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ABSTRACT 
 

This essay investigates how silence is used as a way to speak about, and give 

presence to what cannot be named; the female homosexuality and the lesbian. 

The analysis consists of three texts that are reoccurring in Swedish literature 

research about Karin Boye, Swedish modernist, her person and writings. By 

using close reading as a method, I investigate how the three texts corresponds 

with words connected to female homosexuality, focusing on lesbianism. By 

placing the lesbian as the first, and not the Other, I investigate how lesbianism 

is present in the three texts, and how they read and use silence as a frame for 

talking about what cannot be named. I use queer theory as a springboard for 

claiming this lesbian presence. My aim with this essay is to show how 

lesbianism can be read even without the explicit use of certain words, and by 

doing so, showing how it is not just a well of loneliness. 

 

Keywords: Karin Boye, lesbianism, queer theory, Margit Abenius, Gunilla 

Domellöf, Camilla Hammarström 
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INLEDNING 

I ett försök att samla lesbisk litteratur har jag börjat göra upp listor på de böcker jag inte har, de 

böcker jag ännu har kvar att utforska. De olika listkategorierna är bland annat indelade i hur 

närvarande lesbiskheten är i boken; "Tyst", "uttalad", "negativ". När jag antecknar årtal för 

utgivning på böckerna upptäcker jag att många av böckerna jag tänkt samla till mitt bibliotek 

getts ut i en tid där tystnaden var det enda sättet att tala om det lesbiska på.  

 Jag själv lever i en tid där det förbjudna begäret inte begränsas av en lag eller en 

sjukdomsförklaring. Författarinnan Karin Boye däremot, hann dö innan lagen om otukt 

förmildrade en olaglig lesbisk handling till en sjuk lesbisk erfarenhet. Det är inte bara 

handlingen, utan även själva kärleken som gjordes sjuk. Den lesbiska kvinnan hade länge levt 

ett dolt liv. En konsekvens av den lagändring som genomfördes 1944 var att lesbiska kvinnor 

överhuvudtaget blev synliggjorda som grupp när homosexualitet blev en sjukdomsklassad 

läggning i Sverige.  

 Än i dag är dock ordet ”homosexuell” framförallt manligt konnoterat, vilket innebär att 

synliggörandet av lesbiska fortfarande är diskutabelt. Samtidigt som lagändringen var ett 

synliggörande, innebar det 1944, att lesbiska, då många med oro för familj, arbete och socialt 

liv, inte levde med den öppenhet som lagliggörandet borde ha möjliggjort. Därför fortsatte 

många lesbiska att leva i tystnad hela sina liv. Dessutom betydde den nya sjukdomsbilden att 

homosexualiteten sågs som en mentalsjukdom, och kvinnor riskerade både att hospitaliseras 

och tvångssteriliseras.  

 Den ofta reproducerade beskrivningen av lesbiskhet som osynlig eller rent av obefintlig, 

fortsätter att placera lesbiska i marginalen. Genom att lyfta diskussionen från det osynliga till 

en läsbar tystnad, hoppas jag förflytta lesbiskheten i litteraturforskningen till en mer 

närvarande, talande miljö. Sida vid sida med den upplevda normen hoppas jag att min analys 

kan öppna för läsningar av det som tidigare har tystats, i ett försök att låta flera historier ljuda 

samtidigt.  

 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den tystnad som ramar in lesbiskhet i litteraturen 

läses och används, samt, hur lesbiskhet ges närvaro i text. Detta genom att analysera en utvald 

del av den litteraturforskning som finns kring Karin Boye. Jag fokuserar på hur olika texter kan 

ge närvaro åt lesbiskhet, även om lesbiskheten inte är explicit uttalad. Jag har placerat 

lesbiskheten som det Första när jag har analyserat texterna. Istället för att undersöka den som 
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någonting avvikande från normen, låter jag lesbiskheten vara norm. På så sätt menar jag att 

lesbiskheten synliggörs i texten på ett annat sätt än tidigare forskning gjort gällande. 

 Mitt exempel baseras på tre texter som jag noterat som återkommande i Boye-

forskningens källförteckningar; Margit Abenius skriver biografin Drabbad av renhet (1950) 

utifrån intervjuer och biografiska läsningar av Boyes verk.1 Gunilla Domellöf menar att hennes 

avhandling I oss är en mångfald levande (1986) är ett försök att förflytta Karin Boye-

forskningen från bilden av den tragiska författarinnan, till den av en medveten kritiker av 

rådande strukturer, så väl politiska som sociala.2 Camilla Hammarström beskriver boken Karin 

Boye (1996) som ett försök att avmystifiera Boye och kritiserar tidigare läsning av Boyes texter, 

som Hammarström menar utgått ifrån Karin Boyes självmord 1941.3  

 

Disposition 

 Analysdelen inleds med en kort biografi över Karin Boye samt en kort redogörelse för 

romanen Kris (1940) handling. Analysen är indelad i tre delar där varje analys inleds med en 

språklig del, under vilken jag undersöker med vilka ord Boyes sexualitet beskrivs. Därefter 

undersöker jag hur det lesbiska kärlekstemat i Kris har lästs ut, och hur texternas språk 

korresponderar med min teori om den tystnad som omgärdar lesbiskhet. Avslutningsvis knyter 

jag samman de tre analyserna i ett slutord. 

   

Teori och metod 

I samband med min egen forskning kring lesbiskhet och litteratur har jag funnit många olika 

begrepp som söker beskriva det outtalade; osynlig, censurerad, inne i garderoben, spöket, 

hemlighet, förbjuden kärlek. Kärt barn har många namn. Jag har valt att använda mig av ordet 

”tystnad” när jag söker analysera hur läsningar görs av text där jag menar att innehållet explicit 

använder tystnad som ett sätt att samtidigt berätta om den lesbiska sexualiteten.  

 

Tystnad som teori 

I min analys använder jag inte ordet ”tystnad” som en metafor för att läsa mellan raderna, istället 

söker jag efter det helt outtalade som samtidigt går att hitta i just det frånvarande språket. 

 Framförallt kan tystnaden delas in i två strukturella former: den tystnad som lesbiska 

utsätts för, och den tystnad som lesbiska själv använder. Dessa kan verka oberoende av 

                                                      
1 Margit Abenius Drabbad av renhet, Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1950. 
2 Gunilla Domellöf I oss är en mångfald levande Karin Boye som kritiker och prosamodernist, Diss., Umeå universitet, 1986. 
3 Camilla Hammarström Karin Boye, Stockholm: Natur och kultur, 1997. 
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varandra, däremot är den tystnad som lesbiska använder sig av beroende på den tystnad som 

lesbiska utsätts för, eftersom att den lesbiska sexualiteten historiskt sett är och förblivit 

tabubelagd. Däremot kan det lesbiska synas igenom som en närvaro, när den inramas även i ett 

exkluderande språk som försöker tysta de ord som hör samman med den tabubelagda 

sexualiteten. 

 Karin Boyes liv präglas av två världskrig, under sina tonår upplever hon första 

världskriget och påverkas starkt. Senare, i vuxen ålder besöker Boye Berlin, där hon också bor 

när nationalsocialisternas maktövertagande sker. Nazisterna tystar de homosexuella genom att 

stänga de klubbar och samlingslokaler som tidigare varit deras frizon. Nazisterna skapar en 

osäkerhet och rädsla hos de som tidigare kunnat leva öppet i staden. Detta leder till att många 

återgår till att leva ett dubbelliv, många homosexuella män och kvinnor gifter sig med varandra 

för att undvika höga straff.4 

 Boye beskriver själv tystnaden i relation till homosexualitet i artikeln ”Då vinden vänder 

sig”, 1934. Boye kallar det för den ”vältaliga tystnad” som följer Agnes von Krusenstjernas 

romaner Porten vid Johannes och Älskande par.5 Boye beskriver tystnande som ”[e]tt fenomen, 

som i och för sig lockar till mer ingående undersökning av vad saken gäller.”6 Boye pekar i 

artikeln på det faktum att tabut relaterar till någonting förbjudet, och det som måste döljas: 

”Överallt där kulturkamp förkommer, gäller den alltjämt samma sak; frigörelse från den eller 

den uråldrig tabuföreställningen: ’det där få vi inte se, det där få vi inte höra, det där få vi inte 

låtsas om och föra vidare.’”7 Genom den tystnad som kritiker utsätter von Krusenstjerna för, 

menar Boye att de går med på, och reproducerar tabut:  

 

Är det alltså tänkbart, att man inte har rättighet att se vad man kan se, utan 

hellre borde blända sig på ena eller bägge ögonen? Eller, om lyckan redan 

varit framme, att man åtminstone borde blända andra, hindra dem från at bli 

delaktiga av samma vetande = samma förbrytelse?8 

                                                      
4 Den systematiska förföljelsen av lesbiska kvinnor uteblev i Nazityskland, vilket dock inte betydde att lesbiska inte fördes 

till koncentrationslägren. Däremot placerades de under den röda stjärnan för ”socialt avvikande”, inte den rosa stjärnan som 

homosexuella män tvingades att bära. Se Claudia Schoppmann, ”En tid av kamouflage- villkoren för lesbiska mellan 1933-

1943, Kärlekens pris : En antologi om homofobi och heteronormativitet, Stockholm, Atlas, 2005 s. 176-193 
5 De två romanerna recenseras inte i press. De tidigare delarna hade däremot fått goda recensioner. Bokförlaget Bonnier ville 

inte ge ut de avslutande delarna, trots att de första delarna av romansviten, Den blå rullgardinen (1930), Kvinnogatan (1930), 

och Höstens skuggor (1931), givits ut på förlaget. De två avslutande delarna gavs istället ut på förlaget Spektrum, vilket Boye 

var kopplad till, 1933. Även svitens sista del; Av samma blod, ges 1935 ut på Spektrum. 
6 Karin Boye ”Då vinden vänder sig”, Tendens och verkan [Elektronisk resurs], red Margit Abenius, Utmärkt urval, 2015 s. 

97  
7 Ibid., 2015, s. 101. 
8 Ibid. 
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Boye menar, liksom queerteoretikern Judith Butler senare kom att påpeka, att det genom att 

nämna det tabubelagda finns en risk för att samma tabu kan läggas på den person som blir 

tilltalad liksom på den som talar. Språket som performativ akt blir på så sätt en smittsam 

handling, den som lyssnar blir delaktig i den uttalade förbjudna homosexualiteten.9  

 

En queerteoretisk ingång 

Tiina Rosenberg talar i Queerfeministiska agenda om det queera läckaget: utrymmen i det som 

ter sig heterosexuellt, där någonting annat, någonting som inte stämmer överens med det 

normativa, läcker igenom i en text.10 Jag avser att knyta min teori om lesbisk tystnad till 

Rosenbergs teori om läckage samt till Butlers teori om språket som performativ handling med 

den skillnaden att min språkliga utgångspunkt är ”lesbisk”, istället för ”queer” eller ”hetero-”, 

och att jag eftersöker det lesbiska som finns i texten och inte söker beskriva det som ett 

”läckage”, utan som ”närvarande”.11  

 Den närvarande lesbiskheten går att finna i en läsning som inte utgår ifrån det 

heterosexuella som det första, och lesbiskheten som ett avvikande eller någonting dolt i texten. 

Istället söker jag beskriva hur lesbiskhet närvarar i text, genom att visa på ett språkbruk och 

utgå ifrån subkulturella koder som markerar det lesbiska som det första.  

 Det ramverk jag utläser är beroende av att tystnaden läses ut, vilket Lydia Kokkola 

diskuterar i sin forskning om barnlitteratur som berättar om förintelsen. Kokkola beskriver hur 

utelämnandet av information kan verka emotionellt och informativt, trots den tystnad det 

skapar.12 Kokkola kallar detta ”framed silence”, inramad tystnad. Den inramade tystnaden är 

dock beroende av att en läsare kan utläsa vad som uteslutits ur texten, annars riskerar historien 

att förvrängas, om den saknade informationen går förlorad.13 Jag har använt mig av Kokkolas 

begrepp, i översatt form, när jag söker beskriva den lesbiska tystnadens inramning och hur den 

fungerar beroende på kontext och förväntad förförståelse hos läsaren. 

 

                                                      
9 Judith Butler, Könet brinner : texter, Stockholm: Natur och kultur, 2005, s. 93. 
10 Tiina Rosenberg, Queerfeministisk agenda, Stockholm: Atlas, 2002. 
11 Queerteorins användande av begrepp som ”heterosexuell matris”, ”heteronormativ” och ”heterosexism”, gör att språket 

fortsätter att reproducera heterosexualiteten som det uttalade. Trots att queerteorin problematiserar till exempel hur den 

heterosexuella matrisen fungerar som en normerande process i vårt samhälle, kan dessa läsningar i min mening, reproducera 

idén om det avvikande beteendet som just avvikande vilket i sin tur resulterar i att språket förblir exkluderande.  
12 Lydia Kokkola, Representing the Holocaust in children’s literature New York/London: Routledge, 2003 s. 16. 
13Ibid.,  2003, s. 40. 
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Lesbiskhet 

 Jag har valt att använda ett språk som bekräftar lesbiskhet, och jag utgår ifrån det lesbiska 

som det första. Däremot är det lesbiska språket hela tiden i en flytande och rörlig form. 

Avsaknaden av regler och form gör det möjligt att skapa flera sätt att se på lesbiskheten, där 

jag, genom att använda ord som relaterar till det lesbiska, beskriver det inifrån sig själv. Genom 

att utgå ifrån en lesbiskhet söker jag bryta upp det tabu som omgärdar ordet, och språket, 

samtidigt som jag vill visa på den tystnad som det heterosexistiska språket använt sig av för att 

undergräva ett talande närvarande lesbiskt perspektiv i litteraturen.  

 Uppsatsen fokuserar på en författare som själv uttalat sig som (kvinnligt) homosexuell. 

Enligt min mening går dock sexualiteten att läsa både genom kunskap om författaren 

(biografiskt) och i verken (text). Jag kommer att i varje analys presentera de ord som respektive 

texts författare använder i relation till Boyes homosexualitet. På detta sätt kommer även vissa 

begrepp och ord att presenteras löpande i analyserna.   

 Begreppet ”lesbisk” har många konnotationer, i min uppsats utgår jag ifrån den enklast 

möjliga – kvinnor som vill ha, och längtar efter kärleksrelationer med andra kvinnor. I 

Rosenbergs bok L-ordet söker hon undersöka ordets historiska bakgrund.14 Till en början 

kopplas ordet samman med en plats – Lesbos, från vilken poeten Sapho härstammar.15 

”Lesbiska”, var de som kom från ön. De tidiga beskrivningarna av ordet ”lesbisk” härrör alltså 

från en geografisk plats. Ordet i den bemärkelse vi känner till idag, menar Rosenberg, har 

antagligen uttalats innan ordet tas upp i SAOB, där det står att ordet första gången används i 

skrift 1904.16 Ordet ”lesbisk” och dess negativa konnotationer har i modern tid framförallt sitt 

ursprung i nedvärderandet av det sena 1800-talets kvinnorörelse. Kvinnosakskvinnan kallades 

ofta lesbisk, med all rätt, av dess motståndare. Den lesbiska beskrev som ett hot för den unga 

kvinnan som ville delta i kvinnorörelsen. Dessa unga kvinnor kunde förföras av äldre kvinnor 

och på så sätt degenereras till en lesbiskhet. Ordet ”lesbisk” och dess negativa konnotationer 

höll i sig så gott som under hela 1900-talet. Först under 1970-talet blev ordet ”lesbisk” ett led i 

en politisk strategi i den aktivism som växt fram för att ifrågasätta patologiseringen av 

                                                      
14 Tiina Rosenberg, L-ordet Stockholm: Normal, 2006. 
15 Benämningen för homosexualitet mellan kvinnor kallades länge ”sapfisk” med hänvisning till poeten. 
16 Rosenberg, 2006, s. 26. Rosenberg nämner även att Pia Laskar hittat ordet i en översättning av en tysk sexualhandbok, 

Helsovårdslära för äktenskapet, redan 1895, se Rosenberg, 2006, s. 26. Dock använder Thecla Sköldberg ordet ”lesbisk 

redan 1887, i ett privat brev till sin nära väninna Anne Charlotte Leffler. Se; Monica Lauritzen, Sanningens vägar: Anne 

Charlotte Lefflers liv och dikt. Stockholm: Bonnier s. 393. 
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homosexualitet.17 Istället blev ordet ”lesbisk” ett sätt att beskriva en identitet och en position i 

samhället.  

 

Metod 

 Jag har närläst texterna Drabbad av renhet, I oss är en mångfald levande samt Karin Boye 

i kronologisk ordning efter utgivningsår, i ett försök att inte smitta biografierna med varandra. 

Däremot har både Domellöf och Hammarström återkommit flera gånger till Abenius läsning, 

vilket innebär att jag återkommit till Abenius vid ett flertal tillfällen i de två senare analyserna. 

Jag utgår ifrån lesbiskhet som norm, vilket blir en del av min metod. Karin Boye är den 

författare jag använder som ett exempel på hur lesbisk närvaro kan se ut och är inte i huvudsak 

mitt forskningsområde. En av mina utgångspunkter i denna analys är däremot Boyes egen 

reflektion över det tabubelagda och det outtalade i artikeln Där vinden vänder sig från 1934.18  

 

Avgränsning och Tidigare forskning 

Jag har gjort en snäv avgränsning när det gäller den litteraturforskning jag valt att ta med i min 

analys, liksom när det kommer till hur stor del av respektive text jag tagit upp i min analys. De 

tre texterna jag använt mig av är återkommande i de referenslistor jag har stött på i samband 

med min forskning inför uppsatsens tillblivelse. En avgränsning har också varit att använda 

texter som explicit fokuserar på Karin Boye. Jag har även valt att begränsa mig till att 

framförallt undersöka hur de olika texterna förhåller sig till det lesbiska kärlekstemat i romanen 

Kris. 

  Senare forskning har ofta utgått ifrån att kritisera den personkult som omgärdar Karin 

Boye, bland annat har Barbro Gustafsson Rosenqvist, ett namn som återkommer i 

forskningssammanhanget, undersökt Boye utifrån ett djuppsykologiskt perspektiv.19 Birgitta 

Svanberg har i Nordisk kvinnolitteraturhistoria återkommit till Boye i två artiklar.20 Ofta 

förekommer analyser av Boye i relation till psykoanalytiska, och på senare år, queerteoretiska 

analyser.  

                                                      
17 Hanna Hallgren När kvinnor blev lesbiska : lesbiskfeministiska kvinnors diskursproduktion rörande kön, sexualitet, kropp 

och identitet under 1970- och 1980-talen i Sverige, Göteborg: Kabusa Böcker, 2008. 

 
19 Barbro Gustafsson Rosenqvist, Att skapa en ny värld. Samhällssyn, kvinnosyn och djuppsykologi hos Karin Boye, diss. 

Uppsala, 1999. 
20 Birgitta Svanberg ”Det som brister, det som stänger”, ”Den mörka gåtan”, Nordisk kvinnolitteraturhistoria red Elisabeth 

Møller Jensen Bd 3 s. 422-429, 430-436, Höganäs: Wiken, Cop. 1996. 
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 En avhandling där Karin Boye läses utifrån ett lesbiskt perspektiv är Liv Saga Bergdahls 

Kärlek utan namn: identitet och (o)synlighet i svenska lesbiska romaner, 2010.21 I avhandlingen 

analyserar Bergdahl romanen Kris genom att undersöka hur hennes tema (o)synlighet 

korresponderar med språket i romanen. Paulina Helgeson har samlat ett urval personliga brev i 

Ett verkligt jordiskt liv.22  

 Även Pia-Kristina Garde, som forskat på Boye sedan 1975, har ett intresse för Boyes 

person och har gett ut ett antal böcker på temat. Även Johan Svedjedal har diskuterat Boye i sin 

kartläggning av den värld som tidskriften och förlaget Spektrum omgärdades av.23 Under 2017 

utkommer Svedjedal med en biografi över Karin Boye som tyvärr inte varit tillgänglig under 

tiden för denna uppsats tillblivelse.  

 Att applicera min teori på endast en författare (Karin Boye) är mitt försök att ge ett kort 

exempel på den lesbiska närvaro som går att finna i en författares (Karin Boye) språk, och hur 

litteraturforskning har använt och läst ut den tystnad som omgärdar lesbiskheten under 1900-

talets senare hälft. 

 

ANALYSDEL 

Karin Boye – en kort verksöversikt 

Karin Boye föds år 1900, Göteborg, för att under barndomen flytta till Stockholm. Boyes första 

diktsamling Moln ges ut 1922 och får goda recensioner. Samlingen följs 1924 upp av Gömda 

Land och 1927 utkommer Härdarna. Samma år blir hon medlem i studentförbundet Clarté. 

1928 tar Boye magisterexamen efter att ha studerat i både Stockholm och Uppsala. Mellan åren 

1931–1941 följer ett stort antal titlar på varandra, 1931 utkommer romanen Astarte, samma år 

startar hon tillsammans med Erik Mesterton och Josef Riwkin tidskriften Spektrum. Åren 1932–

34 tillbringar Boye mycket tid i Berlin där hon bland annat arbetar på romanen Merit vaknar. 

Den uttalat självbiografiska romanen Kris ges ut efter återkomsten till Stockholm, 1934. 1935 

ges diktsamlingen För trädets skull ut. 1936 utkommer romanen För lite. Samma år arbetar 

Karin Boye som lärare på Viggbyholmsskolan. Framförallt är Boyes författarskap kopplat till 

dystopin Kallocain som ges ut 1940, samma år som novellsamlingen Ur funktion och 

diktsamlingen Bebådelsen.24 Boye var även aktiv som kritiker och samhällsdebattör på 

                                                      
21 Liv Saga Bergdahl, Kärleken utan namn: identitet och (o)synlighet i svenska lesbiska romaner, diss. Umeå, 2010. 
22 Karin Boye Ett verkligt jordiskt liv: brev Stockholm: Bonnier, 2000 samt Pia-Kristina Garde Karin Boye och människorna 

omkring henne: en fotobok Lund: Elleströms, 2011, Karin Boye :  Nycklar och samtal Lund: Ellerströms, 2016. 
23 Johan Svedjedal, Spektrum 1931-1935: den svenska drömmen : tidskrift och förlag i 1930-talets kultur Stockholm: 

Wahlström och Widstrand, 2011. 
24 Samtliga av Kain Boyes prosa och diktsamlingar är utgivna på Albert Bonniers förlag, Stockholm. 
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tidningar som Social-Demokraten och Idun, och tidigare nämnda Spektrum. Karin Boye hittas 

död 27e april 1941, på hennes gravsten står 23 april.25 Postumt ges diktsamlingen De sju 

dödssynderna ut 1941. Boye nämns ofta i samband med den svenska modernistiska rörelsen 

under 1900-talets början och presenteras ofta i samband med kvinnolitteraturhistorisk kanon i 

Sverige. 

 

Kris handling 

Genom sina känslor för skolkamraten Siv tvingas den unga Malin Forst att 

omvärdera sitt liv. På tröskeln till vuxenlivet konfronteras hon med behovet att hitta 

sin egen sanning i en värld av färdiga och fasta ideal. Romanen handlar om den 

värdekris som Europa befann sig i efter första världskriget. De gamla värderingarna 

hade raserats och en ny kultur hade ännu inte byggts upp.  

 Karin Boye tar sin egen ungdomskris som exempel när hon lyfter fram kärleken 

som den starkaste kraften i livets tjänst. Genom att bejaka sitt begär överskrider 

Malin den föreskrivna livsrollen och börjar i en upptäcktsresa i det okända.  

 Kris (1934) är Karin Boyes formmässigt mest avancerade roman. Genom 

inflätade dialoger och prosalyriska avsnitt förs berättelsen om Malins uppgörelse 

med sig själv och kulturvärdena fram till den avslutande bekännelsen i livstron. 

Genom sina känslor för skolkamraten Siv tvingas den unga Malin Forst att 

omvärdera sitt liv.26 

 

Margit Abenius – Drabbad av renhet 

Homosexualitet; könsdriftens riktning mot person av samma kön (SAOB 1932) 

Inversion; psykol. Inom psykoanalysen, benämning på homosexuell inställning (SAOB 1933) 

Bisexuell; som har två kön, tvåkönad; hermafroditisk (SAOB 1911) 

 

Abenius biografi, från 1950, kan beskrivas som en klassisk biografisk läsning där Abenius söker 

förena Boyes liv och verk i ett genom att korsvis hänvisa till dem båda. Ett antal problem med 

denna form av läsningar har flera som ägnat sig åt Boye-forskning påpekat i sin kritik riktad 

mot Abenius.27  

                                                      
25 Sökandet efter Boye påbörjas eftermiddagen den 23e april, efter att väninnan Anita Nathorst anat oråd och sökandet pågår 

ett antal dagar innan man finner henne, sittandes lutad mot en sten i skogen. Antagandet därefter, är att hon dött under natten 

den 23e april 1941. 
26 Redogörelsen för bokens handling har jag hämtat från baksidan på Bonniers pocketupplaga av Kris, Stockholm, 2012. 
27 Många forskare ställer sig, liksom min analys senare kommer att återkomma till, i polemik med Abenius. Bland annat har 

Kaj Björk, i sin bok Karin Boye och hennes man, Leif Björk, Stockholm: Hjalmarson & Högberg, 2011 uttalat sig kritisk.  
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 En grundläggande problematik gällande tystnaden som är viktig att ta hänsyn till gällande 

Karin Boye och de biografiska läsningarna är dock den om Abenius hänvisning till sina 

informanter och brev hon erhållit från, bland annat, Signe Boye. Signe Boye, Karin Boyes mor, 

som också förstörde en stor del av brev och texter efter Karin Boyes död.28 I och med de i dag 

och sedan länge saknade bitarna, är det många delar ur historien som fattas. Den ram som 

omgärdar både Boyes biografi och hennes författarskap kan därför ses som delvis censurerad 

och tystad. Information ur många av de brev och mer eller mindre anonyma informanter 

Abenius använt sig av är försvunna, borta eller bortglömda. Abenius har dessutom inget krav 

på hänvisning till källor i sin bok. Det är därför svårt att veta exakt vilka brev och informanter 

som åsyftas, eller hur hon fått den information hon använder sig av.  

 Abenius tolkar Boyes homosexualitet utifrån ett tabubelagt perspektiv – någonting som 

inte får nämnas, eller föras vidare – som Boye själv beskrev det i När vinden vänder sig. Att 

tala om det som inte ska nämnas gör det självklart just svårt att tala om. På grund av det tystande 

perspektivet riskerar Abenius tolkning av Boyes homosexualitet i Drabbad av renhet skapa 

felaktigheter gällande den dikt- och livstolkning som Abenius gör hos Boye, inte bara i relation 

till homosexualiteten, eftersom att Abenius kopplar samman biografi och text.  

 Abenius inställning till Boyes lesbiskhet har kommit på tal ett flertal gånger i senare 

Boye-forskning, dock, skriver Paulina Helgesson att ”Abenius betraktas som radikal, eftersom 

tystnad vid den här tiden var det vanligaste sättet att bemöta lesbiska kvinnor.”29 Här anser jag 

det viktigt att poängtera att Helgesson, i sin egen samtid, använder ordet ”lesbisk” medan 

Abenius använder ord som ”homosexuell”, ”bisexuell”, ”sexuell inversion” och ”avvikelse” när 

hon i ord talar om Boyes sexualitet i Drabbad av renhet.  

 Samtliga ord Abenius använder kan beskriva en patologiserad läggning i Abenius samtid. 

Trots att ordet ”homosexualitet” enligt SAOB inte faktiskt beskriver en sjukdom, används ordet 

också för att beskriva en handling eller beteende som under Boyes tid är kriminellt.30 Ordet 

”lesbisk” hade Abenius inte möjlighet att använda, då ordet fortfarande befann sig inom en allt 

för negativ kontext när hon skrev biografin, ordet hade kunnat ha en alltför negativ performativ 

påverkan på texten. Paulina Helgesson tolkar Abenius med ett ord som relaterar till Helgessons 

egen samtid och användningen av ordet ”lesbisk” efter 1970-talet, då ordet kopplas samman 

med en (positiv) identitet. Helgesson utläser en positiv tystnad hos Abenius – i och med att 

                                                      
28 Paulina Helgesson, ”Karin Boye och de postuma bortförklaringarna”, Lambda Nordica 2000 ([N.S.] 6:4), s. 6. 
29 Ibid., 2000, s. 8f. 
30 Socialstyrelsen inordnar homosexuella män och kvinnor som ”Psykiskt höggradigt abnorma”, en straffbar abnormalitet. Se 

Eva F Dahlgren, Fallna kvinnor, : När samhällets bottensats skulle lära sig veta hut [Elektronisk resurs], Stockholm; Forum, 

s. 53. 
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Abenius faktiskt ger närvaro och talar om det som annars tystas ned och är tabubelagt. Däremot 

verkar inte ord som ”homosexuell” performativt inuti Abenius text, det tabubelagda ordet 

”homosexuell” hotar därför inte att smitta varken författaren Karin Boye, eller läsaren med sitt 

innehåll. 

 I kapitlet ”Preludium” beskriver Abenius det som kortfattat kan kallas en översikt över 

Boyes biologiska arv.31 Här preciserar Abenius varifrån det kreativa och konstnärliga hos Boye 

kommer, nämligen från hennes förfäder; ”Nästan förvånande mycket av konfliktspänningen 

och motsatsernas växelspel i Karin Boyes väsen blir belyst genom hennes arv och anor” (s. 19). 

Den dubbelhet som citatet beskriver är någonting som Abenius ofta återkommer till när hon 

söker beskriva Boyes psyke, dubbelheten återkommer också som en ambivalent inställning hos 

Abenius i hur hon förhåller sig till Boyes lesbiskhet.  

 Abenius beskriver Boyes homosexualitet i relation till hennes biologiska arv som 

förmildrande omständighet. Abenius placerar lesbiskheten i relation till psykoanalytiska teorier 

om den nära relationen mellan far och dotter som Abenius menar inte ”ägnade att tända den 

normala kvinnligheten hos dottern; […] (s. 23) istället kan den ge en ledtråd till ”det inslag av 

homosexualitet som så djupt har gripit in i Karin Boyes livsöde” (s. 24). Här ser vi att Abenius 

ändå lägger stor vikt vid Boyes homosexualitet. Trots detta förtydligar Abenius i det inledande 

kapitlet av sin text sin egen position, och hennes ingång till Boyes sexualitet. På så sätt kan vi 

läsa ut en ingång till homosexualiteten och dess närvaro i hennes text; 

 

I och för sig är avvikelsen inte av intresse; den blir det först i den mån den har 

påverkat hennes liv och diktning. (ordet homosexualitet kommer en och annan 

gång att användas i biografien, såsom terminus tecnicus; det sker dock i klar 

insikt om att termer, använda på mänskliga sammanhang, alltid är förgrovande 

och just därigenom ofta missvisande. För övrigt torde bisexualitet i detta fall 

vara en mer adekvat term.) Sexuell inversion anses av den moderna 

vetenskapen (jag följer här klassikern på området Havelock Ellis) gå tillbaka 

på något medfött, fast den givetvis genom olika miljöomständigheter kan 

förstärkas eller försvagas, förbli latens eller mycket disciplinerad eller ta sig 

lätta eller påtagliga uttryck. Det har ingenting att göra med sinnessjukdom, ej 

heller i och för sig med ’moral’ utan bör betraktas främst som en avvikelse 

från normen. (s. 24) 

 

                                                      
31 Abenius, 1950, s. 11–36. Framöver följer sida i löpande text inom parantes, exempel (s. 9). 
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Även om Abenius i citatet ovan menar att ordet ”bisexuell” är en term som passar bättre in på 

Boye än ordet ”homosexuell”, använder hon inte ordet ”bisexuell” mer i sin text annat än här. 

Hon återkommer däremot till ordet ”homosexuell” bland annat när hon citerar Boye där Boye 

hänvisar till sig själv och Margot Hanel som homosexuella (s. 201). Bisexualiteten må vara 

adekvat i relation till Abenius läsning och tolkning, samtidigt har Boye själv uttalat sig som 

homosexuella i flera personliga brev, liksom i det citat som Abenius använder sig av i sin text.32  

 Trots att Abenius använder ordet ”homosexuell” när hon beskriver Boyes sexualitet, 

tystar hon lesbiskheten hos Boye genom att hänvisa till ett annat ord (”bisexuell”), som ska 

verka performativt förmildrande; som bisexuell kan du välja att leva i en heterosexuell relation 

och inte agera ut det homosexuella beteendet. Här syns återigen den ambivalenta inställningen 

till Boyes lesbiskhet. Abenius påpekar i sin inledning att ”avvikelsen” står i relation till hur det 

påverkat Boyes liv och diktning. På så sätt ger är lesbiskheten ofta närvarande i texten, utan att 

nämna att det är explicit lesbiskheten som hon talar om. Istället beskriver hon den som del av 

en ”själssjukdom” eller en ”avvikelse” som Abenius också menar att Boye aldrig överkom (s. 

206): ”[…] och den erotiska avvikelsen gick för djupt ned i personligheten […]” (s. 415). 

 Abenius läser Boye utifrån ett heteronormativt perspektiv, där lesbiskheten är ett uttalat 

brott mot heterosexuella normer. En heteronormativ läsning kan göra att det som talar tyst inte 

blir läst, på så sätt förbigås den lesbiska närvaron i texten. En upprepad tystnad, eller 

återkommande koder, beskrivningar av, och handlingar som beskriver det som inte får uttalas, 

bildar ett nät av den tystades subkulturella uttryck och formspråk som därmed skapar en uttalad 

närvaro av det nedtystade.   

 Fortfarande kvar i Abenius inledande kapitel kan vi finna ännu en biologisk arvsläsning 

av Boye, här i relation till protagonisten i den självbiografiska Kris; ”Det heter om Malin Forst 

i ’Kris’ att hon var hyperkvinnlig, kvinnligt-kvinnlig” (s. 21). I Boyes Berlin, under tidigt 30-

tal, finns många klubbar för lesbiska kvinnor, klubbarna samlar lesbiska med olika 

subkulturella uttryck. Två vanliga var ”bubis” – butchen med sina maskulina drag, och ”mädis” 

– femmen, där det feminina uttrycket accentueras.33  

 Malin Forst, kan, både utifrån Abenius citat och Boyes text, läsas som en mädis – 

ultrafemmen. Begreppen var vanliga i de lesbiska kretsarna som Boye tillhörde i Berlin. Den 

frisyr som i dag är så karaktäristisk för Boye, det raka och mörka korta håret med tillhörande 

                                                      
32 Bland annat beskriver hon sig genom ordet ”homosexuell” eller ”homosexualitet” i brev till Josef Riwkin, Berlin 26 juni 

1932. Brevet återfinns i brevsamlingen Ett verkligt jordiskt liv, [elektronisk resurs], Stockholm: Bonnier, 2016, s. 306. 
33 Karin Johannisson, Den sårade divan, Om psykets estetik (och om Agnes von K. Sigrid H och Nelly S), Stockholm: 

Bonnier, 2015, s. 50.  
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lugg, kallades Bubikopf. Med tanke på Boyes yttre uttryck skulle hon kunna tillhöra den grupp 

som kallade sig ”Garçonnes”.34  

 Ord som ”mädis” och ”bubis” tillhör ett subkulturellt språkbruk som Abenius verkar 

sakna kunskap om, och därför kan hon inte läsa ut romanens spel med genusrollerna, utan 

läsningen stannar kvar i en heterosexistisk läsning, där kön och genus ska bekräfta varandra för 

att inte verka som avvikande. Även den avvikande utläses dock från en heteronormativ blick. I 

I Abenius biografiska läsning, där Malin Forst är Karin Boye, är Abenius tolkning av ovan 

nämnda ”hyperkvinnlighet” en biologiskt nedärvd passivitet från Boyes far, Fritz Boye, inte en 

tolkning av ett närvarande lesbiskt subkulturellt uttryck (s. 21). Istället menar Abenius att fadern 

inte bekräftar sitt maskulina genus genom att vara en aktiv part, och kan därför i rakt 

nedstigande led, ha smittat Karin Boye med sitt avvikande beteende.  

 I redogörelsen för handlingen i Kris, talar Abenius om ingången till kärlekstemat som; 

”den bortträngda känslan för en ung kamrat, Siv” och beskriver Siv som ”ett moraliskt ideal” 

för Malin Forst, bokens protagonist (s. 224). Kärlekstemat i boken ges inte uttrycklig närvaro i 

den övergripande handlingen. Den bortträngda känslan som Abenius nämner i citatet ovan, är 

lesbiskheten. Abenius ger på så sätt närvaro åt lesbiskheten, tystnaden blir det sätt på vilket 

lesbiskheten beskrivs.  

 Det Abenius främst tar fasta på är den kristna ingången och kluvenheten mellan olika 

ideal vilken Abenius menar att Boye framförallt skriver fram i romanen; Malin Forst är 

studentska med en stark religiös tro. Snart vacklar hon dock i sin religiösa övertygelse, vilket 

skapar den kris som bokens titel pekar mot. Krisens vändning sker när hon upptäcker 

klasskamraten Sivs nacke, och Siv blir ett ideal för Malin. Trots att Abenius, vilket jag nämnt 

tidigare i analysen, delvis beskrivit homosexualiteten som någonting biologiskt medfött och 

inte någonting moraliskt degenererat, är det istället ett moraliskt ideal Abenius menar att Siv 

står för hos Boye.  

 Under bokens gång upptäcker Malin Forst att Siv har och längtar efter en relation – med 

en man. När Abenius läser ut Siv som en moralisk kompass för bokens protagonist, blir Sivs 

längta efter en heterosexuell relation en del av detta moraliska ideal hon står för – får det 

konsekvensen att det hos Abenius är underförstått moraliskt riktigt att leva heterosexuellt.  

 I analysen av Kris återkommer Abenius till ordet ”homosexualitet”. Samtidigt som hon 

tydligt talar om att det är en homosexuell kärlek som beskrivs och närvarar i romanen, menar 

                                                      
34 Mel Gordon, Voluptuous Panic [Elektronisk resurs], Fereal House, New York, 2006. Garçonne, som medveten 

femininisering av det franskans ”un garçon”, var även namnet på en av de största lesbiska tidskrifterna i Berlin, som gavs ut 

1930–1932. Dessförinnan, 1926–1930, hette tidskriften Frauenliebe. 
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hon att ordet inte stämmer överens med det som Boye sökte beskriva: ”Det är säkert inte av 

feghet som författarinnan på s. 136 har utelämnat ordet homosexualitet. Men för det, Malin 

Forst, alias tjuguåriga Karin Boye, upplevde, passade inte den termen” (s. 227). Abenius menar 

att ordet hade vilselett läsaren, och att tystnaden beror på ”en insikt om sin egenart” (s. 22).  

 Enligt Butlers teori om det performativa språket, bekräftar Boye homosexualiteten i 

texten, genom den performativa handling som språket är om hon skriver ut ordet 

”homosexualitet” i romanen. Avsaknaden av ordet ”homosexualitet” behöver dock inte betyda 

att Boye inte vågade skriva ut ordet, eller att lesbiskheten inte är närvarande i romanen, utan 

kan istället betyda att hon sökte ett ord för att beskriva den lesbiska erfarenheten som Boye ger 

närvaro genom en språklig tystnad, utan att insinuera ett kriminellt och sjukligt tillstånd.  

 Ellen Mortensen talar om Boyes icke-användning av ord som ”lesbisk” och homosexuell” 

i sina texter i relation till ”en fientlig och homofobisk litterär institution.”35 Boye står i stark 

relation till en litterär kanon där det kvinnliga begäret är översexualiserat och tabubelagt – 

samtidigt. Mortensen påpekar att Boye konsekvent utelämnar att specificera kön i sina dikter, 

vilket möjliggör för läsningar utöver de normativt heterosexuella läsningarna, där en hon 

(Karin) skriver till en han.36  

 Tystnaden blir den ram som egenarten kan förklaras genom, när inte orden räcker till. En 

lesbisk närvaro finns på så sätt i texten, trots att den inte är explicit uttalad. Tystnaden ramas in 

i en förståelse om en ”egenart” hos Abenius, ett särskiljande från andra och från den ”avvikelse” 

vilken Abenius beskriver homosexualiteten som i det inledande kapitlet till hennes text. 

Avvikelsen är hos Abenius biologisk, den tabubelagda egenart Boye lever med kan ändå inte 

beskrivas i befintliga ord, utan måste förklaras och närvara som metaforer och genom ett evigt 

uteslutande av ord, särskilt de ord som kan smitta genom att fungera performativa.  

 Om Boye hade kunnat använda språket för att söka beskriva de känslor som Malin Forst 

kände, hade, enligt Abenius, både Boye och hennes självbiografiska alterego Malin Forsts 

egenart gått förlorad. Abenius är medveten om tystnaden som Boye använder för att ge 

lesbiskheten närvaro, vad det är för ord som Boye utesluter. Abenius förefaller således väl 

medveten om det tabubelagda språket, där den litterära institutionens censur kräver och skapar 

"undertoner" av den lesbiskhet som Boye söker beskriva; "Det förefaller som om något hade 

utelämnats men ändå levde kvar i undertonerna och av det censuren förbjudna outsagda" (s. 

227).  

                                                      
35 Ellen Mortensen,  ”All that is nameless and new” : Karin Boye, Scandinavica., 40(2001)  s. 51 (min översättning). 
36 Ibid, 2001, s. 52. 
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 Abenius påpekar att det inte är av feghet, trots det jag tidigare visat gällande icke-

användningen av ordet ”homosexualitet” i romanen, utan av tvång som Boye inte skriver ut 

ordet "homosexualitet" och istället beskriver det "förbjudna outsagda" genom ett tecken.37 Det 

tystade förblir tyst, men inte utan närvaro i texten, en närvaro som citatet ovan visar att även 

Abenius läser ut. Som Abenius nämner krävs det däremot vissa nycklar för att förstå vad det är 

som inramar tystnaden; ”’Kris’ är emellertid ingen för alla och envar lättillgänglig bok. Den 

som läser den utan nycklar måste slås av ett sorts missförhållande mellan den oerhörda 

spänningen och det jämförelsevis obetydliga som sker” (s. 226). Abenius beskriver här en 

heteronormativ läsning, som inte tar hänsyn till det tystades närvaro i romanen.  

 ”Vad kan vara vanligare än att en begåvad lärjunge opponerar sig mot sin rektor eller att 

hon dyrkar och idealiserar en ung kramat” (s. 226). Abenius utesluter i citatet ovan, information 

om att den unga kamraten är en annan kvinna, och att Boyes protagonist inte bara dyrkar och 

idealiserar – utan även hyste ett sexuellt begär till den unga kvinnliga kamraten. I citatet ovan 

går också att utläsa hur Abenius beskriver situationen som vanlig, här saknas den ”egenart” 

som Abenius annars använt om Malin Forst/Boye. På så sätt blir den närvarande lesbiskheten 

utesluten, språket agerar performativt på det sättet att det istället för att läsa ut tystnaden som 

omgärdar homosexualiteten, läser ut texten som heteronormativ, som i denna analys fall är det 

som avviker ifrån det lesbiska i texten.  

 Abenius fortsätter att diskutera den litterära censur Boye ägnade sig åt, genom att retoriskt 

ifrågasätta Boye: ”Var det nödvändigt med så hård censur som den Karin Boye ålade sig?” (s. 

248) Abenius biografi kommer ut strax efter att lagen om otukt mot naturen tagits ur bruk och 

ersatts av en patalogisering av homosexuell läggning. Abenius fråga handlar om huruvida den 

privata censur Boye ålade sig som lesbisk påverkat hennes litteratur negativt, och om censuren 

ens varit nödvändig. Här ifrågasätter Abenius Boyes relation till det tabubelagda i lesbiskheten, 

samtidigt som Abenius själv censurerar sitt språk när hon konsekvent väljer att använda tystnad 

som metod för att ge närvaro åt Boyes sexualitet i sin text. Abenius preciserar inte varför Boye 

censurerar sig själv – även om de båda citaten i texten befinner sig i sammanhang som låter 

läsaren förstå vad censuren inbegriper, en viss förförståelse krävs av läsaren för att se den 

närvarande lesbiskheten.  

 Boye kopplar tystnaden till politiken i artikeln om Agnes von Krusenstjernas uteblivna 

reception och den vind hon använder som metafor i titeln, Den vind som vänder sig, kommer 

                                                      
37 I Kris återfinns dessa rader på sidan 136; 

”Vad var det! Var det inte - - -  

Hon slöt munnen fast till skydd mot alla ord. De förde vilse, hon ville inte veta dem.” 
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underförstått från en nationalsocialistisk höger. Artikeln är skriven 1934. Ett år tidigare har 

Berlin tagits över av nationalsocialisterna och Boye har lämnat Berlin för Stockholm. Liksom 

Helgesson påpekat är Abenius tidig med att lyfta det som Abenius beskriver som Boyes 

”sexuella inversion”, eller ”homosexualitet”. Samtidigt är Abenius påverkad av sin egen 

samtids homofobi. Under flera sidor ger Abenius närvaro åt lesbiskheten genom att beskriva 

den censur och tystnad som Boye lever med och använder sig av. Abenius tolkning är att 

tystnaden har påverkat Boyes konstnärskap negativt. Abenius ambivalenta hållning till 

lesbiskheten tystar den närvaro Boye som författare ger lesbiskheten, samtidigt som hon 

anklagar Boye för att inte vara tillräckligt ”öppen”.  

 I sin analys av Kris beskriver Abenius romanen Kris som ”hjärtesak alltigenom” för Boye; 

”Hon drömde om att få skildra sin ungdoms betydelsefulla kris och därigenom själv få 

framträda med öppet visir.” (s. 222) Abenius kallar Boye vid flera tillfällen för feg, för att i 

nästa stund ta tillbaka det och hänvisa till hennes komplicerade livssituation. Hennes 

användning av ordet ”censur” faller även det ofta i ambivalensens tecken. Abenius läsning av 

Kris inramas av tystnaden kring den lesbiska närvaron, genom ett konsekvent icke-användande 

av de tabubelagda orden, trots den öppenhet Abenius talar om i citatet ovan. Ändå kan en läsare, 

med hjälp av den utskrivna ramen läsa ut den lesbiska närvaron i romanen, vilken är 

övergripande och outtalad, men hänvisad till som existerande både hos författare (Boye), 

Abenius och i romanen.  

 Abenius framhåller att homosexualitet är någonting som kan botas, och att Boye 

misslyckats när hon inte botats ifrån det sjuka som Abenius inte ens kan uttala, utan måste tystas 

för att inte smitta författaren Boye och läsaren; ”Analysen i Berlin - som ju aldrig bragtes till 

något slut - lyckades inte bota hennes erotiska splittring” (s. 206). I citatet ovan kan vi se hur 

Abenius beskriver Boye genom att beskriva en "erotisk splittring", inte en bejakad 

homosexualitet. Sjukdom, är något som Abenius tidigare i sin biografi skrivit ut att Boye inte 

själv anser sig lida av, ändå fortsätter Abenius; ”och misslyckandet blev kanske ödesdigert på 

så sätt, att hon nu förlorade hoppet om att komma ifrån avvikelsen och övergav en målsättning 

i den riktningen” (s. 222). Det ”förlorade” insinuerar att Boye skulle ha förlorat sin vanlighet, 

ett hopp om att bli den normala människa som Abenius redan tidigt i biografin menar att Boye 

söker vara, inte den lesbiska kvinna som Abenius tyst insinuerat att Boye faktiskt var.  

  

Gunilla Domellöf – I oss är en mångfald levande 

Lesbisk; i uttr. Lesbisk kärlek, om homosexualitet mellan kvinnor, sapfisk kärlek (SAOB 1939) 
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Domellöfs presenterar, 1986, sin avhandling I oss är en mångfald levande, som ett led i att 

uppvärdera Karin Boye som kritiker och prosamodernist. Avhandlingen är även del i ett projekt 

att undersöka samtidsreception och den kvinnliga författarens skrivsätt mellan 1930–1935, med 

särskild inriktning på romanen. I avhandlingen stödjer sig Domellöf på den "nyfeministiska 

amerikanska litteraturkritiken" såväl som på den "franska feministiska teoriutvecklingen" för 

att beskriva Boyes situation som kvinnlig lesbisk författare, genom att förena "ett historiskt-

sociologiskt perspektiv inom litteraturforskningen med en språkteoretisk reflexion […]".38 På 

detta sätt öppnar hon upp för en nyläsning av Karin Boyes texter, utifrån ett icke-biografiskt 

synsätt.39  

Domellöf ställer sig i direkt polemik mot Margit Abenius och hennes biografi Drabbad av 

renhet delvis genom att förklara Abenius biografi som problematiskt dominerande i Boye-

forskningen (s. II). På grund av detta kommer jag att återkomma till Abenius även i min analys 

av Domellöfs avhandling. Domellöf menar att senare Boye-forskning har sökt förändra bilden 

av "den tragiska Karin Boye" som Abenius lagt ut den, men inte lyckats få ett genomslag. (s. I) 

Någonting hon även poängterar i avhandlingen, är sitt projekt att visa på skillnaden mellan 

Karin Boye och Margit Abenius samhällssyn, människouppfattning och litteraturteoretiska 

ställningstaganden. 

 Domellöf använder ordet "lesbisk" för att beskriva Boyes sexualitet. Hon läser Karin 

Boye utifrån ett kvinnoforskningsperspektiv där hon inkluderar Boyes lesbiskhet medvetet i sin 

analys; "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" (s. 146). Ordet 

"lesbisk" förekommer tolv gånger i avhandlingen medan "homosexualitet" används fyra gånger, 

tre av dessa tillfällen används de för att beskriva historiska förlopp kopplade till 

homosexualiteten som kan ha påverkat Boye.40  

 Två gånger skriver Domellöf ut ordet "lesbisk" i samband med att förtydliga Abenius 

tidigare läsning av romanen Kris; "Margit Abenius behandlar Astarte, liksom senare Merit 

vaknar och Kris, som nyckelromaner med kännedomen om Karin Boyes lesbiskhet som speciell 

förklaringsgrund för det poetiska språkets djupnivå." (s. 141) Genom att utläsa Boyes prosa 

                                                      
38 Domellöf, 1986, sid II. Framöver följer sida i löpande text inom parantes, exempel; (s. 9). 
39 Domellöf använder nyläsningen av Boyes prosa för att diskutera den reception som Boye erhöll i sin samtid, vilken Domellöf 

menar relaterar till en klassisk hermeneutisk läsning som inte är anpassad till den modernistiska litteraturen. Den hermeneutiska 

läsningen beskriver Domellöf som ett vetenskapligt förutbestämt val, där läsarens förväntningshorisont spelar in; "Enkelt 

uttryckt kan förväntningshorisonten sägas vara de på förhand uppställda synpunkter, som bestämmer vad man som läsare söker 

i texten." (s. 4). 
40 Domellöf, 1986, s. 218, 219, 221. Det tredje exemplet är i Domellöfs beskrivning av innehållet i Agnes von Krusenstjernas 

Von Palen-svit, s. 115. 
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som en korsning mellan person och verk, vilket jag påpekade i inledningen till min analys av 

Abenius, blir, enligt Domellöf, Abenius läsning av Boyes prosa kvar i en privat, personlig 

tolkning vilken inte öppnar upp för den kritik mot rådande normer och kultur som Domellöf 

menar att Boye söker undersöka i sitt författarskap.  

 Domellöf skriver ut ordet "lesbiskhet" för att beskriva Abenius läsning av romanerna, 

utan att beskriva vilket sätt denna lesbiskhet tar sig uttryck hus Abenius. Domellöf har, som 

tidigare nämnts, haft den lesbiska kvinnliga författaren som en av sina utgångspunkter när hon 

gör sin nyläsning av Boye. På så sätt bryter hon med många tidigare läsningar som haft för 

avsikt att placera lesbiskheten i marginalen av Boyes verk när hon centraliserar och ger den en 

tongivande plats i Boyes dikt och prosa.  

 Läsningen söker Domellöf inte heller reducera till privat eller personlig, i och med att hon 

undersöker Boyes lesbiskhet som en gemensam erfarenhet med andra lesbiska kvinnor. 

Domellöf exemplifierar detta genom att återigen hänvisa till Abenius när hon citerar ur Drabbad 

av renhet; "[…] 'på ett långt radikalare sätt än förut kastade loss från normerna och tog 

konsekvenserna av sin egenart' (dvs lesbiskhet)." (s. 143) I parentesen beskriver Domellöf det 

Abenius utelämnar genom ett ord som i Domellöfs samtid hör samman med ett politiskt 

ställningstagande, där den lesbiska kvinnan söker skapa en identitet, bortom sjukdomsstämpeln. 

Den tysta förklaringen av Boyes sexualitet, "egenart", blir hos Domellöf uttalad och språket blir 

performativt, det talar om det tabubelagda, och på så sätt ger den både tabut och lesbiskheten 

närvaro samtidigt.  

Domellöf menar att lesbiskheten är en gemensam erfarenhet som Boye delar med andra 

lesbiska kvinnor (219f). Det tabubelagda och tystade blir närvarande, och genom att använda 

ordet "lesbiskhet" sätts Boye i relation till både ordet och erfarenheten av lesbiskhetens historia. 

På så sätt skriver Domellöf ut den ram som Abenius tystnad verkar inom, genom ett ord 

Domellöf har tillgång till i sin egen samtid. På så sätt får tystnaden ändå tala. Samtidigt placerar 

Domellöf ordet inom parantes, vilket både ramar in ordet och förtydligar dess vikt, Domellöf 

förtydligar på så sätt närvaron av lesbiskheten hos Abenius.  

Domellöfs nyläsning av romanen Kris upptar en stor del av avhandlingen, och är indelad i 

flera kapitel. Genom nyläsningen betonar Domellöf en språklig modernistisk medvetenhet hos 

Karin Boye och en avsiktligt skapad situation, "där läsaren tvingas till reflexion och 

nyupptäckter" (s. 144). På detta sätt inbegriper Domellöf möjligheten att läsaren upptäcker den 

närvarande lesbiskheten i sin analys. 

Romanen beskrivs som en kvinnlig utvecklingsroman; "Kris är en roman om en ung kvinnas 

utveckling till att bli subjekt i sin egen historia" (s. 217). Hon menar att Boye genom sin 
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könsframställning beskriver könet "som en av tillvarons viktigaste struktureringsprinciper och 

ifrågasätter rådande maktförhållanden" (s. 217). Kvinnlighetsbegreppet blir avgörande för 

läsningen, men också för den subjektsutveckling som Malin Forst genomgår i romanen (s.218). 

Den kvinnliga utvecklingsromanen är dock inte densamma som den traditionellt manliga 

utvecklingsromanen vilket Domellöf beskriver genom att hänvisa till Jette Lundbo Levy; "[...] 

se sig selv som historiske vaesner - uden at opleve det gennom maend og bundet til et 

familiemønster […]" (s. 219).  Romanen bryter mot den patriarkala ordningen, då Malin Forst 

subjektutveckling står i relation till en annan kvinna och inte en man.41 Domellöf menar att 

Boye låter "en kvinna vara en annan kvinnas kärleksobjekt", och därmed vinner självständighet 

(s. 219). Den andra kvinnan, Siv, är ett "kärleksobjekt" för Malins kärlek vilket reproducerar 

den heterosexuella dikotomin där Malin Forst förstås som den aktiva (mannen - subjektet) och 

Siv som den passiva (kvinnan - objektet).42 Läsningen möjliggör inte att kvinnorna kan agera 

som subjekt samtidigt.  

 Enligt Domellöf beskriver inte romanen en lesbisk relation, utan längtan efter den, och 

en förståelse för lesbiskhet som en möjlighet (s. 219). För att återgå till analysen av Abenius, 

kan det här vara nödvändigt att koppla samman positionerna ovan i relation till Boyes egna 

erfarenheter av lesbiskheten i Berlin, och de olika typer av lesbiskhet som utspelade sig där, 

som mädis - den passiva och bubis - den aktiva. I Abenius läsning är det Malin Forst som står 

för det kvinnligt-kvinnliga och passiva, medan Domellöfs analys visar Malin Forst som den 

aktiva parten. Här kan utläsas de olika inställningarna till det lesbiska temat i Kris vilket i sin 

tur visar på hur lesbiskheten bryter upp heterosexuella matriser och istället skapar nya, flytande 

sätt att förhålla sig till olika genusroller.  

 Domellöfs projekt inkluderar att undersöka relevant och samtida reception av Boyes 

arbeten. I avhandlingens kapitel ”Samtidsmottagandet av Karin Boye 1931–34” beskriver 

Domellöf receptionen av Boyes tre romaner Astarte, Merit vaknar och Kris. Domellöf beskriver 

hur kritiker agerar utifrån en fallocentristisk (och heterosexistisk) synvinkel där den nya formen 

av litteraturkritik inte inkluderade att uppvärdera, eller omvärdera kvinnliga författares verk (s. 

29). En av de kritiker som, enligt Domellöf skrivit ett av de ”positiva omdömena” om romanen, 

                                                      
41 Domellöf, 1986, sid 219. Citatet kommer ifrån Jette Lundbo Levy, De knuste Spejle. Billeder og modbilleder i 

kvindelitteratur, Köpenhamn, 1976 s. 95.  
42 Under 1800-talets slut använde sexologin begreppet "det tredje könet", då homosexualiteten ansågs vara en spegelvänd 

heterosexualitet, en sexuell inversion. Kristina Fjelkestam skriver; "Framförallt definierades ett hos kvinnor aktivt sexuellt 

begär i termer av maskulinitet" Teorin om det tredje könet fungerade inte som ett gränsöverskridande, utan beskrev istället 

avsaknaden av korrelation mellan kön och genus. Dessa båda, kön och genus, knöts till naturen som biologiskt givna, vilket 

resulterade i att homosexualitet knöts till naturen, trots detta var homosexualiteten någonting negativt om och när det levdes 

ut.  Se Kristina Fjelkestam, Ungkarlsflickor, kamrathustrur och manhaftiga lesbianer, Symposium, 2002, s. 92. 
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läser ut Malin Forst lesbiska begär till Siv som icke-erotiskt. Istället är Siv ett ideal, och en 

symbol för en livsstil (s. 39). En annan av de positiva omdömena beskriver kärleken till Siv, 

vilken räddar en ung kvinna från ”en svår depression till nu glädje, självbehärskning och 

jämvikt genom ett ungflickssvärmeri” (s. 39). Domellöf ger även ett exempel på läsningar av 

”det sjuka” och ”abnorma”. ”En antydan”, läser hon hos en av kritikerna pekar på att ”det är 

delikata problem och synpunkter, som ligger dolda mellan raderna i Kris” (s. 41). En annan 

kritiker beskriver, som Domellöf skriver; ”frågan i öppna termer […] hur dåligt han tyckte 

Karin Boye lyckats i sin ’pejling’ av den samhällsföreteelse ’de inverterade kvinnornas 

problem’ utgör” (s. 41). På olika sätt har recensenter ”tagit avstånd från romanen” bland annat 

genom att hänvisa till en ”’sjuklig spirande abnorm böjelse för en kvinnlig kamrat’” (s. 42). 

Den senare recensenten menar även att Boye inte övertygat om att ”romanens huvudperson 

lyckats ta sig upp ur träsket” (s. 42).  

Domellöf tar själv inte upp någon diskussion kring olika kritikers ordval. Hennes fokus i 

kapitlet ligger på att beskriva receptionen, dock inte utan värdering (”positiv” och ”negativ”). 

Genom att beskriva receptionen menar hon att visa på den okunskap om det modernistiska 

skrivsättet som utvecklas under Boyes verksamma tid och hur den reproduceras i senare 

forskning (s. II). I sin nyläsning av Kris pekar Domellöf, vilket jag tidigare citerat i ett annat 

sammanhang, på hur den ”experimenterande litterära formen tillåter den lesbiska författaren att 

uttrycka sin erfarenhet” (s. 219). Flera av recensenterna är, som citaten ovan antyder, medvetna 

om den närvarande lesbiskheten i romanen. De ger även närvaro åt lesbiskheten, oavsett 

inställning till den i, i sina respektive recensioner. I det urval Domellöfs gjort i sin avhandling 

beskriver ingen kärlekstemat genom ordet ”homosexualitet”. En av recensenterna påpekar att 

det finns någonting dolt mellan raderna i texten, utifrån en läsning där begäret inte kan bekräftas 

explicit i texten eftersom att begäret riktas till en annan kvinna. Den lesbiska närvaron blir på 

så sätt läst som någonting dolt, för den som inte kan tyda dess uttalade tystnad.  

Fjelkestam menar att den inte implicit uttalade och utlevda sexualiteten kan vara en 

förmildrande omständighet till att Kris ges ut på förlaget Bonnier, samma förlag som nekat 

Agnes von Krusenstjerna utgivningen av von Palen-svitens senare böcker.43 Domellöf beskriver 

det i avhandlingen som avsaknaden av ett lesbiskt parförhållande;  

 

I Kris skildras inte något parförhållande mellan kvinnor. Däremot får läsaren 

följa den individuationsprocess som föregår etablerandet av ett lesbiskt 

                                                      
43 Fjelkestam, 2002, s. 110. 
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förhållande. Att problematisera heterosexualiteten som det ’naturgivna’ leder 

i Kris till en brytning med det tabubelagda (s. 219).  

 

I romanen måste Malin Forst förlita sig på den egna erfarenheten när hon söker undersöka sin 

lesbiskhet, eftersom att samhällets tystnad inte gett henne något alternativ till det normativt 

heterosexuella.  

 Romanens kärlekstemas mening, enligt Domellöf, är inte det lesbiska förhållandet så 

mycket som brytningen med det naturgivna heterosexuella förhållandet. Domellöfs beskrivning 

av Kris utesluter inte ett aktivt fysiskt begär, däremot skriver hon inte heller ut den kroppsliga 

närvaro med vilken Siv kommer in i romanen. Det är genom att lägga ögonen på Sivs nacke 

som Malin Forst först upptäcker Sivs gestalt, och den befrielse nacken som ”Steg ur fulländade 

halsåsar som en lugn hymn” ger henne.44 Upplevelsen av Sivs nacke låter istället Domellöf 

handla om Malins självutveckling, som; ”Efter att under lång tid ha varit utlämnad åt sitt 

obarmhärtiga inre, når henne på detta sätt och för ett ögonblick yttervärlden med förbarmande 

och en tröst, som låg bortom allt förstånd” (s. 249).  

För att romanen ska läsas ut som ett brott mot det tabubelagda, kräver att läsaren läser ut 

den närvarande lesbiskheten som ett övergripande tema. Om det däremot, som i Domellöfs 

nyläsning, är heterosexualiteten som verkar närvarande i romanen kan den agera som 

förmildrande omständighet kring den i det här fallet, avvikande homosexualiteten. Liksom 

tidigare nämnt, söker Domellöf ge Kris en referensram som hon menar saknades 1934, genom 

att hänvisa till sin samtids kvinnoforskning. Hos Domellöf är undersökningen, och 

ifrågasättandet av den dominerande naturgivna heterosexualiteten stor del av Boyes projekt; ”I 

uppgörelsen med den idealistiska människosynen i Kris spelar problematiseringen av 

heterosexualiteten en avgörande roll” (s. 219). I citatet ser vi att det är genom att använda ordet 

”heterosexualiteten” som Domellöf läser ut romanens lesbiska tema.  

Domellöf använder sig bland annat av Adrienne Richs teorier som pekar på hur 

heterosexualitet påtvingas kvinnor genom det Rich kallar för den obligatoriska 

heterosexualiteten, ”compulsory heterosexuality”.45 Rich menar att heterosexualiteten är en 

politisk institution driven av manlig dominans. Vidare pekar Rich på hur lesbiskhet tolkas som 

manshat eller ett beslut att välja bort män, istället för att beskriva det positiva i att leva 

kvinnotillvänt; "Lesbian existence is also represented as mere refuge from male abuses, rather 

                                                      
44 Karin Boye, Kris, Stockholm: Bonnier, 1940, s. 76. 
45 Adrienne Rich, Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence, Signs, Vol. 5, No. 4, Women: Sex and Sexuality. 

(Summer, 1980). 
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than as an electric and empowering charge between women".46 Det kan tolkas som att språket 

inte räcker till för att förklara det som inte är heteronormativt. Trots att tabut kring ord som 

"lesbisk" och "homosexuell" lättat under 1980-talet, är det med ordet "heterosexualitet" som 

lesbiskheten fortsätter att beskrivas. 

Domellöf förklarar Boyes modernistiska projekt som en språklig undersökning; "Den 

experimenterande litterära formen tillåter den lesbiska författaren att uttrycka sin erfarenhet 

genom att låta läsaren ta del av en process, där ett jag växer fram" (s. 221). Domellöf beskriver 

den lesbiska textens problematik som avsaknaden av ett redan befintligt språk; När det 

heterosexistiska språket inte har ord för att beskriva den lesbiska erfarenheten krävs att språket 

omförhandlas och förnyas, ett språk som Boye söker ge närvaro i romanen. Domellöf menar 

vidare att läsarens förmåga att uppfatta brottet mot heterosexuella konventioner och 

heterosexualiteten som verksamt uttryck för patriarkal dominans, kräver en viss förförståelse 

för tolkningen av romanen, och för lesbiska kvinnliga författare i stort. Än en gång placerar 

Domellöf Boye i ett sammanhang med andras erfarenheter när hon beskriver; ”[e]n 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” (s. II). Här menar 

Domellöf att tidigare forskare, och pekar särskilt på Abenius, beskrivit Boye utifrån en 

biologisk grund. Liksom jag påpekat i min analys av Abenius läser Abenius mycket av Boyes 

person och personlighet utifrån hennes biologiska arv. Det är dock läsningen av kvinnans 

relation till heterosexualiteten som blir Domellöfs exempel, inte läsarens förmåga att uppfatta 

den närvarande lesbiskheten, trots att det är en del av Domellöfs huvudsakliga projekt att söka 

beskriva Boye utifrån ett perspektiv som lesbisk kvinnlig författare.  

Domellöf återkommer till ett ”fastlagt mönster” när hon beskriver Malin Forst kris; ”Det 

intressanta är alltså inte vad som sägs utan hur allt som sägs får mening genom att tolkas i en 

gemensam ’logik’” (s. 239). Enligt Domellöf har Malins kris två parallella spår i romanen; dels 

identitetskrisen, men också språkets kris. Malin söker någonting som inte kan uttryckas i ord, 

men som ändå är närvarande; ”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.” (s. 239) Tidsstilen Domellöf beskriver är modernismen, vilken hon placerar 

Boyes författarskap inom. Domellöf läser Malins språkliga kris helt genom den modernistiska 

kvinnliga författarens position som feltolkad; ”Kriterierna för litterär bedömning har stått i 

                                                      
46 Rich, 1980, s. 658. 
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vägen för avlyssnandet av frågorna i kvinnors texter. Svaren har varit givna på förhand” (s.  

241).  

Den analyserade tystnaden kopplas samman med den kvinnliga författarens utanförskap. 

Samtidigt utelämnar Domellöf den lesbiska (kvinnliga författarens) erfarenheter och den 

närvaro som hon kopplat samman med språket tidigare. I och med tystnaden som omgärdar 

lesbiskheten, blir detta utelämnade en form av bekräftelse för hur språket inte räcker till att 

beskriva den närvarande lesbiskheten, trots att Domellöf försöker. Domellöfs djuppsykologiska 

ingång beskriver det språk som Malin Forst saknar i romanen som ett språk för att söka beskriva 

det inre och det yttres psykologiska kamp och dess motsättningar. Det språk Malin Forst söker, 

och senare i romanen finner i det outtalade ordet, kan likväl handla om att beskriva det lesbiska 

begär och dess närvaro hos Malin Forst i och med blicken på Sivs nacke. När Malin Forst inser 

att orden inte kan beskriva känslorna bryts istället idén om språket som meningsbärare. Kvar, 

är Malin och hennes känslor för Siv. 

 

Camilla Hammarström – Karin Boye 

Lesbisk; som dras sexuellt till personer av det egna könet om kvinna [JFR gay, homosexuell] (SO 2009)  

Gay; (endast predikativt) som dras sexuellt till personer av det egna könet om man (SO 2009) 

Avvikelse; motsv. AFVIKA I 4 a: skiljaktighet, olikhet, undantag, abnormalitet, anomali. (SAOB 1898) 

Vi: pronomen objektsform OSS ibl. I konstr. Med ett efterföljande substa. EXEMPEL: Vi flickor måste hålla 

ihop. (SO 2009) 

 

Camilla Hammarströms biografi Karin Boye, utkommer 1997 och är enligt författaren ett försök 

att förflytta fokus i forskningen om Boyes författarskap från ”den biografiska belastning som 

följt författarskapet”.47 Detta för att söka beskriva ett mer textnära perspektiv som visar på 

Boyes ”mångsidiga författarskap” (s. 10). Liksom Hammarström påpekar hur Margit Abenius 

dominerat forskningen och menar ”[a]tt polemisera mot Margit Abenius blir nästan en 

nödvändighet […]” (s. 9). Därför återkommer även Hammarström till Abenius tidigare biografi 

ett antal gånger i sin bok.  

 Hammarströms bok ingår i serien ”litterära profiler” utgivna på förlaget Natur & Kultur. 

Hon skriver för en bred publik, Hammarström är själv poet och skriver delvis utifrån ett 

perspektiv som skiljer sig både ifrån Abenius biografiska tolkning av Boye och den akademiska 

avhandling Domellöf presenterat. I texten återkommer bland annat ett uttalat ”vi”, vilket jag 

kommer att återkomma till senare i analysen. Hammarström inleder texten via en personlig 

                                                      
47 Hammarström, s.9. Framöver följer sida i löpande text inom parantes, exempel; (s. 9). 
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ingång till Boyes författarskap och mötet med Boye i tonåren som ett av sina ”första innerliga 

möten med dikt” (s. 7). I biografin söker Hammarström dela med sig ”av den fascination och 

lust till reflektion som min läsning satt igång” samtidigt som hon söker visa på Boyes 

”mångsidiga författarskap” (s. 10). Hammarström skriver inte ut Boyes lesbiskhet som en 

omständighet kring Boyes skrivande, men hon återkommer ofta till sexualiteten och ger den 

närvaro genom att utläsa den inramade tystnaden i Boyes poesi och prosa.  

 Hammarström använder både ordet ”homosexuell” och ordet ”lesbisk” i sin beskrivning 

av Boyes sexualitet. I beskrivningen av Boyes första Berlin-år skriver Hammarström; ”Om 

Karin Boye reste till Berlin med förhoppningar om att bli botad från sin homosexualitet, så kom 

vistelsen i Berlin, med sin på den tiden utvecklade gaykultur istället att innebära att hon stärktes 

i sin lesbiska identitet” (s. 126). Det är sjukdomen - homosexualiteten som ska botas, medan 

det är den lesbiska identiteten som tillslut accepteras och stärks.48  Hammarström sätter Berlin-

åren i en historisk kontext genom att skilja på nu och då med orden ”på den tiden”, detta utan 

att ge läsaren en vidare förklaring eller problematisering av Boyes förhoppning om att bli botad 

från homosexualiteten. Inte heller ger hon läsaren information om den "gaykultur" som Boye 

var en del av, hon skriver inte ut den lesbiskas ramar utan förhåller sig till dem som 

underförstådda - genom hennes val av ord blir lesbiskheten på så sätt närvarande på flera plan. 

Texten inkluderar även den lesbiska läsaren.  

Vid ett antal tillfällen beskriver Hammarström Boyes sexualitet som ”avvikande sexualitet”, 

eller ”sexualitet som inte var som andras” (s. 29). Liksom Kokkola påpekar i sin analys av 

barnlitteraturen, är en förförståelse, i detta fall för den lesbiskas villkor under Boyes livstid, ofta 

avgörande för läsningen. Avsaknaden av kontext kring det "avvikande" och det som inte är 

"som andras" skapar i det här fallet en annan form av tystnad. Samtidigt beskriver 

Hammarström i sin analys av dikten ”Lär dig tiga”, ur diktsamlingen Gömda land, det 

allmänmänskliga i att erfara ”dilemmat”, valet, och menar att en persons sexuella läggning är 

någonting att ta på allvar, vilket pekar på att Hammarström ser Boyes lesbiskhet som en viktig 

del av hennes person, men också hennes litteratur (s. 64). Den lesbiska kultur som Boye tog del 

av i Berlin, med klubbarna och de många klädkodernas uttryck skapade en subkultur där det 

"avvikande" var norm. Denna norm syns inte i den tystnad som det heterosexistiska språket 

skapar när språket hänvisar till lesbiskhet som någonting ogripbart och ett "andra". Utan kontext 

                                                      
48 Ordet ”gay”, beskrivs i SO (Svensk ordbok) från 2009; ”(endast predikativt) som dras sexuellt till personer av det egna könet 

om man JFR lesbisk, homosexuell EXEMPEL: gaydemonstration; gayklubb; gaykultur”. 
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riskerar Boye att bekräftas som avvikande även i Hammarströms text, trots att, liksom jag gett 

exempel på tidigare, det går att utläsa en närvaro av en självklar lesbisk kontext.  

 Genom att ge homosexualiteten närvaro som avvikande och inte som andras, kan Boye, 

liksom jag tidigare beskrivit, upplevas som ensam i sin lesbiskhet. Även om hon till en början 

saknar gemensam erfarenhet av både den vaknande lesbiskheten som av den senare ofta 

förekommande erfarenheten av att tvingas tysta sin lesbiskhet, kan ensamheten utläsas inom 

ramen för den tystnad som lesbiskheten utsätts för. Det tabubelagda som inte får utlevas eller 

kan yttras i ord, kan därför, i en heterosexistisk läsning, inte heller beskriva en gemensam 

erfarenhet och blir därför "inte som andras". Orden får inte verka performativt, risken att orden 

smittar genom att uttalas är allt för stor. Tystnaden som avsaknaden av dessa uttalade ord skapar, 

möjliggör både för att utveckla ett nytt språk, där ord som uttalas ger närvaro åt det som inte få 

talas om. Samtidigt är tystnaden en form av ensamhet.    

 I sin analys av diktsamlingen Härdarna, beskriver Hammarström diktjaget som stumt, 

och utan röst; ”[j]aget anar att hon skulle bli avvisad om hon röjde sin kärlek, ändå slutar hon 

inte hoppas, och går in i en magisk regression, tror att som genom ett under kraften i den egna 

kärleken till slut skall lyckas bryta igenom och beröra den andra. Att den andra ska uttala 

trollformeln som förenar dem. Själv har hon ju ingen röst. Hon är stum” (s. 76). Anledningen 

till tystnaden är den obesvarade kärleken som Hammarström bekräftar som lesbisk först när 

hon beskriver den kontexten läsaren befinner sig i;  

 

[o]ch även om vi inte vill läsa dikterna som direkt avtryck från en självbiografisk 

erfarenhet som vi ska koda av i vår läsning, kan det vara värdefullt att tänka på att 

det dikten beskriver är en lesbisk förälskelse. Då förstår vi att det är mycket mer 

som står på spel för diktjaget i ett närmande. Risken att bli utskrattad eller mötas 

av öppen fientlighet är mycket större för den som samtidigt som den förklarar sin 

kärlek visar en sexuell läggning som avses avvikande. Det är själva egenvärdet 

som står på spel. (s. 77f) 

  

Hammarström pekar på vad Boye riskerar, inte bara inuti dikten, utan även genom att ge ut 

dikten. När Boye ger närvaro åt den lesbiska kärleken i dikterna riskerar Boye att visa den 

avvikande sexualiteten, även om hon inte använder de tabubelagda orden. Hammarström menar 

att en viss biografisk kännedom om författaren kan vara nödvändig för att förstå dikterna.  

 De ramar som Boye satt upp kräver dock inte biografiska läsningar, utan stödjer sig på 

tystnaden som talande medium, med vilket lesbiskheten närvarar i texten. ”Och diktjaget blir 

mycket riktigt utskrattat”, fortsätter Hammarström på samma sida, med en biografisk 
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hänvisning till att Boye själv blev bortvald av den kärlek som Härdarna i mycket är tyst 

tillägnad. Tystnaden kopplas samman med nederlaget i diktsamlingens tillägnad; ”[s]amlingen 

inleds med en diktsvit med titeln ’Tillägnan’ följd av en tom dedikation; ’Till ’-”.49 Det är 

kärleksdikter till en hemlig, och det visar sig också obesvarad, kärlek” (s. 74). Med den 

biografiska ingång Hammarström gett, kan vi utläsa att Karin Boye talar till en annan kvinna i 

den närvarande tystnaden i dikterna.  

 Hammarström använder ett ”vi” för att inkludera läsaren i sina analyser, bland annat 

genom att placera vi:et nästan inuti dikten, som i hennes analys av diktsamlingen Härdarna; 

”Vi är fortfarande lika utsatta och behöver värmande härdar att samlas kring, vill jaget säga till 

den andra, vilket betyder; Låt mig komma nära dig” (s. 74). Senare i samma analys återkommer 

Hammarström till ett ”vi” för att koppla samman Boyes biografi och text, här sammanfaller 

lesbiskheten med dikten, vi:et används som ett sätt att beskriva den situation som omgärdar 

Boye vid dikternas tillblivelse; ”Då förstår vi att det är mycket mer som står på spel för diktjaget 

i ett närmande” (s. 77).  

I sin beskrivning av en av Boye nedskriven barndomsupplevelse som Boye kallar 

”Preludium”, läser Hammarström minnet som ett försök att beskriva Boyes tidiga vetskap om 

sin lesbiskhet; ”Hon vill, om än i dolda ordalag, ge erkännande åt sin lesbiska identitet. Och 

med det säga att den redan var utvecklad när hon var liten flicka.” (s. 13). I novellen tar, i 

Hammarströms läsning, ”en flickas inre upprorskänslor" henne till det närliggande hönshuset. 

Där inne lyfter flickan upp två hönor och gräver ner händerna i deras vita lena dun;  

 

Så hade hennes hemliga och förbjudna begärelse varit, den som hon aldrig 

skulle kunna berätta för någon människa, därför att den var djup och för vild 

och rörde sig på områden, som man inte snuddar vid med ord […]. (s. 12)  

 

Boye beskriver det homosexuella temat i Agnes von Krusenstjernas romaner som tabubelagt, 

det som inte får talas om, i ”Då vinden vänder sig”, 1934. Samma år ges novellen "Preludium"ut 

på Bonnier. Boyes lesbiska ramverk ges i novellen närvaro med orden ”hemliga” och 

”förbjudna” och skapar en tyst närvaro av det tabubelagda ”som man inte snuddar vid med ord”. 

Det som inte får explicit uttalas, lesbiskheten, kan läsas fram genom dessa ord, trots avsaknaden 

av det faktiska ordet ”homosexuell” eller ”lesbisk”. 

                                                      
49 På webbplatsen www.skiljetecken.se/tankstreck.php (besökt 2016-12-27) beskrivs skiljetecknet tankestreck dels som 

”talstreck” men även som ett tecken; ”[f]ör att visa en oväntad kommunikation” eller ”[f]ör att ge mer information”.  

http://www.skiljetecken.se/tankstreck.php
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Hammarström läser novellens sexuella tematik som ett positivt erkännande av en förbjuden 

lesbisk identitet; att ge det förbjudna erkännande som existerande. Orden döljer lesbiskheten, 

samtidigt som de ger närvaro till den lesbiska identiteten, genom en förförståelse om vilka 

"hemliga" och "förbjudna" begär som inramar lesbiskheten. Diktsamlingen Härdarna är 

tillägnad en någon vars namn inte får skrivas ut, men som ändå är starkt närvarande i texten. 

Användningen av skiljetecknet ”–” närvarar även i romanen Kris när Malin Forst söker efter 

ord för sin lesbiskhet, där inget ord som går att skriva finns eller räcker till för att beskriva det 

hon känner.50 Romanen Kris beskriver dock Hammarström som kysk;  

 

[s]amtidigt som den nya reaktionära tidsandan spridde sig från Tyskland tog 

Karin Boye beslutet att äntligen skriva öppet utifrån en homosexuell 

erfarenhet. Risken att Boye skulle få ett liknande refuseringsbrev som 

Krusenstjerna var nog ändå inte särskilt stor. Kris är en ganska kysk bok och 

Malin Forst förälskelse i sin kamrat Siv kan mycket väl tolkas svärmiskt. Men 

för de med en egen homosexuell erfarenhet måste romanen ha varit tydlig i 

sin gestaltning av hur en socialt oaccepterad sexualitet bryter fram i en ung 

kvinna (s. 153).  

 

Genom ordet ”äntligen” insinuerar Hammarström att Boye tidigare dolt lesbiskheten i sina 

texter, trots att det sällan eller aldrig är ett uttalat pronomen i Boyes poesi, vilket i sig skapar en 

tyst närvaro av det tabubelagda; avsaknaden av pronomen skapar en närvaro där lesbiskheten 

får ta plats ordlöst. Även användningen av ordet "öppet" i citatet kan ifrågasättas, eftersom att 

sexualiteten faktiskt aldrig explicit skrivs ut i Kris. Den inramade lesbiskhetens närvaro, måste 

fortfarande läsas ut genom den inramade tystnaden som Boye använder sig av i romanen.  

 Hammarström menar att duet i Boyes dikter ofta går emot hur kvinnlighet bör porträtteras; 

”Duet i många av Karin Boyes dikter har karaktärsdrag som ofta fortfarande upplevs som 

stötande när de uppträder hos en kvinna: målmedvetenhet, aggressivitet och självhävdelse” (s. 

67). Boye bekräftar inte den passiva kvinnligheten, utan låter duet ta plats som aktiv och på så 

sätt få maskulina konnotationer, utan att uttala duet som man. Den performativa läsningen av 

kön, så länge den antas vara uppdelad efter heteronormativa genusregler, där kön och genus 

bekräftar varandra (man – maskulin, kvinna – kvinnlig), blir här, liksom hos både Abenius och 

Domellöf, läst utifrån ett heterosexuellt perspektiv. Hammarström fortsätter; ” […] de blir 

sorgesånger för en stympad könsidentitet” (s. 67).  

                                                      
50 Se min analys av Abenius, s. 12 samt, fotnot s. 13. 
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 Liksom tidigare nämnts i både analysen av Abenius och Domellöf, var ett spel med olika 

genusroller och dess ramar en del av den lesbiska kulturen. Det ”du” som Hammarström 

beskriver behöver inte bekräfta de kön- och genusregler som speglar det heterosexuellt binära. 

Butler skriver att detta spel med genusroller är mer komplicerat än att lesbiska ”härmar” ett 

”original”.51 Butler menar att kulturella praktiker som femme och butch, mädis och bubis, 

istället parodierar på de könsidentiteter som heterosexualiteten reglerar genom snäva regler.52 

Med parodi menar inte Butler att dessa kulturella praktiker härmar ett original, utan att det ”[i] 

stället rör det sig om en parodi på själva begreppet original”.53 På så sätt kan lesbiskheten ses 

skapa sina egna genusramar.  Liksom jag tidigare nämnt har Boye tagit del av Berlins lesbiska 

kultur, och med den biografiska läsningen i bakhuvudet kan alltså även Hammarströms analys 

peka på en läsning utifrån ett heterosexuellt perspektiv, som inte ser de upplösta genusreglerna 

och hur de speglar den lesbiska kulturen. Den, som Hammarström beskrivit ovan som 

svärmiska romanen, bär, liksom Boyes berättelse om hönorna, på kroppslig åtrå; ”Att se sitt 

kroppsliga begär som syndigt hade ju stängt in henne i en ohållbar situation när hon upptäckt 

sin sexualitet och att den riktade sig mot en annan kvinna” (s. 46). Här ges det kroppsliga 

begäret närvaro tillsammans med den synd som följer med det religiösa temat, vilket Boye 

beskriver i Kris enligt Hammarström.  

Det är Sivs nacke som Malin först lägger märke till, och det är genom samma nacke som 

hon upptäcker konstens värde. Sivs kvinnliga kropp krävs för att Malin ska inse sin förälskelse. 

Här beskriver Hammarström hur bilden av Malin Forst går från sökande efter den allsmäktige 

kärleken genom Gud till längtan efter en annans mänskliga kropp, efter någon att rikta sin åtrå 

mot som kan stå för både kropp och själ. Det är samtidigt, i psykologins mening, Malin Forsts 

kropp och själ som skapar sjukdomen homosexualitet;  

 

Hälsans reaktion inför det sjuka. Så ser omgivningen på henne. Och det var så 

samhället såg på homosexuella vid den tiden boken skrevs; då man kunde 

tänka sig att ”reformera” lagstiftningen mot homosexualitet genom att kalla 

den en sjukdom istället för ett brott. Det är därför ordet sjukdom genomgående 

har en så laddad innebörd i Kris. (s.158)  

 

                                                      
51 Judith Butler, Genustrubbel, 2007, Göteborg: Daidalos, s. 215. 
52 Ibid., 2007, s. 215. 
53 Ibid., 2007, s. 216. 
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Hammarström läser ut sjukdomstemat i Kris som direkt relaterat till Boyes samtid och de 

sexualitetens villkor som Boye levde under.54 Den "reform" Hammarström syftar till är den 

riksdagsmotion som yrkar på att lyfta ur homosexualitet ur brottsbalken. Istället ska sjukdomen 

skrivas in i sjukdsomsregistret. Siffran 302 kommer benämna homosexualitet som mental 

rubbning mellan åren 1944 och 1979.55 I sin läsning av Boye beskriver Hammarström 

läsupplevelsen som;  

 

En lyhördhet som är både behaglig och genant. För när man läser Karin Boyes 

dikter är det ofta som att ertappa någon vilken inte hunnit skyla sig. Det är inte 

riktigt som att vara mottagare av en bekännelse, utan man får snarare känslan 

av att möta någon som inte kan välja att vara uppriktig eller inte; som är  

tanklös nog att inte dölja sina pinsamma sidor. (s. 53)  

 

En läsning av den tystnad som omgärdar lesbiskheten, och den lesbiska närvaro som Boye 

skriver ut i litteratur och även i sin kritik, visar däremot på motsatsen till vad Hammarström 

skriver ovan. Liksom när Boye inte skriver ut ordet "homosexualitet" i romanen, vilket jag 

tidigare nämnt att Abenius påpekat i sin analys, skriver Boye heller inte ut ett specifikt 

pronomen i sin poesi, och inte heller beskriver hon det tabubelagda i explicita ord i När vinden 

vänder sig. Den pinsamhet som följt med att skriva ut ett aktivt lesbiskt begär uteblir därför; 

Boye inte är ertappad med något avvikande beteende, så länge hon döljer det i omskrivningar 

och tecken skapar hon ändå en lesbisk närvaro.  

 Hammarström beskriver Siv som "integriteten" (s. 165). Hon är inte bara en kvinna i 

kött och blod, utan är även en princip; "Principen Siv är det som växer i enlighet med sin egen 

nödvändighet." (s. 165) Malin idoliserar, och dyrkar Siv utifrån hennes vara, samtidigt som 

Malin åtrår henne sexuellt. Det begär Malin känner för Siv skapar en samhörighet med andra i 

samma situation, trots att Malin, som Hammarström skriver, är "den rörliga, ensamma individen 

som kan söka sig fram till vad som är rätt - provisoriskt" (s. 171). Känslan av ensamhet kan 

bytas ut mot en känsla av samhörighet och gemenskap i läsarens upplevelse av romanen - den 

provisoriska ensamheten är just provisorisk.  

 Tystnaden skapar möjligheter för romanen att tala till de som inte får höras. ”När 

romanen slutar har Malin funnit sitt folk bland dem som vågar vara och se i världen utan att 

                                                      
54 Johannisson beskriver det som att Karin Boye kunde leva ut sin lesbiskhet i det tillåtande Berlin, men att hon tonade ner de 

subkulturella idealen när hon kom tillbaka till Stockholm. Se: Johannisson, 2015, s. 26. 
55 https://www.qx.se/samhalle/27944/homoarkivet-homosexualitet-inte-langre-en-sjukdom/ 2015-01-15 (2016-12-12). 

https://www.qx.se/samhalle/27944/homoarkivet-homosexualitet-inte-langre-en-sjukdom/
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ängsligt klänga fast vid benämningar och namn. De är barnen och de som liksom Siv växer ur 

sin egen grund utan att förvillas.” (s. 168) Vilket som är Malin Forst ”folk” preciseras inte, och 

behöver inte betyda att ”folket” endast är andra lesbiska. Däremot, beskriver Hammarström 

Malin Forst som att hon gått från religiösa klarhet till en politisk dito; "Hon tar parti för de 

förtryckta […]", under en tid då lesbiska tillhör en förtryckt grupp, som inte får omnämnas - 

vilket Boye själv påtalat. Hammarström påpekar hur det religiösa motivet bytts ut mot ett 

politiskt liv där människan Malin Forst vågar se världen för vad den är, inte för vad den borde 

vara.  

 Liksom jag tidigare nämnt, beskriver Hammarström Boyes sexualitet både med ordet 

”homosexuell” och ordet ”lesbisk”. Orden kompletterar varandra i beskrivande termer, 

homosexualiteten står för brottet mot heteronormativiteten och lesbiskheten blir en förklaring 

av den utlevda identiteten;  

 

Att acceptera sin egenart, sitt öde, innebär också att bli förvisad till en 

hemlöshet. Det gäller för alla, men kanske i ännu högre grad om man är 

lesbisk. Om man ständigt måste förställa sig och ljuga om sin identitet i det 

sociala samspelet, förneka sig tills självbilden blir en vrångbild. (s. 52) 

  

Hammarström använder ordet ”egenart”, ett ord som vi sedan tidigare vet att även Abenius 

använder i sin beskrivning av Boye i relation till sexualiteten. Ordet ges dock olika innebörd 

hos respektive författare. Hammarström beskriver en egenart som samtidigt finns hos oss alla, 

det egna ödet och identiteten. Hon pekar på den negativa tystnaden som också omgärdar 

lesbiskheten, den tystnad som innebär att självbilden riskerar förvrängas, om den inte får läsas 

ut och ges närvaro. Den hos Hammarström uttalade hemlösheten  

 Tystnaden riskerar att bli en lögn, som Hammarström skriver i citatet ovan; det som inte 

uttalas och blir sagt skapar en heteronormativ förväntan. Den tilltalade har kanske inte 

erfarenhet av hur tystnad kan ge närvaro åt det som faktiskt finns i texten och inte bara det som 

antas finnas i texten.  

  

Slutord 

Den lesbiska tystnaden är, vilket jag har visat i min uppsats, en talande tystnad. Där språket inte 

räcker eller inte får räcka till, kan tystnaden vara det enda sättet på vilket författaren kan nå 

fram till den tänkta eller möjliga läsaren. Istället för att tala om det osynliga eller läckande, har 

jag i min analys fokuserat på att beskriva det som syns och närvarar i respektive analyserad 



 33 

text. För att kunna utläsa det närvarande har jag satt lesbiskheten som det första och utgått ifrån 

den i min analys, istället för att placera den som någonting avvikande eller ett Andra. På så sätt 

har jag också visat på hur lesbiskheten bryter med heterosexuella genusregler, istället för att 

reproducera dem och hur detta tar sig uttryck hos respektive författare i min analys. 

 I min analys har jag även diskuterat hur samtliga texter undersöker kön och genus 

utifrån en normativt heterosexuell vinkel, där kön och genus ska reflektera varandra. Detta sätt 

att förhålla sig till både heterosexualiteten och de binära könen kan göra att läsaren inte utläser 

den lesbiska subkulturella bakgrund som Boye var en del av, både i Berlin och senare i 

Stockholm, och som i min läsning är en viktig del av förförståelsen.  

 Hammarströms användning av ordet ”vi” skapar en solidarisk läsning, där vi:et inte 

utestänger någon, men inte heller preciseras och kan på så sätt läsas som antingen ett första vi 

– det homosexuella/lesbiska, eller som ett normativt vi – det heterosexuella. Hammarström 

använder texten performativt, när hon talar om Boye som lesbisk. På så sätt blir den tilltalade, 

vi:et, alltså läsaren, smittad av det tabubelagda. En tystnad kan  ändå utläsas hos Hammarström, 

vilket jag i min analys bland annat givit exempel på där det i texten finns ett antagande om 

lesbiskheten. Antagandet i sin tur, skapar en tyst inramning av läsarens förförståelse gällande 

lesbisk historia. 

 Hos Domellöf återfinns det språkbruk som senare queerteori använder sig av i sin 

undersökning av det heterosexuella och heteronormativa. Min analys visar på hur Domellöf 

projekt att visa den kvinnligt lesbiska författarens kan verka ostabilt i sin framställning eftersom 

Domellöf utgår ifrån att Boye vill kritisera heterosexualiteten, inte beskriva en utlevd 

lesbiskhet. Samtidigt diskuterar Domellöf den modernistiska författarens projekt att förnya 

språket, ett språk som inte räcker till att beskriva sig självt, men blir verksam genom en form 

av logik, där det ena bekräftar det andra. 

 Margit Abenius tillvägagångssätt kan tyckas underligt så här i backspegeln. När en 

läsare av i dag ser tillbaka på texten kan läsaren, förutom att ha färgats av senare 

forskningspolemik, missa den närvaro som Abenius ger lesbiskheten genom att hela tiden 

återkomma till den, utan att nämna just orden ”homosexualitet” eller ”homosexuell”. Det kan 

bland annat bero vår egen samtidens sätt att beskriva och skriva ut homosexualiteten trots att 

den fortfarande är tabubelagd. På så sätt kan läsaren uppfatta Abenius som tyst, på ett helt annat 

sätt än min analys gör gällande.  

 Däremot kan, vilket mina analyser också visar på, även senare texter använda sig av 

denna tystnad, trots att de tabubelagda ord som Abenius inte använder sig av har skrivits ut i de           

senare texterna. Tystnaden är inte någonting negativt. Jag menar att det, genom att använda 
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tystnad som tillvägagångssätt, istället visar på hur språket kan ge närvaro åt det som Boye själv 

beskriver i Där vinden vänder sig; ”det där få vi inte se, det där få vi inte höra, det där få vi inte   

låtsas om och föra vidare.” 
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