1934), tidens ensidiga intellektualism. Att 
förneka eller degradera de väldiga irrationella krafter, som tänkandet 
ännu inte kartlagt, ter sig för henne som en dålig lösning. Konstnä
ren har i stället till uppgift att delta i utforskandet av förhållandet 
mellan tanke och känsla. Karin Boye uppfattar inte frågan som ett 
individuellt psykologiskt problem utan som ett viktigt samtids
problem, ett kärnproblem för kulturen själv. 

Djuptendensen i Kris består enligt mitt förmenande av ett 
närmande mellan fantasi- och känsloliv till den tanke och livshåll
ning, som uttrycks. Detta sker mot bakgrund av en konkret gestal
tad social situation. Den flerskiktade och självkommenterande 
texten bygger upp en spänning, som ytterst gäller konstens egna 
möjligheter att fungera som en progressiv och radikal kraft i kul
turen. 

Genom att knyta kvinnlighetsproblematiken till överordningen 
av intellekt, abstraktion och rationalitet förankrar Karin Boye sin 
kritik av rådande maktförhållanden i verkligheten. Samtidigt sker 
en revitalisering av en romantisk dröm om helhet, kärlek och 
gemenskap. I den nya psykologins termer tecknas samspelet och 
växelverkan mellan ideal och verklighet, mellan det »höga» och det 
»låga», mellan själ och kropp. I utvecklandet av ett språk för sin 
verklighetsupplevelse skapas subjektet i den berättade historien. 

Auktoritetsuppgörelsen i Kris genomförs med hjälp av tecken 
och symboler. I stället för att vara absoluta och entydiga represen
tanter för eviga sanningar tas symbolerna i bruk i romanen. De an
vänds för att gå i dialog med verkligheten. Frågan gäller då inte 
längre: Vad betyder den här symbolen? utan Hur fungerar den här 
symbolen i verklighetsbearbetningen? Låser den tänkandet eller 
genererar den nya innebörder? Skapar den ny verklighet?7 7 

Det objektiva korrelatet — de bilder, liknelser och händelser 
som skall översätta själen, får speciella förtecken, då det handlar om 
kvinnors liv, sexualitet och kreativitet. Genom att beskriva sin egen 
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födelse till skapande människa ger Karin Boye i Kris en bild av den 
emancipation, det systembrott, som hennes modernismprojekt 
ytterst syftade till. 

Med sin teknik, som kännetecknas av illusionsbrott, subjekti
vism, en uppbruten kronologi och en »ologisk» struktur, kan Kris 
sägas vara en programmatiskt modernistisk roman. David Lodge 
har med utgångspunkt i Roman Jakobsons karakteristik av den 
realistiska framställningen som metonymisk och den romantiska 
eller symboliska som metaforisk föreslagit en undersökning av 
själva polväxlingen i den modernistiska prosan som ett relevant 
forskningsfält.78 Någon sorts logisk eller narrativ kontinuitet på 
kombinationsaxeln krävs enligt David Lodges mening för att det 
modernistiska bruket av den metaforiska principen skall bli 
meningsfull inom prosan. Det intressanta blir att jämföra den tradi
tionella metonymiska framställningen med den förändrade roll den 
metonymiska principen spelar, då metaforen blir dominerande för 
meningsproduktionen. 

Ett sätt att studera det nya skrivsättet är att undersöka sam
spelet mellan metonymiska tekniker och det metaforiska framställ
ningssättet. Astarte och Merit vaknar använder analogin som litterär 
teknik, men har kvar mycket av den traditionella romanens klara 
åtskillnad mellan vad som är bokstavligt närvarande och vad som är 
illustration. I Kris består analogin som litterärt grepp av en mång
fald eller synestesi, som ställer helt andra krav på läsarens med-
skapande. När formspråket närmar sig kaos förmedlar det en känsla 
av desorientering, katastrof och upplösning. Formexperimenten 
pekar in mot ett djupt kulturellt dilemma: problemet med att bygga 
upp strukturer, att använda språk och att skapa form. 

I många fall är relationen mellan kaos och ordning uttryckt i 
blindhet och seende. Inte den konventionellt uppfattade goda 
synen med sitt självklara kategoriseran de, utan vad »den blinde» ser 
av nyupptäckta samband blir ett sätt att komma närmare livet. 
Förklaringen är, att ett sådant seende erbjuder en helt ny filosofi, 
som även omfattar möjliga och ovissa fall. Intresset för den egna 
romanens teknik och fiktionalitet, förändringen av spatiala och tem-
porala relationer, ironiska och mångtydiga sätt att utforska verklig
heten, liksom det metaforiska skrivsättet ställer konstens egna 
medel och funktioner i centrum och kräver läsarens medverkan för 
att få mening. Modernismens ironi gäller det kaos och den avgrund, 
som ligger bakom och är villkor för den konstnärliga skapelsen. 
Olika litterära tekniker används för att visa inskränktheten i de 
mönster vi är i stånd att konstruera. 

När Erik Mesterton recenserar Karin Boyes roman Kris i The 
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Anglo-Swedish Review^9 framhåller han den avgörande skillnaden 
mellan den och de romaner som samtidigt skrevs inom »the 'primi
tivist' school of phallic worshippers». Karin Boyes roman uttrycker 
upplevelsen av liv som växande och sökande. Framställningen är 
fokuserad på en enskild individs medvetande. I primitivisternas 
romaner — Erik Asklunds Fanfar för fem trumpeter, Artur Lund
kvists Floderna flyter mot havet och Gustav Sandgrens Samuel — 
beskrivs ett liv, som hotas av förtvining. Problemet gestaltas genom 
typifierade människor och känslor. Utan att förringa primitivister
nas romaner framhåller Erik Mesterton Karin Boyes Kris som ett 
enastående konstverk: 

The profundity of the theme, and the fearlessness and spiritual grace of 
the author's mind have produced a book which is unique in Swedish litera
ture. Karin Boye's achivement is a tremendous one, in the original sense 
of the word, not only by virtue of its emotional range and power /.../ but 
also on the heroism, humility and serenity which are part of the experi
ence it presents. 

I en studie, som utfördes 20 år senare, sammanställs Karin Boye 
också med en grupp manliga författare och skiljs ut på ett markant 
sätt. I en artikel i Samlaren diskuterar Josua Mjöberg, hur fem sven
ska diktare 1920—1950 behandlat motivet »det förnekade mörk
ret».81 Pär Lagerkvist beskrivs som den försvarsadvokat för det 
förnekade mörkret, den förmenta ondskan i människans inre, som 
under åratals arbete med balansen mellan apolliniskt och dionysiskt 
blir den diktare, som når fram till den mest optimistiska synen på 
människans möjligheter att överbrygga sina motsatser. Enligt Josua 
Mjöberg kommer Karin Boye i De sju dödssynderna i ärlig kamp 
med sig själv fram till ett allt djupare bejakande sin egen mörker
sida, »som till slut förlänar gudomlighet åt dess oumbärliga väsen 
men själv går under i kampen».8 ^ Bertil Malmberg kastar sin pla-
tonska ballast åt sidan i ett lössläppt upphöjande av det demoniska i 
sitt väsen och i lawrensk efterföljd betraktar denna sfär som en 
försummad kult i en gammal helig religion. Artur Lundkvist pre
dikar med sin användning av motivet de djuppsykologiska lärorna, 
han talar om ett ofrånkomligt livsproblem »djupt och eggande 
personligt».83 Johannes Edfelt söker i klassisk anda försona män
niskans dag- och nattsida. Redan en hastig blick visar, att de manliga 
skalderna med det kulturfilosofiska motivet anses behandla all
mänmänskliga livsproblem, medan det hos Karin Boye stannat i en 
privat problematik, kampen med hennes egen mörkersida. 

Genom att följa det konkreta språkarbetet i Kris avser jag att 
mot bakgrund av kulturkrisen belysa såväl Karin Boyes form av 
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primitivism som hennes förhållande till »det förnekade mörkret». 
Utifrån bestämda historiska förutsättningar gestaltar Karin Boye en 
konfrontation mellan livsåskådningar och en förskjutning av ideal. 
Textens flerskiktade och självkommen te rande karaktär står cen
tralt i min undersökning. Speciellt intresse kommer att ägnas 
intertextualiteten, det sätt på vilket Kris går i dialog med andra 
texter, och tematiseringen av den problematiserade läsarroll, som 
blivit följden av att konstens relation till verkligheten inte längre 
framstår som entydig och okomplicerad. Jag kommer att fästa stor 
vikt vid hur Karin Boye i sitt modernismprojekt förbinder det 
kvinnliga med nya radikala tankeformer. 

Kris som kvinnlig utvecklingsroman 

I utvecklingsromanen som genre är manlighetsnormen dominerande. 
Få forskare har tolkat innebörden av att kvinnan i utvecklings
romanen har framställts som en statisk typ, en »naturlig» kategori, 
någon som inte utvecklas. Karin Boye framställer i Kris kön som en 
av tillvarons viktigaste struktureringsprinciper och ifrågasätter 
rådande maktförhållanden. Romanen är ett tidigt bidrag till beskriv
ningen av problemet med kvinnors socialisering med utgångspunkt 
från psykoanalytisk teori. Traditionellt socialiseras kvinnor till en 
identitet, där omsorgen om andra sätts främst. Rollen innebär att 
utveckla personliga relationer och ansvarskänsla gentemot andra 
människor. Det problematiska för många kvinnor är att de häri
genom kan komma att förlora sina gränser gentemot andra. 

Kris är en roman om en ung kvinnas utveckling till att bli sub
jekt i sin egen historia. I motsats till den humanistiska ideologi, som 
förutsätter att subjektet existerar från början, kontrollerar sina 
handlingar och gör sina val, betraktas subjektet i den psykoanaly
tiska teorin som något som endast låter sig beskrivas i förhållande 
till det omedvetna och sexualiteten. Varken det omedvetna eller 
sexualiteten betraktas som några från början givna storheter. De är 
konstruktioner, företeelser med historier. Det mänskliga subjektet 
förstås inom ramen för dessa historier. 

Fram till 1920 rörde sig de få idéer om kvinnlighet som Freud 
uttryckte kring oidipuskomplexet. Fasen 1920—1940 domineras 
däremot av utforskandet av sexualiteten i relation till den särskilda 
frågan om könsskillnadernas natur. Freud själv ifrågasatte tidigt 
idén om en normativ sexualitet. När Freud i sina senare skrifter 
formulerade om oidipuskomplexet och lät kastrationskomplexet 
bli teorins centrala begrepp förändrades också uppfattningen av 
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sexualdriften: begreppet »bisexualitet», som Freud tidigare använt, 
kom att stå för själva könsuppdelningens stora osäkerhet.84 Den 
vikt Freud tillmätte kastrationskomplexet väckte en våldsam debatt 
och alternativa förklaringsgrunder till könsskillnaden lanserades. 

1934 har det således uppstått en kris i beskrivningen av hur 
könsidentitet uppnås. Från en säker naturgiven självklar position 
har det mänskliga subjektet genom Freuds upptäckter slungats ut 
i osäkerhet och kaos. Karin Boye berättar i Kris om sin egen till
blivelse som subjekt. Hon följer Freud genom att bryta med upp
fattningen av könsidentitet som självklart given. Hon beskriver 
definitionen av normal sexualitet som en ordning, bestämd av för
bud och lag. Identiteten uppfattas som något som föreskrivs eller 
påbjuds i den rådande kulturella ordningen. 

Den problematiska frågan om det naturliga och automatiska i 
den heterosexuella drivkraften aktualiserades av att könsdrift i 
den psykoanalytiska teorin omöjligt kunde identifieras med fort
plantningsdrift. Så länge sexualiteten definierades som uteslutande 
manlig hade inte kvinnors förhållande till varandra uppfattats som 
något hot mot den i äktenskapet institutionaliserade heterosexuali
teten. Kvinnor tilläts knyta starka vänskapsband med varandra och 
de tilläts ett brett register av uttryck för tillgivenhet mot varandra. 
Som Lillian Fadermann beskriver i sin bok Surpassing the Love of 
Merfi^ var kvinnors romantiska vänskap en uppburen institution 
på 1800-talet. Upptäckten av den kvinnliga könsdriften förändrade 
synen på kvinnors vänskap och kärlek. I samband med kvinnors 
ökade möjligheter till yrkesarbete och inflytande i den offentliga 
sfären växte sig kritiken av alla kvinnliga självständighetssträvanden 
stark. Beskyllningar för okvinnlighet och lesbiskhet riktades mot 
såväl yrkeskvinnor som feminister. 

Den amerikanska nyfeminismen uppmärksammade tidigt den 
teoretiska gränsdragningen mellan lesbiskhet och heterosexualitet. 
I gruppen »Radicalesbians» uppsats »The Woman-Identified Woman», 
som publicerades 1970, beskrivs homosexualitet som en biprodukt 
av ett allmänt accepterat rollbeteende baserat på kön. »Lesbisk» 
är enligt gruppen en beteckning mannen sätter på varje kvinna, som 
vågar vara hans like, som vågar utmana hans privilegier och som 
vågar hävda sina egna behov. Den amerikanska nyfeminismens 
självständighetssträvanden kallades snart lesbiska, vilket togs som 
bekräftelse på att »kvinna» och »person» fortfarande är kontradik-
toriska termer. De lesbiska radikalfeministerna menar, att kvinnor
na kommer att reduceras till enbart könsvarelser, om de inte bryter 
med föreställningen att det enbart går att utveckla en kvinnlig iden
titet i relation till män. Alternativet är att kvinnorna själva definie-
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rar sin identitet genom att utveckla ett nytt medvetande om och 
tillsammans med kvinnor. 

Kris är en roman, som bryter sönder och ändrar patriarkala 
strukturer, låter en kvinna vara en annan kvinnas kärleksobjekt och 
visar hur en kvinna vinner självständighet genom att identifiera sig 
med en kvinna. Som Jette Lundbo Levy i en diskussion av Doris 
Lessings roman Children of Violence påpekat är en kvinnlig utveck
lingsroman inte att betrakta som en ömvändning av den traditio
nella utvecklingsromanen med en manlig hjälte. Den är något 
radikalt annorlunda. 

Det bliver en praecis beskrivelse af kvinders kamp for over hovedet at 
komme frem til at opleve sig selv og omverdenen, samfundet og det 
politiske, altså se sig selv som historiske vaesner — uden at opleve det 
gennem maend og bundet til et familiemonster, og uden de forestillinger 
om normalitet og politik, der udelukkende er styret af maend. Hele er-
faringssammenhaengen omkring kampen for at blive sig selv bliver bestem
mende for livsanskuelsen.8^ 

I Kris skildras inte något parförhållande mellan kvinnor. Däremot 
får läsaren följa den individuationsprocess, som föregår etablerandet 
av ett lesbiskt förhållande. Att problematisera heterosexualiteten 
som det »naturgivna» leder i Kris till en brytning med det tabu
belagda. överskridandet av de av samhället fastslagna gränserna gör 
att den unga kvinnan i romanen inte kan stödja sig på några kända 
modeller utan måste hämta sin sanning ur den egna erfarenheten. 
Självständigheten växer fram ur det ansvar hon måste ta för sig 
själv och sitt liv. Senare feministisk och psykologisk forskning ger 
Kris den teoretiska referensram, som saknades 1934. Simone de 
Beauvoir hävdar i Det andra könet, att homosexualitet inte är ett 
förutbestämt öde utan snarare en attityd, som valts i en bestämd 
situation.87 Adrienne Rich förklarar att heterosexualitet är en poli
tisk institution, som påtvingats kvinnor.88 Eva Ethelberg beskriver, 
hur kvinnors personlighetsutveckling är beroende av hur de löser 
problemet med att förhålla sig till manlig dominans.89 

I uppgörelsen med den idealistiska människosynen i Kris spelar 
problematiseringen av heterosexualiteten en avgörande roll. Jette 
Lundbo Levy menar, att beskrivningar av lesbiska förhållanden är 
kätterska mot bakgrund av de förhärskande platonska föreställ
ningarna om sexualitet och kärlek som liktydigt med att smälta 
samman och bli till ett väsen. »Det er beretninger om, at forand-
ringen netop må indebaere, at man kan blive til to i stedet for de 
opslugningsmekanismer og undertrykkelsesstrategier der g0r at 
man bliver til en».9^ Den experimenterande litterära formen tillåter 
den lesbiska författaren att uttrycka sin erfarenhet genom att låta 
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läsaren ta del av en process, där ett jag växer fram. Givetvis blir 
tolkningen av romanen beroende av läsarens förmåga att uppfatta 
den institutionaliserade heterosexualiteten som ett uttryck för 
patriarkal dominans. 

Kris som kvinnlig utvecklingsroman är en beskrivning av en 
socialisationsprocess. I Merit vaknar hade försöket att beskriva en 
ny könsmoral på ny grund misslyckats på grund av att kvinnans 
självständighetssträvan helt enkelt inte uppfattats. Äktenskapet 
som institution och den heterosexuella kärleken som naturgiven 
problematiserades inte utan förblev de strukturer, som i samtids
receptionen gav romanen mening. I Kris går Karin Boye till en 
flickas tidiga uppväxt och den kris hon går igenom vid inträdet i 
vuxenvärlden. Skärpningen av motsättningen mellan självuppgivelse 
och självhävdande i romanen uppfattades i samtiden som utmanan
de, eftersom varken litterära konventioner eller kärleksbegreppet 
gav några trygga avsläsningsmodeller. Kvinnlighetsbegreppet blir 
i stället avgörande för läsningen. 

Grundmönstret i romanen 

I sin diskussion av Thomas Manns Josefserie91 beskriver Karin 
Boye, hur myten strukturerade livet under patriarkernas dagar 
genom att människorna såg sitt öde beskrivet i folkslagets myter 
och legender. Också den moderna tidens människa, som beskrivs i 
Kris, lever omgiven av myter. Den avgörande frågan i romanen är, 
om dessa myter är historier, som man i sitt liv vill agera efter eller 
ej. Kvinnomyten blir testfallet. Ett alternativ till den påbjudna rol
len — ett liv i resignation och självuppgivelse — är att återvända till 
den ursprungliga, bakomliggande riten och i en ny självförståelse 
också tillägna sig världen på ett nytt sätt. Romanen Kris griper 
tillbaka på de rester av den eviga myten — sagan om guden som dog 
och åter uppstod — som Karin Boye menar lever kvar i allas med
vetande.92 I Karin Boyes berättelse är det den idealistiska uppfatt
ningen av jaget, som måste dö, för att en ny uppfattning av skapan
det av mänsklig identitet skall kunna tränga igenom. Liksom i 
Astarte och Merit vaknar står en kvinnlig huvudperson i centrum 
för intresset, vilket konkretiserar framställningen, men inte enligt 
min mening borde begränsa dess anspråk på allmängiltighet. Tvärt
om iscensätter Karin Boye i Kris sina egna idéer om en nödvändig 
psykologisk nyorientering och omvärdering på ett sätt som på
minner om de av henne beundrade genombrottsförfattarna.93 

I en tematisk studie av Kris har Birgitta Svanberg betonat ver
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kets grundkaraktär av existentiell frigörelsekamp.94 Hon placerar 
Malin Forst, huvudpersonen i Kris, i raden av andra romanhjältin
nor, som vandrat mot frihet och självständighet — en Hertha, en 
Selma, en Alberte.95 Malins utveckling leder fram till att hon kan 
se sanningen om sig själv i ögonen och att hon vågar bejaka den. 
I självsynen ingår medvetandet om att känslorna för en kvinnlig 
seminariekamrat är av erotisk natur, vilket 1934 innebar, att de var 
totalt förbjudna. De var inte bara moraliskt förkastade av samhäl
let utan kriminaliserade. Visserligen förelåg 1933 en motion om 
strafflindring, där homosexualitet föreslogs klassificeras som sjuk
dom — men motionen fälldes i båda kamrarna. Birgitta Svanberg 
framhåller, att Malins frigörelseprocess också kan avläsas som en 
kamp för rätten att själv benämna och definiera sin verklighet. 
I genomskådandet av lydnadsetikens djupare innebörd ligger också 
fröet till en politisk medvetenhet. 

Jag avser att följa utvecklandet av Karin Boyes modernismpro
jekt utefter följande huvudlinjer: 

1. Malin Forsts väg till en positiv kvinnlig identitet. 
2. Utvecklingen av en kvinnlig författar- eller offentlighetsroll, i 

romanen konkretiserad i lärarrollen. 
3. Textens uppbyggande av en läsare genom det förhållningssätt 

till problem och uppgifter i den sociala verkligheten, som gestal
tas i verket. 

Den kris romanens huvudperson genomgår följer den ursprungliga 
ritens mönster så som det enligt Jane Harrison konventionaliserats 
i de antika mysteriespelen: Agon, kampen med fienden, åtföljs av 
pathos, fallet, vilket är dramatiseringen av »att bära ut döden». 
Det tredje ledet, anagnorisis, återuppståndelsen eller igenkännandet, 
som vid årsfesterna symboliseras av att trädet med sin nyutspruck-
na lövprakt bärs in som bevis på att livet ännu en gång återvänt, 
omtalas oftast enbart i mysteriespelen och ageras inte ut.96 

Det rituella mönstret beskrivs i romanen i bilden av det bländ-
vita, förtärande ljuset, som bryter en själ i bitar och sedan fogar 
samman dem till nytt liv. Genom denna struktur har romanen an
knytning till »Nattens djupa violoncell». Mönstret förenar de olika 
utvecklingslinjerna i romanen. Malin upplever Kellgrens dikt »Den 
nya skapelsen», varifrån bilden sägs vara hämtad, som ett vittnes
börd om kärleken som en omformande kraft i en människas liv. 
Samtidigt beskriver bilden inspirationens och bearbetningens olika 
faser i det konstnärliga skapandet. I texten beskrivs också en annan 
läsarreaktion än Malins. För rektor Meiling framstår inte Kellgrens 
dikt som den brinnande busken. Hon beskriver dikten med orden 
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»tant de bruit pour une omelette!» Den som inte själv drivs av läng
tan efter förändring ser i nyskapelsens under bara tomma ord. 

Det rituella mönstret i romanen kan tecknas på följande sätt: 

DÖ... 

I. Upplösningen av jaget 
1. Förälskelsen. Genombrytandet av jagets gamla gränser och för

svar. 
2. Regressionsfasen, överlämnandet åt icke medvetna krafter. 
3. Förutsättningslöst överlämnande åt sättet att vara i världen, 

som texten erbjuder. 

...OCH BLIV 

II. Nyskapelse av jaget 
1. Verklighetskonfrontation. Realitetsanpassning. Läkningsprocess. 
2. Bearbetning. Tolkning av bilder från det omedvetna. Benämning 

av verkligheten. 
3. Se mönstret i texten. Förstå sina egna resurser och möjligheter 

i världen på ett nytt sätt. 

Grundmönstret i romanen var inte främmande för samtidspubliken. 
Poul Bjerre hade i sitt rikhaltiga psykoanalytiska författarskap lagt 
huvudvikten vid polerna död och förnyelse. Anknytningen till 
mysteriereligionens människouppfattning hade aktualiserats dels 
genom översättningen av James Frazers Den gyllene grenen 1925, 
dels genom Anders Nygrens verk Den kristna kärlekstanken genom 
tiderna, som utgivits 1930. Bägge hade varit föremål för intresse 
i den svenska kulturdebatten. 

Dialogformen 

Den övergripande symbolen för det jag, som måste dö, är RÖSTEN 
från ovan, vilken är den enda som tillåts ge mening åt huvudperso
nens liv. Parallellt är det denna röst, denna subjektivitet, som i den 
klassiska hermeneutiken varit den enda meningsskapande principen 
i litteraturen. Läsaren av Kris tvingas inse följderna av att under
kasta sig denna enda auktoritet för tolkning av psyke, text och till
varo. För att få kritisk distans till den enda rösten krävs en röst, 
som går i dialog med den. Den absoluta sanningen utmanas i roma
nen av Malins uppsplittring i två jag, av genomskådandet av de 
institutionaliserade rollerna som mor och lärarinna och av de tyst-
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nader, tecken, röster och figurer som i texten tränger sig in vid 
sidan av den tidigare allenarådande rösten och kräver sin plats vid 
tolkningen. 

Romanen Kris är uppdelad i tre rubrikgivna dialoger. Dialog I 
heter »Om sunda ideal», Dialog II »Om de fromma ordens betydelse» 
och Dialog III »Om Malin Forst». I den första diskuteras gränsdrag
ningen mellan sjukt och friskt i människouppfattningen, i den andra 
den institutionella förankringen av den absoluta sanningen och i 
den tredje relevansen av dessa två diskussioner för den föreliggande 
romanens del. Den första dialogen omfattar 60 sidor, om inled
ningsscenens fyra sidor räknas in, den andra 41 sidor och den tredje 
endast sju. Den första delens längsta avsnitt är de realistiska fram
ställningarna av den unga seminaristens besök hos kristendoms
lärarinnan och nervläkaren. Den andra delens längsta sammanhängan
de realistiskt framställda delar är den inledande historiska scenen 
mellan Patern och Munken och den direkt efterföljande mellan 
seminariets rektor och Malin Forst. Dessa fyra scener har en gemen
sam struktur i fråga om dialogen: orden verkar inte att vara gång
bar valuta mellan de talande. De orienterar sig utifrån helt skilda 
inre kartor och kan därför inte förstå varandra. Av detta riktas in
tresset på vad dessa inre kartor kan vara för något och hur läsaren 
av romanen skall kunna svara på den som tilltal. Detta utvecklas i 
den korta tredje dialogen. 

En övergripande typ av dialog är den dialog mellan olika texter, 
som förs inom texten. Skrivsättet bidrar till ett brott med före
ställningen om ett färdigproducerat meddelande från författaren till 
läsaren, ett budskap som skulle ligga gripbart i texten och utgöra 
dess »mening». I stället blir texten en konkretisering av en menings-
skapande process. Texten artikuleras på andra texter, den refererar 
till andra texter, den bär spår av texter och hotar ibland att helt och 
hållet glida över i andra texter. Eftersom romanen är en skapelse
berättelse är det avgörande för förståelsen av texten att se hur den 
på en självkommenterande nivå skapar en analogi mellan sig själv 
som litterär skapelse och andra litterära verk, dvs hur den medve
tet är konstruerad i fiktionens egna termer. Genom form, stil och 
språk relaterar romanen sig till andra litterära uttryck och stryker 
under deras fiktiva karaktär och deras olika sätt att uppfatta och 
konstruera sin världsbild. Den övergripande textdialogen handlar 
om en kultur, som mist sin integritet och som tvingar författaren 
till en reintegration. Det har uppstått en kris i berättandet, eftersom 
det poetiska jaget förlorat sin av tradition givna innebörd. 

Den process, som teckentolkning innebär, förändras inom 
romanen från en enkel självklarhet i inledningsscenen till den pro
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blematiska situation, som råder i slutscenen, då konstnären lämnat 
det gamla systemets bedrägliga trygghet och är fri att pröva kons
tens samband med livet och skapa ny mening tillsammans med sin 
läsare. Krisen i språket och uppbrottet från den gamla ordningen 
gör det möjligt för den kvinnliga stämman att delta i skapandet av 
ny mening i en ny ordning, det förändrade sättet »att se», den nya 
medvetenhet konsten kan skapa. I stället för att tecknet (bilden, 
symbolen) har en stabil, entydig fastlagd betydelse i texten utveck
lar författaren en speciell symboluppbyggnad, där kopplingen mel
lan tecknet och det betecknade sker inför läsarens ögon och kon
texten utgörs av det aktuella verket. Om man med Gunnar Brandeli 
förstår språket bortom logiken som att logiken som strukturgivare i 
i det poetiska språket skall ersättas av symbolerna, kan inte symbo
lerna ha en fastlagd innebörd från början. De måste förstås som 
redskap för utvecklandet av ny mening. En destruktion av det 
gamla meningsskapande mönstret i språket föregår processen att 
integrera delarna i en ny helhet. Möjligheten att på detta sätt över
skrida tecknet (ordet, jaget) har som sin andra sida faran av form
löshet, jagupplösning och brist på mening. 

Dialogerna i Kris kan således indelas i följande huvud
grupper. 

1. Dialog mellan fiktiva personer i texten. 
2. Dialog mellan texten och andra texter. 
3. Dialog mellan texten och läsaren. 

Den ursprungliga modellen för dialogformen är Platons dialoger om 
förhållandet mellan idéernas värld och sinnevärlden. I den svenska 
litterära traditionen har Ellen Key tagit upp dialogstilen i Almqvists 
efterföljd.9 7 I Tankebilder, 1898, skriver Ellen Key en jaktslotts
dialog om målet för den andliga utvecklingen. Det förs även en 
diskussion av konstkritik. Kris företer en strukturlikhet med Tanke
bilder genom sin dialogteknik, kulturdebatt, diskussionen av män
niskoideal och tolkning av konst. Förskjutningen i fråga om figurer 
och ideologiska aspekter som utvecklas i möte med varandra be
tingas av tidsfaktorn. Fakta visar ett nytt ansikte och detta måste 
innebära att också värdena förändras, säger humanisten i den in
ledande dialogen i Kris. 

Den nyupptäckt, som Karin Boye tillmäter den största betydel
sen i tiden, är den nya djuppsykologin. Sexualitetens och det omed
vetnas betydelse och den förändringspotential som låg i socialise
ringsprocessen utvecklas i Kris i den dialog som förs mellan flickan 
och omgivningen. Detta tillåter de sociala faktorerna — familj, 
skola, kyrka, samhälle — att få en betydelse för den skildrade kri-
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sens utformning och förlopp, som skulle ha gått förlorad i ett iso
lerat individualpsykologiskt perspektiv. I Kris hör flickans och de 
vuxnas problem samman, hennes individuella situation vävs sam
man med de olika institutionernas maktutövning. Två uppfostrings-
ideal och två människoideal ställs mot varandra i Kris: lydnadens 
och olydnadens människor. Karin Boye använder sin psykoanaly
tiska kunskap för att visa att socialisering till »olydnad» mot en 
etik, som inte längre tjänar livets sak, är den enda förutsättningen 
för nytänkande, kritisk granskning och därmed utveckling. 

Att på detta sätt kritisera maktspråket inom psykologin — det 
hårdnande biologistiska betraktningssättets följd — i psykoanalysens 
egna termer är mycket verkningsfullt. Att socialiseringen till kritiskt 
tänkande och solidaritet också måste gälla kvinnor betonas i Karin 
Boyes behandling av problemet. Karin Boye axlar den krävande 
vuxenrollen som gränssättare och verklighetsrepresentant genom att 
som författare inte predika normer utan konkret uttrycka en livs
hållning, som läsaren kan leva sig in i, gå i dialog med, utifrån sina 
egna erfarenheter. 

Inledningsscenen 

Karin Boyes roman Kris inleds med en scen, som preciserar det 
absoluta. Guds vilja, Logos i dess fullständiga teologiska betydelse, 
beskrivs som bestämmande för det sociala livet, människouppfatt
ningen och konsten. Det huvudpersonen ser är klart och tydligt 
kategoriserat i motsatser, som utesluter varandra: det inre och det 
yttre, det heliga och det profana, konsten och livet. Idealet är över
ordnat verkligheten och ordet är bärare av en absolut och entydig 
betydelse. Symbolerna sjunker in i den unga seminaristens vilande 
och väntande själ. Gud är allt — själv önskar hon bli till intet, dö 
bort, bli till luft som släpper igenom solljuset/gudsviljan. En statisk, 
polariserad, hierarkisk ordning råder. Genom att det betecknande 
uppfattas som identiskt med det som betecknas uppnås full kon
troll över tecknet som helhet. 

Bönsalen, där den tjuguåriga Malin Forst sitter, är genom sina 
fyra väggar ett klart avgränsat kulturrum. Tiden det tar för henne 
att i bön kämpa sig från världens oro och splittring till den inre 
friden och helheten preciseras till tjugu minuter. Malin upplever 
sig som en hel människa, uppfylld och överströmmande av kraft. 
Det projekt som skisseras för berättelsen är om hon skall kunna 
bevara sitt harmoniska tillstånd under den kommande vårterminen, 
som är hennes avslutande läroår. Själv hyser hon inga tvivel om att 
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det skall lyckas: avskild från världen kan hon inte beröras av den. 
Gestaltningen av romanens huvudperson i inledningsscenen visar 

henne som passiv, objektgjord och auktoritetsbunden. Med ett 
tredje persons pronomen, »hon», introducerar berättaren Malin 
Forst. Texten är inte bildrik, men den handlar om bilder och sym
boltolkning. Den icke namngivna flickan betraktar de av konstnären 
Hjortzberg skapade målningarna, som löper längs bönsalens väggar. 
Bilderna och symbolerna är aktiva: de uttrycker sanningen, de ger 
värme, de skapar mening, de binder samman människor från olika 
tider, de sjunker ner i hennes själ. Den tomma kortväggen i bön
salen är också aktiv. Den påminner Malin om en dröm hon haft om 
Mysterium Magnum,det »bildlöst enkla» stora målet i livet: utplånan
det av den egna viljan. Malins enda aktiva rörelse är att böja sitt 
huvud och be sin ordlösa bön om total underkastelse under Guds 
vilja. 

Avståndstagandet från världen betonas av att Malin aldrig bad 
om något som hade med verkligheten att göra. Till och med Malins 
önskan blir passiv genom att hon alltid ber om självutplåning. Hon 
begär att bli böjd till ett lydigt redskap. Malins passivitet, tomhet 
och viljeuppgivelse måste vara total för att Gud skall kunna bli allt. 
Gud ensam är subjekt. Malin är objekt. 

Objektgörelsen av andliga värden erbjuder en parallell till Malin 
som »käril» och »verktyg». Kulturtraditionens framställning av heliga 
sanningar betecknas som ett ornament eller stiliserat smycke. 
Pelikanen, kalken, skeppet på målningarna är som symboler »glim
mande guld». Drömmens Mysterium Magnum ges en välavgränsad 
betydelse som »målet». Bönen är en förflyttning från en plats till 
en annan. Friden och välsignelsen Malin uppnår har en konkret 
karaktär: den är hennes rustning, hennes skydd mot världen. Vilje-
uppgivelsen är hennes »offer». Malin ber oftast utan ord. Bibeln, 
mäster Eckehart och psalmboken är de åberopade auktoriteter, 
vars röster skall tala i hennes tystnad. 

För min analys är textens beskrivning av symbolerna och deras 
tradering av stor vikt. Åt de fromma bilderna har »århundrade efter 
århundrade givit ny värme av sitt nya liv och ny mening ur sin nya 
erfarenhet» (s 5 f). I denna tradition vill Malin inordna sig. En be
skrivning av konstens relation till den historiska verkligheten och 
egna erfarenheten finns således redan i romanens inledning. Upprep
ningen av »ny» och »nya» är signalord: en levande tradition kan bara 
upprätthållas genom nyskapelse. När Malin avläser symbolerna i 
ett entydigt religiöst perspektiv låter hon inte den nya tiden eller 
det egna livet påverka tolkningen. Hon ser det hon skolats in i att 
se. Hon vet att spikarna och törnekronan inte är något vackert i 

226 



verkligheten, inte något romantiskt, inte något som omgivningen 
böjer sig för. Just därför måste den överförda betydelsen vara teck
nets enda betydelse, det enda det som symbol kunde stå för. Det
samma gällde pelikanen, kalken och skeppet på målningarna. Vill
koret för att symbolerna skall framstå som »bräddade med mening 
och sammanhang» är att alla associationer till liv och verklighet ut
plånas. 

Den mer allmänna beskrivningen av bildernas och symbolernas 
betydelse för Malin föregår och bestämmer också hennes upplevelse 
av den egna drömmen och det egna livet. Orden har mist alla 
konnotationer till natur (törnekrans, pelikan, vatten), till kvinnlig
het (associationer till moderlighet och födande) och till funktion 
(brunn, kalk, skepp). Även tomheten (den odekorerade kortväggen 
i bönsalen, det inre rummet i kyrkan, Malin själv) är utfylld med en
tydig mening. Malins funderingar över det paradoxala i vissa symbo
ler visar bara på mänsklig oförmåga att förstå meningen med livet av 
sig själv. Det har heller ingen betydelse för Malin om rösten, som 
svarar henne i drömmen, tillhör religionshistorikern, som visar 
henne runt i kulturens stora byggnad, eller om den kom från ovan 
eller från hennes eget inre: meningen är ändå entydigt densamma. 
De avslutande schablonbilderna av själens sinande källor och 
himmelens regn ansluter sig till avsnittets bibel- och psalmboks
citat. Mycket effektfullt kommer så slutraden: »Detta var Malin 
Forst, tjugu år». 

I inledningsscenen möts två texttyper: dels en traditionell 
kristen uppbyggelsetext med citat ur bibel och psalmbok, dels en 
text, som ger en bild av en glödande trosviss novis. Drömmen om 
Mysterium Magnum är ordagrant återgiven från det första avsnittet 
av den unga Karin Boyes kristna dagbok, daterat den 4.6.1919. 
Även beskrivningen av bönen och viljeuppgivelsen i Gud är hämta
de därifrån. »Dig allena, Du ende, tillägnas denna bok» inleds dag
boken. I extatiska ordalag varieras i det tretton sidor långa avsnittet 
en önskan om att få leva med, för, i och genom Fadern och Sonen 
(eller Ordet): »Han är allt, Uppehållaren, Källan och Varat självt». 
På så sätt blir den kristna diskursen traderad i den intima dagboks
anteckningen. Femton år senare är användningen av dagbokstexten 
ett sätt att visa, hur traditionella kristna föreställningar strukture
rade den unga kvinnans andliga erfarenheter. Även konstens språk 
och drömmens språk bestäms inom den religiösa diskursen. 

Malins trygghet nås genom avgränsningen från den yttre världen. 
Scenen upprepar motivet med det förnekade mörkret från »Den vita 
drömmen» i Ast art e och änkan Merits självavgränsning, så länge hon 
definierade sitt liv som synonymt med sitt äktenskap. Det rituella 
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mönstret i Kristi offerdöd upprepas av Malins upplevelse av att 
allt helas och renas var gång hon helt bär fram sin vilja som offer. 
De extaser Malin tidigare upplevt i sitt gudsförhållande hade över
gått till en enda fullständig undergivenhet utan avbrott. 

I den romantiska traditionen betraktas skapandet som en rituell 
upprepning av det första övervinnandet av kaos och det poetiska 
jaget identifieras med det manliga intellektet. Kvinnan identifieras 
däremot med naturen. Sigrid B0 Gronstöl har i en studie av konflik
ten mellan kreativitet och moderskap i Solveig von Schoultz lyrik 
understrukit hur de bilder och det språk, som kvinnor möter i 
romantisk och efterromantisk poesi definierar kvinnan som materia-
litet, »den andra», den passiva. Att författarsubjektiviteten definie
rats som manlig reser svårigheter av en speciell art för kvinnliga 
konstnärer. 

Kvinna er objektet for eit maskulint subjekt si diktariske behandling. Desse 
strukturane formar kvinners identitet som diktarar, og blir kulturelt over-
leverte indre stengsler for kreativiteten. For at kvinner skal kunna tileigna 
seg språket og bli skapande, må de ta eit oppgjer med bileta i denne 
tradisjonen, omstrukturera og redefinera, slik at bileta kan bli reiskapar for 
ein feminin diktarfantasi.^ 

Karin Boye behövde inte gå tillbaka till romantiken för att göra upp 
med föreställningen om ett skapande subjekt, som arbetar med en 
femininiserad natur som sitt litterära material. Den tidiga svenska 
modernismen, primitivismen, hade ju likheten mellan naturen och 
den allgoda kvinnligheten/moderligheten som frälsande krafter som 
sitt stora tema. Kris är i lika hög grad en uppgörelse med kvinnans 
instängdhet i de sociala strukturerna som i de litterära. Den kvinno
bild, som är en projicering av manliga känslor, måste ersättas av 
de bilder, som kvinnan själv formar utifrån sin kropp och sitt möte 
med en empirisk verklighet. Först då kan den yttre och inre frigörel
sen för kvinnans del bli ett led i frigörelsen till skapande verksam
het. 

Avslutningsscenen 

I den sista scenen i Kris gestaltas seminariets årsavslutning. Den kan 
betraktas som en rituell årsfest, där Malin initieras i vuxenvärlden. 
Terminens upplevelser har gjort att hon uppnått självständighet och 
mognad. Från en dotterposition har hon tagit steget fram mot en 
vuxen kvinnotillvaro. Den officiella ceremonin bekräftar, att Malin 
pånyttfötts i en ny gemenskaps namn och till en livsuppgift. Den 
vinter, som bärs ut, är den gamla uppfattningen av det entydiga 
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tecknet, den gamla föreställningen om människan. Den sommar, 
som segrar, är möjligheten till en ny verklighetsbeskrivning och en 
förändrad människouppfattning. Förskjutningen i tänkandet från 
en traditionsbunden diskurs, som bestämt de sociala, psykologiska 
och andliga strukurerna, till en rörlig, icke-hierarkisk dialektik 
mellan konst och liv är genomförd. 

Malin upplever sig som ensligt och fridfullt utanför de pågåen
de examenshändelserna. 

Allt sådant som föreställde och betecknade hade glidit undan och såg 
så litet ut på långt håll. Ornamenten på de solbelysta väggarna lockade 
henne inte till betraktelse längre, de var försvinnande overkliga bredvid 
solstrimman själv, som var varm och ljus. Å, den strimman — den var 
verkligare än hela högtidligheten här, den var vad den var och betydde 
ingenting annat, (s 254) 

Seminariets värld föreföll Malin främmande. Den var en skenvärld, 
skild från verklighetens. Malin anar, att det inte är sista gången hon 
skall sitta i ett stort sällskap och vara utanför. Bakom en yta av 
namn, leende och tillmötesgående skall hon vara skyddad som 
bakom en mur. Hennes vänner skulle knappast uthärda att se hen
nes verklighet i ögonen — liksom hon inte skulle uthärda deras. 

Och när man vet det, kan man gå bort från allting, gå tvärsigenom allting 
som är av skennatur och bort från sitt namn och sätta sig i solen och doppa 
handen i vattnet och vara glad åt att man är till och är utan ångest och 
uthärdar. I den nakna tillvaron. Och där är inte ung eller gammal, där är 
inte klok eller dum, där är inte god eller ond. Utan alla är vi jämlikar i den 
hårda kampen för kosmos, (s 255 f) 

Med vetskapen om sin egen förmåga till kontakt med tillvarons 
djupa, skapande källor bekänner sig Malin med dessa ord till tidens 
nya livstro. Bönsalen, där Malin i inledningen tycktes befinna sig 
alldeles ensam, är i slutscenen fylld av människor i rörelse, av olika 
färger och ljud. Tingen är förmänskligade och texten fylld av lik
nelser. Den spelande solstrimman, de formbara barnen och den 
älskade klasskamraten Siv är alla delar i Malins nya livssyn. När 
Malin i romanens avslutning deltar i sången får den romantiske 
skaldens ord en ny mening. Hon rätar ut sin nacke och bekänner sin 
tro på solen och den nya våren efter mörkret och vintern. Det är 
den nya värmen i sitt eget nya liv, den nya meningen i sin egen nya 
erfarenhet, som hon sjunger om. Hon axlar med bävan och stolthet 
sin roll som deltagare i skapandet av en ny ordning. 

Romanens tre strukturerande symboler, pelikanen, skeppet och 
kalken, uppfattas i inledningsscenen som universella. De står för en 
entydig relation mellan tecknet och det betecknande. Mot den ord
ningen står Malins utveckling och den nya uppfattning av språkets 

229 



natur — den symboliska ordningen — som hon kommer fram till. 
Den språkliga nyskapelsen sker genom att kosmos förbinds med ett 
skapande kaos, den nakna verkligheten, den kroppsliga grunden. 
Liksom det slutna kulturrummet kommit i förbindelse med naturen 
har Malin, som upplevande subjekt nått förbindelse med sin egen 
natur. Den pånyttfödelse till ett ljus, som är både klart och milt — 
inledningsdrömmens Mysterium Magnum — får sin tolkning i den 
nya förbindelsen mellan yttre och inre, som ersatt den tidigare mot
sättningen mellan ett andligt inre strängt avskilt från och överordnat 
ett materiellt yttre. Passagen genom den vitkalkade gången med 
sitt låga trätak, pånyttfödelsen, rörelsen, är den nyskapelse som är 
nödvändig både i fråga om konsten och människouppfattningen. 
Solens återkomst är sinnebilden för den nya konsten. Där romanens 
inledning ger en bild av ett slut, ger dess slut en bild av en början. 

Den kvinnliga människans väg till ett skapande liv erbjuder både 
speciella problem och unika möjligheter. Malins upplevelse av trygg
het och inneslutenhet i de bilder och symboler, där associationerna 
till moderskap och födande uteslutits, visar hur den hierarkiska 
och polariserade dualismen stängde inne och kontrollerade kvinn
ligheten. Befrielsen från den gamla betydelsen innebär emellertid 
inte, att symbolernas samband med kvinnlighet skulle stå klar. 
Snarare knyts i texten begreppet kvinnlighet till de kaosmakter i 
livet kvinnan måste överlämna sig åt med tillit i den hårda kampen 
för erövrandet av kosmos. Sambandet mellan tecknet och det be
tecknade är inte längre enkelt, entydigt och enhetligt. Det är upp
brutet av en okänd, outforskad kraft: den kvinnliga libidon. I fast
hållandet av den kvinnliga subjektspositionen i texten som ett 
okänt, osäkert och ännu inte mer än påbörjat projekt ligger nyckeln 
till den nya och revolutionerande perspektiveringen av verkligheten, 
som texten erbjuder. Den öppna hållningen betyder mindre en all
män relativisering av det absoluta än en ökad precisering av varför 
bestämda intressen inte får fortsätta att ha tolkningsmonopolet 
på världen. Malins medvetandeprocess innebär inte att hon övergår 
från passivitet, objekttillstånd och auktoritetsunderkastelse till ett 
motsatt tillstånd. Att ta bort Gud från centrum och sedan ställa 
sig själv där, skulle bara vara en upprepning av ett gammalt mönster 
och inte sätta den meningsskapande skillnaden i spel. 

Inledningen till Kris är ett exempel på ett försök att genom kon
troll av tecknets föreställande yta beröva det dess förmåga att anta 
ny mening vid upprepning. Konstens relation till historien är där
med tematiserad. I romanen spelar traderingen av sanningen en stor 
roll antingen den sker i socialiseringsprocessen eller i litteraturen. 
Upprepningen av ett livsmönster — här den kvinnliga självuppoffran
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de och underordnade könsrollen — och ett litterärt fiktionsmönster 
— som på ett parallellt sätt förutsätter det kvinnliga könet som 
materialitet, den Andra, i sitt menings s k apan de — tar bort möjlig
heten för en förändrad och därmed ny mening. Sättet att bryta upp
repningen är att visa på gränsdragningens fiktiva karaktär. Malin 
upptäcker fiktionaliteten i det hon tidigare avläst direkt och bok
stavligt. Först när identifikationen med patriarkala intressen och 
erfarenheter upphört, kan hon axla arvet från kvinnosidan: »the 
difference of view, the difference of standard», som Virginia Woolf 
kallar det i A Room of One's Own (1928). Karin Boye har redan 
gestaltat sin ungdomskris poetiskt, när hon i ett trettonårigt 
perspektiv åter skildrar den i Kris. Min hypotes är, att Karin Boye 
1934 har fått en ny tilltro till bärkraften i sitt eget hemliga under
jordiska språk. »Hur bör jag skriva, och varför bör jag skriva så?» är 
frågor som nu motsvarar 18-åringens »Hur bör jag leva, och varför 
bör jag leva så?»99 

DIALOG I:»Om sunda ideal> 

Dialog I, »Om sunda ideal», är romanens längsta sammanhängande 
avsnitt. Dialogen är komponerad enligt upprepningsprincipen. En 
komprimerad framställning av romanens tema följs av en poetisk 
gestaltning av samma tema i bönens form. Därefter följer en kon
centrerad lyrisk beskrivning av romanens uppläggning och struktur 
med inriktning på det generella i den kvinnliga huvudpersonens 
psykosexuella utveckling från födelsen fram till den nya födelsen. 
Först därefter börjar den egentliga berättelsen om Malin Forst. 
Kompositionssättet gör att händelseförloppet, skeendet på ytplanet, 
står klar för läsaren från början. Intresset kan därefter odelat ägnas 
åt den speciella innebörd/mening, som det konkreta »fallet» Malin 
Forst ger det generella utvecklingsförloppet och de inringade tids
problemen. 

I Dialog I byggs romanens argumentationsstruktur upp genom 
ett samtal mellan en teolog, en medicinare och en humanist. Två 
polariserade förhållningssätt till idealbildning — det idealistiska och 
det empiriska — bryts av ett överskridande tredje, som vill ställa 
själva frågan om människovärdet på ett nytt sätt, eftersom samhälls
utvecklingen visat, att bilden av människan inte stämde överens med 
verkligheten. Teologens norm baseras på absoluta, autonoma and
liga värden. Medicinarens norm utgår från biologiska fakta. Mot
sättningen mellan medicinaren och teologen koncentreras till frå
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gan, om det lidande som förorsakas av avvikelse från det fastlagda 
människoidealet, skall definieras som sjukdom eller som synd och 
skuld. Humanisten å sin sida anklagar teologen för att förväxla 
privata, inre skönhetsupplevelser med moral, vilket har lett till att 
estetiska fordringar fått bestämma reglerna inte bara för handlande 
utan också för hur människor tillåts tänka och känna. Humanisten 
betraktar det som en förbrytelse att med påbud »hämma och skräm
ma och förvrida det ömtåligaste av allt, det som bara kan utveckla 
sig självmant som en ömtålig blomma — vår inre etiska (eller om ni 
så vill vår inre estetiska, eller om ni så vill helt enkelt vår inre 
hygieniska) väljande instans, vår subtila andliga kärlekskraft» (s 21). 
Humanisten ställer sig också kritisk till medicinarens moral. Van
föreställningar om verkligheten är lika falska mot livet som det 
att förlyfta sig känslomässigt. Humanisten menar, att medicinaren 
och teologen bara upprepar en föråldrad intellektualistisk problem
ställning, motsättningen mellan tro och vetande, vilket är ofrukt
bart. Tiden kräver, att debatten förs på nya premisser. »Skulle det 
verkligen vara möjligt, att värdena står oförändrade, när fakta visar 
ett nytt ansikte? Jag tror det inte. Jag tror de förändrar sig också», 
säger humanisten (s 27). 

Med denna inledning placerar Karin Boye sin roman i den på
gående kulturdebatten. Människosynen relateras till den klassiska 
humanismen, psykologin och värdekritiken. Teologens insisterande 
på fast vägledning för utvecklandet av rätt moral och fördömande av 
primitiva ideal ligger nära det traditionalistiska lägrets röst i kultur
debatten. Medicinaren med sin lyckomoral påminner om primi-
tivisterna. Humanisten, som söker en förening av det andliga och 
det kroppsliga i ett nytt värdeperspektiv, är ett språkrör för Karin 
Boye själv, speciellt i sin egenskap av redaktör för Spektrum. Dis
kussionen av etiken går tillbaka på Karin Boyes artikel »Torsten 
Fogelqvist och den kristna etiken» i Clarté, nr 10—11, 1930, där 
hon också angriper sammanblandningen av estetik och moral. 

Bönen 

Värdediskussionen, som förts i teologens, medicinarens och huma
nistens samtal, upprepas i bönen i en enda bild, som hålls samman 
av en intensiv känsla. Debattören Karin Boye har avlösts av dikta
ren. Den bedjande fruktar att i den nya kampen om ljuset — förnuf
tet, kunskapen, det goda — i världen inte heller Gud skall framstå 
som evigt densamme. Gränsen mellan det höga och det låga går inte 
att upprätthålla, om Guds ansikte förändras. Fadern tycks ha 
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kastat sin mantel av ljus och framstår som Domaren utan nåd. En 
stor skräck har gripit den bedjande. Är Gud kanske bara en avgud, 
som människorna gjort åt sig själva? 

Men vid världens ände, som slutar lodrätt i mörkret, irrar de levandes 
tankar som skygga fladdermöss, störtar sig neråt, bländas av natten, hiss
nar för avgrunden, fladdrar kring branten och hör bara som en avlägsen 
viskning dånet från främmande hav, som sköljer den vakna världens rötter. 

I djupet kan uppstå som en vind eller en andedräkt eller luftdraget 
kring någon som rör sig. Det är nog för att stupen skall genljuda av åska 
och flamma av blixtar, och fladdermössen flyr kvidande och gnyende. På 
bergväggarna skälver det oerhördas skuggor. 

Vad vet vi om den Förfärlige? (s 29 f) 

Rörelsen i det ytterstas mörker åstadkoms av de irrande tankarna, 
som ser, känner och hör, vad de inte förstår. Vinddraget som upp
står leder till elementens urladdning och tankarna drar sig bävande 
undan. Av vem skall den som ber bli hörd och älskad, om Gud har 
slutat att älska människorna? 

Den som talar i bönen drivs av en stark känsla. Liksom i den ur
sprungliga riten förenar bönen tanken på Gud med känslan inför 
Gud och den egna relationen till Gud.100 Bönen imiterar inte verk
ligheten utan uttrycker en önskan, ett begär, i den förtätade bildens 
form. Av inledningen förstår läsaren att det inte enbart är en fråga 
om den bedjandes privata och personliga känslor utan snarare en 
allmän och offentlig fruktan för vad en omvärdering av fundamen
tala kulturella värden skulle kunna innebära. Om vi förbinder ljuset 
med solen och diskussionen av människosynen, kan krisen som in
träffat gälla människan som »den förnuftiga och blida gudom, som 
var upplysningsfilosofins hopp».101 Mot kosmos och ordning reser 
sig kaos och meningslöshet. Vidunder »glimmar genom mörkret 
med gröna kattögon, de spinner av all den grymhet människan lade 
ner vid vägkanten», heter det i bönen (s 29). Det tidigare gudsför
hållandet byggde på ett förnekande av mörkret: av kroppsligheten, 
hatet, hädelsen och äcklet. Den ensidiga andligheten var världs-
frånvänd. Genom att måla över medeltidskyrkornas bilder av djäv
lar, monster och helveteslandskap med vit färg utestängdes det 
mänskligas villkor i den religiösa diskursens symbolspråk. Den 
idealistiska traditionen skar av konstens rötter genom att ersätta en 
dramatisk dialogisk representationsform med en abstrakt idé-
värld.102 

Apostrofering är en litterär konvention, som i de romantiska 
diktarnas verk förkroppsligar själva de poetiska anspråken. Förutom 
att ha allmänpoetiska konnotationer är invokationen ett retoriskt 
grepp som karakteriserar Karin Boyes tre första diktsamlingar. 
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En annan linje i lyriken pekar också fram mot anropet i Kris. Den 
idealistiska livshållning, som Karin Boye ger uttryck för i Moln, 
ställs redan i Gömda land in i ett mer dynamiskt helhetssamman
hang. Själens okända krafter ses inte som i debutsamlingen som 
hotande utan som utestängda och förnekade. I Härdarna står inte 
form och formlöshet längre som varandras motsatser utan har gått 
i dialog med varandra. Lilith, det första upprorets kvinna och nat
tens demon, sjunger om de dionysiska krafterna som nyckeln till 
liv och död. I diktsamlingarna etableras en förbindelse mellan mör
kermakterna och kvinnan. Det moderliga, kroppsliga, sinnliga teck
nas som en väldig, mäktig, blind och stum makt.103 Den skapande 
döden, den nattliga resan tillbaka, som är livsförnyelsens källa, blir 
också symbol för konstnärens kontakt med det undermedvetna. 
I »Stjärnorna växa om våren...» finns ett anrop om att den kvinn
liga skaparkraften/kärlekskraften skall kunna frigöras till fruktbar
het och livsförnyelse. 

Kulturkrisen avspeglar sig i bönen som en rädsla för förändring. 
Karin Boye tematiserar härigenom konstens dilemma i tiden: leder 
den psykologiska nyorienteringen och omvärderingen till en av
görande förnyelsemöjlighet eller till ett totalt sammanbrott i kom
munikationen? Att lösa upp ett repressivt driftsmönster i kulturen 
och möta det som tidigare förträngts och nu väller fram kan leda 
till en ny förståelse av människan, om inte det gamla försvaret 
(gränserna, formerna, diskursen) ställer hinder i vägen. Men det kan 
också leda till att jaget upplöses, uppslukas. 

Makterna schackklubb 

Med bilden av romanen som ett spel mellan motsättningar inom 
olika livsområden tar Karin Boye ställning för en historisk-dialek-
tisk teori. Karin Boye vill ge människorna ett språk för den nya 
tidens erfarenheter. Hon låter därför det svarta språket, det i kul
turen förträngda och förtryckta, få en möjlighet att som figur i 
texten gå i dialog med det vita, andlighetens språk. Oändliga spel
kombinationer visar sig vara tänkbara i detta livsspel/språkspel, 
som förs i alla riktningar. 

Motsatsparens kraftmätningar korsar rymden som spända blixttrådar, 
milliarder fint skiftande kombinationer uppstår och förintas på ett 
ögonblick. Problemen förskjuts, förvrids, blandas samman, med otaliga 
lösningar och otaliga hinder. Blicken söker ett enda av de kämpande mot
satsparen, på ett enda av miljoner fält, och redan det är för mycket för ett 
mänskligt öga. (s 31) 
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På en förtätad lyrisk prosa beskrivs en människas utvecklingspro
cess. Från fosterutvecklingens mörker och hemlighetsfullhet, över 
födelsen, barndomen och puberteten får vi följa flickans väg tills 
hon slutligen genom ett kärlekens under står som pånyttfödd. På 
varje utvecklingsstadium mäter Svart och Vit sina krafter med var
andra. De förstås i olika termer: fylogenes och ontogenes, den 
sprängande, expanderande kraften och det motstånd, den gräns 
den möter, krafter inifrån, som stöter på verkligheten utanför, 
muren som ställs mot lågan. I barndomen börjar flickan uppfatta 
en röst ute bland tingen. Den rösten »blåser som storm över gräs», 
för den måste allting böja sig. Denna metallröst, »en bart huggande 
vilja, förkroppsligad i ljud» (s 34), kommer uppifrån och fyller 
universum. Vit betraktar metallrösten som sin huvudpjäs i schack
spelet. Svart svarar med att i en den synliga världens tvillingvärld 
av hemligheter och glädje ge flickan ett liv fyllt av drömmar, önsk
ningar och fantasier, av raseri och njutning. Men Vits triumf är att 
i den yttre världen tiger flickan. Hon är ett »gott barn»: tyst, vänlig, 
lydig. 

Vid den vändpunkt, som puberteten innebär, är Vit garderad 
genom att flickans mor gör gemensam sak med röstens befallningar. 
Försakelsens ideal blir flickans. Elden i hennes sinnen kuvas och 
stängs inne under hård kamp. Svart fogar sig i Vits planer, men 
opererar inåt. Spelet håller på att ända i remis - den unga männi
skans självmord skymtar som en möjlighet. Vit är i överläge i slutet 
av puberteten, men kastas ur sin maktposition genom ett plötsligt 
genombrott för Svart. Flickans förstening bryts av en extas, som 
leder till att hennes liv räddas. Genom kärleken skapas hon på nytt. 
Svart är inte längre rädd att Vit skall segra. 

Vit är död utan Svart. Men utan Vit är Svart ingenting annat 
än en formlös urstorm. Livet svävar i kraftmätningen mellan for
mens två poler: den sönderbrytande och den formande principen. 
Svart står för begäret, elden, hatet och grymheten, den är begynnel
sens kraft och handlingens ande, den bryter ner och sveper undan. 
Vit är den princip, som ställer hinder i Svarts väg. Vit är viljans 
kärna, det sega Nej, den medvetet formande principen. 

Läsaren tilldelas en roll i spelet. Det öppna, icke avgjorda i 
berättelsen ger läsaren en funktion som medskapare av mening. 
Allting kan hända i språket: den konventionella romanformen är 
upplöst och formen — orden, symbolerna — blir tecken, antyd
ningar och allusioner på ännu bara anade, outforskade större sam
manhang. Genom självtemati se ringen pekar boken ut sin egen 
teknik, vilket leder till att perspektiveringen av den skildrade erfa
renheten markeras. En identifiering med de fiktiva gestalterna hind
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ras genom skrivsättet. Detta är ett brott mot det invanda läsmöns-
tret, vilket får särskild betydelse, när texten nu genom moderns 
roll i flickans socialisation börjar rikta intresset på kvinnors erfaren
heter. 

Om läsaren i Vit och Svart bara känner igen välkända motsats
par som Gud och djävulen, överjaget och drifterna, manligt och 
kvinnligt, bibehålls en låsande polarisering och värdering. Etiken be
stäms då fortfarande av teologi och biologi. Det gäller i stället att 
upptäcka, vad som sätter motsatserna i spel och eventuellt leder 
fram till en idealbildning, som inte klyver verkligheten i oförenliga 
delar. Tidigare förslag att uppfatta principerna som Ormus och 
Ariman (Hagar Olsson i Tidevarvet, 1934) eller som form och form
löshet (Gunnar Brandell, 1967) är acceptabla, förutsatt att begrep
pen inte står kvar som motsatser utan förs samman inom en förän
derlig helhet. Tecknets helhet står i fokus. Dess förgyllda framsida 
och förnekade förbindelse med kropp och värld är avgörande för 
hur bilden av den hela människan skall kunna tecknas och hur det 
nya poetiska språket skall kunna förena tanke med känsla. Svart 
och Vit tillsammans bildar den dialogiska/dialektiska princip, som 
i romanen utmanar RÖSTENS monopol på livs- och världstolkning. 

Kampen 

Rösten från ovan 

Krisen är ett faktum i Malin Forsts liv, när hon efter inlednings
scenens korta presentation åter förs in i romanen. Hennes ro och 
förtröstan har bytts ut mot oro och ångest. Hon upplever bristen 
på enhet med Gud som ett fall från en paradis tillvaro. Ordet oro har 
börjat tala till Malin. Det säger: Bort! Alltid samma sak: Bort! 
Längtan har blivit en makt i hennes liv, som hon inte kan styra och 
kontrollera. 

Som liten hade hon brustit i gråt, då hon hörde ordet längtan. Ordet var 
för starkt, laddat med dödande makt. Talade om det evigt förlorade — det 
högsta, det enda, sjunket i djupet en gång i tidens början, ingen vet när. 
Allt riktigt vackert kunde gripa henne med en sådan hopplös plåga, att hon 
ibland vaggade med hela kroppen som i värk. Där bortom, där bortom... 
(s42) 

Den förlorade enheten finns bortom språket, före kulturens och det 
individuella medvetandets början, och tycks bara leva kvar som en 
ordets skugga. Den splittrande kraften, som efterträtt det tidigare 
lugnet hos Malin, får läxböckernas bokstäver att glida omkring i 
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meningslösa rader, står i vägen för hennes bön och för hennes tankar 
på villovägar. Oron spränger sönder hennes koncentration inifrån. 
Eftersom splittringen är motsatsen till den tidigare helheten i Gud 
tolkar Malin den som synd och skuld. Hon upplever kravet på att 
bemästra (förtränga, förtrycka) oron som absolut, om den gamla 
balansen skall återvinnas. Som i barndomens saga har alla perspek
tiv förändrats: Malin är Tummelisa utanför jättens dörr, när hon 
om morgnarna står framför seminariets port. Trappan är en livsfar
lig bergsbestigning, dagens arbete »ett berg av ångest att äta sig 
igenom som det milslånga pannkaksberget i Schlaraffenland» (s 50). 
Efter dagen i dödsriket erbjöd natten i hemmet henne en ny fasa. 
Malin förstår, att hon är i Djävulens våld. 

Fallet ner i självupptagenheten upplevs som ännu mer förödan
de, eftersom en gång det högsta har blivit slösat på Malin. Hon hade 
sett in i det evigas rike. Orden »...och vet mig för den skull vara 
värd en evig fördömelse...» upprepas tre gånger. Den upprepade 
uppmaningen: Bed och arbeta! hamrar in den lutherska katekesens 
livsideal. Metallrösten är den enda som talar i Malin. 

Malin upplever att hon har blivit en annan, utan att hon vet hur. 
Oron har splittrat henne. Hennes vilja är inte längre hel, inte ren, 
den är smittad av ett gift. Den religiösa diskursen för fallet från 
enhet, symbios, till klyvnad, splittring och skillnad ger bara Malin 
möjlighet att förstå det som sker i termer av det helt onda i för
hållande till det helt goda. På samma sätt förhåller det sig med med
lidandet. För Malin tedde det sig övermäktigt att leva med i den 
stora lidande helheten i nuet och historien. Natt efter natt genom
levde hon dess fasor. Att avsöndra sig och vilja slippa en del av 
smärtan, blir en manifestation av egenviljan och därmed en döds
synd. Det blir detsamma som att avsöndra sig från Gud. Kravet 
på viljeuppgivelse, hängivelse och underkastelse sveks, då det inte 
uppfylldes helt. Malin upplever sitt forna liv i Gud som en illusion. 
Det okända, som nu erbjuds henne tycks vara något oändligt stort, 
som måste bemästras. Malin orkar inte göra något, vara något, vilja 
något. Hon sjunker ner i vanmakt. 

Malins splittrade vilja inleder hennes identitetsutveckling. 
Problematiseringen av medlidandet inleder utvecklingen fram till 
den sociala gemenskap, som Malin till slut själv väljer. I den in
ledande fasen upprepar Malins kamp mot att avskiljas från Gud 
det mycket lilla barnets vägran att uppge enheten med moders
kroppen. Julia Kristeva har i Pouvoirs de l'horreuroch Histoi
res d'amour105 med utgångspunkt i Jaques Lacans teori om språket 
som det som föder det mänskliga subjektet men samtidigt klyver 
det, beskrivit barnets första, avgörande identitetskris, den primära 
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narcissismens fas i utvecklingen. Julia Kristeva riktar intresset på 
hur barnet under sitt identitetsförberedande stadium varken är 
subjekt eller objekt utan bara upplever sig som utstött och förned
rad. Kampen mellan det jag, som är i vardande, och modersvärlden, 
som tidigare var barnets hela värld, räddas från att låsas i en ojämn 
tvekamp genom ett brytande tredje, en möjlighet till idealisering 
av en gestalt eller pol utanför mor-barngemenskapen. Kleinskolan 
beskriver accepterandet av den depressiva känslan, som uppstår vid 
separationen från modern, tillsammans med tilltron till den egna 
förmågan att återskapa det förlorade objektet som grunden för 
all kreativitet.106 Subjektets ursprungliga skapelseprocess spåras 
i det estetiska verket som en spänning mellan det disharmoniska 
och det harmoniska. Texten speglar inte en harmoni utan en harmo-
nisering av en disharmoni — något som förutsätter att denna dishar
moni finns representerad i texten.107 

Minnet av den första identitetskrisen lever vidare inom indivi
den och tar sig uttryck i avsky och fasa inför allt som upplevs som 
ett hot mot ordning, identitet och system. Samtidigt aktualiserar 
minnet förlusten av något gott — »det evigt förlorade» — som var 
språk- och individtillblivelsens förutsättning. Känslan blir därför 
ambivalent: den förestående förändringen upplevs både som ett 
hot och ett löfte. Julia Kristeva menar, att modernistiska författa
re ofta gestaltat den subjektets nollpunkt, som den narcissistiska 
krisen innebär. Förhållandet till modersobjektet har nästan uteslut
ande artikulerats av manliga författare. För kvinnliga författare har 
återvändandet till ursprungskrisen stött på stora hinder. Frågan har 
för henne blivit psykotiserande och tett sig svår att summera på 
grund av dess samband med den kvinnliga sexualiteten.108 

För Malin i Kris var Gud det idealiserade kärleksobjektet. Gud 
mottog all hennes kärlek och bekräftade henne som individ. När 
splittringen i gudsförhållandet inträder, reagerar Malin med en upp
repning av den ursprungliga narcissistiska krisen. Skild från det som 
förut var hennes hela värld upplever hon med fasa, att hon själv har 
del i ett element, som hon bara kan definiera i negativa termer, som 
Guds motsats. Den kristna diskursen fastställer fortfarande Malin 
som talande varelse. I sin rädsla för att slukas upp av den hotande 
icke-existensen i den förspråkliga, kroppsliga modersvärlden — det 
hon själv benämner den andliga döden — söker hon hjälp hos kristna 
auktoriteter. 

Malin avvisar tanken på att söka hjälp hos sin konfirmations
lärare p g a hans programmässiga säkerhet som Guds ämbetsman. 
Hans redan färdiga svar hade inget större samband med hennes 
frågor. Kristendomslärarinnan, fröken Mogren, hade inget sådant 
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färdigt system, utan brukade belysa och kommentera frågorna med 
sin egen erfarenhet. Men inte heller henne får Malin någon kontakt 
med. Fröken Mogren blir förskräckt av de stora ord Malin använ
der. De kunde passa för väldiga profeter, men Malin skulle inte ta 
dem i sin mun — hon var ju bara en oerfaren och överspänd flicka. 
Fröken Mogren, som i sitt frivilliga sociala hjälparbete sett männi
skor lida under väldefinierade och konkreta laster, tyckte Malins 
berättelse om sin rädsla för den andliga döden var en lek med det 
allvarliga. Med Geijers ord »All sorg är synd, ty tillvarons innersta 
är salighet» vill hon få flickan att inse faran av att låta tankarna 
kretsa kring det egna lilla jaget. Men varken skaldens ord eller kate
kesens fördömande av missmod, förtvivlan och andra svåra synder 
och laster gav Malin tröst. I stället hopades synd på synd och last 
på last allt eftersom hennes sorg och förtvivlan växte. 

Ord hopas på ord, men svaren gäller inte Malins frågor utan 
hennes inpassning i ett fastlagt mönster och en redan utformad 
ordning. Samma moral som reglerade det andliga livet bestämde 
lagarna för den sociala rollen och den psykiska normaliteten. Kon
trollen upprätthålls genom att Malin definieras som hel människa, 
om hon är absolut tömd på eget innehåll, så att familjen, skolan, 
samhället och den medicinska expertisen kan upprätthålla den ide
ala kvinnligheten. Det intressanta är alltså inte vad som sägs utan 
hur allt som sägs får mening genom att tolkas i en gemensam »logik». 

Ytnivåns beskrivning av den kvinnliga huvudpersonens sökande 
efter en till språket knuten identitet är samtidigt en gestaltning av 
den kvinnliga författaren, som söker en tidsstil. I båda fallen artiku
leras ytans logik över den djupare logik, som utgörs av villkoren för 
människans tillblivelse som talande subjekt. Kyrkoherde Borg, 
Malins konfirmationspräst, med sitt programmässiga svar på andliga 
frågor kom aldrig i kontakt med »det om sin tillblivelse kämpande 
organiska» (s 60). Namnet Borg inkarnerar den av teologen i Dialog 
I hävdade överordnade, från världen skilda andligheten. »Vår Gud 
är oss en väldig borg...», skriver Luther. Samtidigt är det korta om
nämnandet en anspelning på den typ av svar på existentiella pro
blem som Fredrik Böök brukade ge med bibeln och Kant som abso
luta auktoriteter. I besöket hos Signe Mogren avporträtteras inte 
bara en seminarists besök hos en avhållen och inspirerande lärarinna 
utan också hennes möte med samtidens mest uppburna svenska 
kvinnliga författare, Selma Lagerlöf. Namnet Signe Mogren är i 
motsats till kyrkoherde Borgs enbart civilisationsbestämda samman
satt av det andliga — signe — och naturelementen mo och gren. 
Redan detta antyder den kvinnliga lärarens/författarens ovilja att 
»stänga inne varmt och levande liv i döda formler» (s 67). Malin 
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räknade med att fröken Mogren inte skulle erbjuda henne ett fär
digt system utan tala med henne som privatperson. I stället leder 
fröken Mogrens avsky för system till att hon i samtalet med Malin 
inte förstår Malins problem utan blir hänvisad till sina egna tankar. 
Persongalleriet i hennes gissningar och fantasier känns igen från 
Antikrists mirakler och Gösta Berlings Saga. Den senare romanens 
slutord om att människan skall vara både glad och god är identiska 
med fröken Mogrens råd till Malin. För Malin blir fröken Mogrens 
ord inte till någon livshjälp. De blir ett tillägg till syndabördan, ett 
krav att underkasta sig den religiösa diskursen som den enda RÖS
TEN. 

Texten bygger på detta sätt upp en parallellitet mellan Malins 
identitetskris och en kris i det poetiska språket: hur skall Malin bli 
i stånd att uttrycka sin andliga erfarenhet och bli hörd och sedd? 
Kan litteraturen överta religionens funktion att vara en diskurs för 
människans tal om kärlek, uttrycka hennes behov av att vara älskad 
och att uppleva sig som en älskad människa? Den befallande metall
rösten, Vits huvudpjäs, är fortfarande den enda som hörs i den 
diskurs, som ger Malin hennes identitet. Malins mor har gjort 
gemensam sak med röstens befallningar. Inåt drar sig modern undan 
i musikens värld. I den yttre världen böjer hon sig i lydnad: hon 
tjänar och lyder — hon är god. Rösten står som garant för den 
bleka, passiva kärlek, som strömmar ut från henne. Silverglansen, 
som modern utstrålar, beror inte på självutplåningen i sig. »Utan 
RÖSTEN ingen försakelsens silverglans» (s 38). Men röstens metal
liska klang är hotande. Den »låter skymta ett tomt dött världsallt 
där kärleken är död — ur ödslig mark stiger övergivna borgar, por
tarna låsta, fönsterna döda ögon, ingen öppnar för det döda barnet, 
och ur himlens skarpa blå sänker sig jordens sista höst...» (s 35). 
Härmed antyds, att Malins självförsakelse, hennes lydnad under 
rösten, kan vara ett offer i dödens tjänst och inte i livets. 

I brev och dagboksanteckningar av klasskamrater i seminariets 
studentklass får läsaren en bild av Malin i skolan. Beskrivningarna 
tjänar också till att ge en uppfattning om den fasta kvinnlighets
norm, som ger kamraterna kriterier för värderingen av Malin. Malin 
uppfattas som skenhelig, för att hon under täckmantel av förkros-
selse ger uttryck för ilska, feg, för att hon tar till sig anklagelser 
mot andra för att kunna ge uttryck åt kritik, och sjuk, genom sina 
ytterligtgående åsikter och opassande uppförande. Malin väcker sin 
klasskamrats äckel, då hon låter ana, att livshemligheter ligger 
bakom hennes ord och beteende. Klasskamraten tycker inte att 
Malins livshemligheter angår henne. Sin egen upprördhet tolkar 
hon som hälsans reaktion inför det sjuka, hennes äckel bottnar i 
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att hon har biologiskt rätt att fördöma Malin. Kvinnlighetsmasken 
framför ansiktet är med andra ord det enda klasskamraterna vill se. 
Också de framstår som röstens medhjälpare. 

På den litterära nivån illustrerar de fiktiva brev- och dagboksut
dragen det kompakta oförstående som mött Karin Boyes försök 
att i sin diktning ge uttryck för sin egen skaparproblematik. Kvinn
liga och manliga kritiker har visat sig försvara samma absoluta 
kvinnlighetsnorm. Den förmenta bristen på allmängiltighet, sanning 
och humor har av hävd varit de förnämsta medlen att marginali
sera eller helt döma ut kvinnors bidrag till livs- och världs tolkningen 
i konsten. Kriterierna för litterär bedömning har stått i vägen för 
avlyssnandet av frågorna i kvinnors texter. Svaren har varit givna på 
förhand. 

Sökandet efter en identitet 

Med avsnittet om sökandet efter ett folk att kalla sitt eget tar 
Malins identitetskris en vändning i mer positiv riktning. Den knyts 
samtidigt fastare till teckentolkningsprocessen. 

Ingen vet från början, vilka han har rätt att kalla sitt folk. Man föds inte 
till det, fast det heter så. Man lär sig det inte i skolan, fast det kan tyckas 
så. Men under livets gång letar man ut det. 

En kunskap som inte ligger nära till hands. Ur strömmarna skym tax då 
och då ett ansikte, som hör en till...Men nej, det är inte ansiktet, det är 
en händelse, en bestämd situation, där någon spelar en viss roll, som är 
min roll, min innersta och egnaste roll, plågsam eller behaglig, men den 
som jag är född för och alltid måste upprepa — och utan att jag precis gör 
klart för mig den saken, med rollen, känner jag instinktivt: det är ju jag, 
som står där — det är ju vi... Om man är aldrig så rädd, aldrig så fredlig, 
känner man i alla fall i den minuten en obegränsad villighet att träda i 
bräschen for och understödja detta nyförvärvade andra jag, lika självklart 
som man måste stödja sig själv och inte kommer på den iden att lämna 
sig själv i sticket. Nej, det är inte ansiktet! Underbara ansikten kan gripa 
en med sin renhet och med sitt skarpt tecknade öde, men de heter alltid 
»du», aldrig »jag». Däremot, den man finner i rollen, han må vara värd ens 
avsky eller ens beundran, likafullt har han alla kamratskapets anspråk att 
ställa, och det finns ingen vägran. I morgon kan han vara en främmande 
igen och kanske fiende — just nu, så som sakerna står är det vi... (s 90) 

Karin Boye gestaltar genom Malins identitetssökande idealise
ringen och investeringen av narcissismen som enda vägen till själv-
tillägnalse och världstillägnelse. Den religiösa diskursen bryts i tex
ten av ett språk, där skapandet av subjektet beskrivs med den nya 
djuppsykologins termer. Genom att framställa psyket som ett öppet 
system, som är förenat med och beroende av den andre — den idea
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liserade och bekräftande — pekar Karin Boye på litteraturens möj
ligheter att fungera som en kärlekens diskurs. Hon betonar genom 
skrivsättet sin egen moraliska estetik: Endast den, som vet sitt eget 
värde, oavsett vilka normer andra använder för att bedöma honom 
eller henne, är i stånd att också tillerkänna andra ett okränkbart 
människovärde. För läsaren a v Kris fungerar Malins sökande som en 
direkt anvisning av läsart. I stället för en identifiering med huvud
personen är det en fråga om att möta en händelse, en situation — 
ett objektivt korrelat — och identifiera en gestaltad livshållning — en 
roll — som går att acceptera eller att förkasta. 

Obetydliga händelser blir för Malin tecken på vägen till den 
gemenskap, hon solidariserar sig med. Ett tecken var det för henne 
själv överraskande engagemang hon visat i samband med att semina
riets rektor under en kristendomslektion framhållit det oestetiska/ 
omoraliska i att tre flickor i klassen följde sista modet och bar svart 
sammetsband om pannan. Rektorn avfärdade ironiskt Malin, när 
hon gjorde de sammetsbandades sak till sin. Malin fortsätter att 
söka sitt folk bland händelsernas tecken. 

I Frödings rader »Kom hem till din faders gård/ att kyssas av 
fadersläppar!» känner Malin skräckslagen igen sig själv i skaldens 
vägran. Jaget i dikten värjer sig mot Guds faderskärlek, som i sin 
hårdhet blir liktydig med hat. »Med slag du renar, med knivar du 
tvår,/ mot din kärlek jag hårt vill mig värna», citerar Malin ur 
»Min stjärnas sånger». Malin identifierar sig med den skald, som 
kämpar för sitt eget ljus mot solens förtärande eld. Fröding ställer 
sig i dikten på den andra sidan, på upprorssidan. Han har fallit. 
Men i Malins ögon föll han som en Herrens ljungeld. Det för Malin 
skrämmande i bilden är att Fröding var sjuk. Hon gör också bo
skillnad mellan honom och sig själv i fråga om att vara fördömd. 
Den som vet sig vara värd en evig fördömelse, har inget folk att 
kalla sitt. 

En figur, som Malin kan dela sin tröstlöshet med, är en fattig 
pojke, Magnus Anderson, i första klassen i seminariets övningsskola. 
Hon möter honom, när han skickats ut i regnet för att tigga och 
ljuga. Pojkens reella lidande placerar honom dock i Malins ögon i 
en åklagarposition i förhållande till henne: han är en »det univer
sella lidandets representant gentemot den som inte ville ta lidandet 
på sig» (s 97). 

Mönstret är hela tiden detsamma: Malin hälsar en kamrat i det 
som var svårt och det slutar med att hon finner en Domare utan 
nåd. De positiva framstötarna i Malins sökande återgår på Karin 
Boyes kulturjournalistiska verksamhet. Som kritiker har Karin 
Boye engagerat sig för olika svårlösta problem. I Clartés april
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nummer 1926 har Karin Boye publicerat en konstlös liten dikt, 
som hon kallar »Lösen». Den handlar om glädjen i att självför-
glömmande arbeta för gemensamma mål, att vara en i ett arbets
lag. I sin recension av Elin Wägners Dialogen fortsätter^®^ beskri
ver Karin Boye, hur en kvinna på ett annat sätt än det konventio
nella kan finna en lösen för vilket folk hon kan kalla för sitt. Det 
sker genom att hon träffas av »den blixt, i vilken krigaren känner 
igen sin kamrat i en världsomspännande strid». Malin söker den 
strid, »där man ovillkorligt tvingas att bli sina kamraters kamrat» 
(s 91). Med Fröding som exempel försvarar Karin Boye sin teori 
om det hemliga, personliga symbolspråket, som det som gör dikt
verket gripande och äkta. Ingripandet för »de sammetsbandade» 
kan anspela på Karin Boyes kritik av sammanblandning av estetiska 
kriterier och den förhärskande moraluppfattningen, som hon 
givit uttryck för i recensionen av Agnes von Krusenstjernas roman
cykel Fröknarna von Pahlen tidigare under året. Den Domare utan 
nåd, som möter överallt, representeras i texten av Vits huvudpjäs, 
metallrösten från ovan, som kan överta olika roller. 

Det patriakala monopolet 

I kampen mellan en möjlig identitet genom spegling i ett andra jag 
och skräcken för det tomrum, som växer sig allt större inom Malin, 
spelar familjefadern och läkaren en avgörande roll. Båda inkarnerar 
metallrösten. Scenerna visar det ojämlika förhållandet mellan de 
kämpande parterna och den stora risk att falla tillbaka i en reell 
icke-existens — självmord, vansinne — som hotar den kvinna, som 
vägrar att döda sin egen aktiva sexualitet och falla tillbaka på resig
nation genom att anta en livsroll, där de egna upplevelserna medie
ras av andra. 

Familjen Forst sitter vid middagsbordet. 

Vid översta bordsändan far. Någon annanstans skulle han inte kunna sitta. 
Han är mittfiguren, kring vilken allt annat snurrar. Ännu när han sitter 
är han huvudet högre än andra, och ännu när han tiger utstrålar han be
fallning. Omöjligt att säga vad det är som gör att alla, också främmande, 
faller undan för far i fruktansblandad respekt. Man har en känsla av att 
också ett djur, en rasande tjur eller en häst i sken, skulle hejda sig inför 
fars låga långsamma röst av kall vilja, (s 98) 

Modern däremot är sammankrympt i evigt jäkt och evigt tjänande. 
Fadern är besatt av angreppslust och Malin är hsans negativa motpol. 
Denna dubbla laddning ledde varje måltid till en åskvädersurladd
ning. Det var inte Malins yttranden i sig, som retade fadern, det var 
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sättet att säga det på. »En alltför intim darrning i rösten, som hos 
en människa som talar i egen sak, och därtill en hjärtesak. Oblygt 
som en blottad kropp. Vid middagsbordet och inför hela familjen 
talar man inte om så intima ting, att man måste darra på rösten. 
Den, för vilken allt har blivit så intimt, måste tiga» (s 101). Malin 
önskade, att hon kunnat breda ut sitt innersta på bordet framför 
honom för att visa, hur hon menat det hon sagt. »Hur man vände 
det, var rätten alltid på fars sida. Även om man från början tyckte, 
att man självklart hade rätt — bara man hörde hans hånande röst, 
var all säkerhet borta. Mot far kunde ingen ha rätt» (s 102). 

Malins enda språk blir störtfloden av tårar. Modern förstår inte, 
att Malin inte har anpassat sig till vad som krävdes av henne som 
vuxen kvinna. Modern säger ingenting men står på faderns sida. 
Genom tårarna skymtar Malin modems rörelser. »Är det brödet, 
som mor skär? /.../ Vem eller vad är det egentligen hon skär, när 
hon lägger all sin kraft i kniven? Nej, ingen människa. Men något 
som hon ogillar hos en människa, något som borde skäras bort» 
(s 104). Malin ser som i dimma moderns kastrerande roll — att hon 
är Vits gardering. Modern har lärt sig att tiga och det var länge sedan 
hon grät. Att »tåle, baere, lide, tie» var varje kvinnas lott.110 Det 
innebar det fullständiga uppgivandet av att vara något själv. Det 
innebar att finna sig i allt. Att detta självförnekelsens ideal, som 
förväntades traderas från mor till dotter, är oförenligt med att be
hålla förmågan till ett eget språk, formulerades redan av Camilla 
Collett, då hon bröt tystnaden 1877 med sina blad Fra de stummes 
leir. 

Den brist i uppfostran, som modern förebrås i romanen Kris, 
är den rest av personlighet i språket, som ligger i Malins darrning 
på rösten. Läsaren känner igen åskvädersurladdningen från bönen 
i romanens inledning. Också Malins irrande tankar rör sig vid kanten 
av avgrunden. Hon skrämmer föräldrarna. Den självutlämnande 
intimiteten i det språkliga uttrycket måste bort, den upplevs av 
fadern som ett hot mot den rådande ordningen, inte minst mot 
hans egen normerande centralitet. Reaktionen påminner om Olle 
Holmbergs upprördhet över Karin Boyes nakna själsuttryck i Merit 
vaknar. 

Fadern betraktar det andra könet, det »som låter kuva sig» 
(s 106), med förakt. Han ser på sin hustru med ömkan som på »ett 
stackars litet djur vid hans fötter, ett fegt, men på sitt sätt ändå 
rörande litet djur utan egen vilja» (s 105). Den lilla rest av egen 
vilja, som modern inte lyckats skära bort hos Malin, gör fadern 
medveten om vilken förtryckarroll han i själva verket spelar: Malin 
fick honom att verka som ett »skräckinjagande odjur» (s 100). Det 
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var det som retade honom. Det var det som visade, att hon inte för
stått sin kvinnoroll. Modern står för ett motsatt ideal. Den milda 
och flyktiga blick fadern kastar på henne, då de diskuterar frågan 
om läkarhjälp för Malin, fyller henne med tacksamhet. Den blicken 
lyfter och bär, den är ett uttryck för att mannen är andligen stark 
för dem båda. Genom blickarnas språk gestaltar Karin Boye det 
romantiska kärleksidealets innebörd för kvinnorna. 

Den direkta anknytningen till psykoanalytisk teori är uppenbar 
i middagsscenen: den är en gestaltning av den patrocentriska familje-
socialisationen. Kastrationen framställd som ett symboliskt hot 
tillåter oss att avläsa scenen som en definition av könsskillnad där 
kvinnlighet betecknar en välavgränsad, naturgiven, underordnad 
position. Vad som krävs av Malin är att hon internaliserar faderns 
blick, om hon inte skall stanna kvar i gråten som sitt enda språkliga 
uttryck. Djurmetaforiken, faderns allbehärskande blick och hans 
kvinnoförakt leder tankarna till den svenska författare, vars hela 
författarskap drivs fram av spänningen mellan drömmen om kvin
nan som människa och synen på henne som det föraktade »adlade» 
djuret, kvinnan som kön och objekt för mannen, nämligen Victoria 
Benedictsson. Genom Axel Lundegårds utgivning av ett urval ur 
hennes dagböcker och brev 1928 hade hennes öde aktualiserats i 
den svenska kulturdebatten.111 

Med enastående koncentration och konkretion visar den korta 
familjescenen i Kris, att kvinnans självhävdelse var omöjlig inom 
patriarkatets ram. Med tyngden av en Brandes makt och auktoritet 
fördömer fadern det personliga engagemanget i Malins replik och 
talar om för henne, hur man skall tänka, om man skall tänka rätt, 
antingen det gäller politiska, kulturella eller sociala frågor. 

Den patriarkala middagsscenen med sin spänning mellan tal och 
tystnad, med den elakt tickande moraklockan, som njuter av sitt 
privilegium att vara ting och utan skuld, med brödernas tysta sam
förstånd — »Jäntor!» — och faderns explicita »Fruntimmer!» är en 
konkret bild av Malins vanmakt. Språket tycks vara beslagtaget. 
Förflyttningen från den privata sfären till läkarmottagningen och 
den professionella bedömningen av Malin innebär att hela tonen i 
framställningen förändras. Anekdoten i inledningen bryter stäm
ningen från middagsscenen. Socie tetsläkarens levnadshistoria, som 
skenbart tjänar som stöd för ryktet om honom som »en förståndig 
människa; en man med verklighetssinne; en person som har sett 
mycket och vet mycket; en av de världsvisa» (s 107) är muntert 
parodisk och har till funktion att läsaren får en kritisk distans till 
de ögon, som läser av Malin som en öppen bok. 
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Han såg ögonblickligen vem han hade framför sig. Den intellektuellt lagda 
unga flickan, erotiskt oväckt, flitig till överansträngning. En liten kvinnlig 
Hamlet i väskficksformat förmodligen. Efter vad fru Forst sagt i telefon, 
fanns det inga skäl att anta svårare komplikationer. Inga direkta psykotiska 
symtom, (s 117) 

Malins egna tre repliker — ålder, hur många timmar hon sov på 
natten, om hon hade ekonomiska bekymmer — gjorde varken från 
eller till. Nervläkarens bedömning av Malins självframställning 
grundar sig helt på tanken på hennes framtida roll som maka och 
mor, som han uppfattar som hennes hela livsroll. Den snabba 
diagnosen utesluter varje intresse från läkarens sida att ta reda på 
vad som ligger bakom symptomen. Malin tycker, att hon i egenskap 
av fall åtminstone hade kunnat betraktas som en hjälp vid lösningen 
av ett medicinskt problem. »Hon stod till hans och vetenskapens 
förfogande som en ordfläta att deschiffrera» (s 118). 

Fröken Mogren förstod inte Malins ord utan blev hänvisad till 
egna funderingar. Nervläkaren anser sig inte behöva Malins ord alls. 
Med ett småleende stannar han vid hennes utseende: »Hur kan 
man sitta och se så tragisk ut med en sådan näsa? tänkte han. Det 
är stillöst. Niobe med uppnäsa. En tjuguårig Niobe med uppnäsa» 
(s 120). För att hjälpa Malin att hitta sin rätta stil, säger han: »Vet 
ni vad, fröken Forst, jag tror inte det finns någonting i världen, som 
man behöver ta så allvarligt som ni nu ser ut. Varken pengar eller 
betyg» (s 121). Här skulle Malin ha skrattat och det förargar läkaren 
att hon inte rör en min. Han drar den slutsatsen, att hon saknar 
humor. Han konstaterar blodbrist och skriver ut arsenik-v aleriana-
lösning. Scenen gestaltar symboliskt det motstånd varje form av 
avvikelse från den traditionella könsrollen mötte. Talet om ordfläta 
att deschiffrera och stil som samband mellan tecken och det beteck
nade stryker under den specifikt kvinnliga konstnärsproblematiken 
och det ointresse som den visades inom den litterära institutionen. 

I doktorsscenen kan Karin Boye knyta an till sin erfarenhet av 
identitetsproblematiken — både inom psykoanalysen och litteratur
kritiken. Med sig själv som norm och måttstock mäter läkaren 
Malin. Kvinnans »ändamål» är för honom detsamma som i den 
klassiska myten. Blicken utifrån graderar efter utseendet — det 
enligt hans mening för en kvinna allt avgörande. Den s k objektive 
kritikern, som bedömer litteratur utifrån och inte utgår från sin in
levelse, går enligt Hagar Olsson likadant tillväga: 

En kritiker har till exempel att bedöma ett diktverk som i ett ohöljt och 
lidelsefullt språk uttryckt själslig ångest och nöd. Kritikern möter splitt
rade flisor och taggar, där han skulle önska möta blommor och fågelsång. 
Då skriver han att det är att beklaga att diktaren inte fönnått ge uttryck 
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åt den frid som dock innerst bor i tillvaron och inte nått den balans som 
dock är det högsta en diktare kan nå.* ̂  

Nervläkaren är en inom kvinnolitteraturen känd figur med etable
rat symbolvärde. I Charlotte Perkins Gilmans psykologiska novell 
The Yellow Wallpaper, 1892, förbjuder läkaren den kvinnliga för
fattaren och nyblivna modern all intellektuell verksamhet — hon får 
inte använda papper och penna utan anbefalls total stillhet och vila. 
Den kvinnliga huvudpersonen i Amalie Skräms Professor Hieroni-
mus, 1895, som försöker förena konstnärskap med moderskap, blir 
sjuk av att inte kunna beskriva sin egen plågsamma situation i sin 
målning. Att bli frisk innebär i hennes fall att underkasta sig den 
auktoritet som överläkaren på sinnessjukhuset representerar. I båda 
fallen ligger lösningen av kvinnans problem i att helt bortse från 
problemens grund i den sociala verkligheten. Som direkt litterär 
förebild till doktor Ringström i Kris framstår nervläkaren Sir 
William Bradshaw i Virginia Woolfs Mrs. Dalloway, 1925. Också han 
presenteras som en man, som genom sitt distingerade uppträdande 
förskaffat sig det rykte, som var det allt överskuggande när det 
gällde handhavandet av nervpatienter. Han ansågs förena en osvik
lig säkerhet i att ställa diagnos med sympati, takt och förståelse 
av människosjälen. Sir William Bradshaws främsta tillgång var hans 
sinne för proportioner. Han botade patienter genom att få dem att 
dela hans syn på proportionerna. Han gjorde en sträng åtskillnad 
mellan de rätta proportionerna för män och för kvinnor. Sir 
Williams patentlösning för de patienter, som gick till överdrift, var 
vila i tystnad och avskildhet. Den påminner om den döds- och 
sömndryck Malin rekommenderades. I båda fallen symboliserar 
nervspecialisterna den kulturkonservativa sidans vaktposter mot all 
förändring — speciellt den, som de nya psykologiska upptäckterna 
skulle kunna föra med sig. 

Malin görs till objekt genom att reduceras till sitt yttre av läka
rens blick. Hon rekommenderas stillhet (orörlighet) och tystnad. 
Scenen gestaltar samtidigt, hur kvinnors böcker blir bedömda som 
kvinnor i stället för böcker inom den kritiska institutionen. Den 
speciella »arsenik- och valerianalösning» Karin Boye ordinerats består 
av en poetik i två delar, Inbillningens värld, som publicerats 1927— 
1930 av lundadocenten Olle Holmberg. En idealistisk litteratursyn 
och expressionsestetikens läsart utmärker framställningen. Den 
bildade smaken, som den litteräre kritikern företräder i kraft av sin 
människokännedom, grundas enligt Olle Holmberg på en sensus 
communis aestheticus. Kritikern vet helt enkelt vilket intryck en 
bok kommer att göra på människor. Den vikt Olle Holmberg 
fäster vid människokännedom som kritikerns främsta arbetsred
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skap får en slagsida av att människa står som synonym för man. 
Sixten Ringström i Kris ger Malin rådet att slå sig till ro med att 
världsgåtorna är olösliga i de fall när »de inte helt enkelt är en in
billning» (s 119). Eftersom Malin inte ansåg sig grubbla över världs
gåtorna utan över ett personligt problem, som hade med viljan att 
göra, lät hon hans ord falla. Att hon inte skrattade åt doktor Ring
ströms skämt om pengar och betyg som det viktigaste i tillvaron, 
berodde på att hon även i det fallet såg problemet på ett annat 
sätt. 

Den litteratursyn, som Olle Holmberg utvecklar i Inbillningens 
värld, står i skarp kontrast till Karin Boyes. Olle Holmberg avslutar 
sitt arbete med en diskussion av vetenskap, dikt och religion som 
tre olika möjligheter för människosjälen: 

Vetenskapen utforskar och formar det objektiva; dikten odlar och stili
serar det subjektiva och ger det en så hög grad som möjligt av allmängil
tighet; religionen förenar intresset för det subjektiva med intresset för det 
objektiva och söker fatta det subjektiva såsom »i djupare mening» objek
tivt.113 

Religionen har under vissa tider stått närmare vetenskapen än dik
ten, under andra närmare dikten än vetenskapen. Trots att Olle 
Holmberg anser, att religionen samlar det väsentligaste i människo
själen, måste den enligt hans mening i samtidssituationen ersättas 
av vetenskapen och poesin. Karin Boye däremot anser, att dikt kan 
fungera på alla tre planen: den kan på en gång ge tröst, kunskap 
och en viljeimpuls. För henne består konstens religiösa funktion i 
att »den står i förbindelse med de makter, som nyskapar och formar 
våra själar och genom oss den värld vi lever i».114 

Fallet 

Skönhetsupplevelsen 

Vit når med RÖSTEN ända in i drömmen. Avsikten är att döda 
drömmen. Malin upplever sin kamp mot avskiljandet från sitt liv 
i Gud i en dröm. Ett kusligt själslandskap tecknas i bilden av en död 
skog (= Forst). Malin upplever i drömmen, hur hon bland vissnande 
löv och »höga blanka klingande metallrörsstammar» (s 123) försöker 
gå bort från sin förtvivlans ångest. För att inte sprängas sönder 
tvingas hon tjuta som en hund, högt och obehärskat. Ingen hör 
henne. Malin fruktar, att ensamheten och språklösheten är det
samma som sinnessjukdom. Hon tror, att hon är dömd till en evig, 
olöslig kamp: »ingen skulle någonsin höra henne, hon skulle gå i den 
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döda skogen och alltid tjuta» (s 123). 
Malins klyvnad i två jag sker vid en morgonbön på seminariet. 

Rektor Meilings betraktelse över en rätt ånger väcker både Malins 
smärta till liv och retar henne till motstånd. Malin 1, det goda sam
vetet, instämmer i rektorns ord och tonfall, som formar sig till en 
dom över Malin 2, det själviska trotset. Malin 2 vägrar emellertid att 
bli dömd. Moståndet mot den totala underkastelsen under »det 
rätta» kan Malin 2 ännu bara artikulera som en vilja att få ett an
fall eller gråta. Slutbönen, Fader vår, rymmer på samma gång 
Guds, rektorns och Malin l:s fördömande av Malin 2. Men för första 
gången bjuds metallrösten en röst från Malins inre att gå i dialog 
med. Scenen är en parallell till Merits revolt mot Rut i Merit vaknar. 

Karin Boye gestaltar i scenen den psykiska funktion, som träder 
i kraft då individen inte gör det idealjaget säger. Det av omgivningen 
skapade överjaget, av vilket samvetet utgör en del, är ett hämmande 
norm- och värderingssystem och skiljer sig från idealjaget, som 
bildas genom identifikation och står för vad individen själv värderar 
och tar på sig ansvar för.115 Malins inre dialog förs alltså mellan 
hennes tidigare helt dominerande överjag och det idealjag, som bör
jat byggas upp i hennes sökande efter en egen livsroll. Med den unga 
Karin Boyes egna termer skulle det kunna uttryckas som att själens 
manliga sida fått kontakt med dess kvinnliga sida.116 

När Malin lyfter huvudet efter bönen händer det henne något 
alldeles oväntat. Rörelsen med att räta ut den böjda nacken är, som 
vi sett av slutkapitlet, en symbol för överskridandet av den gamla 
objektspositionen, den gamla totala underkastelsen. Malins irrande, 
rastlösa blick finner ett fäste i ett linjespel framför henne. Hennes 
blick fastnar i Siv Lindvalls nacke. »En fin smärt pelare, som steg ur 
fulländade halsåsar som en lugn hymn» (s 129). Synen skänker vila 
åt utpinade muskler och tröttkörda tankar. Tankarna tvingades inte 
till uppmärksamhet som i vanliga fedi. De bara var där de var och 
stannade av sig själva. Sinnesanalogin mellan seendet (skönheten i 
de harmoniska proportionerna) och lyssnandet (den lugna hymnen) 
bildar en expansiv helhet och utgör samtidigt en kontrast till mor
gonbönens psalmsång, som just klingat ut och som manifesterat 
hotet om den andliga döden. Efter att under lång tid ha varit ut
lämnad åt sitt obarmhärtiga inre, når henne på detta sätt och för 
ett ögonblick yttervärlden med förbarmande och en tröst, som 
låg bortom allt förstånd. Således har förbindelsen mellan Malins 
två jag — det kända och det okända — sin motsvarighet i en nyeta-
blerad förbindelse mellan jaget och världen, mellan inre (andligt, 
själsligt) och yttre (sinnligt, socialt). 
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Påsken 

Den gåtfulla förlossningen löste inte Malins problem, men den gav 
henne ett livsnödvändigt andrum. Påskresan till den äldre KGF-kam-
raten och biktmodern är för Malin en dolorosavandring med det 
bittra målet att förlora en vän. Nora Hermansson — Ibsens Nora 
med efternamnet Herr-Mans-Son — förenar redan i sitt namn de 
båda könen och hon bemöter Malins trevande formuleringar om vär
det av psykologi som ämne för studier och nödvändigheten av att 
utforska även själens mörkersida med saklig förståelse. Nora tar 
ner en bok ur sin bokhylla där människosjälen benämns »The 
Human Bible», och det inte enbart utifrån dess vackrare sidor utan 
just med inriktning på dess gåtfulla och obekanta skikt.11 7 

Inför detta bevis på att Nora inte förkastade henne hade Malin 
bara sin störtflod av tårar till svar. 

Ett språk som ingen kunde tyda. Egentligen hade hon ju hav av frågor att 
ställa, mängder av upplevelser att berätta — och så bara det enda obegrip
liga uttrycket för dem alla. Och ändå — vad var det för frågor? Ingen som 
hon kunde formulera klart. Och vad för upplevelser? Ingen som kunde 
berättas. Deras hemvist var på andra sidan orden och det utsägliga, och hon 
hade ingenting annat att göra än vänta, vänta, tills hennes tillvaro kanske 
åter skulle dyka fram i den värld, där orden är ett meddelsemedel mellan 
människor — eller försvinna ännu djupare, dit där de ord vi har ingenting 
täcker och når, där människa är oåtkomlig för människa, (s 133 f) 

Malin står vid gränsen mellan ett symboliserande språk och ett 
språk, som bara tar sig uttryck i de okända psykiska krafternas 
press mot det betydelsebärande språket. Hennes upplevelser tycks 
vara på andra sidan orden. 

Ensam i Noras studentlya upplever Malin nästa dag den egent
liga krisen. Rummets välbekanta ting avslöjade sig som övervunna 
former och hon själv bredde formlös ut sig i urstoffet, »som en död, 
när han långsamt sjunker tillbaka genom upplösningens världar, 
genomlöper skapelsen baklänges och alltmer närmar sig de åter
skapande urnebulosorna, Mödrarnas härdar» (s 135). 

Då greps hon av en skakning inför något så enkelt, att det inte kunde 
vetas — kanske blotta tillvarons faktum — helig — helig —helig . 
(s 135) 

Regressionen ner till den första symbiosen, som föregår språk-
och individtillblivelsen, är ett brott i medvetandeströmmen och ett 
tillbakaslungande till de ursprungliga betingelserna för existensen. 
Orden helig, helig, helig gör att vi kan föreställa oss att det som sker 
är mystikerns möte med Gud, skådandet av Varat. Det är samtidigt 
en bild av den dionysiska sönderslitande hopsmältningen med ur

250 



massan. Att skåda den yttersta verkligheten helt skyddslöst har be
traktats som outhärdligt. Den dionysiska principen måste balanseras 
av den apolliniska. Malin greps av skräck inför sin upplevelse av 
medvetandets konfrontation med urgrunden. 

Genom Noras försorg tappar inte Malin fotfästet helt. På efter
middagen sitter hon vid fönstret och ser ut på de nakna träden. Som 
vårens anade liv i träden rymmer Malins ögon en liten rest av levan
de längtan, som ångesten (vintern) inte kunnat döda. I bejakandet 
av sitt eget begär vinner Malin tillbaka sitt liv. Hennes längtan talar 
om för henne var hennes plats är. Svaret slår upp från hennes egen 
grund som en låga och uppfyller henne helt. Hon vill se sin klass
kamrat Siv. Hon vill vara, där Siv är. Eros som det självhävdande 
begäret fyller Malin med överströmmande kraft. Hon öppnar sig 
för aningen om en ny ljusvärld. Kanske också hon inkarnerar guden 
som dog men som åter uppstod. 

Krisskildringen visar i Noras gestalt118 den återupprättande 
tilliten som ett centralt begrepp i Karin Boyes tänkande. Nora fram
stod inte som en Domare utan nåd. Hon delade i stället Malins 
seende och bekräftade henne som subjekt. Av stor vikt för förståel
sen av Kris är det faktum att en kvinna auktoriserar en annan kvin
nas seende och att detta leder till livets återkomst. I För trädets 
skull, som Karin Boye publicerade året efter Kris, framför hon i 
gammaltestamentlig tradition ett tack till de livgivande makterna i 
tillvaron : 

För den stora förödmjukelsens timme vill jag också tacka, 
timmen då man ser att man är naken 
och utan en grumlande rest av stolthet 
låter sig ordnas in 
som ett dammkorn i strimman av förunderliga världar — 
förunderligt allt, förunderligt hälsan och livet, 
förunderligt tak, bröd och vatten, 
och mer än annat förunderligt den oförtjänta nåden 
av en människas evigt upprättande tillit. 

Vårens ankomst förknippas i den kristna symbolsfären med Guds 
nåd, ljuset, som besegrar synden, mörkret/döden. Karin Boye 
gestaltar nyskapelsens under i Kris genom att låta driftlivet bryta 
igenom det gamla försvaret hos Malin. När Karin Boye låter Malin 
så ihärdigt avvisa orden för den omvälvande upplevelsen är det ett 
medvetet led i det konstnärliga arbetet. Modernismen tillförde 
kulturdebatten en medvetenhet om det konstnärliga användandet 
av språk just genom skapandet av ett främlingskap inför upplevel
sen, så att en medvetenhet om förutsättningarna för upplevelsen 
kunde införas. Extas är ett ord med starkt konventionaliserad inne
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börd. Den fruktbare värderar dock inte tingen efter deras namn 
utan efter deras verkningar, skrev Karin Boye i »Rädslan och livet». 
Att Malins val gynnat livskrafterna förstår hon av de nya upplevel
ser av levandegöreise, som återseendet av Siv på seminariet innebar. 
Med det religiösa och romantiska språket för mystikerns gudsfyll-
nad, vilan i Gud/kosmos, beskriver Karin Boye den nya skapelsen 
inom Malin. Visserligen bryts det dionysiska ruset av att Malins 
samvete ger hennes höga mystiska tröst dess rätta namn. Men att 
helt ge upp sitt begär ter sig nu för Malin som ett återvändande 
till en icke-existens. 

Pånyttfödelsen 

Självtillägnelse för världstillägnelse 

Malin har kristendomsskrivning på seminariet. Hon sitter och käm
par med tårarna och sin rädsla för vansinnet. Profeten Jeremia kan 
inte fånga hennes tankar. Men genom att gå tillbaka till profetens 
tröst till Baruk, några verser i kapitlet som alltid intresserat henne, 
faller plötsligt ett nytt ljus över hela hennes egen situation. Hon, 
som liksom Baruk begärt stora ting för sig själv, måste kanske som 
han nöja sig med att få vinna sitt liv som byte — »livet, det nakna 
livet mitt i allt kötts olycka — som ett rövat byte» (s 144). Till och 
med livet var kanske en större nåd än man förtjänade. 

Och ändå. Kanske Jeremia och Baruk på sin tid hade skattat det högre 
än vi nu. Kanske de menade mer än blodomloppets gång och den dagliga 
matsmältningen, när de sade liv. — Vad ville hon inte ge för liv — hon som 
var på väg mot sin levande död 

Då knöt det sig i henne som till beslut. Plötsligt visste hon, att allt 
annat var likgiltigt. Hon ville vinna sitt liv, sitt liv, ingenting annat — såsom 
ett byte. (s 144) 

Genom att avslöja själva livet som ett fiktivt begrepp, ett namn utan 
täckning i verkligheten, blir Malin i stånd att definiera sig själv. Livs
viljan segrar inom henne. 

I natt gick Gud under. 
Kanske det var ett tomt namnskal, som gick under. 
Men namnskalet drog makter som var dödens. Jag kastar det. 
Jag ser tingen. De erkänner inte sina namn. Jag kastar deras namn. 
Jag står alldeles ny på stranden av ett hav, och samvetet är inte längre 

mitt. Jag kastar det. 
Viljan till liv har gjort mig naken. Viljan till liv har gjort mig seende. 

Vad som än kommer skall jag möta med nakna, seende ögon. (s 145) 
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Helt konkret tar sig Malins subjekttillblivelse uttryck i övergången 
från tredje person till första: berättelsen om Malin avbryts och ett 
talande subjekt införs i texten. Detta av texten själv skapade »jag» 
avgränsar sig negativt genom att kasta bort tingens namn och sitt 
samvete, dvs det som tidigare givit världsbilden mening och innehåll. 
Det nyfödda jagets möjligheter ligger i att naken och seende — utan 
illusioner men med tillit till sina egna sinnen — gå i direkt dialog 
med verkligheten och därigenom erövra sitt liv. 

Malin kastar helgonsamvetet för nietzschesamvetet, det ideal
jag, som hon investerar sig själv i och tar på sig ansvar för. Nietz
sches vilja till makt är, som Paul Tillich beskrivit den, varken vilja 
i psykologisk mening eller makt i social mening. Det är i stället en 
ontologisk bestämning. »It designates the selfaffirmation of life, 
including self-preservation and growth. Therefore the will does not 
strive for something it does not have, for some objects outside it
self, but wills itself in the double sense of preserving and transcend
ing itself».119 Livet blir den process i vilken »the powrer of being» 
manifesterar sig.1 20 Mod att leva är synonymt med livsviljans makt 
att hävda sig själv, trots att mycket negerar den. Självhävdelsen blir 
en dygd i Nietzsches moral, eftersom självuppgivelse är motsatsen 
till självkänsla. I stället för underkastelse under Gud tar jaget ansvar 
för sig själv, blir sin egen domare och sitt eget offer. Nietzsches 
protest mot kristen idealism och empirisk rationalism spelade en 
stor roll för Karin Boye under hennes ungdomskris.121 1934 
betydde nog Henri Bergsons protest mot tron på förnuftets förmåga 
att ensamt förstå tillvaron lika mycket. Både Nietzsche och Bergson 
uppfattar livet som något mera omfattande och mera primärt än 
det vetenskapliga förnuftet, som försöker förstå det. Förnuftet be
traktas som ett redskap, som är bra för sitt ändamål, men som aldrig 
får göras till en instans över livet.1 22 

Karin Boye ansluter sig i sitt modernismprojekt till ett livsbe
grepp, där livsbejakelsen utformas i psykoanalysens termer, men 
detta sker inom den ovan beskrivna idétraditionens ram. Sitt speci
ella intresse får utformningen i Kris genom att det är den kvinnliga 
identiteten, sexualiteten och kreativiteten som beskrivs i dessa ter
mer och därmed placeras in i ett mer övergripande idéhistoriskt 
sammanhang. Kvinnan måste ha mod att fatta rodret på båten 
under livsresan. Hon måste avstå från sin gamla självuppoffrande 
roll som Ängel i Huset för den för mänskligheten viktigare rollen 
att vara en självständig person med etisk vilja. 
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DIALOG II:»Om de fromma ordens betydelse> 

Medeltida auktoritetsuppror 

Dialog I handlar om människors ideal och om förmågan till idealise
ring. Dialog II har underrubriken »Om de fromma ordens betydelse» 
och handlar om vilken innebörd vissa uttryck av tradition tillskri
vits och vilken möjlighet till att etablera en ny förbindelse mellan 
tecken och det betecknade, som människan som talande och kom
municerande varelse har. 

Med scenen mellan Patern och Munken placerar sig Karin Boye 
i skolastikens auktoritetsdebatt. Uttrycket för den andliga erfaren
heten diskuteras. Patern anklagar Munken för att sprida falska före
ställningar om de eviga sanningarna. Munken försvarar sig utförligt 
och vältaligt. Hans tes är, att ord kan vara tomt sken och förbli en 
gåta för den som inte har nyckeln till det genom att i liv och anda 
ha mött vad ordet kännetecknar. Endast den levande anden ingju
ten i en människa kan lära även den andligt oerfarne att förstå, vad 
kärlek utan fruktan är. »Ande tänder ande för att bilda länk efter 
länk i en helig kedja genom tiderna, aldrig avbruten, aldrig tillända-
lupen» (s 155). Mot dessa tankar ställer Patern upp de heliga skrif
ternas absoluta auktoritet. Han avvisar helt Munkens förslag att 
undervisa med utgångspunkt från egen kunskap om det andliga livet 
i stället för att undervisa om bestämda av kyrkan fastslagna san
ningar. 

Det är genom ordet människorna med säkerhet kan veta vem, 
vad och var Gud är. Munkens irrlära skulle leda till att människornas 
kunskap om Gud formulerades i liknelser. Läran om Gud, fromhe
ten och de högsta dygderna blev under sådana förhållanden omöj
lig. I den helige Thomas ab Aquinos namn tackar Munken Patern 
för att denne räddat honom från att bli ett offer för sina irrande 
tankar. Patern har väckt honom vid kanten av en avgrund. Avslut
ningens underkastelse under den absoluta auktoriteten kastar ett 
ironiskt ljus över Munkens tidigare försvar av de egna tankarna, som 
utgått från vad han själv sett och känt. 

Med bilden av den senskolastiska striden mellan de uppenbarade 
sanningarna och det mänskliga förnuftet hänvisar Karin Boye till 
en auktoritetskris, som kyrkan löste genom att tilldela tänkandet 
en funktion inom filosofin i stället för inom kyrkoläran. En aukto
ritet kom därigenom att gälla religiösa sanningar och en annan filo
sofiska. Ytterst inbegreps dock den filosofiska auktoriteten i den 
teologiska. Det radikala brottet med den kristna enhets kulturen 
skedde först med nominalismen, som ifrågasatte allmänbegreppens 
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realitet. Allmänbegreppen förklarades vara namn utan grund i den 
sociala verkligheten. Med nominalismen inträdde en avgörande för
ändring: människan vände uppmärksamheten mot sig själv och den 
inre övertygelsen kom att tillmätas ett värde. 

I Munkens plädering för hur andlig erfarenhet skall kunna tra
deras återfinns argument från Karin Boyes två litteraturartiklar i 
Spektrum, »Språket bortom logiken» och »Rädslan och livet». Den 
tidige T S Eliots impersonalismbegrepp motsvarar på många sätt 
Munkens försök till undervisning på en ny grund. Abstrakta idéer 
skall ersättas av personliga symboler och känslor, som förkropps
ligas med hjälp av fysiska analogier. Karin Boye ansluter sig i sitt 
modernismprojekt till en radikalare utveckling av imagismen än den 
T S Eliot företrädde på 1930-talet. Detta sker främst i anslutning 
till de nya psykologiska upptäckterna. För Karin Boye var den 
traditionalism, som var autonomteorins förutsättning, oförenlig 
med den nietzscheanska kritiken av begreppsordningarnas gränser 
och idén om krafternas spel. Den traditionsordning, där det litterära 
verket får sin mening av och pekar mot en given uppsättning oför
änderliga andliga värden motsvarar de medeltida »realisternas» tro 
på universalia, medan Karin Boye i sitt modernismprojekt fort
sätter sin kritik av den platonska rationalismen, dvs av överordnan
det av det eviga, universella och rationella över det tidsliga, indi
viduella och för förnuftet icke gripbara.1^3 Malin, som förkastar 
Guds och tingens namn för att söka en annan ordning, en annan 
sanning, kommer således i texten att representera ett mer radikalt 
uppror, som motsvarar nominalisternas på medeltiden. Liksom 
nominalisterna hävdar hon, att universalia inte har någon existens, 
utan bara är hjälpkonstruktioner, som människor tänkt ut för att 
kunna orientera sig bland tingen. 

Modernt auktoritetsuppror 

Rektor Meiling kallar Malin Forst till sig för att fråga, vad Malin 
skall göra efter seminarieutbildningen. För Malin, som genom krisen 
kommit att ifrågasätta folkskollärarinnans roll i fråga om grund
läggandet av barnens religiösa och sedliga föreställningar, blev frågan 
av en annan dimension än rektorn föreställt sig. Malins tystnad ger 
rektorns tankar fritt spelrum för tolkning. Den karta hon orienterar 
sig efter bjuder henne att först överväga om Malin som student 
— intellektuell, teoretiskt inriktad — är alldeles världsfrämmande 
eller har mycket högtflygande drömmar. Hennes andra misstanke 
är att Malins begåvning skall kastas bort genom förlovning. En 
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snabb blick lugnar henne omedelbart på den senare punkten. 
Rektor Meilings egen begåvning beskrivs som organisatoriskt 

skapande. Hennes material var institutionerna, som hon lidelse
fullt strävade efter att fylla med nytt liv. »Hade hon varit man, 
skulle hon kanske valt den politiska banan och blivit en stor och 
verksam politiker, såvida inte hennes starka etiska inriktning i alla 
fall dragit henne åt upp fos t rarhållet» (s 169). Rektorn delar upp 
Malin i ett intellekt, som hon tycker det är värt att satsa på, och en 
karaktär, som hon tycker utmärks av »något alltför böjligt, alltför 
kvinnligt-kvinnligt», och därför tar avstånd från (s 170). Rektorn 
visste nämligen av egen bitter erfarenhet, »att en kvinna inte bara 
måste vara sin manliga medtävlare dubbelt och tredubbelt över
lägsen för att ha några utsikter på vädjobanan, utan också bör vara 
försedd med ännu tjockare skinn än en man behöver» (s 170). 
Rektor Meiling ifrågasätter inte detta system, utan anser, att Malins 
begåvning gör henne lämplig för akademiska studier i teologi. Hon 
vädjar till att Malin har upplevt skillnaden mellan manliga och 
kvinnliga kristendomslektorer på seminariet och att hon vet, att 
kvinnor har ett annat sätt att tänka och reagera än vad män har. 

Rektor Meilings hanterande av papperskniven är en upprepning 
av moderns skärande med kniven vid middagsscenen och Faderns 
i Frödings dikt. Det är något som skall bort. Det ställs krav på 
Malin att hon skall underkasta sig den givna rollen i offentlighets-
sfären liksom i den privata. Malins planer på att läsa psykologi 
förkastar rektorn helt. Hon ser tillbaka på sina egna universitets
studier med förakt. Självändamålet i såväl pedagogik- som psyko
logistudierna gjorde att hon inte gav mycket för den sortens kun
skap eller tänkande. Den avgörande domen fäller emellertid rektor 
Meiling sedan Malin kastat fram, att hennes livsuppgift skulle ligga 
i något hon själv hade lust till att göra. Detta kallar rektorn ett 
barnsligt och egoistiskt resonemang: »Kallelsen väntar en där man 
behövs, inte där man — 'har lust'» (s 178). Efter att ha lockat Malin 
att beskriva sina planer mer konkret klipper rektorn av samtalet 
med en fråga om Malin har en privatförmögenhet, eftersom hon 
tänker starta en experimentskola med nya metoder. Detta ironins 
svärdshugg tolkar Malin som förakt, som den överlägsnas allkunskap 
i förhållande till den, som trevar sig fram. 

Här formuleras den avgörande skiljepunkten mellan rektorn och 
Malin: den systembevarande, okritiska attityden konfronteras med 
den systemförändrande, kritiska upprorsattityden. I stället för att 
mötas i ett samtal om gemensamma problem och med respekt för 
varandra demonstrerar scenen en inskolning i lydnad. Malins styrka 
ligger i att hon inte accepterar splittringen och uppdelningen i 
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psyke och i arbetsområden mellan könen, utan i stället söker vägar 
för att förstå motsättningarna på ett nytt sätt. Samtalet med rek
torn leder fram till att Malin blir medveten om den egna viljans 
nödvändighet. Hon upplever den främmande, tvingande makten 
inom sig själv som en del av det egna jaget och inte som ett utifrån 
påtvingat krav. 

Den nya skola Malin vagt hoppades att hon skulle kunna ägna 
sina krafter kan med sitt intresse för experiment och nya metoder 
anspela på den av psykoanalysen inspirerade nya pedagogik, som var 
aktuell i den reformpedagogiska debatten på det tidiga 1930-talet. 
S A Neills Summerhill och de skrifter, där han lägger fram sitt pro
gram,124 diskuterades exempelvis med stort intresse. Karin Boye 
citerar vid ett senare tillfälle i en pedagogisk debatt S A Neills kända 
slagord: »Fria människor skapas bara — av fria människor».1 25 En 
skola, som på ett annat sätt svarar mot Malins utopi, är den Kvinn
liga medborgarskolan på Fogelstad, där de frågor som diskuteras 
i rektorsscenen står på dagordningen och kravet på en förändring 
av institutionerna drivs. Anspelningen kan på samma gång gälla 
den skola de modernistiska diktarna med sina formexperiment och 
nya metoder för verklighetsåtergivning bildade. 

I rektor Meiling ges ett porträtt av Anna Sörensen, Karin Boyes 
rektor på seminariet, men också av Ellen Key, som inom den sven
ska idéutvecklingen spelat en avgörande roll för uppfattningen av 
förhållandet mellan manligt och kvinnligt. Den väsensolikhet mellan 
mannens och kvinnans natur, som Ellen Key postulerar, gör att 
hennes kritik aldrig drabbar den komplementära arbetsuppdel
ningen mellan könen. Könsrollsmönstret lät mannen fortsätta att 
specialisera sig på idéområdet och kvinnan på känsloområdet i 
byggandet av kulturen. Karin Boye låter i Kris den nya vetenskapen 
om människan bilda gränslinjen mellan en gammal och ny emanci
pationsteori. Scenen mellan rektor Meiling och Malin är en gestalt
ning av samma problem som mellan Rut och Merit i Karin Boyes 
tidigare roman Merit vaknar. Varken särarts- eller likhetsideologin 
utgör ett alternativ för Malin, eftersom mannen som norm, dvs 
intellektets, det rationellas och det abstraktas överhöghet inte 
ifrågasätts inom dessa ideologier. Malins emancipationsprojekt är 
i stället inriktat på ett sätt att leva utan tro på Gud och utan tro 
på mannen som den enda människan. Möjligheten ligger i hennes 
fall i att försöka erövra ett språk för sin verklighet och därmed 
undgå den objektifiering som ligger i att få sin omvärld och sin 
identitet förmedlad av andra. Den nya djuppsykologin ger Malin 
stöd för upproret. 
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En tradition av uppror 

Samtalet mellan Patern och Munken var en fader-son-dialog och 
rörde den teoretiska hörnstenen i överförandet av det andliga arvet. 
Samtalet mellan rektor Meiling och Malin kan ses som en mor-
do t ter-tradering och avser kvinnornas praktiska genomförande av 
de av männen utformade idéerna. I bägge fallen tycks upproriska 
tankar utgöra ett hot mot fundamentala principer inom systemet. 
Scenen i De Högres församling är en mor-dotter-dialog, som visar 
var den kvinnliga författarens system förändrande potential finns. 

Den teoretiska förutsättningen för skrivandet är upprätthållan
det av den religiösa retoriska traditionen som paradigmet för be
skrivandet av andlig erfarenhet. När rektor Meiling föreslår Malin 
att läsa teologi och därmed ställa sin begåvning till förfogande för 
den enda goda viljan, Guds röst, beskrivs de kvinnliga författarnas 
tidigare villkor. Genom att offra det alltför mjuka, kvinnligt kvinn
liga — sin egen formlösa, obestämda, instängda längtan — hade 
kvinnorna tillåtits skapa sina skönlitterära verk. Men att deltaga på 
sådana premisser innebar att de kvinnliga författarna uteslöts från 
ett eget deltagande i livstolkningen. För dem kapades förbindelsen 
mellan det egna livet och konsten. 

Min teori är, att de kvinnliga författarna på det tidiga 30-talet 
genom den freudianska människobeskrivningen fått en annan ut
gångspunkt för att föreställa sig det konstnärliga skapandet. Sexuali
tetens samband med kreativiteten kunde diskuteras på helt andra 
villkor. Den gamla betoningen av att materien, det konkreta i bil
den inte spelade någon roll, eftersom det bortomsinnliga, det som 
betecknades, ändå bestämde bildens »mening», förkastades. Det 
eviga, det naturgivna, i det traditionella livsmönstret visade sig sakna 
validitet. Det var en produkt av människornas tänkande och utgjor
de som sådant en föränderlig ordning. På samma sätt som nomina-
listerna kastade omkull det gamla tänkandet genom att påstå att 
allmänbegreppen saknade täckning i verkligheten och bara var namn 
gör den modernistiske konstnären uppror mot ett traditionellt 
berättande genom att framställa människan som ett okänt och out
forskat väsen. 

För att ställa sig utanför den dominerande litterära traditionen 
och dess meningsskapande tekniker knyter Karin Boye an till den 
radikala svenska kvinnolitteraturtraditionen. Genom att skapa en 
scen, som är parallell till drömscenen i Fredrika Bremers Hertha, 
visar hon hur ett överskridande av det gamla tänkandet har varit 
och är möjligt i konsten. Hertha är som Kris en tendensroman. 
Den handlar om den till icke-liv dömda kvinnliga människan. Den 
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beskriver en utopisk social nyordning med en annan plats för 
kvinnan, en utbildningsgång med en annan möjlighet för kvinnan 
och en roll som sanningsvittne om Gud, som skulle ställa kvinnan 
som präst vid mannens sida.1 ^ 6 Att kvinnan skulle lyda sin inre 
röst, mer än människor, lag och samhällsordning, har sin exakta 
motsvarighet i Kris. Skillnaden ligger i att Karin Boye i Kris också 
öppet kan plädera för en självvald erotik, ett accepterande av den 
kvinnliga sexualiteten på dess egna villkor. Givetvis är Fredrika 
Bremer som lärare och Karin Boye som lärarinna i en ny experi
mentskola knappast några bilder av biografiskt intresse utan bilder 
de ger av den egna konstnärsrollen. Den komplikation den kvinn
liga rösten utgör i den fortgående diskussionen av andlig erfarenhet 
är lika stor på 1930-talet som den varpå 1830-talet. Både Fredrika 
Bremer och Karin Boye gör ett bestämt uppror mot en i det reli
giösa mönstret utbildad retorisk tradition, som tror sig kunna förbli 
levande trots att den utesluter kvinnan. Fredrika Bremer krävde 
rätt för kvinnan att göra sig hörd över huvud taget. Karin Boye 
kräver rätt för den hela människan — kvinnan med både intellekt 
och sexualitet — att göra sig hörd. 

I scenen i De Högres församling presiderar rektorn över de 
heligas skara, medan Lucifer anför dem, som gått upprorets och 
olydnadens vägar. I De Högres församling pågår en ständig makt
kamp. Den som känner sig hotad försvarar sin värdighet genom 
att gräla, bleka sina fiender till skuggor genom isande blickar eller 
genom att suga upp motståndaren i sig och på det sättet bevara en 
obruten kontinuitet. Rektorn talar som representant för vad hon 
kallar den värdefullare delen av mänskligheten. På en vink av henne 
sluter sig den vita skaran av heliga från alla tider kring henne som 
en mur. Lyfter hon andra handen sjunker synen tillbaka som 
bleknande rökelsevirvlar. 

Rektorn frågar med vad rätt Lucifer tar till orda i församlingen. 
Nykomlingen skakar sitt blåsvarta hår. Dropparna, som stänker om
kring honom, bränner som etter. »Med förtvivlans rätt», svarar han 
(s 186). På samma sätt som Malins svar vid middagsbordet är det inte 
orden Lucifer säger utan metallklangen i hans röst, som väcker 
församlingens ovilja. Den påminner dem alltför mycket om en 
annan röst. Lucifer visar dem att inte heller han står ensam. Han 
knäpper med fingrarna och luften svartnar omkring honom av upp
rorisk kamp. »Förvridna drag tog form, förkrympta gestalter, jor
diska trälansikten, krökta trälryggar, maktlöst hat och maktlöst 
hån» (s 187). En fråga ställs om var skillnaden låg mellan de vitas 
syskontåg genom tiderna och den mörka massan med sina förbjud
na forskningar. Lucifer förmodar, att skillnaden ligger i traditionen. 
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Lucifer gör en rörelse med huvudet och den röksvarta luften 
förtätas till ett blått hav, där århundradens upptäcktsfarare stävar 
ut mot nya äventyr. Som drömskeppet framför andra glider en hög-
stävad spansk nave fram. Kolumbus står i fören och spejar efter 
land. Det nya landet, som stiger upp ur vattnet, var inte som väntat 
stränder och öar, utan böljande, väntande människoöden: »tiotusen 
leenden av tiotusen slags lycka, tiotusen suckar av tiotusen slags 
olycka. Tiotusen själars gruvor med malmer som väntade på upp
täckt och namn» (s 189 f). En förskjutning sker genom att vimlet 
stillnar och klarnar, mångfalden smälter samman och lägger sig till 
vila i ett ansikte, »ett fint och strängt, där alla linjer steg i en lugn 
hymn» (s 190). Läsaren av Kris vet, vilket ansikte det är. 

Kolumbus visar sig vara Lucifer, som i De Högres församling 
leder fram en ung kvinnlig kandidat till apoteos. Hon tilltalar för
samlingen genom sin upphöjdhet och värdighet. Fröken Mogren häl
sar henne välkommen som syster och like i den vita skaran. Hon 
förstår bara inte, vad Lucifer har med kandidaten att göra. När 
Lucifer frågar, om den kraft, som lyfter hans kandidat till försam
lingens höjder, kanske nu kan erkännas som legitim, bryter den 
gamla striden ut igen. 

Ett sus av ovilja gick genom de vita. Sådant talar man inte om, sådant är 
smaklöst, vi har hört alldeles tillräckligt om sådant i våra dagar. Ur den 
första tystnaden av moraliskt äckel höjdes fyropen på nytt, denna gång 
bedövande starkt, (s 192 f) 

Lucifers leende inför krafterna, som stred om idealbildningen, var 
på en gång hopplöst och fullt av hopp. Som den evige upprorsman
men vet han, att han aldrig skall kunna segra fullständigt, så länge 
han förblir sig själv. Som den eviga förnyelsens herre vet han, att 
han heller aldrig skall kunna besegras fullständigt, så länge livet 
lever. 

Myten om Lucifer, den fallna ängeln, blir en beskrivning av 
Malins nedstörtande från det gudsrike, som består av en fastlagd 
normvärld, en påtvingad identitet och en föreskriven lycka. Hon har 
störtat ner till den nollpunkt, som utgörs av de existentiella grund
villkoren. Hon accepterar sin egen sexualitet som grund för livsför
nyelse och kreativitet. 

Den kvinnliga själen i Fredrika Bremers Hertha gör också ett 
besök i en drömd de högres rådsförsamling. Hertha får genom att 
anropa Jesus den trätande församlingen att blekna bort och er
sättas av bilden av den ende sanne befriaren. Både i Hertha och 
Kris används drömtekniken med förskjutningar, förtätningar och 
borttonande av figurer som exempel på en konstens logik, som inte 
är densamma som den vakna världens eller vetenskapens. I båda 
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verken är det fråga om lyriska, frambesvärjande avsnitt, där humor 
och fantasi blandas med starkt känsloladdade inslag. Formspråket 
betonar inskränktheten i de mönster vi vanligtvis är i stånd att ur
skilja och avsikten är, att överskrida de försnävande strukturer språ
ket lägger på vår upplevelse. 

Elden i Hertha, den uppåtsträvande längtande lågan, som velat 
värma och göra väl, antog i stället en straffande natur. I Kris spelar 
inte Jesus utan Lucifer rollen som den som för de fulas och lågas 
talan. Genom att identifiera Lucifer som en medkämpe i upprors
traditionen kan Malin ge ny innebörd åt Herthas beskrivning av 
villkoren för vem som får dricka ur Urdabrunnen, källan som ger 
nytt liv: 

Den är för de hjältemodiga , 
de som har syn 
och som redligen kämpar för denna. 

En moralisk estetik 

Karin Boye tecknar i Kris en bild av det öppna psyket som grunden 
för kärleksförbindelsens förnyelsepotential. I en sinnenas dialog 
gestaltar Karin Boye Malins förvåning över vilka djupa skikt inom 
sig själv, som hon tidigare inte varit medveten om att hon ägde och 
därför inte tagit i anspråk. På förälskelsens skapartröskel har synen 
börjat uppleva sig som alla sinnena på en gång. Hörseln tycker sig 
uppleva en sammansmältning av det sinnliga och det som bortom 
sinnena skapar sinnena i en gränslös rikedom av olika möjligheter. 
Smaken grips av motsatsernas nya sammansmältning och är liksom 
sina stora syskon, synen och hörseln, på spaning efter sinnenas 
liknelser av det inres spänning inför det nya. För Malin betyder 
detta, att den kulturens överbetoning av intellektets betydelse, som 
återspeglats i värderingen av henne själv, slutligen bryts. 

Genom att låta kärleksupplevelsen bli en upprepning av den 
ursprungliga narcissismen blir den nya skapelsen möjlig. I Kris är 
det inte Guds ande som med ord skiljer mörker från ljus utan det 
är den framträngande känslan, som har makt att skapa mening i 
världen. Den nya meningen är inte åtskiljande, uppdelande eller 
splittrande, utan skapar sammanhang i ett till synes kaotiskt flöde. 
Av de element, som redan finns till utan namn, skapar förälskelsen 
en ordning. På metanivån blir detta en bild av den modernistiska 
konstens uppfordrande utmaning av läsaren att skapa mening i det 
lästa. 

Genom förälskelsen i Siv skapar Malin sig själv. I krisens mest 
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avgörande ögonblick har Malin upplevt sig själv som ett med den 
materia, som i kulturen berövats sin helighet. Det Malin nu ser 
med sina nakna, seende ögon är inga nya ting i verkligheten, ingen
ting som tillskrivs verkligheten. Hon ser i stället tingen i verklig
heten på ett nytt sätt. Hon vaknar upp »till nya dagar på ett helt 
nytt plan av verkligheten» (s 1970, Siv var för Malin inte bara Siv 
utan också uppenbarelsen av en livsriktning. Utan ord ställde Siv 
mer direkta krav på Malins hållning än alla lagbud tidigare. Siv 
utstrålade en yttre och inre jämvikt, hon hade växt ur sin egen 
grund utan att förvillas. 

Malins förälskelse i Siv leder inte till att hon vill smälta sam
man med henne, bli ett med henne, uppgå i henne, bli lik henne i 
någon ytlig bemärkelse. Det är en uppgörelse med sexualiteten, 
som kvinnan tvingats välja bort så länge den varit manligt definie
rad. Malin frigörs genom förälskelsen till en önskan att själv växa 
på samma sätt som Siv, att växa rak, dvs i överensstämmelse med 
sina egna inneboende möjligheter. 

Karin Boye låter i Kris sinnenas oordning stå för den öppna 
tillitsfulla livsinställning, som hon ansåg vara en förutsättning för 
mänsklig växt och mognad. Bilden av det nya sättet att skapa 
mening kan också sägas vara en beskrivning av det modernistiska 
formspråket i dess senare skede, då det tidigare uppbrytandet av 
system och försöken att därefter foga samman delarna övergår i ett 
kvalitativt nytt skede genom en tillståndsförändring i själva tänkan
det. När förut motsatta och varandra ömsesidigt uteslutande ele
ment relateras förstår människan sig själv och världen på ett nytt 
sätt. Malins individueringsprocess blir en parallell till det poetiska 
språkets återintegrering av känsla med tanke. När människan inte 
enbart talar som tänkande varelse utan återigen som kännande kan 
litteraturen överta teologins roll som kulturell kod för människor
nas talande om kärlek. 

Siv blir ett tecken för Malin. Först betraktar Malin Siv utifrån. 
Siv framstår då mer som en blomma än som en kämpande själ. 
Naturens händelser, som för Malin förut bara varit »symboliska 
språngbräden till en inre helgad värld» (s 200), ses nu som en pro
cess som är densamma som Malins egen utveckling. Lövsprick-
ningens under blir för Malin en bild av Sivs växt. Siv följer sitt eget 
väsen i lugn förtröstan på rotens hemliga inneboende lag. Malin 
trevar sig vid hennes sida fram till sitt eget väsens mått. Principen 
Siv innebär att möta livets fakta med lugn och saklighet. Malin 
strävar efter att Sivs stramhet och svikt skall ersätta hennes egen 

19 7 
halvsmälta ryggrad. c 

Malins förhoppning är att om hon inte kan vinna personen Sivs 
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aktning, så skulle hon till varje pris erövra förbundet med allt det, 
som Siv — som symbol, tecken — uttryckte. Siv får sin kraft som 
symbol genom sin direkta kontakt med tingen. När Malin stavar 
och trevar sig fram mot tingens språk får hon »en ersättning för det 
välkända system av namn och begrepp, som hon hade kastat eller 
tappat vid randen av det strandlösa» (s 205). Hon liknar sin situa
tion vid en tavla hon en gång sett: ett barn ligger ensamt, naket, 
storögt ute på savannen. Det ligger tyst med ögonen fulla av en 
okänd dag. 

Malins liv blir en inövning i »stilen» Siv. Det fanns tavlor, dikter 
och musik, som var farliga för Malin, genom att de lockade henne 
tillbaka till den första formlösheten. Men det fanns andra skönhets
upplevelser, som lyfte upp ur kaos, samlade, förenklade, stärkte. 
De tillhörde solvärlden genom att vara vägvisare till en möjlighet att 
leva. »Malin förstod vad hon aldrig förr förstått: vilken djupt allvar
lig och allmänmänsklig angelägenhet konst är» (s 206). För första 
gången talar den romantiske konstnärens tavla,128 linjespelet i 
arkitektur och bruksföremål, Bachs musik och Kellgrens dikt »Den 
nya skapelsen» direkt till Malin om ett sätt att förhålla sig till värl
den. 

Malin får också bekräftat att det Siv uttrycker i linjer och rörel
ser överensstämmer med hennes inre, dvs betecknar det Siv själv 
levt och växt sig fram till oberoende av andras åsikter. När klass
kamraterna på seminariet fördömer kubismen för dess brist på 
överensstämmelse med verkligheten, säger Siv: »Jag hörde en gång 
en konstnär säga, att kubismen inte är en konst för allmänheten 
direkt, utan en konst för konstnärer» (s 213). För Malin öppnar 
denna ridderliga hållning till den allmänt föraktade och misstrodda 
moderna konsten hennes ögon för hur begrepp som rättvisa och sak
lighet missbrukats i kulturdebatten. Människan kan inte underställas 
åsikter och ting, hon är själv alltings ändamål. Det positiva i ideali
seringen som process knyts till Malins seende: »Det sägs att för
älskelsen är blind, därför att den ser och värdesätter på annat sätt 
än de andra. Men är det inte den — och bara den — som ser?» 

(s217)-
Visserligen kommer det bakslag för Malin. Hon gör den förödan

de upptäckten att Siv uppvaktas av en ung man. Det leder till att 
hon på nytt måste »se om sina gränser och flytta sina märken» 
(s 218). Hon lär sig att det högsta och vackraste kan man inte hålla 
fast. »Det går förbi som en uppenbarelse. Det är ingens egendom 
mer än dens, som förmår se och fatta och sedan växa ut till likhet 
med vad han sett och fattat» (s 219). Genom att inte förneka sin 
erotiska dragning till Siv lyckas Malin förstå sambandet mellan det 
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andliga och det kroppsliga. I stället för att bekämpa sin kärlek som 
personligt förnedrande och »svinga sig upp ur det lågt mänskliga till 
en sval ren höjd av fläckfri opersonlighet» (s 109) upplever Malin 
Sivs närvaro som på en gång brinnande eld och lugn, avklarnad 
enkelhet. Ånyo tvingas hon lägga ner sina konstruktioner — de före
ställningar genom vilka hon tolkat sin egen upplevelse. 

Återigen begagnar Karin Boye en övergång från tredje person 
till första för att stryka under det nya jagets födelse i texten. Att 
inse att hon älskade Siv ledde till den första nakenheten. Att inse 
hur litet vi vet om vad kärlek egentligen är leder till att också 
nakenheten får läggas av som kostym. Bakom de kända namnen och 
begreppen måste en ny verklighet definieras. Verkets självkommen-
terande (reflektiva) nivå bryter här mot dess mimetiska på ett sätt 
som stryker under att texten både gestaltar och tolkar den värld 
som skildras. Språkets strukturerande funktion framhävs. 

De falska anspråken och konstruktionerna kan också gälla för
fattarrollen som sådan. Den gamla berättelse med sin Hjälte och 
sin av innehållet givna form ersätts av den nya modernistiska be
rättelsen med sin självkommenterande teknik, som i mycket just 
kein sägas bestå av en avklädningsprocess — den gamla formen 
(kostymen) gick inte att använda längre. Malin gör upp med hela 
den gamla referensramen och ställer in sin längtan — sitt begär — 
som det enda som kan göra henne till subjekt i sin egen historia. 
Även om kärleken i hennes fall är problematisk, måste ändå den 
egna känslan ligga till grund för hennes livs- och världstolkning. 
Malin låter de nakna seende ögonen, som hon vunnit genom sin 
tidigare identitetskris, spela den avgörande rollen i den nya verk
lighetsuppfattningen. Samma integritetskrav gäller som Karin Boye 
beskrivit i »Språket bortom logiken» i fråga om den konstnärliga 
identiteten. Saken, som hon sett den, måste — som även Virginia 
Woolf framhåller129- bestämma den kvinnliga konstnärens 
skapande på samma sätt som verklighetesupplevelsen ligger till 
grund för den manliga författarens. 

I Siv ges en bild av en av Karin Boyes seminariekamrater, som 
kom att spela en avgörande roll för Karin Boyes liv och dikt. 
Konstdiskussionen avslöjar att det självständiga, integrerade och 
harmoniska kvinnoidealet också kan avse Hagar Olsson. Det försvar 
för kubismen, som läggs i Sivs mun, är direkt jämförbart med 
Hagar Olssons försvar av Edith Södergrans konst. Som jag tidigare 
givit exempel på visade Hagar Olsson under 20-talet misstro mot en 
ensidig intellektualism inom konstkritiken och förespåkade en ny 
tolkningsmetod.130 När Edith Södergran förklarade, att Septem
berlyran inte var avsedd för publiken, knappast ens för de högre 
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intellektuella kretsarna, utan endast för de få individer, som stod 
närmast framtidens gräns,131 hade den borgerliga läsekretsen upp
fattat henne som storhetsgalen eller sinnessjuk. Trots att Hagar 
Olsson tyckte illa om att Edith Södergran gjorde propaganda för 
sig själv, var hon i stånd att i Edith Södergran känna igen »en av 
de benådade som slängt de gamla orkeslösa orden och talade en ny 
tids språk, ett nytt universellt medvetandes språk».132 Detta var 
det avgörande i Hagar Olssons ögon, det var att arbeta för »Saken», 
den stora dikten, som sprungit fram ur lidandet, som talar ett nytt 
språk och som visar mot framtiden. 

På seminariet får eleverna i övningsskolan lära sig ett förhåll
ningssätt till världen, som avväpnar all kritik av rådande sociala 
förhållanden. Grunden för barnens etiska föreställningar är: Man 
skall vara snäll och lydig. »Herren är min herde, mig skall intet 
fattas». Inte ens sången om sockerbagaren har fått behålla sitt 
realistiska slut: »Och har du pengar, så kan du få, men har du inga, 
så får du gå!». I de högre klasserna på seminariet undervisades i 
den högsta av all etik, där kom kärleksbudet: »Du skall älska! 
Du skall! Det betyder: fördra allting, tro allting, hoppas allting, vara 
långmodig och mild, inte högmodas, inte uppblåsas, inte skicka 
sig ohöviskt, inte avundas, inte söka sitt...» (s 230). Malin tycker 
Gud själv måste hata sina förkunnare. Budskapet borde enligt 
Malins åsikt kallas Läran om de Maktägandes Förbund mot 
Uppror. 

I sin kritik av kristendomsundervisningen, som är synonym 
med romanens traditionella uppgift att meddela sanning och moral, 
upplever Malin sig inte längre som ensam. De olydiga och upprori
ska, de mörka härskarorna, reser sig i hennes fantasi upp till kamp 
för något så dyrbart, att varken skam eller skuld längre kan skräm
ma dem lydiga. I Magnus Anderson känner Malin igen en liten 
stridskamrat. Hon har slutligen funnit sitt foIk. Genom kärleken till 
Siv hugger Malin inte av kärleksbudet vid »Du skall älska!» utan 
läser hela meningen: »Du skall älska din nästa så som dig själv». Hon 
har återinsatt självkärleken som yttersta referenspunkt i kärlekens 
diskurs. 

Malins re-socialisation har således inneburit en etisk utveckling. 
Den gamla lydnadsmoralen vilar på föreställningen att emotionell 
och etisk utveckling är en gåva ur naturens hand. Karin Boye skild
rar den i stället som en inlärningsprocess. Hon pekar på hur etiska 
bildningar formas över de sociala genom att barnet lever sig in i 
andras behov och sätter dessa i relation till sina egna. Kvinnans roll 
som uppfostrare problematiseras i en sådan modell. Som Adler 
påpekat i en på 1930-talet aktuell bok om mödrarnas roll är de 
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som uppfostrare sterila antingen de reagerar mot sin av männen 
definierade könsroll genom att imitera ett manligt mönster eller 
om de reagerar med lydnad och undergivenhet.13 3 Samma sak 
gäller den kvinnliga romanförfattaren. 

För Malin framstår moral som något ljust och vackert, något 
man inte behöver befallas att älska. Hon avvisar det förädlade 
lidandet som livshållning. Den modellen urartar till en tävling om 
vem som lidit mest. »Med småpojkars beundran för en idrottspresta
tion» (s 236). Malin betraktar hälsan och glädjen — försinnligade 
i livsstilen Siv — som värdigare mål för mänsklig strävan. Det är i 
kampen för det målet Malin vill bedömas : 

När jag slåss, vill jag slåss för att segra, inte för att falla. Och ni, mitt folk, 
mina stridskamrater, om jag en gång faller, så gå fram över det som en 
olyckshändelse — det var inte mitt livs mening. Säg: vårt lidande var en 
livets vilsegång, fråga inte efter vad vi led, det var oväsentligt och snarare 
en skam. Fråga efter vår del i hälsan, i glädjen, i segern! Den var vår ära och 
vår gåva, som går vidare, (s 23 7) 

Även om drömmen om den hela människan bara är drömmen om 
ett mål, är detta det enda Malin vill sträva mot. Även om kärleken 
innebär att i oändlighet spela med ett omöjligt objekt, ligger männi
skans möjlighet att bli en älskad och älskande varelse i hennes för
måga att vilja och våga idealisera och investera sig själv i något. 
Genom att överge Kristus-imitatio-idén i bemärkelsen vilja att efter
likna Kristus i offervilja och självutplåning axlar Karin Boye en ur-
sprungligare rituell roll som författare. Guden hon gör offertjänst 
hos är symbol för alla människors kärleksvilja. 

Karin Boyes inställning till författarrollen får också konsekven
ser för läsarna. Sven Stolpe ifrågasatte henne 1934 som laglöshe
tens, drifternas och det formlösa kaos prästinna. Victor Svanberg 
framträdde till hennes försvar. Han stöder Karin Boyes åsikt, att 
den nya tidens andliga gemenskap måste bygga på en inre, själv-
skapad disciplin, grundad på trohet mot en själv, i stället för yttre 
auktoritet. Han tror, att den stund kommer, »då blind lydnad skall 
ersättas av seende lydnad och lydnad för andra ersättas av själv
kontroll. Den stunden kommer för alla, som bli fullvuxna».134 

Att de flesta stannar i växten får inte skymma, att detta inte är 
målet. 
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DIALOG III:»Om Malin Forst> 

Läsare i romanen 

Dialog I beskrev Malins psykosexuella utveckling fram till en posi
tiv kvinnlig identitet. Dialog II behandlade utvecklandet av en 
offentlighetsroll/författarroll, där människan ur den livshållning 
hon eller han kämpat och levt sig fram till försöker lösa problem 
och uppgifter. Karin Boye inkluderar den dikt, som trevar efter en 
personlig grund utifrån vilken värden och mål kan sättas, i den nya 
tidsstil, som kallas modernismen.135 I den avslutande dialogen åter
kommer argument från dialogerna om sunda ideal och om de from
ma ordens betydelse. Satiren i framställningen drabbar främst »den 
late och färdige, som inte önskar utvidga sin värld längre».136 

Dialog III visar vilka moraliska värderingar, som under täckmantel 
av att vara estetiska, borgar för att den rådande ordningen upp
rätthålls. Den dominerande gruppen utgör De Maktägandes För
bund mot Uppror inom den litterära institutionen. Som Vits gar
deringar följer de expressionsestetikens personidentifieringsmönster. 
De demonstrerar, hur RÖSTEN fortfarande fyller hela (roman)uni-
versum, som den gjorde i den lilla flickans värld. 

Representanterna för De Högres församling är lätta att urskilja 
bland de fiktiva läsarna. De diagnosticerar alla Malin med hjälp av 
en absolut norm. Till den gruppen hör Kvinna med sunt förnuft, 
Lärarinna, Akademisk lärare i etik, Pastor, Läkare och Seminarie
rektor. Mot dessa, som utgår från etablerade föreställningar och i 
tiden allmänt omfattade ideal, står en grupp bedömare, som an
lägger mer intressebestämda perspektiv på det lästa. Kaktusodla
ren tycker det är rörande, hur det levande under även de kargaste 
förhållanden klamrar sig fast vid existensen. Esteten menar, att 
det enda som har någon betydelse är att konflikten resulterat i ett 
sublimt skådespel. Funktionalisten anser, att den estetiska frågan 
aldrig får överordnas den mänskliga angelägenheten. Om hälsa och 
lycka misstänkliggörs och den estetiska måttstocken endast tilläm
pas på lidandet borde den ändras. Funktionalisten bedömer Malins 
nya livsinställning som rationellare och sundare än den tidigare. 
Pragmatikern framhåller, att allt som kan konstateras är att Malin 
har genomgått en förvandling, men att det är möjligt att den inte är 
den sista. Dessa fyra inledande omdömen pekar ut betydelsen av det 
förvetenskapliga valet: det man som läsare frågar texten om får man 
svar på. 

Den till antalet mindre gruppen fiktiva läsare anspelar på Malins 
existentiella genombrott, hennes förståelse av konstens funktion 
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och dess historiska och därmed föränderliga natur. Med sina repliker 
kan de sägas varna för den klassiska humanismens människouppfatt
ning och för en ickedialektisk, ahistorisk och statisk konstuppfatt
ning. Gruppen med den absoluta normen är däremot en ironisk 
framställning av romanens akademiska avläsning. Det verkningsfulla 
är att dessa läsare diskuterar, hur den person de själva känner igen 
sig i i romanen ställer sig till Malins emancipationsprojekt. Genom 
sin kommentar befäster de det dominerande kulturmönster, som 
Malins hela uppror riktar sig mot: den rådande äktenskapsmoralen, 
metafysisk idealism, över tiden upphöjda etiska/religiösa auktori-
teter och absoluta sanningar förmedlade genom mötet med en stor 
personlighet. 

Det är förvånande i vilken hög utsträckning s am ti ds kritiken 
trots framställningssättet gjort replikerna — ibland ordagrant — 
till sina. Frågan om Malin är frisk eller sjuk, om hennes kärlek är 
ideell eller kroppslig och om hon övergivit religionen för att leva 
utan moral eller auktoritet återkommer i recension efter recension. 
De åberopade kritikerna representerar olika institutioner som sko
lan, universitetet, kyrkan och äktenskapet. Inom s am ti ds kritiken 
är övertagandet av rollen som Läkare vanligast. Samtidskritiken hjäl
per till att precisera arten av sjuklighet, som Malin är predestinerad 
till. Margit Abenius identifierar sig i monografin med Lärarinna, 
som finner att »skolflickssvärmerier är ju så vanliga så man nästan 
kan kalla dem normala, och att de inte har ett dugg med kroppen 
att skaffa».137 Denna grupp läsare agerar ut romanens ytliga själv
förståelse, som hela scenen parodierar. 

De två sista som yttrar sig i dialogen är Herre med slät ring och 
Blid person. Herre med slät ring vänder sig mot föreställningen att 
Malin i Siv mött en högre etisk verklighet. Han anser, att det hon 
mött är en jättelik illusion. Det som i kulturen benämns högre etisk 
verklighet kallar Herre med slät ring för en vacker mask, som drif
terna bedrar människan med. Här anspelar Karin Boye på Olle 
Holmbergs kärleksuppfattning i Inbillningens värld: »All erotisk 
kärlek kan kallas en illusion och uppkommer liksom de flesta stora 
illusioner helst i skymningen».138 Den manlige företrädaren för 
äktenskapsmoralen tar visserligen avstånd från den romantiska kär
leksuppfattningen, men han kritiserar inte institutionen. Desillu
sionen mynnar endast ut i att han beklagar att sanningen inte är 
skön att skåda. 

Blid person har en annan tolkning av illusionsbrottet. Att uppge 
den illusoriska tanken på ett möte med en högre verklighet i texten 
— med eviga värden som bakomliggande garanter för sanningen — 
för att i stället se textvävens samband med liv och verklighet, är 
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Blid persons alternativ till läsning. Blid person skiljer sig från de 
övriga deltagarna i diskussionen om Malin Forst genom att välja 
Malins roll som sin: »vi måste anförtro oss åt vår längtan. Med rädsla 
och motstånd finner vi ingenting, inte på någon väg. Med kärlek 
finner vi allt, på alla vägar» (s 251). Blid person stryker ytterligare 
under sin särställning bland »jurymedlemmarna» genom att försäkra, 
att den enda säkra kunskap, som kan vinnas ur historien, är att man 
inte skall vara för säker på det man inte vet. Med denna paradox 
stryker Karin Boye under det motsägelsefulla i sin egen position: 
som modernist är hon mer medveten om det omedvetna än de flesta 
andra, som deltar i kulturdebatten. 

Liksom Kaktusodlare, Estet, Funktionalist och Pragmatist är 
Blid person inte könsbestämd. Kaktusodlare och Blid person är 
dessutom mer fristående fantasipersoner än de övriga och binder 
som inledning och avslutning samman det modernistiska projektet 
i Karin Boyes utformning kring de olika representanterna för mera 
kända läsarter och förhållningssätt till litteratur. Att de nya avläs-
ningsmöjligheterna i sig innesluter den sympatiska läsartens förståel
seform, men på samma gång överskrider den, utläses ur komposi
tionen. Sju domare utmanas av fyra personer, som fått något nytt 
att fundera på och en läsare, som vunnit en unik kunskap genom 
läsningen. 

I Fredrika Bremers roman Hertha finns en avslutande scen, där 
tolv kvinnliga elever/lärjungar sänds ut i världen för att bli sannings
vittnen om Gud. Det progressiva i denna uppmaning är endast av-
läsbart i förhållande till kvinnornas sociala verklighet vid det histo
riska tillfälle, då romanen skrevs. Det dröjde ända tills 1978, innan 
romanens emancipatoriska innebörd stod klar.139 I fråga om Kris 
har på samma sätt det religiösa språkbruket stått hindrande i vägen 
för en tolkning, som tagit sin utgångspunkt i kvinnors reala villkor 
i världen och position i kulturrummet. I Kris är kallelsen utbytt mot 
kvinnomedvetandet och prästrollen mot uppfostrarrollen. Läsarna/ 
lärjungarna sänds inte ut som sanningsvittnen om Gud utan för att 
vittna om den sanning konsten uppenbarar. 

Läsare av romanen 

Erik Lindegren framhöll redan tidigt på 1940-talet, att synen på 
diktaren som ställföreträdare för det mänskliga lidandet i Karin 
Boyes fall kommit att skymma snarare än framhäva det väsentliga 
i hennes diktning.140 Erik Lindegren anser, att den uppmärksam
het, som efter hennes död ägnats »den tragiska Karin Boye» visar 
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en störande likhet med dåligt samvete. Den är uttryck för en »över
hettad och i grunden sentimental förståelse, som vill förvandla 
hennes liv till en symbol för det i livet förbisedda, alltför litet upp
skattade och likgiltigt missförstådda». Enligt Erik Lindegren är detta 
att göra Karin Boye orättvisa. Erik Lindegren menar, att det väsent
liga hos Karin Boye är den överpersonliga insikt, som vissa av hen
nes dikter förmedlar, och som han tycker förtjänar det missbruka
de epitetet förkunnelse. »Det är inte många diktare förunnat att 
verkligen kunna höja sig över sitt öde (som i sig självt kan vara stort 
och gripande) och tala med sanningens egen, 'bävansvärda' röst, 
och även bland dessa sker det sällan». Karin Boye tillhörde dessa få. 

Sin särställning når Karin Boye genom att hennes behärskning 
av den symboliska idédikten var utvecklingsduglig. Hon förstod 
»som en av de få i sin generation att begagna sig av modernismens 
uttrycksmedel». Den inre förutsättningen för Karin Boyes formella 
nyanpassning var att hon under inflytande av den psykoanalytiska 
teorin lämnat vad Erik Lindegren kallar »den moraliska idealismens 
kompensationsvärld». I De sju dödssynderna ser Erik Lindegren an
satsen till en fullt genomförd moralisk-psykologisk världsåskådning. 
Dikten »Människans mångfald» sammanfattar enligt hans mening 
Karin Boyes erfarenhet och »hennes innersta, framtidsberedda veka 
förhoppning». 

Erik Lindegrens åsikt, att Karin Boyes lyrik tål »både kritik och 
en god dosis oförstående» kunde kanske vara försvarbar 1943 och 
särskilt i ljuset av hans egen höga uppskattning av hennes dikt. Den 
senare forskningen har dock inte — som jag framhållit i inledningen 
— haft Erik Lindegrens förmåga att se, hur Karin Boye, »tyngd av 
de förgångna lagarnas vånda kämpade sig fram till nuet — för att 
viga sig och bli vigd åt framtiden». Inte heller har Karin Boye fått 
behålla sin plats i den svenska kvinnliga idétraditionen. Så sent som 
1949 grupperades Fredrika Bremer, Ellen Key, Elin Wägner och 
Karin Boye tillsammans. I tidskriften Hertha beskrivs de som repre
sentanter för fyra kapitel i svensk kvinnoutveckling och livsåskåd
ningsdebatt.141 

Min avsikt med nyläsningen av Karin Boyes romaner As tarte, 
Merit vaknar och Kris har varit att beskriva Karin Boyes medvetet 
uttryckta konstsyn och uppfattning av författarrollen. Lindegren 
påpekar, hur fruktbara modernismens uttrycksmedel blev för lyri
kern Karin Boye. Redan Karin Boyes konstteoretiska essäer i 
Spektrum och hennes dags tidnings kritik vittnar om hennes medvet
na ställningstagande i kulturdebatten. Genom att i sin skönlitterära 
prosa bryta upp den traditionella romanformen och närma sig lyri
kens uttryckssätt fann Karin Boye även inom prosan bärande este
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tiska uttryck för sin moralisk-psykologiska livshållning. Som hos 
många författare, som skriver både lyrik och prosa, går det att ur
skilja en nivå i prosan, där författaren diskuterar konstteoretiska 
problem. Jag har i min undersökning av Karin Boyes modernism
projekt valt att fokusera intresset på den kvinnliga självtillägnelsens 
betydelse för den konstnärliga skaparproblematiken. Enligt min 
mening är de tre undersökta verken stora svenska idéromaner. 
Kris intar en särställning genom sin poetiska lyskraft och sin oer
hörda spänning. Romanernas aktualitet — modernitet — är oföränd
rad, eftersom problemen, som gestaltas, kvarstår i kulturen.142 

Från formlöshet till levande form 

Dialog I har visat Malins avslöjande av namnen, beteckningarna, 
som tomma abstraktioner. I avläsningen av sin egen mening, mönst
ret i sitt eget liv, kommer Malin till insikt om kvinnlighetens inne
börd. En ideal kvinnlighet täcker en ohållbar och oacceptabel verk
lighet. När Malin ser världen som kvinnligt subjekt, möter hon ett 
redan färdigt språk och ett monopol på den tolkningsprocess som 
läsandet innebär. Den diagnos läkaren ställer på Malin bestämmer 
vad som kan förstås av hennes — och därmed av symboliseringens, 
textens — mening. Scenen visar, hur kvinnan förbjuds att läsa och 
skriva själv och i stället tvingas underkasta sig vad andra bestämt 
skall skrivas och därmed kommuniceras. I Dialog II koncentreras 
språkfrågan till hur symbolisering av konkret verklighet går till 
som process. Könskoden visar sig i det sammanhanget ha en av
görande betydelse för vad som tillåts skapa ordning/mening i värl
den. När Malin söker ett nytt språk för sin verklighetsupplevelse, 
sker det i ett nytt samspel mellan kaos och ordning, mellan omed
vetet och medvetet. Samtidigt skärps problemen med att tolknings
instrumenten är avpassade för en värld, som utesluter kvinnliga livs
sammanhang och de konceptuella mönster, som utformats i kvin
nors konkreta verklighet. För att bryta monopolet på teckentolk
ningen, är dialogen med andra kvinnliga författares symbolisering av 
kvinnlig erfarenhet viktig. Den kvinnliga litterära tradition, som 
spelar en viktig roll i Kris, visar hur kvinnor kan läsa av varandra 
symboliskt utifrån sin egen gemensamma kontext. I Dialog III 
tematiseras läsandet av romanen/Malin Forst. Texten kommenterar 
själv vikten av att upptäcka mönstret i det skrivna. Avslutandet av 
den av metaforer och symboler bildlikt föreslagna meningen i 
texten överlämnas åt läsaren. 

I Dialog III är psyke och text utbytbara storheter. Avstånds

271 



tagandet från slutna system och föreskrivande normer för öppenhet 
mot den konkreta verkligheten — den moderna tiden — och obe-
stämbarheten, mångfalden, den kvarstående spänningen i den språk
liga utformningen kan också avse romanen som genre. Ezra Pound 
har i sin dikt Hugh Selwyn Mauberley, 1920, tecknat skillnaden 
mellan skönhet som socialt värde och som självspeglande esteti
cism. Avslutningen av dikten ger ett porträtt av en kvinna, som lik
som Britt i Astarte, är helt transformerad till konst. Hennes ögon är 
uttryckslösa. De återkastar endast de strålar, det sken, de utsätts 
för. När Karin Boye i Kris vill teckna motsatsen knyts meningsut
vecklandet till kvinnans seende ögon. Den avgörande skillnaden 
mellan den traditionella romanen och den modernistiska, som 
exemplifieras i Kris, är att frågor om kunskap och existens, som 
tidigare ställts i religiösa och filosofiska termer, i den nya tiden 
framstår som möjliga att ställa endast i litterära och narrativa ter
mer. 

I ett modernistiskt skrivsätt förskjuts intresset från författarens 
personlighet till själva skaparprocessen. Det blir härigenom ett unikt 
tillfälle för de kvinnliga författarna att tematisera kvinnors relation 
till teckensystemets meningsskapande tekniker. Metaforen blir den 
modernistiske författarens viktigaste redskap. Mångtydigheten, 
ambivalensen — att ett ord kan ha flera betydelser och anta ännu 
fler — blir en motsvarighet till öppenheten i psyke, text och roman
genren i stort. Den psykologiska mekanism, som enligt Paul Ricoeur 
reglerar semantisk innovation, är association. Via predikativa opera
tioner i språkarbetet sker nyskapelse av mening i samspelet mellan 
ord och sats. Genom att bryta äldre kategoriseringar kan metaforen 
uppdaga nya likheter, som tidigare språkliga klassificeringssystem 
hindrade oss från att se.143 

Paul Ricoeur har beskrivit metaforens roll i den nya hermeneu-
tik, där texten tolkas i den cirkel som går mellan läsarens sätt att 
vara och det sätt att vara som uppenbaras av textens värld.144 

Uppfattningen att texten talar om möjliga världar och om möjliga 
sätt för en själv att orientera sig i dessa världar förskjuter accenten 
jämfört med den romantiska hermeneu tiken, där betoningen låg 
på lyssnarens förmåga att närma sig en annan persons (författarens) 
andliga liv. Den nya förståelsen utgår från det sätt läsaren redan 
förstår sig själv i världen och hans förmåga att följa verkets dyna
mik, att överlämna sig åt de möjligheter att vara-i-världen, som 
texten öppnar och upptäcker åt honom. Textens medierande roll 
betonas alltså. Texttillägnelsen innebär en ökad självförståelse — 
textens värld kommer till läsarens språk — en uppfattning som jag 
tycker stämmer väl överens med Karin Boyes krav på organiskt 
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framväxande insikt som god litteratur ska kunna skapa. 
Tre metaforer, som får en bärande funktion i Kris, är de i in

ledningsscenen beskrivna bilderna av pelikanen, kalken och 
skeppet. När tolkningen inom den religiösa referensramen inte 
längre gav mening, sökte Malin förstå symbolerna i en ny kon
text.145 Pelikanen som representant för det ställföreträdande 
lidandet förblir en symbol för återlösningen, men förbinds med 
Malins sökande efter en livsroll. Pelikanen på målningen i bönsalen 
matar ungarna med sitt blod. Återlösningen i Jesu blod i denna ut
formning går tillbaka på Dantes bild av Jesus som »Pelicano nostro». 
Moderskärleken har i överförd betydelse blivit en bild av den 
gudomliga kärleken. I min läsning av Kris utvecklas den nya 
meningen i symbolen i direkt anknytning till Malins kvinnospeci
fika erfarenhet. Konkretionen i framställningen stryker under kvin
nans reella sociala situation och betonar nödvändigheten av uppro
ret mot en andlig tradition, som utestänger det kvinnliga från sina 
meningsskapande tekniker. Mary Daly ser ett nära samband mellan 
språkfrigörelse och kvinnofrigörelse. Kvinnors nya språk skapas 
genom att »words which, materially speaking, are identical with the 
old become new in a semantic context that arises from qualitatively 
new experience».146 Från den patriarkala, bibliska kontexten sker 
en övergång till den nya kontext, som har kvinnors spirande med
vetande om sig själva och sin situation som sin källa och sin veri
fikation. Kvinnors utvecklande av sin förmåga att höra varandra 
och tala själv innebär en uppgörelse med de bilder, som återspeglar 
och förstärker rådande sociala förhållanden. Genom att vägra att 
underkasta sig en falsk identitet eller låta sig tagas som gisslan sker 
ett dramatiskt brott med det förgångna och något radikalt nytt 
händer. För Mary Daly är det »the creative potential itself in human 
beings that is the image of God».147 

Kalken symboliserar också återlösningen i Jesu blod i inled
ningsscenen. Gemenskapen mellan människorna, »detta att vi kan 
ge ut oss för varandra, ställföreträda varandra, bära varandras bör
dor, skörda vad andra sått och själva så för andra» (s 7) knyts till 
den av Munken beskrivna traderingen av levande andlig erfarenhet. 
Liksom Siv blir en ande som tänder Malins ande kan den fiktiva 
gestalten Malin Forst fungera som levande ande som tänder en läsa
re som Blid person, överladdningen av mening i symbolen sker med 
utgångspunkt från den ursprungliga rituella innebörden av att äta 
det heliga djuret/guden, för att få del av den heliga kraften. Natt
vardskalkens blod blir i romanens dynamik det berusande diony
siska vinet, driftstormen i Malins eget blod. Den törst, som väcks 
inom Malin, kan »bara släckas av det kungliga vinet Människa» 
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(s 216). Tilltron till livets egna skapande krafter försinnligas i kal
ken. Som specifik kvinnlighetssymbol ger kalken en speciell inne
börd åt den kvinnliga författarens möjlighet att genom skrivandet/ 
symbolskapandet bli en länk i den levande andliga traditionen. Ett 
viktigt led i det nya meningsskapandet är att kvinnor kan vara 
ställföreträdare för varandra genom att vägra att föra en förtryckan
de kvinnobild vidare. 

Skeppet på havet tolkas i inledningsscenen som Jonas skepp 
och Jonas som den som trots att han försökt undkomma tvingas 
bli Guds redskap. I De Högres församling är skeppet Kolumbus/ 
Lucifers stolta nave. I Kris gäller upptäcktsresan kvinnans inre, 
hennes historia och hennes språk. Den nya kvinnotillblivelsen är en 
fråga om en resa till en annan värld: den är på en gång upptäckten 
och skapandet av en värld, som är en annan än patriarkatets. Från 
att ha uppfattat sig själv som ett redskap för en annans vilja blir 
Malin genom krisen medveten om att hon själv har en vilja. Hon 
inser, att hon måste fatta rodret i båten och själv ta ansvar för sitt 
liv. Detta är förutsättningen för att hon skall kunna vara en person 
med etisk vilja. Hon kan också berätta för andra som sin resa till
baka till ursprunget och därmed peka på att det rådande kultur
mönstret lär ut ett sätt att känna och tänka, som bygger på en 
ytterst begränsad uppfattning av de totala mänskliga möjligheterna. 

Språket blir Malins främsta hjälpmedel för personlighetsutveck
ling och verklighetstillägnelse. Hennes uppgörelse med samvetet kan 
ses som en uppgörelse med ett språkligt överjag, den attityd som 
underkastar sig ett redan utarbetat och kodifierat språk och låter 
sig formas av det. På samma sätt blir användningen av det moder
nistiska formspråket Karin Boyes främsta hjälpmedel när det gäller 
att visa i hur hög utsträckning människors föreställning om sin egen 
erfarenhet bestäms av kulturella mönster. Språket blir ett viktigt 
redskap för de människor, som kämpar mot de begränsningar, som 
den rådande kulturen satt upp för deras föreställningssätt och som 
söker nya medel att förstå och uttrycka de många erfarenheter, som 
inte täcks av redan förefintliga kategorier. 

Modernistisk praxis 

Karin Boyes modernismprojekt är inriktat på en poetisk gestaltning 
av verkligheten som motsatt ett förverkligande av det poetiska. 
Denna inriktning avspeglas i konkretionen i det språkliga arbetet: 
ord och bilder måste oftast avläsas i sin bokstavliga bemärkelse, 
innan deras av kontexten givna innebörd framgår. Denna teknik 
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omöjliggör slentrianmässig teckentolkning, där ord, symboler och 
bilder direkt tillmäts en traditionell, kulturskapad, överförd bety
delse. Jag skall ge några exempel ur Kris på hur metaforen blir 
episkt meningsfull i Karin Boyes modernistiska prosa. 

Extasen 

Den överordnade bilden i romanens första del är Makternas schack
spel. Bilden av extasen är grundritningen för hur ny mening skapas 
i spelet mellan motsatserna. 

1. Svart: Jag har brutit mig väg, jag har skaffat mig rum! 
2. Som en islossning kom det, som i svart stjärnskum brusar jag 

upp. 
3. Jag är räddad — livet är räddat! 
4. All hennes rädsla, all hennes förstelning genombröts av en stor 

extas. 
5. Mitt i vardagen slog den ut — under hennes fötter var kärlek, 

över hennes huvud välvde sig kärlek, omkring henne kärlek, hon 
andades kärlek — all fruktan var förgången och en stor önskan 
slog ut i blom. (s 40) 

Den avgörande förvandlingen gäller själva sättet att uppleva. Det 
sker en förändring av begrepp och en förskjutning över till en annan 
dimension. Svarts lyckade drag beskrivs i första satsen. Innebörden 
framställs i andra och tredje satsens metaforer. I den fjärde satsen 
knyts genombrottet till preciserade känslor hos Malin och i den 
femte sammanfattas den nya meningen i bildspråket. 

Roger Fowler, som utvecklat en lingvistisk modell för prosaana
lys, utgår från verben i satserna som dess semantiska kärna.148 

Verben i de två första satserna är handlingspredikat, medan verben i 
sats 3 betecknar ett tillstånd. I sats 4 ökas intensiteten i handlings
verbet genom att det tidigare använda »bryta» (sats 1 : »har brutit») 
här har formen »genombröts». Den sista satsens tillståndsbeskriv
ningar och handlingsverb — »var», »välvde sig», »andades» — omges av 
verb, som betecknar förändring av tillstånd: »slog ut», »var för
gången» och det upprepade »slog ut». Enligt Fowlers modell full
bordas satsens mening genom att ett substantiv fogas till verbet. Det 
kan vara aktivt, vara agent, eller passivt, objekt. De två första 
satserna har i tre fall Svarts »jag» och i ett »det» som agent. »Väg» 
och »rum» är objekt i sats 1. I sats 2 utgörs agenternas korrelat av 
bildled: »som en islossning», »som i svart stjärnskum». I sats 3 är 
»jag» och »livet» parallellställda agenter. Detta ger sammanställ
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ningen: »jag», »det», »livet» som Svarts manifestationer som agent. 
Sats 4 har substantivet »extas» i en genom passivkonstruktionen 
betonad agentroll: »av en stor extas». Substantiven »rädsla» och 
»förstelning» står som objekt. De har en instrumenteli roll som 
hinder. De fyra första satserna är konstruerade som enkla parallella 
led: 
1. Jag har...-jag har... 
2. Som en... — som i... 
3. ...är räddad — ...är räddat 
4. All hennes..., all hennes... 
Den femte satsen är längre och bygger på att upprepningen av 
verbet »slog ut» omsluter tillståndsbeskrivningen. Textens form ger 
därigenom en bild av den nya gränsdragningen och bidrar aktivt 
till meningsskapandet. Den första agenten i sats 5 är »den» , som 
syftar tillbaka på extasen, därefter följer »kärlek» som tre gånger 
upprepad agent. Pronominet »hon», som syftar på Malin, är en roll, 
som genom verbformen (deponens) närmast kan beskrivas som 
»experiencer», den upplevande, och vidmakthåller huvudintresset 
på det för fjärde gången upprepade substantivet »kärlek». De två 
antitetiska agenterna »fruktan» och »önskan» knyts till förändrings
verben. Antitesen skärps genom att verbet »slog ut» när det uppre
pas förstärks till »slog ut i blom» varvid »var förgången» genom asso
ciationen till naturens ordning förknippas med vissnande och död. 
Substantivet »vardagen» betecknar »location», rum, där tillstånds
förändringen sker. 

Roger Fowler anser, att »agency» (det verkande) och »animacy» 
(det levande) är fundamentala aspekter på lingvistisk struktur. 
Genom den stilistiska organisationen tar vi som läsare del av det sätt 
att förhålla sig till världen, som texten uttrycker. Vi finner att de 
flesta agenterna i stycket är hämtade från polen Svart. Rädsla, för
stelning och fruktan knyts i sin funktion av hinder till polen Vit. 
Känslorna är personifierade, de är knutna till verb som i vanliga fall 
kräver levande subjekt. Känslorna framstår därigenom som handlan
de agenter med makt att både föda och döda. Uttrycken »bryta väg» 
och »skaffa rum» får en bildlik innebörd genom att det konkreta 
arbetet gäller extasens genomträngande kraft och kärlekens omslut
ande rum. Islossningen är en bild från naturen där värme och kraft 
bryter upp »förstelning», medan bilden av att »brusa upp som i 
svart stjärnskum» inte ger mening i bokstavlig avläsning, utan kräver 
en mening som passar in i satsens kontext och samtidigt ger mening 
åt denna kontext. »Att brusa upp» är här en variation av »bryta 
igenom». Havsskum och stjärnor är naturbilder och den egentliga 
nyskapelsen ligger i förändringen av mörker och ljus, djup och höjd. 
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Det kosmiska perspektivet medför i sig en vidgning. Mörker och 
havsdjup är Svarts »jag», det liv, som räddats av extasen. Det gre
kiska ordet ekstasia betyder »utom sig varande». Det betecknar ett 
tillstånd av hänryckning. I texten har det sin bokstavliga innebörd, 
utan att för den skull förlora sina religiösa konnotationer. 

Slutbildens mänskliga agent — Malin — spelar en passiv roll vid 
genombrottet. Det viktigaste är att hennes känslors riktning anges — 
de arbetar sig inifrån och ut — och att sluttillståndet är en nyskapel
se av liv, alltså ett övervinnande av dödskrafterna. Malins passivitet, 
hennes lyssnande inåt, är i detta fall en nödvändig förutsättning för 
att känslorna skall kunna verka i en riktning som gagnar henne själv. 
De verb »önskan» vanligen brukar förbindas med är ju »gå i upp
fyllelse», »tillfredsställas» och liknande, men textens uttryck »slog 
ut i blom» är dels aktivt deltagande i tillståndsförändringen och dels 
hämtat från det organiska växandet, naturens egen utveckling, 
»önskan», som ovan förknippats med raseri och njutning, och rörel
se, förändring, som jämställdes med oordning har genom den seman
tiska händelsen i språket visat sig ingå i en annan (ny) ordning och 
därmed visat sig i stånd till att förbinda de båda motstående 
polerna. Formlösheten och passiviteten framstår som formskapan-
de kategorier, om de går i förbund med Malins egen önskan. I Svarts 
beskrivning av sitt »jag» som ett »det» ges den första förklaringen 
till varför livet är räddat. I beskrivningen av Malin sker utvidgningen 
genom att sinnena får nya funktioner: kärleken kan uppfattas som 
marken, himlen, rummet och luften hon andas. Malins vardag flyt
tas till ett nytt plan av verkligheten. 

Trädet 

Efter upplevelsen av materiens helighet hos Nora, som var den förs
ta som mötte henne som en vän, sitter Malin och ser ut genom ett 
fönster. 

1. Där ute stod träden ännu nakna mot en mulen himmel, och av 
någon anledning var de henne närmare än på länge. 

2. De var som färgade av svagt liv, vilket inte kunde betyda annat 
än att där hade kommit ett nytt svagt stänk av liv i hennes ögon 
— som om ännu någonstans ett äventyr fanns att vänta, kanske 
en liten längtan någonstans ut — (s 136) 

Träden är nakna, himlen grå. Den aning av färg träden har denna 
påsklovsdag tolkas genom en parallellisering som att ett stänk av 
liv kommit i Malins ögon, som om impulsen från det omedvetna 
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hade en motvikt i den medvetna upplevelsen och därför inte måste 
visa sig i sin destruktiva gestalt. Det finns ingen aktivt handlande 
agent för predikatet »hade kommit», utan betydelsen av »som fär
gade av svagt liv» ligger i den direkta korrespondensen med »som om 
...ett äventyr», »kanske en...längtan» och »svagt stänk av liv», »en 
liten längtan». Det tvekande försiktiga understryks av bilderna som 
oförmedlade ställs bredvid varandra, diminutivformerna, den oper
sonliga konstruktionen »där hade kommit», att det är något nytt 
som väntas och det upprepade obestämda »någonstans». Det omskri
vande uttrycket »vilket inte kunde betyda annat än», som man skul
le tro skulle leda till slutsatsen att våren var i annalkande, leder 
i stället till den nya, överraskande betydelsen av ögonens nya liv. 
Detta ger intryck av att ett tolkande medvetande är verksamt i 
satsen och stryker under att ingen explicit agent utför handlingen 
utan meningen produceras av språkhändelsen. 

Malins längtan liknas vid den bleka trevande grodden till en 
vilja. Hon går för första gången i dialog med sin egen känsla och 
bryter därmed sin passiva offer- och objektroll. 

3. Var vill jag vara då? 
4. Var hör jag hemma? prövade hon försiktigt sin längtan. 
5. Men svaret slog upp från grunden som en låga och fyllde henne 

in i minsta skrymsle. 
6. Jag vill se Siv, 
7. Jag vill vara där Siv är. 
8. Vad var det? 
9. Var det inte 
10. Hon slöt munnen fast till skydd mot alla ord. 
11. De förde vilse, hon ville inte veta av dem. 
12. Hon stod där orörligt tyst av väntan, och själva den förfäran, 

som ett ögonblick rörde vid henne, var stilla och högtidlig, 
(s 136) 

Malins aktivitet består i att hon försiktigt ställer sin fråga om sitt 
jags plats. Hennes känsla svarar med förfärande kraft och tydlighet. 
Svaret är formulerat i jag-form och uttrycker Malins egen för
trängda vilja. Malins samvete/överjag ingriper genast och vill ha »det» 
preciserat. Det för Malin avgörande ställningstagandet är att hon 
ställer sig solidarisk med sitt eget begär. Mot orden och den kunskap 
de representerar ställer hon en tystnad som inte är tomhet utan 
väntan, en stillhet, som inte är handlingsförlamning utan avvaktan, 
öppenhet. 
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Namnen 

Förutsättningen för ett nytt språk och ett benämnande, där Malin 
själv kan vara delaktig, är nyläsningen av Jeremias trösteord till 
Baruk, den egna tolkningen och den nya värdering av livet detta 
för fram till. 

1. I natt gick Gud under. 
2. Kanske det var ett tomt namnskal, som gick under. 
3. Men namnskalet drog makter som var dödens. 
4. Jag kastar det. 
5. Jag ser tingen. 
6. De erkänner inte sina namn. 
7. Jag kastar deras namn. 
8. Jag står alldeles ny på stranden av ett hav, och samvetet är inte 

längre mitt. 
9. Jag kastar det. 
10. Viljan till liv har gjort mig naken. 
11. Viljan till liv har gjort mig seende. 
12. Vad som än kommer skall jag möta med nakna, seende ögon. 

(s 145) 

Det i texten avgränsade poetiska avsnittet struktureras av upprep
ningarna. Predikatet »gå under», som uttrycker en förändring av 
tillstånd, upprepas i sats 1 och 2. Satserna 4, 7 och 9 har identiska 
predikat, handlingspredikatet »kastar», och den som utför hand
lingen, är agent, är »jag». I satserna 10 och 11 är handlingspredika
tet, »har gjort», och agenten, »viljan till liv» desamma. Ordet »namn
skal» liksom »namn» upprepas. Beskrivningsorden »naken» och 
»seende» upprepas. Namnskal och namn är dödens, nakenheten och 
seendet hör till det nya livet. 

Predikaten i de tre första satserna uttrycker förfluten tid: Gud 
har redan gått under. Presens inträder, då agenten, jaget, kastar 
namnet (begreppet). Relationen till tingen och tingens makt liksom 
placeringen i rummet och igenkännandet av samvetet som främ
mande är allt uttryckt i presens. Upprepandet av förkastandet av 
namnen på tingen och samvetet i presens, gör handlingsverbet 
»kastar» till det som knyter samman det redan skedda med det 
pågående. Satserna 10 och 11 sammanfattar i förflutet tempus vad 
processen inneburit: jaget har blivit naket — klätt av sig namnen — 
och seende — har bara sina egna sinnen att lita till. Det är inte jaget 
som är agent till den förändring av tillstånd som ligger i att »göra 
naken» och »göra seende» utan tillståndet har skapats av »viljan till 
liv». Antitesen död—liv finns alltså i de dödens makter, som Gud, 
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även som tomt namnskal var i stånd att dra till sig, och i den vilja 
till liv som skapar inom det jag, som står ny, naken och seende på 
stranden av ett hav. I sats 12 riktas de nakna seende ögonen mot en 
okänd framtid. Tempus i den satsen är futurum. 

I koncentrerad form återger avsnittet också romanformens kris 
och just denna romanens val av nyordning. Den i prosan tidigare 
självklara verbformen imperfekt avbryts av en handling i presens i 
den pågående texten som sedan i sin tur kommenteras på en meta-
nivå och får konsekvenser för fortsättningen. Begreppet författaren 
som Gud och det välkänt namngivna och etiskt väldefinierade är 
inte längre det som ger texten mening. I stället berättar texten om 
ett nytt sätt att vara i världen och erbjuder läsaren att dela det nya 
seendet på de nya villkoren. 

Andra satsens omskrivning av vad det är som gått under är av 
särskilt intresse för symbolbildningen. Ordet »kanske» modifierar en 
schablontolkning och ger tillfälle till en mer preciserad förklaring. 
Uttrycket »Kanske det var ett tomt namnskal, som gick under» 
poängterar först undergången (genom upprepningen) men sedan alla 
tre leden »tomt»—»namn»—»skal» (genom konstruktionen »det 
var...som», vilken rent tekniskt ger satsen tre olika subjekt: formellt 
och egentligt subjekt samt relativpronominet som tillbakasyftande 
subjekt). Metaforen »namnskal» blir därigenom laddad med mening. 

I den efterföljande satsen understryks att tomheten och det 
faktum att namnet inte står för något levande innehåll, bara är ett 
skal, inte får skymma bort dess kraft och makt: »namnskalet drog 
makter som var dödens». Det är därför jaget kastar det. Jaget gör 
efter det en överraskande upptäckt: jaget ser att tingen inte erkän
ner sina namn. När den referensram som den gamla ordningen inne
bar inte längre finns, kan ett jag finna, att sinnena är i stånd till 
fler kategoriseringar än vad som var känt: bilden av vad synen hör 
fångar exakt upp det kvalitativt nya, som nu är möjligt. Bilden av 
havet ses som födande, eftersom jaget står som nyfödd på stranden. 
Samvetet har ingen egentlig mening i den nya situationen, det hör 
inte längre till jaget. De gamla reglerna har inte längre någon funk
tion. 

Tvärtemot tanken »Gud är död — allt är tillåtet», dvs utan guds
ordningen skulle alternativet vara kaos och förvirring, ges i de tre 
sista satserna den alternativa skapelseordning, som är bokens egen. 
Det »jag», som kastar ett språk på stranden av det namnlösa, är 
skapat av texten, så långt som vi nu har följt den. Att bejaka »livet» 
som det som skapar i oss föregår proklamerandet av den nya ord
ningen: att möta det som kommer med nakna, seende ögon. Meta
foren »nakna, seende ögon» är en paradox rent bokstavligt, men har 
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i sin kontext en klar innebörd: förkastandet av en referensram 
betyder att en ny måste sökas, överskridandet av ett tidigare med
vetande betyder att ett nytt måste byggas upp. öppenheten, ny-
föddheten, aningen, som efterträder den förmenta helheten och 
säkerheten, betyder inte att allt skall upprepas som förut, för att 
det skall bli ordning. Tvärtom innebär det att läsaren liksom för
fattaren är hänvisad till en kritisk granskning av vilka redskap 
som är användbara vid uppbyggandet av den nya ordningen. Skal, 
namn och sken får inte gälla för liv och verklighet. Då blir littera
turen flykt från livet i stället för hjälp till orientering i en kaotisk 
tillvaro. Den levande dikten är inget ornament utan ställd i livets, 
de levande människornas tjänst. Den nya läsarrollen är en inövning 
i observans på litterära tekniker och inlevelse i den verklighet, som 
gör dem nödvändiga. 

Koncentrationen av nietzscheanska element i avsnittet är stor. 
Begrepp som »Gud är död», »viljan till liv» och »den eviga återkoms
ten» är direkt hämtade från Nietzsche, men får sin mening i roma
nens eget sammanhang som det gamla jagets död, livsviljans seger 
och nyskapandets möjlighet. På metanivån motsvaras begreppen av 
det gamla författarjagets död, konstens livsfrämjande funktion och 
språkets nyskapande möjligheter. Jaget i Kris solidariserar sig med 
de levande tingen och sin egen känsla av vad som är autentiskt och 
inte. Det sker genom ett återvändande till ursprunget: den första 
individtillblivelsen genom språktillägnelsen. Bakom Vit som social, 
psykologisk och andlig ordning tycks Svart ha en mening, som hit
tills dolts. Kaosmakternas hav — det omedvetna, det förträngda, det 
okända — i verkligheten, i kulturen och i människan tycks vara redo 
att skapa på nytt. 

Lucifer 

1. Men för Malin tycktes världen eka av den stora striden mellan 
Makten och Upproret. 

2. Lucifers kamp — Lucifer Ljusbringaren, Lucifer den Onde. 
3. Utanför var luften full av de stridandes gny. 
4. Människor som skyndade genom gatorna gick den ena eller den 

andra maktens ärenden, utan att veta det kanske. 
5. Bakom de hårdnade människomaskerna dolde sig budbärare 

från ena eller andra lägret. 
6. Ända hit in i korridorerna och klassrummen förföljde de ljusa 

härskarorna sina vikande mörka fiender och tryckte med heliga 
stämplar skammens och skuldens märke i deras ansikten. 
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7. Men ännu med märket i pannan reste de sig, fula av dåligt sam
vete, med skygga blickar, med böjda ryggar, utan de ljusas 
legala frimodighet — de olydiga, de upproriska. 

8. Reste sig till kamp för något så dyrbart, att varken skam eller 
skuld kunde skrämma dem lydiga. 

9. Anförda av Lucifer — Ljusbringaren, av fienden kallad den 
Onde. (s 232 f) 

Hela denna passage har karaktär av metafor genom det »som om» 
som ligger i att »för Malin tycktes» denna scen utspela sig. Världen 
är skådeplatsen. Makten är den rådande ordningen och Upproret en 
ordning som utmanar den. Versalerna anger att det är två princi
per, som strider med varandra. Det eko av striden som hörs är åter
kastandet, återgivningen, berättandet om striden som pågått i histo
rien och som pågår i samtiden. I den första satsen är Malin subjekt, 
den som upplever att ljuden som hörs — senare förstärkta av de 
stridandes gny — härrör sig från den stora ständigt pågående striden. 
Predikaten i sats 1 uttrycker alltså att det föreföll som om världen 
ekade av just den striden. Sats 2 har inget predikat, utan utgöres 
av attributioner till striden: det anges vems strid det är — Lucifers — 
och sedan attributeras han i sin tur som Lucifer Ljusbringaren och 
Lucifer den Onde. Versalerna i det tre gånger upprepade egen-
namnet liksom i familjenamnet Ljusbringaren eller karakteriserings
namnet den Onde stryker under namngivningen som process: det 
riktar uppmärksamheten på ursprung och anor, förstfödslorätt, 
primat och privilegier, äganderätt och arvskifte. Upproret är Luci
fers kamp. Lucifers namn indicerar att han dels är bringare av ljus: 
morgonstjärnans son, klarhet, förnuft, kunskap, dels att han är 
ondskan personifierad. 

Den språkhändelse, som denna metafor utgör, består i att attri-
butionen till striden och till Lucifer förändras. I sats 9, som inte 
heller har något predikat, är kampen inte längre Lucifers. Att han 
sägs vara anföraren kan lika väl tolkas som att han var den förste 
upprorsmannen, den förste outsidern, den förste som revolterade 
mot himmelens tyranni. När namnet Ljusbringaren upprepas i 
sats 9, är det ett familjenamn, som blivit en beteckning för det 
ljus — kunskap, förnuft, medvetenhet — som de som gått utanför 
den etablerade ordningen har tillfört världen. Här refererar texten 
till den tidigare beskrivningen i De Högres församling av vilka som 
står på Lucifers sida. 

Den mest uttalade skillnaden ligger emellertid i epitetet »den 
Onde». Ondskan är inte längre något naturgivet utan beror på per
spektiveringen/referensramen: fienden, de som har Makten, har 
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också makt att definiera ondskan. Namngivningen, att »kalla» 
någon för något, skapar föreställningen om verkligheten. Frågan 
blir då: var ligger det strukturerande predikatet som saknas i de två 
satserna? Svaret blir, att det ligger i Malins ögon, i hennes förmåga 
att utnyttja sina egna sinnen, sin rest av liv och längtan, som hon 
vill lägga till grund för sin livsroll och sin berättelse, sitt benämnan
de av verkligheten. 

En intressant antites utgör motsatsparet full—tom. Världen 
ekar av vapenskrammel och luften är full av de stridandes gny. Den
na utfyllnad av det totala rummet gör det svårt för några nya röster 
att göra sig hörda. I stället för att försöka överrösta larmet sker 
språkhändelsen i texten genom en rörelse : resningen, upproret, som 
tidigare i avsnittet haft en bildlig, överförd betydelse återtar sin 
bokstavliga betydelse. Förändringen av tillstånd sker genom predi
katet i sats 7 »reste sig», vilket upprepas i sats 8, där det utmanar 
den tidigare överförda eller figurativa innebörden genom att ta på 
sig den symboliska funktionen. Genom att människorna är omed
vetna eller att maskerna döljer de olika budbärarna från motsatta 
läger kan Makten agera som den gör: handlingspredikaten »förfölj
de» och »tryckte stämplar» uttrycker hög grad av aktivitet. De 
maktägande »ljusa härskarorna» kan »skrämma» de upproriska till 
lydnad (sats 8). 

Utfyllnaden i meningsrummet kunde inte hindra de olydiga 
från resningen. Men märkningen, förtrycket, har satt sin prägel på 
dem. Adjektiven i sats sju — där själva resningen äger rum — föregår 
det handlande subjektet: läsaren får se figurerna innan det är känt 
vilka det är. De är »fula», de kastar »skygga blickar», de har »böjda 
ryggar», de saknar »frimodighet». De var inte födda sådana, utan har 
blivit det genom »dåligt samvete», och den lagstiftning, som givit 
de ljusa hegemonin. De vitas stämplar tryckte »skammens och skul
dens märke i deras ansikte» (sats 6). När predikatet »reste sig» upp
repas i sats 8 har skuld och skam inte längre förmåga att stå som 
agent till predikatet »skrämma». Symbolerna har förlorat sin levande 
innebörd. Den heliga stämplingen är utbytt mot den språkliga 
händelsen i texten, där läsaren är med och skapar mening. 

Läsaren tillåts inte längre acceptera schabloner och klichéer, 
utan tvingas själv att bedöma, om inte moral och estetik har blan
dats samman, då yttre handlingsregler fått bestämma inre utveck
ling och den gamla kristna föreställningsvärlden den industrialisera
de efterkrigstiden. Traderingen sker i skolorna, genom bildnings
gången. Modernismen, socialismen och kvinnofrigörelsen var alla 
rörelser som utmanade den rådande ordningen. Om upprorskampen 
skulle krönas med framgång, var det viktigt att läsaren lärde sig att 
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skilja på budbärarens mask och ett verkligt levande ansikte för att 
förstå att den rådande ordningen inte var naturgiven utan människo-
skapad och därför förändringsbar. När Malin i slutscenen rätar ut 
sin böjda nacke är det en symbolisk rörelse, överladdad med me
ning. 

Drömmen 

1. Den går genom tiderna som en upprättande sval vind: drömmen 
om Hellas. 

2. Bara en hägring. 
3. I de lyckliga svala källorna tvättar självgisslarna blodet från sina 

skuldror. 
4. Drömmen om ett hedniskt ljus-Hellas, som aldrig fanns i verklig

heten. 
5. Drömmen om ett mål. 
6. Siv! 
7. Tillflykt! (s 237 f) 

Detta är Malin 2:s sista replik. Den följer på »...Ty riket är ditt...», 
som anspelar på gudsrikets makt och härlighet, som skall vara för 
evigt. Den ljusrikesdröm Malin sätter upp mot den är drömmen om 
Hellas. Första satsens predikat »går» uttrycker rörelse. Det subjekt, 
som knyts till detta predikat, är en agent, som får en betonad ställ
ning dels genom konstruktionen med formellt och egentligt sub
jekt, »den», »drömmen», dels geno^m de olika attributioner till 
drömmen som sker i liknelsen i »som en upprättande sval vind», 
i bestämningen som läggs till, »om Hellas» och förklaringen i den 
efterföljande predikatslösa satsen: »Bara en hägring». Rörelsen sker 
på olika plan. Dels går den genom tiderna, dvs genom de olika tids
åldrarna, dels sveper den fram som en vind i tiden. Adjektivet 
»upprättande» associeras till objekt som de fallna, de förtryckta, de 
förnekade och »sval» till ett klassiskt harmoniskt ideal. Eftersom 
drömmen gäller Hellas knyts återupprättelsen till den rening som 
konstupplevelsen innebar snarare än till den kristna föreställnings
sfären, även om idéerna löper samman. Vinden, som sveper genom 
tiderna blir då liktydig med den poetiska anden. 

Att det bara är fråga om en föreställning, kanske bara en illu
sion, antyds av bestämningen »hägring». Betoningen av subjektet gör 
att dess aktivitet framhävs. Sats 3 har handlingspredikatet »tvättar» 
och till det »självgisslarna» som agent. De lyckliga svala källorna 
stannar som föreställning kvar i den antika referensramen: det är 
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något ursprungligt, renande, mytiskt-rituellt med källvattnet. Det 
svalkande i avtvättningen får en särskild betydelse som upprepning 
av ord från föregående sats: »sval», »svala», och därmed som förbin
delselänk mellan vattnet och vinden/drömmen. Upprättelsen mot
svaras i avtvättandet av blodet, från ett beskrivningsord med under
förstått objekt för handlingen har vi nu ett konkret objekt i själv-
gisslarnas blod. Det läkande, helande, renande bad självgisslarna 
stiger ned i motsvaras av katharsisupplevelsen i den grekiska trage
din innan det dionysiska elementet avsöndrats från det apolliniska. 
Tvagningen och poesin har redan tidigare sammanförts i texten 
genom att Malin känt igen sig i Frödings uppror mot den faders
kärlek, som renar med slag och tvår med knivar. 

Den väsentliga skillnaden är att Malins dröm om en konst som 
skall fungera helande och renande i den nya tiden söker sitt ur
sprung bortom den kristna och den sokratiska grekiska traditionen. 
Vattnet är den ursprungliga symbolen för födelse och fruktbarhet. 
Det är inte heller fråga om ett ställföreträdande handlande utan 
självgisslarna renar sig själva i källorna. I Malins drömbild blir själv
gisslarna i stånd att upprätta sig själva, att räta upp sig, att resa sig. 

I sats 4 upprepas agenten »drömmen» från sats 1. Det sker 
genom att ännu en bestämning läggs till: drömmen om Hellas är 
drömmen om »ett hedniskt ljus-Hellas». Den direkta fortsättningen 
av den första satsen ger oss rätt att se sats 3 som utförandet av den 
hägring drömmen sägs vara (sats 2). Hedniskt står som motsats till 
kristet. Det är också en anspelning på vad som i den samtida kultur
debatten kallades »den nya glada hedendomen», dvs den nya livs
tron och öppenheten för driftlivets betydelse. Den psykoanalytiska 
teorin om läkning genom insikt stötte på hårt motstånd i den sven
ska kulturdebatten, speciellt eftersom den uppfattades som ett 
alternativ till kristen skuld och försoning. Motsättningen temati-
seras i Kris genom Teologen i Dialog I och Akademisk lärare i 
etik i Dialog III.149 Sammanställningen »hedniskt ljus-Hellas» 
betecknar således drömmen om att i konsten kunna förbinda det 
appolliniska skenet med det förträngda dionysiska urei emente t. 

Sats 4 fortsätter med en relativsats, där »som» alltså syftar till
baka på »drömmen». Tills tån dspredikatet »fanns» är negerat: dröm
men fanns aldrig. Eftersom »drömmen» här är agent för femte 
gången och även är det i sats 5 blir plats angivelsen »i verkligheten» 
viktig. Idealet finns bara i en profetisk vision, det är och har alltid 
varit utopiskt. Samtidigt är det ju en dröm som haft kraft nog att 
bli bestämmande för hela den västerländska kulturutvecklingen. 

Den sista bestämningen: »drömmen om ett mål» innebär att det 
är fråga om målet för människornas strävan. Genom den sista upp
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repningen av »drömmen» med sin bestämning i en predikatslös sats 
framstår det tydligt att predikaten — »går», »tvättar», »fanns» — 
inte på långt när har samma betydelse för meningsskapandet i 
stycket som »drömmen», föreställningen, hägringen, bilden. De två 
avslutande utropen »Siv! Tillflykt!» saknar också predikat. De blir 
två utropstecken, som i romanens egen kontext samlar upp bety
delsen i Malins replik. Siv är det tecken, där inre och yttre mot
svarar varandra, där insikt och uttryck ingått en harmonisk före
ning. Hon är en princip värdig att ställa upp som mål. Siv är också 
en tillflykt. Hon har blivit den källa, det moderliga urelement, 
där självgisslaren Malin kunnat få andrum och därigenom få en möj
lighet till livsförnyelse. Men också Siv är bara ett drömt ideal. 
Drömmaren är Malin och bara om hennes berättelse blir en renings
källa för andra självgisslare, kan de i sina liv bekräfta drömmens 
sanning. Kris erbjuder inga färdiga lösningar utan deltagande i en 
process där formlöshet blir form. 
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NOTER 

Ingress 

1. Birger Christofferson har i Svenska kritiker och deras metoder (Stockholm, 
1962) beskrivit Margit Abenius arbetssätt i kapitlet »Den kritiska dikt
ningen». Christofferson betonar, att det fria, konstnärliga skapandet ingår 
som ett element i Margit Abenius biografiskt inriktade studier. Han på
pekar sambandet mellan Margit Abenius grundvision av Karin Boye och 
det fiktiva och tendensbetonade inslaget i monografin Drabbad av renhet. 

2. För en diskussion av de olika feministiska forskningsinriktningarna se 
Gunilla Domellöf, »Teoretiska diskussioner inom kvinnolitteraturforsk
ningen», Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr 2—3, 1984. 

Kapitel I : Den nya tidsstilen och den kvinnliga författaren 

1. Min framställning bygger på den institutionsmodell, som används i det 
norska projektet Litteraturkritikens historia 1830—1920 och som Irene 
Iversen beskriver i »Kvinnelige litteraturkritikere og etableringen av en 
kvinneoffentlighet i 1880-åra», Norskrift. Arbeidsskrift for nordisk språk 
og litteratur, nr 38, 1983. Jag har också utgått från den definition av den 
litterära institutionen, som Pil Dahlerup gör i »Metoder för kvinnotext-
forskning», Textanalys från könsrollssynpunkt, red. Karin Westman Berg 
(Stockholm, 1976). Jag delar den åsikt, som Arne Melberg som redaktör 
framför i inledningen till Den litterära institutionen (Stockholm, 1975), 
att innebörden i att analysera litteratur som en social institution är att se 
den litterära texten i dess totala samhälleliga sammanhang. »Institutionen 
avgränsar former, förståelser och ideer som litterära, bestämmer dem för 
litterärt bruk — men anger också karaktären av de samband som litteratu
ren har med andra uttryck för samhälleligt medvetande» (s 23). 

2. Att Gunnar Ekelöf inte var omedveten om de litteraturpolitiska betingel
serna för genombrottet framgår av det brev till modern, som Bengt Land
gren citerar: »Goda recensioner har jag fått, på flera håll över måttan goda. 
Men Selander är ingenting att bry sig om: han gjorde det där för Bonniers 
skull och tar kanske tillbaka vid första bästa tillfälle. En ohederlig kriti
ker» (s 43). 

3. Hans Robert Jauss, Literaturgeschichte als Provokation (Frankfurt am 
Main, 1974). 

4. Atle Kittang, »Tre forståingsformer i litteraturforskinga» i förf:s Littera
turkritiske problem (Oslo, 1975), s 16. 

5. Ibid, s 43. 
6. Ibid, s 47. 
7. Annette Kolodny, »Dancing Through the Mine-Field: Some Observations 

on Theory, Practise, and Politics of a Feminist Literary Criticism, Feminist 
Studies (1980:2, Spring). 

8. Jonathan Culler diskuterar denna problematik i kapitlet »Reading as a 
Woman» i On De construction (London, 1983). 
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9. Toril Moi, Sexual/Textual Politics. Feminist Literary Theory (London och 
New York, 1985), s 87. 

10. Ibid, s 172. 

11. Gunnar Qvarnström, »Kritiska 'honnörsord' på tjugotalet», Svensk littera
turtidskrift , nr 4, 1960. 

12. Arne Häggqvist, »Trettiotalets litteraturkritik» i förf:s Blandat sällskap 
(Stockholm, 1954). 

13. Erik Hjalmar Linder, Fem decennier av Nittonhundratalet. Ny illustrerad 
svensk litteraturhistoria, V :2 (Stockholm, 1965), s 608. 

14. Gunnar Brandell, Svensk litteratur 1900—1950 (Stockholm, 1967), s 284. 

15. I A Richards, Principles of Criticism (New York and London, 1924). 

16. Linder (1965), s 605. 

17. Edith Södergran, Min lyra (Stockholm, 1929). 

18. Sten Selander, »Edith Södergran», Ord och Bild, nr 42, 1929. 

19. Jette Lundbo Levy har beskrivit de kvinnliga författarnas situation på 
1880-talet i sin bok Den dubbla blicken (1980), övers (Johanneshov, 
1982). 

20. Kjell Espmark, Livsdyrkaren Artur Lundkvist (Stockholm 1964). 

21. Magnus von Platen, Den unge Vilhelm Moberg (Stockholm, 1978). 

22. Ibid, s 300. 

23. Ibid, s 301. 

24. Sandra M Gilbert och Susan Gubar, The Madwoman in the Attic (New 
Haven and London, 1979), s 21. 

25. Elaine Showalter, A Literature of Their Own (Princeton, 1977), s 33. 

26. Culler (1983), s 61. 

27. De svenska pristagarna var förutom Karin Boye Jarl Hemmer [En man och 
hans samvete) och Py Sörman (.Aloe), de norska Sigurd Christiansen (Två 
levande och en död), Sigurd Hoel (En dag i oktober), Peter Egge (Gjester) 
och de danska Johannes Buchholtz (Susanne), Bent Steenberg (Herre-
mandsborn), Thit Jensen (Jorgen Lykke. Rigens sidste Ridder). 

28. Citerat efter Abenius (1950), s 158. 

29. Mary Ellman, Thinking About Women (New York, 1968). 

30. Olle Holmberg, Inbillningens värld, 11:2 (Stockholm, 1930), kapitel VII, 
»Det komiska». 

31. Jämför Karin Boyes anmärkning om sökandet efter en »objektiv mått
stock» för bedömning av litteratur i artikeln »Tendens och verkan» i kriti
kerantologin Dikten, diktaren och samhället (Stockholm, 1935). 

32. Den åsyftade romanen är Radclyffe Hall, The Well of Loneliness, som 
kommit ut i svensk översättning 1932. Boken förbjöds, då den kom ut 
1928, av den engelska censuren som sedlighetssårande, men spriddes över 
hela världen i en amerikansk upplaga. I romanen vädjas om medlidande 
med de lesbiska som redan från början fördömda varelser. 

33. Ellman (1968), s 29. 

34. Fem decennier av Nittonhundratalet utgör del V:l— 2 av Ny illustrerad 
svensk litteraturhistoria. 
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35. Linder (1965), s 605. 

36. Brandeli (1967), s 295. 

37. Ibid, s 296. 

38. Ibid, s 297. 

39. Ibid, s 297. 

40. Ibid, s 305. 

41. Ibid, s 297. 

42. Ibid, s 305. 

43. Linder (1965), s 653. 

Kapitel II : Karin Boye och Spektrum 

1. För en översikt över Karin Boyes medarbetarskap i Clarté se minnesnum
ret nr 2—3, 1951. 

2. För Victor Svanbergs och Erik Blombergs tidiga insatser se Tomas Förser, 
»1930-talets radikala litteraturkritik. En svensk orientering», Häften för 
kritiska studier, nr 2—3, 1970. 

3. Stockholms Dagblad 14.1.1928. 

4. Britt Hultén, Kulturtidskrifter på 30-talet (Lund, 1977), s 28. 

5. Ibid, s 28. 

6. Citerat efter Abenius (1950), s 183. 

7. Hultén (1977), s 15. 

8. Brev från Artur Lundkvist till Gustav Sandgren, 5.1.1928. 

9. Leon Fried, »80-talet måste segra», Fönstret, 20.6.1931, och Per Meurling, 
»Den nya radikalismen», Fönstret, 11.7.1931. 

10. Hultén (1977), s 24. 

11. Gunnar Asplund, Wolter Gahn, Sven Markelius, Gregor Paulsson, Eskil 
Sundahl, Uno Åhrén, acceptera (Stockholm, 1931), s 193. 

12. För beskrivningar av Spektrum se t ex Linder (1965), s 602, eller Hultén 
(1977), s 25. 

13. Brev från Josef Riwkin till systern Eugénie Söderberg, 29.10.1929. 

14. För en orientering om Karin Boyes insats i Spektrum 1931—1932 se 
Appendix I. 

15. Karin Boye, »Studentska på 20-talet», Hågkomster och livsintryck, Vol 
XIX (Uppsala, 1938). Även publicerad i Karin Boye, SS XI. 

16. Karl Nilsson, »Clartéisten Karin Boye», Clarté, nr 2—3, 1951. 

17. Karin Boye, »Dagdrömmeriet som livsåskådning», Spektrum, nr 1, 1931, 
s 3. 

18. Ibid, s 4. 

19. Ibid, s 5. 

20. Ibid, s 6. 

21. Ibid, s 6. 

22. Ibid, s 7. 
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23. Ibid, s 8. 

24. Ibid, s 8. 

25. Ibid, s 8 f. 

26. Ibid, s 9. 

27. Abenius (1950), s 183. 

28. Victor Svanberg gav 1931 ut en essäsamling under rubriken Poesi och 
politik. 

29. Spektrum, nr 1, 1931, s 11 f. 

30. Ibid, s 11. 

31. Ibid, s 12. 

32. Ibid, s 34. 

33. Ibid, s 25. 

34. Ibid, s 21. 

35. Ibid, s 43 f. 

36. Ibid, s 45. 

3 7. Beskrivningen av efterkrigstidens marxister är hämtad från Per Meurling, 
Marxism och humanism (Stockholm 1936). 

38. Sigmund Freud, En illusion och dess framtid (1927), övers (Stockholm, 
1928), s 82 f. 

39. Citat ur Karin Boyes dikt »Den vägen är smal», För trädets skull (Stock
holm, 1935). 

40. acceptera (Stockholm, 1931), s 198. 

41. Spektrum, nr 1, 1932, s 63. 

42. Ibid, s 20. 

43. Ibid, s 34. 

44. Ibid, s 33. 

45. Ibid, s 38. 

46. Ibid, s 43. 

47. Denna kreativitetsteori har ursprungligen lagts fram av Ernst Kris i Psycho
analytic Explorations (New York, 1967) och använts av Irene Engelstad i 
»Kvinne og kunstner». Oppror eller sykdom, red Astri J Viestad m fl (Oslo, 
1977). 

48. Detta ansluter sig direkt till vad Erik Mesterton i sin artikel skriver om 
Robert Graves syn på psykoanalytisk teori och modernistiskt formspråk. 

49. Virginia Woolf, »Professions for Women», i förf:s The Death of the Moth 
(London, 1942). 

50. Om örnen som symbol för kvinnlig skaparkraft se Birgitta Svanberg, »Jag 
är örn. Det är min bekännelse», Kvinnornas litteraturhistoria, del 2, red 
Ingrid Holmquist och Ebba Witt-Brattström (Stockholm, 1983). 

51. Att Baudelaire var aktuell för Karin Boye vid den här tidpunkten, framgår 
av den direkta anspelningen på Le Spleen de Paris, som finns i Astarte. 

52. Abenius (1950), s 279. 

53. Linder (2965), s 281. 
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54. Brandeli (1967), s 304. 

55. Spektrum, nr 2, 1932, s 16. 

56. Ibid, s 19. 

57. Ibid, s 20. 

58. Ibid, s 21. 

59. Ibid, s 22. 

60. Ibid, s 22. 

61. Virginia Woolf, »Mr Bennet and Mrs Brown» (1924) i förf:s Collected 
Essays, vol I (London, 1966). 

62. Tomas Förser, »1930-talets radikala litteraturkritik», Häften för Kritiska 
studier, nr 2—3 , 1970. 

63. Lena Fridell, Hagar Olsson och den nya teatern (Göteborg, 1973), s 29. 

64. Susan Sontag, Konst och antikonst (1964), övers (Stockholm, 1969), s 9. 

65. Hagar Olsson, Arbetare i natten (Stockholm, 1935), s 11 f. 

66. Spektrum , nr 2, 1932, s 1. 

67. Ibid, s 4. 

68. Ibid, s 5. 

69. Ibid, s 12. 

70. Ibid, s 12. 

7 1. Gunnar Ekelöf, »Dikt och musik», Spektrum, nr 9—10, 1932. 

72. För en beskrivning av Freuds syn på den katharsiska tekniken som en del 
av en vidare process, som i sin helhet hade karaktären av en narratologisk 
teknik, se Lars Nyländer, »Psykoanalys och litteratur — den dubbla utma
ningen», Litteratur och psykoanalys — en antologi om modern psykoana
lytisk litteraturtolkning, red Lars Nyländer (Stockholm, 1986). 

73. Beskrivningen av den psykoanalytiska situationen är hämtad från Murray 
M Schwartz, »Critic Define Thyself», Psychoanalysis and the Question of 
the Text, red Geoffrey H Hartman (Baltimore and London, 1978). 

74. Spektrum, nr 6 (min numrering), 1932, s 6. 

75. Ibid, s 6. 

76. Ibid, s 7. 

77. Ibid, s 7 f. 

78. Ibid,s 8. 

79. Ibid, s 10. 

80. Ibid, s 11. 

81. Brandeli (1967), s 296. 

82. Spektrum, nr 6, 1932, s 7. 

83. Sontag (1969), s 23. 

84. Spektrum, nr 6, 1932, s 17. 

85. Ibid, s 42. 

86. Eftersom Karin Boye och Pehr Henrik Törngren brukar sammanföras när 
det gäller psykoanalytisk teori i Spektrum vill jag här markera skillnaden 
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mellan deras intressesfärer. Karin Boye använder psykoanalytisk teori för 
att beskriva det mänskliga subjektets status och det konstnärliga språkets 
funktion. Pehr Henrik Törngren var 1932 en 24-årig medicine kandidat 
och han anlägger ett biologiskt-vitalistiskt perspektiv på kulturproblemen. 
I artikeln »Sven Stolpe och tiden» (Spektrum, nr 3, 1932) finner Törngren 
i sin analys, att intellektet på ett förödande sätt kommit att dominera Sven 
Stolpes personlighet. I temanumret om barnuppfostran, Spektrum, nr 5, 
1932, bidrar Törngren med artikeln »Sexualuppfostran», där han pläderar 
för driftstillfredsställelse som grund för social samlevnad. I »Dikten kontra 
livet» i Spektrums decembernummer 1932, varnar Törngren för faran av 
att leva i diktens värld. Han betecknar dikt som en terapeutisk tröst av 
tillfällig karaktär. I »Psykoanalys och samhälle», temanumret Spektrum, 
nr 3, 1933, som Pehr Henrik Törngren ensam svarar för, framställs den 
genitala tillfredsställelsen och den sexuella lyckan som nyckeln till för
ändring av den religiöst och humanistiskt bestämda livsstilen och över
jagsbildningen, som dominerar samtidskulturen. 

Pehr Henrik Törngren överordnar psykoanalysens roll över konstens 
på ett sätt som skiljer sig från Karin Boyes uppfattning, där psykoanalytisk 
teori och litteratur betraktas som två självständiga, varandra ömsesidigt på
verkande kunskapsområden. Skillnaden blir ännu mera påtaglig, när Törn
gren i »Psykoanalys och samhälle» går emot den marxistiska historie
materialismen och menar att samhällets problem är identiskt med indivi
dens problem. Pehr Henrik Törngrens önskedröm om det allgoda samhället 
blir en parallell till primitivisternas dröm om naturen och den allgoda 
kvinnligheten. Törngren problematiserar varken äktenskapet som institu
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den Karin Boye, som kräver en ny könsmoral på ny grund. 
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4. Ibid, s 210. 

5. Margit Abenius, Inledning till Karin Boye, SS IX, s 6. 
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38. Ibid, s 10. 

39. Ibid, s 11. 

40. Linder (1965), s 673. 
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Appendix I: SPEKTRUM 1931-1933 

I denna översikt över bidragen i Spektrum 1931—1933 har jag 
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nes insats. Från och med Spektrum nr 6, 1932, saknar tidskriften 
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och samhälle. 
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Victor Svanberg, Strindbergskulten 
Carl Müller-Braunschweig} Psykoanalys och världsåskådning (Övers 

Karin Boye) 
Bengt Gunnar Ekelöf, Oktoberspegel 
Stig Almqvist, Den ryska filmens konstruktivism 
Klipp ur utländska tidskrifter 
Teckningar av Otte Sköld, Ture Hagelberg m fl 
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Redaktion: Karin Boye, Erik Mesterton, Josef Riwkin 

Axel Hägerström, Om social rättvisa 
Erik Blomberg, Ansikten 
Gösta Adrian-Nilsson, Halmstadgruppen 
Arthur Rimbaud, Ur »Les Illuminations» 
Erik Mesterton, Poesi och verklighet i modern engelsk lyrik 
Karin Boye, En dikt 
Isaac Babel, Mitt duvslags historia 
Erich Fromm, Staten som uppfostrare (övers Karin Boye) 
Ebbe Linde, Fabeln om den enfaldige mannen 
Notiser, klipp ur utländska tidskrifter 
Teckningar av Gösta Adrian-Nilsson, Otto G Carlsund, S Mörner, 

S Jonson, W Lorentzon, A Olson, E Thorén 
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SPEKTRUM, nr 2, 1932. 
Redaktion: Karin Boye, Gunnar Ekelöf, Erik Mesterton, Josef 

Riwkin 

Erik Blomberg, Diktaren och tiden 
Harry Martinson, Tre dikter 
Karin Boye, Om litteraturkritik 
T S Eliot, Det öde landet (övers Karin Boye och Erik Mesterton) 
W Reich, Sexuallivets splittring 
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C W Oseen, Empirismen och sannolikhetsbegreppet 
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Picasso 
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Redaktion: Karin Boye, Gunnar Ekelöf, Erik Mesterton, Josef 
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Gunnar Myrdal, Socialpolitikens dilemma 
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Pehr Henrik Törngren, Sven Stolpe och tiden 
Ebbe Linde, Pär Lagerkvist 
Erik Mesterton, T S Eliots metod 
Notiser. Teckningar av Otto G Carlsund, George Grosz m fl 

SPEKTRUM, nr 4, 1932. 
Redaktion: Gunnar Ekelöf, Josef Riwkin 

På grund av utlandsvistelse är Karin Boye förhindrad att delta i 
det redaktionella arbetet. 

Gunnar Myrdal, Socialpolitikens dilemma II 
Nowakowski, Ich weine (övers Eugenie Söderberg) 
Anna Freud, Barnanalys (övers Ester Riwkin) 
Kurt Vogel, Fem dikter 
Wilhelm Ostwald: Stil (övers Gunnar Ekelöf) 
Teckningar av Calsina, Campigli, Kandinsky, Picasso 

SPEKTRUM, nr 5, 1932. 
Redaktion: Gunnar Ekelöf, Josef Riwkin 

P H Törngren, Sexualuppfostran 
K Mansfield: Brev (övers Erik Mesterton) 
W William-Olsson, Förtroende eller misstro i skolan 
O Dymov, Den yngre brodern (övers Ester och Josef Riwkin) 
V Schmidt, Uppfostran i ett barnhem 
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H Martinson, Vid gamla skolböcker 
Teckningar av Eloy, Fircks—Medem, Gäbel, Kollwitz, Löwenadler 

Pinsard de Togo res, Barn teckningar. 

SPEKTRUM 1932. 
(Nr 6, »Harry Martinsonnumret», utan angivelse av nr, red eller 
innehåll) 

Karin Boye, Språket bortom logiken 
Harry Martinson, Sex dikter 
Artur Lundkvist, Samtal med Harry Martinson 
Harry Martinson, Natt i staden 1—2 
Ivar Lo-Johanson, Ett snabbporträtt 
Harry Martinson, Även du Paris 
Gunnar Ekelöf, Insjöhöst 
Eyvind Johnson, Världsnomad. Brev om och till Harry Martinson 
Ibn eP Arabi, Ur Tarjuman el-Aschwaq (övers Gunnar Ekelöf) 
Arthur Rimbaud, Realisation (övers Gunnar Ekelöf) 
Robert Desnos, På andra sidan bron (övers Gunnar Ekelöf) 
Harry Martinson, Frälsningsarmé 
Teckningar av Ernst Josephson, Aminodow Riwkin 

SPEKTRUM 1932. 
Tema: Arkitektur och samhälle 
Redaktion : arkitekt Sven Markelius 
(Nr 7—8, utan uppställd innehållsförteckning) 
Gregor Paulsson, Arkitektur och politik 
Sven Wallander, Stadsbygge 
Gunnar Myrdal, Kosta sociala reformer pengar? 
Poul Henningsen, Estetiken och samhället 
Sven Markelius, Kollektivhuset. Ett centralt samhällsproblem 
Gotthard Johansson, Är funktionalismen en stil? 
Alvar Aalto, Bostadsfrågans geografi 
Teckningar av Stig Odéen, Viking Göransson 

SPEKTRUM, december 1932. 
(Nr 9—10, utan angivelse av nr, red eller innehåll) 

Karin Boye, Rädslan och livet 
Elmer Diktonius, Förvildad trädgård 1—4 
Eyvind Johnson, Olle 
Barbro Mörne, Dikt 
Gunnar Ekelöf, Dikt och musik 
Gunnar Ekelöf, Medeltida miniatyr 
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Pehr Henrik Törngren, Dikten kontra livet 
Arthos Wirtanen, Den mänskliga hushållningens tre epoker. Replik 

till Oswald Spenglers skrift Der Mensch und die Technik 
Teckningar av Stig Åsberg, Sven Jonson, Mario Eloy, Gulli Bergman 

SPEKTRUM, nr 1-2, 1933. 
Musik 
Redigerad av Viola W Markelius 

Erik Bengtsson, Musiken och filmen 
Leo Blech, Ryktbarhet och fåfänga 
Sten Broman, Den nya musiken, dess struktur och dess möjligheter 
Erich Burger, Richard Wagner och vår tid 
Elmer Diktonius, Olyckliga aforismer om musik 
Rabbe Enckell, Landskapet med den dubbla skuggan 
André Gide, Hur jag hör Chopin 
Gustave Lyon, Några ord om rumsakustik 
Viola W Markelius, Mål och medel 
Dag Ribbing, Hemmets musikinstrument 
Tage Thiel, Säg ja 
Kurt Weill, Några ord om min skolopera »Der Jasager» 
Paul Weiss, Musik och politik. Musiken i Sovjet-Ryssland 

SPEKTRUM, nr 3, 1933. 
Pehr Henrik Törngren, Psykoanalys 

SPEKTRUM, nr 4-5, 1933. 
Arkitektur och samhälle. Sociala bostadsproblem 
Sven Markelius, Bostadsfrågan såsom socialt planläggningsproblem 
Sune Lindström, Kapitalet i bostadsbygge. Till frågor om dess in

flytande, investeringstid och samband med stadsplanering 
Gustaf Näsström, Socialistisk arkitektparoll från Oslo 
Tredje rikets arkitektur 
Om tyger. Rätta stoffer på rätt plats 
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Appendix II: Karin Boyes recensioner i Arbetet 24.11.1932— 
22.7.1933 

1932: 
Böcker om uppväxtår (24.11.1932) Anna Lenah Elgström: Elsa och 

kärleken, Gunhild Tegen: En flicka växer upp, Olof Seger: Den 
besynnerlige Linus 

Konstnärsroman (1.12.1932) Sigfrid Siewertz: Lågan 
Samhällsutsikter (8.12.1932) Eyvind Johnson: Bobinack, Hans 

Botwid: Värna 
Verklighetsskildring (9.12.1932) Ragnar Holmström: Benjamin 
Samhällsutsikter (15.12.1932) Vera von Kraemer: Vägen till din vän, 

Elin Wägner: Dialogen fortsätter 
Samhällsutsikter III (22.12.1932) Gösta Gustaf-Janson: Kapitula

tion?—Nej! 
Kvinnliga novellförfattare (22.12.1932) Ingeborg Björklund: Äkten

skapsidyller, Gertrud Linlja: Karl-Uno och sångerskan, Elisabeth 
Högström-Löfberg: Se men inte röra 

Världsnomaden* (29.12.1932) Harry Martinson: Resor utan mål 

1933: 
Historiska romaner (13.1.1933) Harald Hornborg: Hakenskölds 

och Sveaborg, Ester Stålberg: Mot dagbräckningen 
Sensation och litteratur* (20.1.1933) Gunnar Thorstensson Pihl: 

Medan sommaren går förbi 
Det hungriga ögat (27.1.1933) Olle Hedberg: Får jag be om räk

ningen 
Religiös lyrik (10.2.1933) Anders Frostenson: Med lyfta händer 
Vulgär darwinism och samhällsutveckling* (10.2.1933) Tora 

Skredsvik: Bröd eller barn 
Dämpad primitivism (16.2.1933) Tora Nordström-Bonnier: Juni

natten 
Bra bok (17.3.1933) Margareta S über: Ett helsicke för en man 
Historisk roman (24.3.1933) Annie Åkerhielm: Romare 
Mörker och ljus (31.3.1933) Stellan Arvidsson:Jordglans 
Eruptiv dikt (15.4.1933) Ebba Lindqvist: Lava 
Sju livsöden (28.4.1933) Gunhild Tegen: Vi kvinnor 
Höstens ångest (28.4.1933) Agnes von Krusenstjerna: En ung dam 

far till Djurgårdsbrunn 
Ny lyrisk profil (15.5.1933) Lars-Erik Essén: Enkel högtid 
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Livsförkunnare* (19.5.1933) Johan-Olov Johansson: Smeder, 
brukspatroner och bergslagsmän 

Ett brännande problem (15.6.1933) Margit Palmaer: Mot en ny kär
lek 

Sommarlektyr (15.7.1933) Sonja Sjöstrand: En lilja på marken 
Dikt (22.7.1933) Sven Kjersén: På marken 

* ingår i urvalet i Karin Boye, SS IX. 
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Appendix III: Karin Boyes recensioner i Social-Demokraten 16.12. 
1933-22.12.1936 

1933: 
Bohemdikt (16.12.1933) Nils Ferlin: Barfotabarn 
Idyllisk mellanakt (18.12.1933) Agnes von Krusenstjerna: Delat 

rum på Kammakaregatan 
På villospår (20.12.1933) C E Englund : Dimma 

1934: 
Då vinden vänder sig* (28.1.1934) Agnes von Krusenstjerna: Por

ten vid Johannes, Älskande par 
Nazistisk skönlitteratur I (27.2.1934) 
Nazistisk skönlitteratur II (1.3.1934) 
Flykt från verkligheten* (1.11.1934) H G Wells: Theodore flyr 

från vardagen 
En storstadsskildring med företal (10.12.1934) Alfred Döblin: 

Berlin-Alexanderplatz 

1935: 
En SA-roman (26.1.1935) Walter Schönstedt: Skjuten vid flykt

försök 
Ny Vilhelm Ekelund* (29.3.1935) Vilhelm Ekelund: Spår och 

tecken 
Barndomsskildring (5.4.1935) Sigrid Undset: Elva år 
Erotisk frigjordhet och ekonomi (12.4.1935) Hans Heiberg:Ta den 

ring og la den vandre 
Du skall älska...* (18.5.1935) Ronald Fangen: Mannen som älskade 

rättfärdigheten 
Gertrud Liljas noveller* (19.5.1935) Gertrud Lilja: Fröken Ander

sson och ungdomen 
Blodet och torvan (21.5.1935) Hans Fallada: Barnet som vi väntade 
Biblisk roman (26.5.1935) Thomas Mann: Jaakobs upplevelser 
Norsk åttiotalsroman (9.6.1935) Peter Egge: Opr0rere 
Eva och äpplet (15.7.1935) Ebba Theorin-Kolare: Eva-lögnen 
Västerlandets utpost (16.8.1935) 
Frihet och lag* (16.10.1935) Tora Nordström-Bonnier: Vanlig 

anständighet 
Svensk bonderoman (16.10.1935) Gurli Hertzman-Ericson: Av jord 

är du kommen 
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Debutnoveller (21.10.1935) Samuel Henriksson: Djävulens bländ-
verk 

Natur och Kulturs prisromaner (31.10.1935) Stina Aronson: 
Medaljen över Jenny, Hugo Swensson: Paul Hoffman, läroverks
adjunkt, Josef Kjellgren: Människor kring en bro 

Hagar Olsson En diktarprofil I (31.10.1935) 
Hagar Olsson En diktarprofil II (1.11.1935) 
Hagar Olsson En diktarprofil III (2.11.1935) 
Lindblads prisromaner (6.11.1935) Elsa Nelson: De oskyldigt döm

da, Beth Åkerhielm: Ett brev, Annie Åkerhielm: Bröderna från 
Vesseln, Adrian Wennström: I tredje led 

Levande myt (17.11.1935) Thomas Mann: Den unge Josef 
Fantasikultur (24.11.1935) John Cowper Powy: Modern själskultur 

1936: 
Bekännelsebok* (20.1.1936) Ernst Norlind: Jag blev en eremit 
Elmer Diktonius I (15.6.1936) 
Elmer Diktonius II (16.6.1936) 
Margit Palmaer En diktarprofil I (16.10.1936) 
Margit Palmaer En diktarprofil II (17.10.1936) 
Pär Lagerkvists nya skådespel* (15.11.1936) Pär Lagerkvist: Man

nen utan själ 
Drapa över byalaget (21.11.1936) Albin Widén: Hem vill jag åter 

rida 
Mer kulturkritik (2.12.1936) J Huizinga: I morgondagens skugga 
De som brutit upp (5.12.1936) Arvid Brenner: Ny vardag 
Vuxna på skolbänken (8.12.1936) Eugénie Söderberg: Student

fabriken 
Det som ensamt räddar* (22.12.1936) André Malraux: Föraktets 

tid 

* ingår i urvalet i Karin Boye, SS IX. 
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SUMMARY 

The purpose of the present study is to relativize the normative pic
ture of Karin Boye that is found in previous research. Karin Boye's 
work as a critic and a modernist prose writer is depicted with 
reference to the development of the Swedish literary institution 
between 1925 and 1935, the conflict between traditional and 
modernistic aesthetics and with a special consideration of her 
position as a female intellectual. 

Contemporary reception of Karin Boye's novels Astarte (1931), 
Merit vaknar (1933), and Kris (1934) indicates the predominant 
position of a classical hermeneutic tradition among critics in 
Sweden. The description of the establishing of modernism in 
Sweden given in literary textbooks of a later date does not alter the 
picture of Karin Boye's prose that was drawn by the reception in 
the early 1930's. Her own attempts as a radical literary critic to 
create an alternative to the bourgeois hegemony are never men
tioned. 

As an editor of the avant-garde journal Spektrum from 1931 
to 1932, Karin Boye was a prominent figure in public discussions 
of cultural problems of the time. In Spektrum a materialistic view 
of history was combined with psychoanalytic theory and Haeger-
stroemian value criticism. In her keynote article »Dagdrömmeriet 
som livsåskådning» (»Day-dreaming as a Philosophy of Life») Karin 
Boye emphasizes the necessity of repudiating Platonic idealism and 
an aestheticizing tradition in art, in favour of art that is in some 
way connected with the post-war world and thus capable of helping 
modern people to organize their experiences. The classical ideal of 
man in the bourgeois humanist version was the basis of the pre
dominant mode of interpretation and evaluation in the Swedish 
literary institution. In contrast to that Karin Boye wanted to bring 
art closer to life, and to make enigmatic, multiform, and unex
plored man the focus of investigation. 

In her essay »Om litteraturkritik» (»On Literary Criticism») 
Karin Boye develops further her view that the polarization between 
an abstract, perfect, elevated world of ideas and a concrete, social, 
chaotic reality is a menace to cultural development. In her opinion 
emancipatory literary criticism must view literature as a part of 
ongoing struggles, confrontations, fusions and transformations of 
ideals and conceptions of life, due to social, political and psycho
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logical conditions of the time. The struggling ideas are in a mutual 
give-and-take position vis-à-vis contemporary society, while criti
cism focussing on personality and setting remains a private concern, 
removed from all significant contemporary events and efforts. In 
her essay »Språket bortom logiken» (»Language beyond Logic») 
Karin Boye shows that modern art requires that the reader should 
take an active part in the production of meaning. Unambiguous 
intellectual understanding and formal one-way communication have 
been replaced by a stratified, symbolladen text held together by the 
associations it evokes; the expressive dimension is only one of the 
factors regarded as important to the process of creating meaning. 
The dialogue between reader and text is carried on against the 
background of the post-war world. In »Rädslan och livet» (»Fear 
and Life») Karin Boye contrasts a barren ideal of life with a prolific 
one in terms of a closed total system of ready-made ideals com
pared with a dynamic, dialectic, organic principle, open to life and 
change. Against the contemporary dominance of conservative 
cultural forces Karin Boye maintains the need for an outlook on 
life that protects what is new and unknown, and that tries to find 
new paths and new forms of expression in contemporary culture. 

In her poem »Nattens djupa violoncell» (»The Deep Cello of the 
Night») (Spektrum 1932:1) Karin Boye employs a modernistic 
mode of writing, close to the style of imagism. Her translations and 
selections for Spektrum of both fiction and non-fiction show her 
intimate knowledge of international discussions of theories of art, 
which she is later to articulate in her reviews in the daily press and 
in her own works of fiction. 

As a critic for Arbetet in 1932 and 1933 and Social-Demokra-
ten from 1933 to 1936 Karin Boye combines her criticism of ideo
logies with a demand for a personal and symbolical representation 
of what the writer finds essential to convey to the reader. She 
emphasizes that the writer's technique of depicting reality is deci
sive for the emancipatory effect of the work. In Arbetet she lays 
the main stress on the relation between literature and the social 
situation of the time, on the role of the writer, and on the ability of 
fiction to create a new way of looking at things. In Social-Demokra-
ten she is influenced by the political situation in Germany to de
velop an even sharper criticism of the conservative cultural forces 
of her time. She works more and more energetically to support the 
rebellion of subconscious and oppressed forces against the norms of 
established society. 

A particularly interesting point is the intellectual fellowship 
with Hagar Olsson and Elin Wägner that Karin Boye manifests 
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during her most active period as a critic, in 1935 and 1936. 
In Karin Boye's version of modernism its radicalism is the 

decisive feature: as a school of art it is able to penetrate to the con
flicts that cannot be solved within the prevailing system of thought. 
In 1935, when the discussion of literature in Sweden entered on a 
new course in the avant-garde journal Karavan, Karin Boye still 
adheres to the emancipation ideal that she had advocated earlier on. 
In her opinion a life-promoting work of fiction will support all the 
positive powers of its reader and cause him or her to develop into a 
human being who can love affectionately, carry out good work, 
and comprehend the demands of reality without illusions. 

My readings of Astarte, Merit vaknar and Kris show that Karin 
Boye employs a modernistic mode of writing in order to convey 
her central ideas and her philosophy of life. Her style is character
ized by anti-illusion effects, an adoption of lyrical modes of ex
pression, subjectivism, and self-comment. Her criticism of the 
rationality of bourgeois humanism, of the idealistic conception of 
man, and of aestheticism in art is pursued in her novels, in all of 
which the relationship between art and life is a major theme. Karin 
Boye uses woman as an example of the existential and artistic 
problems of the time. This is the radical — an ti-paradigmatic — 
element in the project, and at the same time the feature that has 
caused Karin Boye's treatment of current cultural problems — the 
female sex role, the moral laws of marriage, the connection between 
sexuality and creativity — to be apprehended in previous research 
as a private struggle with personal psychological problems. The 
anti-illusion effect of her novels consists of her break with an ear
lier »Weltanshau», whose ideas, conceptions and values to an increas
ing extent have come to be contradicted by changing conditions 
and relations in the real world. The broken chronology and the 
»illogical» structure of Karin Boye's novels are meaningful as a 
representation of the cultural struggle of the period. 

In Astarte Karin Boye describes how the canonization of a 
young girl as a symbol of art mirrors the social structure of the 
society that elevates her to the position of a cult figure. By analogy 
with Jane Harrison's description in Themis of late idealized and 
romanticized Olympic gods, the ideal figure in Astarte is also a 
late creation of culture, void of spiritual content. She represents 
an art that has lost its original social function to become a tool 
of manipulation and control. The canonization is a parody of the 
fact that the leading Swedish critic Fredrik Böök had conferred on 
Birger Sjöberg's Frida the distinction of being the human ideal and 
symbol of a bourgeois community of values. Karin Boye's novel 

310 



Astarte is a dialogue with Fredrik Book's novel Sommarleken 
(The Summer Game), This is an example of a traditional use of 
satire as a means of exposing false notions and pretended know
ledge during periods of transition in literature. Astarte unmasks 
the system of symbols that Fredrik Böök had institutionalized in 
his conception of realism. 

The disassociation of femininity and sexuality from the social 
conditions, work, and reality of women is parallelled in Astarte 
with art that has been separated from its social origin. The role of 
the reader is represented by the one who gazes into the shop-
window. The spectator grows increasingly sceptical of the truth of 
the presented dream of happiness that has been cut off from reality. 
By emphasizing the semiotic character of the signs, the writer 
reveals that the prevailing monopoly of interpretation is determined 
by a particular pattern and its view of man. 

In Merit vaknar Karin Boye parallells an idealistic view of man 
with the concept of art that only takes the surface level of the text 
into account. This is contrasted with an understanding that relates 
the surface structure to other psychic and textual dimensions. The 
main character's realization of her intrinsic value as a woman is ana
logous with the self-consciousness of the new modernist fiction 
that points out itself as an artefact. The breaking of illusions is 
related to the psychological reorientation that is the result of 
Freud's discoveries. In literary terms the change is reflected in the 
breach of the narrative conventions of the 19th-century novel. 

In Kris Karin Boye deepens her comparison between female 
socialization and language acquisition so that self-acquisition 
appears to be synonymous with world acquisition. Thus modernist 
ways of representation present a fruitful alternative to the tradi
tional educational novel and the value it transmits through its 
literary conventions. In a symbolic language expressing her person
al, emotional attitude to the psychological reorientation and also 
the moral significance of seeking the connection between the cor
poreal and the spiritual, between feeling and thought, and between 
things low and elevated, Karin Boye in Kris describes a central 
problem of contemporary culture. By means of its technique of 
self-comment the text makes it clear to the reader that the para
digm shift which is described is desirable only to those who wish to 
rid themselves of the human diminution and the contempt for life 
that is decreed by the dominating cultural pattern. In Kris Karin 
Boye links the emancipation of woman with the modern concep
tion of language and hence with new forms of knowledge and a 
new aesthetic. 
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Bilden av Karin Boye tecknas mot bakgrund av den kritiska debatten i 

Sverige 1925-1935, då motsättningen mellan en traditionell och modernis

tisk dikt var den dominerande frågan. Karin Boye arbetade under perioden 

som redaktör för avantgardetidskriften Spektrum och som litteraturanmä

lare i Arbetet och Social-Demokraten. Hon skrev också romanerna Astarte, 
Merit vaknar och Kris. 

Avhandlingen syftar till 

leda över intresset, som tidigare inriktats på Karin Boye som privat

person och personlighet, till hur hon framträder som offentlig person 

under ett dynamiskt skede i den svenska litteraturens historia. 

beskriva hur Karin Boye kämpar för sina idéer utifrån klart definiera

de politiska, sociala och estetiska premisser och en medvetenhet om 

köns- och maktstrukturernas'betydelse. 

visa hur Karin Boye med utgångspunkt i psykoanalytisk teori beskri

ver det konstnärliga språket som medel för kunskap och frigörelse. 

placera Karin Boye som en länk i kedjan av radikala och nyskapande 

kvinnliga intellektuella i den svenska kulturtraditionen. 
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