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ABSTRACT 

Karin Boyes Crisis (Kris) was published in 1934 as a contribution to the contemporary ideas of 

moral issues, challenging the dominating traditionalism within the literature critisism.  

     With different kinds of stylistic procedures is Crises expressing a self which seeks to relieve 

itself from the repressing experience of Language. The text shows an attempt to create 

meaning beyond the conventional system of linguistic signs, beyond the tradition of literature.  

      The focus in the essay is the self; the self is the basic structure and the theme of the text. 

Crisis shows it�s self-assuredness and points out a dialogue with the nietzschean philosophy. 

Nietzsche claims that the truth is a rhetorical creation, something which the language produces 

in the will of power. He expresses this standpoint with an effective simulate: the metal. My 

essay points out how this symbolic element functions in the text. The narrative structure leads 

to a solution of Malin�s, the protagonist�s, crisis: the dialogical structure of rebirth. The ritual 

pattern leads the protagonist to confront the inner Mother, a discussion taking it�s stand in 

Julia Kristeva�s psychoanalytical theory. This structure is set to redraft and expose the 

linguistic bound to a dualistic gendered system. It also brings out the sensual and the passion as 

a part of the linguistic structure.    

      The analysis reveals a process where Malin seeks the solution in �Siv�. The narrative of 

Crisis is made up of sections to illustrate Malin´s inner struggle against the traditionalism, the 

religious system and the inner longing for passion. For Malin the transformation is initiated by 

the passion for Siv, a fellow student, and this passion confirms Malin´s new perspective on the 

world. �Siv� is formulated as a metaphor for a new sight and a new voice ### the sight and 

voice of the self.  

     On the meta-level is the passion formulated as a passion for creation, between the text and 

the reader. The novel ends in the creation of the artistic self###the artist-as-woman.  
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1.  INLEDNING 

Karin Boyes Kris utkom 1934 och placerade sig som ett inlägg i samtidens debatt kring såväl 

moralfrågan som den traditionalism som dominerande litteraturkritiken. Romanen skildrar en 

ung kvinnans kamp för det egna jaget, den egna rösten och det egna seendet. Den är på samma 

gång en revolt mot ett språk som upplevs alltför livshämmande och statiskt, som en lovsång till 

språkets förmåga till mångtydighet och förlossning. Med olika stilmedel uttrycker Kris ett jag 

som med språkets hjälp söker befria sig från dess betvingande makt över kropp, känslor och 

tänkande. Texten uppvisar ett försök att skapa mening utöver det teckensystem vi känner och 

anammar, utöver den tradition som litteraturen uppbärs av.  

      Temat i romanen är hämtat från Karin Boyes egen studietid på Södra seminariet i 

Stockholm, där upplevelsen av en alltför sträng kristen moral blev upprinnelsen till en allvarlig 

inre kris. Oberoende av den självbiografiska bakgrunden kommer jag att hantera Kris som en 

roman som problematiserar frågan om jaget � jaget är texten och utgör dess tema. 

Utgångspunkten för analysen är följaktligen att visa hur romanen är komponerad för att 

understryka förhållandet mellan jaget och språket. Med hänvisning till Friedrich Nietzsche 

kommer jag att visa hur texten bär på en grundläggande självkommenterande diskurs som 

handlar om språket som �metall� och �lögn�. I denna mening utgör metallen textens själva 

grundsubstans, som genom den rituella rörelsen drivs att konfrontera det bortträngda, 

�baksidan� och det moderliga elementet. Med utgångspunkt från Julia Kristevas 

psykoanalytiska litteraturteori kommer jag att visa hur jaget söker sig fram mot en textuell och 

rituell lösning som jag kallar �tillblivelsens dialogiska struktur�. Denna struktur innebär ett 

försök att omformulera grunderna för språkets könspolära logik och lyfta fram kroppen och 

begären som integrerad del i språket.   

      I Kris är formen uppbruten för att åskådliggöra huvudpersonens inre kamp mot 

konventionen, kristendomen och ett pockande begär. Romanen består till största delen av 

prosa, med insprängda lyriska avsnitt, drömsekvenser, fiktiva brev och dagboksanteckningar, 

samt moraliska diskussioner mellan representanter för olika åskådningar. Dessa textavsnitt går 

i dialog med varandra; de förskjuter, förtätar och fokuserar problemställningar där 

huvudpersonen Malin Forst står i centrum. Tropen Malin har därmed en metonymisk och 

narrativ funktion inom det textuella jaget. Men detta jag har fler instanser: Jaget skapar sig 

själv genom en rad framställelseformer där det ömsom klyvs, ömsom förläggs distanserad eller 

i en överväldigande närhet till läsaren. Genom detta textuella arbete blottläggs en nivå där jaget 

ställs i en preverbal och driftmässig kommunikation med moderskroppen. Hur det söker sig in 



mot sina egna betingelser som talande och skapande subjekt. Texten driver ett spel mellan olika 

typer av framställningsformer, mellan värdeladdade symboler och mellan metafor och 

metonymi. Dessutom bearbetar texten språkets dualism, där motsatsparen går upp i varandra 

och slutligen driver texten över sina egna gränser � mot läsaren. I �Språket bortom logiken� � 

en huvudtext i sammanhanget � skriver Karin Boye om den �underjordiska betydelsevärld� � 

det �hemliga och personliga språket innanför det logiska�. I mötet mellan läsare och text är det 

detta som avgör om diktverket har förmåga att gripa läsaren eller inte. Influerad av 

psykoanalysen hävdar Boye att den radikala litteraturkritiken måste se att det finns irrationella 

och driftstyrda skikt som påverkar våra föreställningar och vårt handlande. �Blundar man för 

denna utvidgning av vårt kunskapsområde � för att slippa rubba traditionens cirklar � innebär 

det, att man frivilligt ställer sig på sidan om utvecklingen.� Kris är i grunden just en kommentar 

till denna litteratursyn. Romanen utmynnar i en formulering av det konstnärliga jaget � en 

individuell �röst� som skapar sig själv och där texten blir mediet för denna skapelseakt.  

      Jag kommer att inrikta mig på textens estetiska funktion och undersöka hur vissa 

betydelsebärande element fungerar i texten. Hur dessa, parallellt med den narrativa strukturen, 

omformuleras och öppnar upp för ett nytt meningssammanhang för det textuella jaget. Jag 

kommer därmed att sätta textens egen meningsproduktion i centrum för tolkningen.   

      Uppsatsen är disponerad enligt följande: Under rubriken �Bakgrund � Kris och samtiden� 

placerar jag in Karin Boye och Kris i den samtida kulturdebatten. Utifrån Gunilla Domellöfs 

forskning beskriver jag även hur Kris mottogs av kritikerna för dagspressen. Här presenterar 

jag huvudlinjen i Boyes litteratursyn utifrån de essäer hon skrev för den psykoanalytiskt 

orienterade tidskriften Spektrum.  

      �Kris � En psykoanalytisk läsning� behandlar utgångspunkten för jaget i texten. Här 

redogör jag även för huvudtankarna när det gäller Kristevas psykoanalytiska subjektsteori och 

skillnaden gentemot Jacques Lacans. Jag utgår från antologin Stabat Mater. Julia Kristeva i 

urval av Ebba Witt-Brattström, Carin Franzéns Att översätta känslan. En studie i Julia 

Kristevas psykoanalytiska poetik, Ebba Witt-Brattströms artikel �Den främmande kvinnan � 

presentation av Julia Kristeva� i Kvinnovetenskaplig tidskrift, samt Jurgen Reeders Begär och 

etik. Om kön och kärlek i den fallocentriska ordningen. I �Textens struktur� diskuteras 

grundansatsen för �tillblivelsens dialogiska struktur�, där jag beskriver hur jaget i texten 

organiseras kring metafor/metonymi, liv/död, manligt/kvinnligt och det rituella mönstret. När 

det gäller tankarna kring riten utgår jag från Kristevas teorier i Fasans makt. Utifrån 

abjektionsteorin visas hur det kristna tänkandet institutionaliserat ett bortträngande av den 



arkaiska modern inom Ordet. Det rituella mönstret handlar därmed om att omformulera 

offertanken; från självutplåning inom det universella lidandet, till självhävdelse och bejakande 

av bortträngda begär Ovanstående avsnitt anger följaktligen teori och metod, där jag valt att 

väva in den teoretiska diskussionen i textbearbetningen av Kris.   

      I avsnittet �Textens självkommenterande uppbyggnad� knyter jag Nietzsches språksyn och 

värdefilosofi till textens användning av metallsymboliken. Här har jag hämtat inspiration från 

Jan Holmgaards studie Jaget i texten � avsnittet �Att övervinna jaget (Nietzsche)� om 

Nietzsches Så talade Zarathustra. Avsnittet visar hur Kris stilistiskt påvisar ett självreflexivt 

arbete � hur �metallen� och �rösten� fungerar som betydelsebärande element i 

textbearbetningen. Här diskuterar jag även den idémässiga grunden för dialogstrukturen som 

jag menar även sker på ett semantiskt plan.  

     Avsnittet �Analys� är disponerad utifrån hur det rituella mönstret framträder i Kris och hur 

Gunilla Domellöf, utifrån Jane Harrison, menar att det brukats inom de antika mysteriespelen: 

�Kampen�, �Fallet� och �Återfödelsen�. Analysen inleds med �Prolog� för att sedan successivt 

gå in i det rituella mönstret. Här undersöker jag de gränsområden där jaget konfronterar det 

icke-språkliga, den gåtfulla närvaron av det bortträngda �moderliga� för att sedan visa hur 

jaget drivs från en passiv till aktiv position i texten. De två avslutande avsnitten �En konstnär 

formuleras� och �Epilog� knyter samman resonemanget och lyfter fram �Siv� som en textuell 

och rituell metafor för jagets bearbetning av sig själv.      

      Sidhänvisningarna till Kris är satta inom parantes i texten. Till övrig litteratur hänvisar jag  

i noterna. I citaten förekommer även en del understrykningar som jag gjort för att underlätta 

läsningen.  

 

2.  TIDIGARE FORSKNING 

Karin Boye. Minnen och studier (1942) med Margit Abenius och Olof Lagercrantz som 

redaktörer är det första samlade verk över Karin Boye och kom ut ett år efter hennes död.  

Margit Abenius har även skrivit Drabbad av renhet. En bok om Karin Boyes liv och diktning 

(1950) som under lång tid stått som den dominerande beskrivningen av Karin Boyes liv och 

författarskap. Båda dessa verk fokuserar den självbiografiska bakgrunden och är av den 

anledningen inte tillämpbara för min analys av Kris.  

     Den forskning jag framförallt har utgått i från och som stått som inspirationskälla i min 

läsning av Kris är Gunilla Domellöfs I oss är en mångfald levande. Karin Boye som kritiker 

och prosamodernist (1986). Domellöf visar den litterära och politiskt medvetna Boye och hur 



hon i sitt författarskap medvetet problematiserar samtidens kvinnosyn. Domellöfs läsning av 

Astarte (1931), Merit vaknar (1933) och Kris (1934) utgår från att betrakta romanerna som 

inlägg i samtidsdebatten, där hon menar att Boye drivs av en stark kritisk ståndpunkt mot den 

borgerliga rationalismen och mot samtidens att tilltagande könspolarisering. Domellöf förnekar 

emellertid inte den romantiska, mystiska och religiösa inriktning som Margit Abenus i Drabbad 

av renhet ser som centrala beståndsdelar i Boyes författarskap. Domellöf vill snarare förskjuta 

fokus från en traditionell och idealistisk uppfattning av begrepp till en analys 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.�1 Som jag 

kommer att visa i avsnittet �Mottagandet av Kris� formulerar Domellöf en kritisk ståndpunkt 

mot den litterära konvention som placerar Boye inom �expressionsestetiken�. Domellöf ställer 

sig även kritisk mot Abenius tolkning av Kris, där romanen uppfattas som en �bekännelse�, �en 

handling som snarare skulle ha bekräftat än ifrågasatt normer och regler inom såväl samhälle 

som litteratur.�2 Abenius, skriver Domellöf, bygger sin tolkning på en traditionell uppfattning 

om den kvinnliga könsrollen och den heterosexuella kärleksuppfattningen.              

      I artikeln �Den erotiska frigörelsen i Karin Boyes roman Kris�, i Kvinnovetenskaplig 

tidskrift nr 4 1995 visar Gunilla Domellöf hur kärleksskildringen i Kris ställer de övergripande 

frågorna om en ny moral och en ny människosyn i förhållande till tidens omvärdering av värden 

och ideal. I artikeln fokuseras hur romanen ifrågasätter föreställningen om det manliga 

kunskapssubjektet och den platonska föreställningsvärlden. 

      En annan tongivande forskare av Karin Boye är Birgitta Svanberg. Svanberg har skrivit 

essän �Längtan efter moderliga män. Könsrollsattityder hos Karin Boye� som återfinns i 

antologin Könsroller i litteraturen från antiken till 1960-talet (1968). Huvudtemat i essän är 

kvinnosynen hos Karin Boye. I essän �Förtryck och uppror. En analys av grundtematiken i 

Karin Boyes roman Kris� i Kvinnor och skapande. En antologi om litteratur och skapande 

tillägnad Karin Westman Berg (1983), som jag även hänvisar till i min uppsats, betonas hur 

romanen formulerar en existentiell frigörelsekamp. Här fokuseras temat �förtryck-uppror-

frigörelse�, som även knyts till det formella greppet. Även artiklarna i Nordisk 

kvinnolitteraturhistoria (1996), band 3, �Det som brister, det som stänger� och �Den mörka 

gåtan. Kärlek mellan kvinnor som litterärt motiv� beskriver huvudtematiken i Boyes 

                                                        
1 Gunilla Domellöf, I oss är en mångfald levande. Karin Boye som kritiker och prosamodernist (diss.Umeå; 
Stockholm, (1986), s. 142. 
2 Ibid., s. 144. 



författarskap. I den första läggs tonvikten på det oförlösta begäret som litterärt motiv, den 

senare koncentrerar på hur det lesbiska begäret gestaltas hos samtidens kvinnliga författare.  I 

artikeln ��Vill möta livet vapenlös.� Genusmönster hos Karin Boye� i Parnass nr 1 (2005) 

fokuserar Svanberg den psykoanalytiska influensen hos Boye. I denna artikel har jag 

framförallt tagit fasta på hur Svanberg menar att Boye var inspirerad av Alfred Adlers 

psykoanalytiska teorier, till vilket jag återkommer senare i uppsatsen.  

      Camilla Hammarström gör i Karin Boye (1997) gör en läsning av författarinnan där hon 

väver in biografiska fakta med en textorienterad attityd. Hammarström leds snarare av den 

fascination texterna väcker än att formulera nya slutsatser.    

      Barbro Gustavsson Rosenqvists Att skapa en ny värld. Samhällssyn, kvinnosyn och 

djuppsykologi hos Karin Boye (1999) betonar djuppsykologins betydelse för Karin Boye. Här 

fokuseras Boyes sista roman Kallocain (1940) som Gustavsson Rosenqvist menar formulerar 

Boyes uppfattning om samhällsbygget och kvinnorollen, samt Boyes influenser av 

psykoanalysen. Eftersom denna avhandling endast behandlar Kallocain och dessutom är alltför 

biografiskt präglad, har jag inte funnit någon användning för denna analys i min uppsats.   

      Monica Morén beskriver i �Lyrikens underjordiska språk. Om Karin Boyes världsbild�, i 

Modernitetens ansikten. Livsåskådningar i nordisk 1900-tals litteratur (2001), hur Boye 

använder lyriken för att gestalta en inre psykologisk-existentiell process. Morén påvisar hur de 

psykoanalytiska idéerna gjorde ett djupt och bestående intryck på Boyes föreställningsvärld.  

   

3. BAKGRUND:  Kris och samtiden 

Kris 

I centrum för berättelsen står den tjugoåriga Malin Forst som under ett läsår på 

lärarinneseminariet genomgår en allvarlig religiös kris. Till en början är Malin en entusiastisk 

kristen och hänger sig åt sin innersta önskan att överlämna sig fullständigt åt Gud. Hon ber i 

kraft av denna vilja att �bli till intet�, att bära fram �sin vilja som offer� i det att allt blir �helat 

och renat�. (s. 12) Men med ens är det som om den inre splittringen mellan kropp och själ inte 

längre går att skilja åt. Det som till en början kunde kontrolleras under en obotlig kristen tro 

blir successivt svårare att bemästra: Hon rörs av en längtan hon är oförmögen att formulera, 

som finns där men framstår som en ordlös gåta, farlig att komma nära.  

     Krisen invaderar Malin och tillvaron blir en kamp för att upprätthålla gränsen mellan det 

inre och det yttre. Språket tycks vara utom räckhåll och framstår snarare som en obarmhärtig 

dom gentemot Malins förvirrade inre. Det enda uttryck som står till förfogande är gråten.  



Fylld av skuld, skam och en intensiv vilja till självplågeri försöker hon uthärda dagarna på 

seminariet. Då varken bön eller hårt arbete leder till någon lösning upplever hon sig vara på 

andra sidan om Gud � som det onda utan identitet.  

      Men ur den �eviga fördömelsen� växer en svag strimma till självhävdande vilja; det finns en 

röst inom henne hon inte längre vill tysta, en röst som vill tala ur den egna erfarenheten och ur 

det egna seendet. Malins blick fastnar en dag i klasskamraten Siv Lindvalls nacke och plötsligt 

sker förlösningen. Hennes inre sökande förankras i passionen för en annan kvinna, där 

kunskapen om världen tar form genom en ny insikt om förälskelsens skaparkraft, om den 

omvälvande potentialen i linjernas och formernas språk. Trots att kärleken inte kommer till 

explicit uttryck tar den form som en skapande hållning inom Malin � en princip och livgivande 

gnista som bygger en bro mellan de driftstyrda skikten och begreppsvärlden.  

      Kris betonar de grundläggande beståndsdelarna av Nietzsches övermänniskoideal, där 

Boye driver en uppbrytande fordran av alla metafysiska sanningsanspråk genom att placera den 

skapande människan i centrum. Siv innebär ett jag-uppror helt i modernistisk anda, en resning i 

språket mot det borgerliga samhällets patriarkala ordning. Det som i Kris utkristalliseras som 

�Siv� bottnar i grunden i en kunskapsteoretisk fråga: Hur strukturerar vi våra sinnesintryck? 

Utifrån vilken grund härleder vi sanning? Som jag kommer att visa längre fram går Kris i 

dialog med Nietzsches språksyn, där språket ses i själva sitt grundmaterial som retorisk och 

figurativ. Insikten om att sanningen måste bana väg genom språket ställer den litterära texten i 

centrum för denna fråga. Vad Kris ytterst tycks arbeta med är inte att framställa det sanna jaget 

och den sanna rösten, utan hur sanningen om jaget kan förverkligas inom den slutna 

hermeneutiska struktur som romantexten själv utgör.  

      I nedanstående avsnitt kommer jag till att börja med att kortfattat placera in Kris i den 

samtida kulturdebatten och utifrån Gunilla Domellöfs forskning beskriva hur Kris mottogs av 

kritikerna i dagspressen. Här kommer jag även att beskriva Boyes litteratursyn utifrån de essäer 

hon skrev för den psykoanalytiskt orienterade tidskriften Spektrum. 

 

1930-talets litterära miljö 

När Kris kom ut 1934 var det i en tid av stark reaktionär stämning. Ett år tidigare hade Hitler 

övertagit makten i Tyskland och Sverige var påtagligt influerat av nazisternas sundhets- och 

familjeideal. Domellöf menar att Hitler bara några månader innan Kris gavs ut i sitt nürnbergtal 

hade förkunnat förnuftet som varandes mannens främsta egenskaper och känslan kvinnans. 

Domellöf skriver: �När Karin Boye väljer en djärvt experimenterande form i Kris gör hon det i 



medvetande om de hårdnande fördomarna, människoförminskningen och livsföraktet i 

samtiden. Hon väljer att i själva det konkreta språkbruket visa vad det innebär att ta orden 

(tecknen, ytan, masken, skenet) för sanning och verklighet i stället för att se vad som ligger 

bakom och ger orden innebörd.�3  

      30-talets litterära miljö domineras av primitivism och sexualmystik med Arthur Lundkvist 

som förgrundsgestalt. Psykoanalysen hade fått ett stadigt fäste i Sverige och fick en betydande 

plats i debatten om uppfostran, kristendom, sexualmoral och modernismen inom konst och 

litteratur. Domellöf skriver att Sveriges kulturliv fortfarande dominerades av en ideologisk 

humanistisk tradition som även utgjorde huvudfåran inom den litterära kritiken. Samtidigt som 

en förändring var på gång inom litteraturen, där psykoanalysen räknades som en del i 

nyupptäckten av människan, präglades litteraturkritiken fortfarande av en idealistisk 

traditionalism.4   

      Samtidens offentliga debatt utmärktes av sexualpolitiska diskussioner som förnyade 

frågorna kring den kvinnliga sexualiteten och kvinnans plats inom kulturlivet. Kvinnorörelsen 

växte sig starkare men mötte hårt motstånd av de konservativa krafterna inom kultureliten.  

      Det som stiger fram som ett signum för mellankrigstidens kvinnliga författare i Sverige är 

att de på olika sätt ägnar sig åt begärets problematik; att ifrågasätta den rådande kvinnosynen 

och den manliga blicken när det gäller begärets uttrycksformer. Den manliga primitivistiska och 

övermänskliga kvinna, synonym med vajande sädesfält och grönskande kullar, återförs hos 

Moa Martinson till en verklig kvinna, sinnlig och begärande, med en kropp märkt av 

barnafödande och arbete.5 I Agnes von Krusenstjernas romaner möter vi en öppet formulerad 

sexualitet, där begären inte finner sig i den heterosexuella normen utan överträder alla gränser 

för det �tillåtna�. När de två sista volymerna i Agnes von Krusenstjernas von Pahlen-serie hade 

bemötts med kompakt tystnad i pressen gick Boye i artikeln �Då vinden vänder sig� 

(28.1.1934) till hårt angrepp mot vad hon såg som en kulturell repression. Hon liknar klimatet i 

Sverige med Nazi-Tysklands censur och bokbål. Vad Boye ansåg att det hela handlade om var 

att reaktionen hade kommit � reaktionen som visar att von Krusenstjernas böcker talar om att 

familjen som institution är stadd i upplösning och följaktligen den moral som den 

                                                        
3 Ibid., 213 f. 
4 Gunilla Domellöf, �Det erotiska frigörelsen i Karin Boyes roman Kris�, Kvinnovetenskaplig tidskrift, 4 
(Stockholm, 1995), s. 39 f. 
5 Ebba Witt-Brattström, �Det kvinnliga begäret och modernismen�, Moa Martinson - Skrift och drift i 
trettiotalet (Stockholm, 1999), s. 256-270 



heterosexuella normen vilar på.6 Denna artikel blev inledningen på den så kallade 

Krusenstjerna-fejden. I en ledare i Svenska Morgonbladet gick man två dagar senare till attack 

mot båda dessa författarinnor, mot deras �samhällsvidriga� hållning, deras sätt att �plädera för 

familjelivets upplösning.� Här rekommenderades de åtgärder som redan genomförts i 

Tyskland: �Man kan förstå den bitterhet som i Tyskland vällt fram mot all denna dekadenta 

förförelselitteratur med eller utan marxistisk hallstämpel, en bitterhet som kommit folk att 

samla ihop och offentligen bränna på bål hela högar av detta ruskiga skräp.�7    

     Även Karin Boye lyfter alltså fram begäret som en motröst till den heterosexuella normen, 

men mer än att skildra kärleken i konkreta bilder är hon upptagen av att söka ett litterärt 

uttryck för spänningsfältet mellan det rationella och det irrationella. Kris blir den första svenska 

romanen som behandlar homosexualitet och som är skriven av en kvinna som självt valt att 

leva som lesbisk.8 Bakom sig hade Boye en psykoanalytisk behandling i Berlin, en stad som vid 

denna tid hade en utvecklad gaykultur där hon öppet kunde leva ut sin homosexualitet. Camilla 

Hammarström skriver att Boye emellertid i efterhand har fått kritik för att hon inte lika öppet 

skrev utifrån en homosexuell erfarenhet och detta, menar Hammarström, hade förmodligen 

med tidens lagstiftning att göra. Homosexuellt umgänge stämplades fram till lagändringen 1944 

som en kriminell handling. Ändringen i lagen innebar att man upphävde straffpåföljden och 

införde en patologisk definition på homosexualitet. Hammarström menar att den viktigaste 

orsaken snarare var att hon ville nå ut till en så bred läsekrets som möjligt � en möjlighet som 

pekar såväl mot litteraturideologiska som ekonomiska skäl.9 

 

Karin Boyes litteratursyn 

Genom en rad polemiska essäer i tidskriften Spektrum positionaliserar sig Boye som en 

förkämpe för en psykoanalytiskt orienterad litteratursyn. I �Om litteraturkritik� (nr 2. 1932) 

kritiserar hon traditionalismen inom kritikerkåren och belyser en annan typ av kritik, som 

snarare än att utgå från �konstnärlig betygssättning� ska främja den egna upplevelsen av 

läsningen. En kritiker som visar vilken personlig insikt läsningen har givit. I �Dagdrömmeriet 

som livsåskådning� (nr 1. 1931) fokuseras ytterligare distinktionen mellan värden och den 

                                                        
6 Karin Boye, Det hungriga ögat. Journalistik 1930-1936. Recensioner och essäer, urval och red. Gunnar Ståhl 
(Stockholm, 1992), s. 111-116. 
7 Birgitta Svanberg, �Den mörka gåtan�, Nordisk kvinnolitteraturhistoria 3, huvudred. Elisabeth Møller 
Jensen, svensk red. Ebba Witt-Brattström (Höganäs, 1996), s. 357.  
8 Ibid., s. 434. 
9 Camilla Hammarström, Karin Boye (Stockholm, 2001), s. 126-127.  



sinnliga upplevelsen.  

      I �Språket bortom logiken� (nr 6. 1932) utvecklar Boye tankarna om en litteratursyn som 

försöker bryta med den idealistiska kunskapsmodellen. Även här för hon fram psykoanalysen 

som grundläggande för en ny förståelse av litteraturen. Det är genom diktverkets 

�underjordiska betydelsevärld� � det �hemliga och personliga språket innanför det logiska� � 

som Boye menar att vi kan finna gemenskap med en diktares verk. I mötet mellan läsare och 

text är det just detta som avgör om diktverket har förmåga att gripa tag i läsaren eller inte. 

  

Allmängiltigheten i vårt symbolspråk har egentligen först klarlagts av 

psykoanalysen. Den har visat, hur allt vi gör, allt vad vi säger och allt vad vi tänker 

är fullt av detta symboliska språk, att vi alla går omkring som diktare i mindre 

skala, kunde man säga. Vidare att vars och ens symbolspråk inte är godtyckligt 

valt, utan har kommit till efter bestämda lagar och fungerar efter bestämda lagar. 

Slutligen att våra personliga språk inte är så utan beröringspunkter som man skulle 

tro: vad som hos en är en urskog, finns i alla fall hos oss andra som frö, som grodd, 

kanske som ett helt underjordiskt träd.10  

 

Boye menar att litteraturkritikens uppgift är att placera litteraturen i ett dynamiskt förhållande 

till det mänskliga livet. Den rationella förklaringsmodellen måste inlemma det icke-rationella; 

kritiken måste se att det finns irrationella och driftstyrda skikt som påverkar våra 

föreställningar och vårt handlande. Det är så litteraturkritiken blir radikal. �Blundar man för 

denna utvidgning av vårt kunskapsområde � för att slippa rubba traditionens cirklar � innebär 

det, att man frivilligt ställer sig på sidan om utvecklingen.� 11    

      I �Rädslan och livet� (nr 9-10. 1932) återfinns tankar om förhållandet mellan 

meningssammanhang och den driftstyrda människan. Boye menar att viljan att veta handlar om 

att tränga undan sin okända urgrund till förmån för begrepp och tankesystem. Med detta 

förtvinar den fruktbara hållningen gentemot världen, den hållning som värdesätter tingen efter 

deras verkningar och inte efter deras namn. Den fruktbara attityden handlar enligt Boye istället 

om att hysa tillit till den verklighet man inte helt och hållet känner, men trots detta kan göra till 

sin. Den rationella säkerheten bottnar i en rädsla för det okända och ur rädslan föds den 

ofruktbara attityden gentemot tillvaron, som enligt Boye leder till den levande döden. Liv 

handlar om nyskapelse för Boye. �Inte av yttre ting � de är bara synliga tecken på de inre 

                                                        
10 Boye,1992, s. 31. 
11 Ibid., s. 36. 



förloppen och kan också vara döda upprepningar � utan av nytt liv.�12  

 

Mottagandet av Kris 

Enligt Domellöf utgick samtidskritiken från två olika tolkningar när det gäller Kris. Antingen 

uppfattades romanen �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 också tolkades Kris �som en kvinnlig 

bekännelseskrift av självbiografisk karaktär.�13 Båda dessa tolkningar, visar Domellöf, utgick 

från �expressionsestetiken�. Kritikerkåren 1934 arbetade följaktligen med begrepp och 

definitioner som undergrävde möjligheten att utläsa det överskridande i formexperimenten. 

Mottagandet av Kris är exempel på motståndet (eller oförmågan) att tänka utanför sina 

råmärken av uppsatta litterära kvalitetsvärden.            

      Ett exempel på det första kriteriet av ovanstående tolkningspraxis ser vi hos Ivar Harrie, 

som i Ord och Bild skriver att Boye i Kris har uppnått en väsentlig livstolkning och skapat stor 

konst. Huvudpersonens väg går från ett förstelnat religiöst ideal till ett annat livgivande. Harrie 

ser att det är genom kärleken till Siv som Malin vinns till livet, en kärlek som inte har med 

erotik att göra; �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.�14    

      Anders Österling lyfter fram formen när han i Svenska Dagbladet beskriver den som �en 

metodisk företagen sprängning av hela den traditionella romanformen�. Han menar att den 

psykologiska fallbeskrivningen, som förenas med dialogiska avsnitt och drömvisioner, i  

förstone kan te sig �alltför sinnrik och vidlyftig� för att gestalta seminaristens frigörelse. 

Österling frågar sig: �Lönar det sig verkligen att sätta himmel och jord i rörelse för så lite?�.15 

Domellöf skriver: �Trots att han finner kompositionen ofärdig, anser Anders Österling att 

Karin Boye �har det etiska allvaret på sin sida�, hennes ambitiösa bok är själv svaret på frågan. 

Med hjälp av författarintensionen som avgörande värderingskriterium återför Österling 

romanen till expessionsestetikens normerande läsart och kan formulera kritik av den.�16 

Domellöf menar att Österling i och med detta inte förmår acceptera det positiva värde som 

Boye lägger in i Malins förvandling. �Den överspända kvinnotyp, som står i centrum, kan 
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enligt Anders Österling inte åberopas för ett så principiellt ställningstagande.�17           

      De ledande litteraturkritikerna, menar Domellöf, �lade en personlighetsvärdering av 

författaren till grund för den estetiska bedömningen.� Därmed kunde Anders Österling använda 

ord som �överspänd kvinnotyp� i sin beskrivning av huvudpersonen Malin; �en sjuk, hysterisk, 

livsoduglig individ, extremt självupptagen både som kristen och icke-kristen.�18   

     Kris ses varken som konkret eller klar av Olle Holmberg i Dagens Nyheter, som han 

tillskriver �en viss brist på spänstighet och muskulatur och humorns objektivitet i själva stilens 

rytm och metaforer�.19 Det samlade intrycket är, menar Domellöf, att samtidskritiken utgår 

från ett kriterium som Mary Ellman definierat i Thinking About Women; böcker skrivna av 

kvinnor behandlas som om böckerna själva var kvinnor.20  

     Den andra typ av tolkning som Domellöf menar präglar kritiken handlar om hur den beaktas 

som �bekännelseskrift�. Här tillskrivs �tendensen� den största betydelsen. Sjuklighetsaspekten 

accentueras och erotiken, som förnekats i de idealistiska tolkningarna, poängteras. Alf Kåre 

skriver i Arbetaren att Kris är �utomordentligt välskriven och har förtjänster på det litterära 

planet�. Ändå gör den ett pinsamt intryck när �man genomskådat andemeningen och den 

tarvliga tendensen�. Kåre skriver: �Någon mer försåtlig och grundfalsk advokatyr eller någon 

osundare i fråga om snedvriden, primitiv livssyn får man leta efter i våra dagars litteratur.�21 

Malte Gleibing uttrycker sig mer explicit när han i Skånska Dagbladet skriver att han inte har 

ord nog att beskriva hur dåligt han tycker Karin Boyes försök är att behandla frågan om �de 

inverterade kvinnornas problem�. Karin Boye, menar Gleibing �går som katten kring het gröt 

och med pinsam aktsamhet försöker hålla sig på den auktoritetsfastställda �anständighetens� 

gräns utan att överskrida den�.22  

     Domellöf visar på några tolkningar som skiljer sig från huvudlinjen som presenteras ovan. 

Kjell Strömberg jämför den kris som Boye presenterar 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�23. Strömberg lyfter alltså fram 

Malins utvecklingsprocess som en mänsklig angelägenhet och inte som partikulär och kvinnlig. 
                                                                                                                                                                             
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 Domellöf,1995, s 37. 
19 Domellöf,1986, s. 41. 
20 Ibid., s.42. 
21 Ibid., s. 41. 
22 Ibid. 



      I Lunds Dagblad gör signaturen A-L K språkarbetet till utgångspunkt för tolkningen. 

Förnyelsen av romanens formspråk knyts till den internationella utvecklingen, skriver 

Domellöf, där �stilen skall vara en tillämpning av den nya kunskapen om människan, som 

psykologin givit.� Skrivsättet exemplifieras med Virginia Woolfs prosateknik, men när det 

gäller Kris anser kritikerna att Boye inte lyckas förverkliga den �stilistiska nymodigheten�. A-L 

K anser att dialogerna, de lyriska avsnitten och drömscenerna bara flätas in mellan �stycken av 

ordinär berättelse�.24     

 

 

4. KRIS � EN PSYKOANALYTISK LÄSNING 

Jaget i texten  

Trots den självbiografiska utgångspunkten kan Kris ses som en roman som problematiserar 

frågan om jaget; jaget är texten och utgör dess tema. Utgångspunkten för analysen är alltså att 

visa hur romanen är komponerad för att understryka förhållandet mellan jaget och språket och 

hur texten bär på en grundläggande självkommenterande diskurs utifrån grundansatsen om 

språket som �metall� och �lögn�.  

      Kris hänvisar med olika medel till sig själv som text och jag menar att den ständigt 

förekommande metallsymboliken pekar på en dialog med den nietzscheanska värdefilosofin och 

språksynen. Bakgrunden till detta resonemang handlar om sanningsbegreppet, något som enligt 

Nietzsche är en retorisk skapelse och därmed något oåtkomligt inom språket självt. Sanningen, 

menar Nietzsche, �är illusioner som man har glömt att de är just illusioner, metaforer som 

slitits ut och blivit kraftlösa, mynt, vars bild slitits ner och blivit till metall, och som därför inte 

längre betraktas som mynt.� Kris genomströmmas av metallsymboliken, vilket i sammanhanget 

knyter an till den yttersta grundmaterien i språket: det figurativa språket och viljan till sanning. 

Språket är ur detta perspektiv retorisk till sin natur, dess troper och figurer ses som 

förutsättningen för språkets sätt att fungera. Frågan inställer sig: hur kan man överhuvudtaget 

tala om jaget utifrån denna figurativa och tropologiska syn på språket? Och vad skulle detta du 

vara, som i romanen framträder i samma ögonblick som ett subjekt ger sig till känna?  

      Kris utmynnar i en formulering av det konstnärliga jaget � en individuell �röst� som skapar 

sig själv och där texten blir mediet för denna skapelseakt. Rösten kan därmed beskrivas som 

den trop i texten som ger uttryck för den talande individen, det unika sättet att formulera 
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orden, och i läsningen den stämma som genljuder inom läsaren i mötet med orden. Men rösten 

är även ett uttryck för makten och den ideologiska vilja som driver diskursen. För jaget i texten 

handlar det om att hitta ett specifikt sätt att formulera �sanningen� om det jag det framställer � 

ett sätt som talar utifrån en specifik erfarenhet av att ta plats inom den språkliga ordningen som 

konstnär och kvinna. Med utgångspunkt från Julia Kristevas subjektsteori ska jag visa hur jaget 

i texten framträder genom att det vänder sig mot sina egna betingelser. Hur det söker sig in 

mot sin egen skapelseprocess som språkligt subjekt.  

 

Det kluvna subjektet 

Kristeva talar om det litterära subjektet som ett subjekt i process, där termen process ska 

förstås som både en uppgörelse och en utveckling.25 Enligt Kristeva rymmer språket en 

kroppslighet som stammar från en tidig preverbal kommunikation med moderskroppen, en 

dimension som blir särskilt tydlig i den litterära texten. Med utgångspunkt från Jacques Lacans 

psykoanalytiska subjektsteori menar Kristeva att språket konstituerar subjektet, men även 

klyver det. Det står i ett dialektiskt förhållande med den språkliga lagen och en bortträngd 

driftstruktur då en gryende subjektivitet tog sin början; mellan det symboliska och det 

semiotiska, mellan moderskroppen och Faderns Lag. Kristevas teori betonar på ett annat sätt 

än Lacans de konsekvenser som barnets avskiljningsprocess från modern får inom den 

språkliga ordningen och meningsproduktionen.  

      För Lacan sker ett avgörande steg i barnets utveckling (omkring 6 månaders ålder) då 

symbiosen med modern avbryts och det träder in i �spegelstadiet�, ett stadium som är 

avgörande för barnets förmåga till  psykisk representation. I den återspeglade bilden upplever 

det sig som en integrerad helhet, där alla kroppsdelar ingår i en och samma kropp � en 

kroppslig och psykisk integrering som det i själva verket ännu inte äger. Spegelbilden 

framkallar ett jubel och barnet tar den för sanningen om sig själv. Det centrala i denna fas är 

den narcissistiska identifikationen och från och med nu är subjektet fjättrat vid den spegelbild 

som omvärlden håller fram inför det. I denna primära narcissism handlar det i själva verket om 

ett misskännande av det verkliga förhållandet, som är �ett barn styrt av drifter och med 

outvecklad motorisk förmåga�.26 Subjektet är dömt till detta fundamentala misskännande som 
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är en ofrånkomlig förvrängning av subjektets förståelse av både sig själv och sin omgivning. 

Det blir skilt från vad Lacan kallar det reala � �den talande kroppens mysterium�, �det 

omedvetnas mysterium�.27  

       Vägen in i språket, in i den symboliska ordningen, eller Faderns Lag, sker genom den 

symboliska kastrationen, det vill säga den oidipala processen.28 Oidipus handlar om hur det 

träder in en tredje instans mellan barnet och modern, det vill säga fadern (den symboliske 

fadern) som betecknar �faderns nej� och �faderns namn�. Detta nej ska förstås som 

incestförbudets universella regel, �som den lag som påbjuder att barnet måste acceptera att 

avstå från sitt exklusiva krav på moderns kärlek och etablera sig som talande subjekt.�29 Detta 

medför samtidigt, förklarar Carin Franzén, �en grundläggande klyvning av subjektet i en primär 

men nu bortträngd psykisk verklighet och ett jagmedvetande som etablerats i och med språket 

och kulturen.�30 Upplevelsen av förlorad syntes med moderskroppen lever alltså kvar och i 

denna känsla av brist riktas nu begäret mot språket, mot den Andre.  

      Kristevas teori förskjuter fokus till en ännu tidigare fas genom att lyfta fram ett annat skikt 

av undanträngda begär som har avgörande betydelse för betydelseprocessen. Det handlar om 

en preverbal och driftladdad kommunikation barnet har med modern (före 6 mån ålder då 

Lacan menar att spegelstadiet träder in). Franzén skriver: �När moderns bröst, leende och 

blick, när lukter, ljud och ljus återkommer som hållpunkter för barnet, när det känner igen dem, 

jublar det kanske inte men det skrattar.�31 Det är denna kommunikation som ger upphov till det 

Kristeva kallar det semiotiska, en dimension som inte ryms inom språkets syntaktiska och 

semantiska funktioner men visar sig i rytmer och genom klangen i språket. Det semiotiska och 

symboliska är oskiljaktiga i betydelseprocessen � subjektet är både symbolisk och semiotisk � 

även om den ena i vissa fall dominerar över den andra. Teckensystemen (oavsett om det 

handlar om musik, teori eller poesi) uppbärs av dialektiken dem emellan.32  

                                                                                                                                                                             
1995), s. 25. 
27 Ibid. 
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      Kristevas subjekt är liksom Lacans kluvet, men hos Kristeva skapar denna klyvnad som jag 

tidigare nämnde en process � en möjlighet till utveckling och förändring av både språkliga och 

psykiska strukturer. Den primära narcissismen ser Kristeva som en psykisk struktur med tre 

grundpoler. Det handlar dels om att de driftimpulser, som från början var riktade mot 

moderskroppen (bröstet, värmen, den kroppsliga närheten) plötsligt vänds mot ett förkastande 

av något som tycks hota och uppsluka barnet. Det Kristeva kallar abjektion handlar just om 

denna fas då subjektet med största häftighet stöter bort modern och spottar ut maten som 

erbjuds. Barnet, som ännu inte är ett subjekt, stöter bort något som ännu inte konstituerats som 

objekt. Gränsen mellan det yttre och inre är således inte fastställd och barnet spottar ut sig själv 

i samma rörelse som det försöker upprätta sig med. Denna avskiljningsfas skapar möjligheten 

att lämna det symbiotiska tillståndet och söka fadersinstansen. Det som sker är att barnet riktar 

sin identifikation mot det modern begär, det vill säga barnet upptäcker att modern begär något 

mer utanför symbiosen. Franzén skriver: 

   

I subjektets individuationsprocess tar den Andre moderns plats när ordet mamma 

ersätter hennes kroppsliga närvaro. Detta leder till att när människan talar handlar 

det inte bara om kommunikation utan också om begäret efter ett tillstånd av 

fullkomlighet som minner om den symbiotiska relationen till modern.33   

 

Den Andre34 är alltså en position utifrån vilket subjektet orienterar sitt begär. Det utgör den 

språkliga belägenhet där subjektet både förstår sig själv och världen.  

      Med olika stilmedel uttrycker Kris ett jag som med språkets hjälp söker befria sig från dess 

betvingande makt över kropp, känslor och tänkande. Jaget uppvisar ett försök att skapa 

mening utöver det teckensystem som den själv är en del av och etablera ett nytt förhållande 

mellan jaget och den Andre. Det handlar därmed om att sätta jagets konfrontation med sina 

egna betingelser i fokus och hur det inom textens hermeneutiska värld omskapar sig själv. 

Denna möjlighet ställs till ritens dynamik; den rituella dynamiken skapar 

betydelseförskjutningar inom textens fiktiva värld som i sin tur leder fram till krisens (tillfälliga) 

lösning. Som jag kommer att visa utformas �Siv� successivt till en dynamisk metafor för denna 

textuella och rituella omstrukturalisering av jaget och den Andre. 

       

                                                                                                                                                                             
Brattström (Stockholm, 1990), s.116. 
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5.  TEXTENS STRUKTUR 

Grundansatsen för �tillblivelsens dialogiska struktur� 

Med utgångspunkt från de idémässiga grunderna som Domellöf presenterar kommer jag att 

driva frågan vidare kring jaget och hur jaget i texten söker sig fram mot det jag kallar 

�tillblivelsens dialogiska struktur�. Denna struktur innebär ett försök att omformulera 

grunderna för den könspolära logik som konstitueras av ett snitt mellan det symboliska och det 

semiotiska. Som även driver jaget att söka de gränsområden där jaget konfronterar närvaron av 

något diffust och obestämbart, och som framträder som något utanför den språkliga ordningen.  

      Malins auktoritetsuppror rör sig på flera nivåer samtidigt, där det mest iögonfallande  

naturligtvis är hur de tematiskt och formmässigt knyter an till varandra. Men under textytan 

formas en annan värld � en värld som söker förutsättningarna för jaget som ett talande och 

skapande subjekt. Kris handlar i denna kontext om det textuella jagets kris, där det entydiga 

förhållandet tecken-betecknande inte längre tycks kunna innefatta jagets fulla upplevelse av sig 

själv.  

      �Rösten� tar i denna kontext form som text, det vill säga som �befriad� från den 

talsituation och den värld som talet refererar till. Med utgångspunkt från Paul Ricoeur 

beskriver Jan Holmgaard texten som en �icke-transparent struktur�, som upprättar 

representationen på sina egna premisser: �orden slutar att utplånas inför tingen; de skrivna 

orden blir ord i sin egen rätt.�35 Ricoeur skriver: 

 
I denna �oavgjordhet�, där referensen är uppskjuten, hänger texten på sätt och vis i 

luften. Den är utanför världen och utan värld. Varje text är - i kraft av utplånandet 

av förhållandet till världen - fri att träda i relation med alla andra texter som 

ersätter den omgivande verklighet det levande talet visar på. 

    Detta förhållande mellan texter - som utplånar den värld om vilken man talar - 

skapar texternas kvasivärld, det vi kallar litteraturen. 36  

 

Ricoeur menar att det blir läsningens uppgift att i egenskap av tolkning göra referensen verklig. 

Liksom Malin bearbetar de olika typer av röster som frambringas inom romantextens fiktiva 

värld, fullbordar det textuella jaget sig själv genom att lyfta fram bearbetningen och inbjuda 

                                                        
35 Jan Holmgaard, Jaget i texten (diss. Stockholm, 1998), s. 14. 
36 Paul Ricoeur, Från text till handling. En antologi om hermeneutik (Stockholn/Stehag, 
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läsaren till tolkning. Det gäller för läsaren att �lyssna av� det semiotiska skiktet i läsningen, 

vilket möjliggör för en kommunikativ akt där läsarens egen textuella värld sätts i rörelse.37 

Texten tematiserar med andra ord sin egen tolkningsbarhet, det vill säga sin möjlighet att inom 

textens värld söka nya semantiska utvägar. 

     Krissituationen i romanen handlar om ett misskännande av språkets förmåga att formulera 

ett �sant� jag. Utifrån detta perspektiv söker texten alltså efter vilka möjligheter som finns 

inom romanens hermeneutiska värld att framställa ett �befriat� jag. Denna möjlighet är den 

rituella struktur som låter motsatsparen förenas och som ständigt omskapar förhållandet jag-du 

genom läsaren. 

 

Metafor/metonymi 

Kris är strukturerad utefter en narrativ linje med inslag av olika typer av framställningsformer. 

Till största delen utgörs romanen av prosa, där lyriska avsnitt, drömsekvenser, fiktiva brev och 

dagboksanteckningar av seminariekamrater, fiktiva läsarkommentarer samt religiösa och 

filosofiska diskussioner mellan representanter för olika åskådningar bildar imaginära världar 

inom det narrativt strukturerade jaget.  

     Malin träder in i krisen, förälskar sig och lyckas slutligen träda ur krisen med en ny hållning, 

mot verkligheten och språket. Mellan dessa punkter, mellan denna till synes narrativa och 

linjära berättelse som bringar enhet åt �fallet Malin�, finns en struktur som leder oss åt ett 

annat håll: i texten finns en nivå som motsätter sig inordningen under en auktoritär berättare 

och skapare. Med utgångspunkt från detta resonemang (som jag kommer att visa i analysen) 

ser vi hur texten formulerar en annan �berättelse� där jaget intar en handlande och skapande 

position. Vi ska för ett ögonblick titta närmare på hur Jonathan Culler i The Pursuit of Signs 

beskriver hur Nietzsche dekonstruerar narrationens orsakssammanhang.  

      Inom en berättelse ställs vi till att börja med inför en händelse som producerar en verkan 

och utan denna verkan skulle ingen narration komma till stånd. Med Kris som exempel skulle 

diskussionen kunna beskrivas på följande sätt: Malin blir kär i Siv och Malin ser på med en 

förändrad blick. Här skapas ingen rörelse mellan det ena ledet och det andra, och följaktligen 

utgör den ingen narration. Men däremot om vi säger: Malin blir kär i Siv vilket leder till att 

Malin ser på tillvaron med en förändrad blick skapas en verkan i förhållande till det första ledet. 

Denna rörelse söker i sin tur sig fram mot ett meningssammanhang där båda leden uppgår i en 
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sammanhängande enhet. Culler skriver:  

 
[F]irst, there is cause; then, there is effect; first a mosquito bites one�s arm, then 

one feels pain. But, says Nietzsche, this sequence is not given; it is constructed by a 

rhetorical operation. What happens may be, for example, that we feel a pain and 

then look around for some factor we can treat as the cause. The �real� causal 

sequence may be: first pain, then mosquito. It is the effect that causes us to produce 

a cause; a tropological operation then reorders the sequence pain-mosquito as 

mosquito-pain. This latter sequense is the produkt of discursive forces, but we treat 

it as a given, as the true order.38  

 

Jag kommer inte att diskutera narrationens logik, vilket skulle kräva en alldeles egen 

undersökning. Vad som är intressant att se är emellertid på vilket sätt jaget blottas som en 

berättelsestruktur. Den slutliga förlösningen i romanen skulle utifrån denna diskussion i själva 

verket föregå krisen, där jaget återberättar en händelse och följaktligen skapar sig själv som en 

narration. När vi blottar denna nivå i texten kan vi uppmärksamma de underliggande och 

kontrasterande nivåerna i textens betydelsebearbetning av sig själv. På så sätt framträder 

begäret efter mening (förskjutningen) i förhållande till sökandet efter i metaforens 

(förtätningen) temporära förlösning.  

      I �Two Aspects of Language and Two Types of Aphasic Disturbances� visar Roman 

Jakobson på de två operationer som uppbär allt språk. Språket opererar kring två poler; en 

selektionspol eller en metaforisk pol, och en kombinationspol eller en metonymisk pol. Dessa 

två förmågor som individen måste besitta för att skapa ett sammanhängande språk handlar 

alltså dels om val mellan språkliga enheter, dels om en kombination av dem.   

      Selektion innebär att val av ord och satser sker utifrån substitution med avseende på 

likheter och olikheter. Här sker en sammandragning av betydelseenheter till ett metaforiskt 

språk. Kombination betecknar förmågan att konstruera satser med avseende på närhet till ord 

eller satser, där kontexten kommer att bli avgörande för kombinerandet. Detta metonymiska 

förfarande innebär en utspridning eller kontextualisering av språket.39 

      Med Lacan knyts dessa troper till omedvetna processer, till Freuds termer förskjutning och 

förtätning; metonymin förskjuter språket medan metaforen förtätar det. För Lacan är språket 

både något som skapar subjektet och ersätter en grundläggande brist. Begäret framstår hos 
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Lacan som metonymisk, vilket betyder att språket aldrig kan uttrycka den upplevelse av vara-

brist som blev konsekvensen av dess separation från symbiosen med modern och identifikation 

med fadernsinstansen och språket.40  

      Även Kristeva talar om att det omedvetna (semiotiska) processerna förtätar och förskjuter 

det symboliska språket. Kristeva ser att språket handlar om att fylla en brist, men förskjuter 

fokus från metonymin till metaforen. Metaforens sätt att fungera och dess verkan i språket 

utgör en dynamisk relation mellan det talande subjektet och den Andre � ett sätt att söka 

upphäva den grundläggande bristen genom att det semiotiska tillflöde tar plats i tecknet.41  

Carin Franzén skriver att �[v]arje gång den primära identifikationens mekanismer aktiveras, 

vilket enligt Kristeva sker i förälskelsen, psykoanalysen och det konstnärliga skapandet, 

förflyttas våra känslor och drifter till det symboliskas domän och öppnar våra sinnen för att det 

bortträngda ska bli till nya ord, metaforer, kommunikation.�42 Man kan därmed säga att 

språket rör sig kring en metaforisk �längtan� � ett begär att benämna något bortom det 

symboliskas gränser.   

       Texten kan därmed sägas vara strukturerad utifrån dessa omedvetna processer. Med 

Jakobsons termer skulle handlingsstrukturen kunna sammanfattas enligt följande:  

Kombinationsaxeln strukturerar språket längs ett händelseförlopp. Kopplat till Lacans 

förskjutning innebär detta att subjektets begär efter mening framträder. Längs denna axel är  

texten bunden till den narrativa strukturens formulering av Malin; texten beskriver både 

handlingsförloppet och sinnestillståndet hos Malin utifrån dess narrativa kontext. Längs 

selektionsaxeln arbetar texten med en lyrisk framställning, som är bunden till handlingen men 

som driver texten mot en djupstruktur där motsättningen mellan subjekt-objekt blottläggs.  

       Romantexten i sin helhet (dess komposition) görs utifrån den psykoanalytiska tolkningen 

till en samverkande praktik mellan metonymi och metafor. Genom metonymin drivs jaget in i 

en narrativ struktur i ett begär efter att skapa mening kring sig själv. Genom metaforen drivs 

subjektet av en längtan efter försoning med språket och söker upprätta en ny förbindelse 

mellan jaget och den Andre.  

  

Liv/död 

Ett framträdande drag är hur texten organiseras kring olika motsatspar, såsom ljus/mörker, 
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yttre/inre, manligt/kvinnligt, Gud/Lucifer. Men det kanske mest grundläggande och avgörande 

motsatsparet för det textuella jagets utvecklingsprocess utgör liv/död. I sin begrundan över 

kalkens symboliska kraft resonerar Malin kring den kristna gemenskapens fundament: att leva 

och dö genom andra, att leva och dö för andra � ett mottagande och givande offer.  

 

Vi lever av andras död, av djur och växter som låter sitt liv, vi dör för att lämna 

våra atomer till stoff åt nytt liv [...]. (s. 7)  

 

I den kristna diskursen är människans liv ett fall ur den eviga tiden hos Gud. Tillvaron på 

jorden handlar om att ta på sig lidandet för att efter livet få leva i evig salighet. Och Malin är 

villig att möta �spikarna och törnekronan� � det väntande martyriet �, att utplåna egenviljan 

inför den Ende. Återlösningen går endast att nå efter jordelivet, i paradisets evighet och inte 

inom den lineära tiden.  

       Den omformulering av tiden som sker genom �Guds död� och som ingår i det 

övergripande rituella mönstret, kommer att lyfta fram döden som innesluten i livet. Döden 

bebor de grönskande bilderna i texten � det är i själva verket förutsättningen för att en ny 

livsinställning ska kunna formas.  

       Vad som sker inom Malin när den metafysiska värdegrunden rämnar är att gränserna för 

det som tidigare tycktes fast och självklart upphävs. Den tidigare entydigheten upplöses och 

tingen tycks �avslöja sin natur av tillfälliga och bedrägliga skenbilder på tingens yta�. (s. 134) 

Det som på ett semantiskt plan innebär ett nytt självuppgivande: att ge upp sig själv (dö) inför 

tecknet och möta det som diskursen trängt bort. När det �okända� tar plats mellan tecknet och 

det betecknande drivs texten in en rituell rörelse där liv och död uppgår i varandra. Den 

tidigare bortträngda men dock ständigt närvarande aspekten i ordet liv (den ständiga 

upprepningen av ordet liv blottar det bortträngda och onämnbara död) kommer att bli en 

avgörande beståndsdel inom principen �Siv�.  

       Utifrån ett freudianskt perspektiv skulle denna del av Siv bestå i ett bejakande av 

dödsdriftens olika manifestationer, det som det idealistiska värdesystemet enlig Boye trängt 

bort eller betecknar som det onda.43 Freuds tankar kring dödsdriften finns presenterade i 
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Bortom lustprincipen (1920) där utgångspunkten är att framställa dödsdriften som 

lustprincipen själva grundförutsättning. Freud menar att patientens ständiga återupprepande av 

traumatiska upplevelser beror på ett upprepningstvång. Denna grundläggande princip ser han 

som ett uttryck för en inneboende dödsdrift, vars mål är den totala spänningsbefrielsen och en 

återgång till ett oorganiskt tillstånd. Spänningsbefrielsen genererar lust och därmed står libidon 

och livsdriften, i dess ständiga behov av tillfredställelse, för den egentliga olusten.44    

 

Manligt/kvinnligt 

Som jag tidigare skrev menar Kristeva att den västerländska kulturen vilar på ett könsdualt 

fundament, som innebär att könen förhåller sig olika till den religiösa och politiska lagen 

(Faderns Lag). Kvinnan är utanför det sociala kontraktet � hon är �den andra sanningen, det 

outsägbara i det sägbara.�45 Detta betyder att språket rymmer en könspolär logik där mannen 

knyts till förnuftet medan kvinnan står för det irrationella � det som ordningen måste tränga 

bort för att fungera. Det mest iögonfallande temat i Kris utgör sålunda förhållandet rationalitet 

-irrationalitet. Vad texten ytterst tycks arbeta med är frågan kring hur vi kan nå en 

tillfredställande försoning av de tillsynes motsatta och könsbundna oppositionerna, som är den 

utgångspunkt kring vilket vårt sexuella begär kretsar och utgångspunkten för den position vi 

intar då vi uttrycker oss språkligt. Boye visar hur den patriarkala manliga positionen kuvar och 

tystar den kvinnliga. Tidigt i texten beskrivs hur Malin skapas genom kraftmätningen mellan 

Vit och Svart, två makter som på samma sätt som Nietzsches det apolliniska och det 

dionysiska, framstår som den betvingande formande viljan kontra den lika betvingande 

upplösande viljan. I avsnittet framställs RÖSTEN som den patriarkala ideologins allra renaste 

form, som driver sin vilja i sträng upptuktelse mot det driftstyrda och �det kvinnliga� i 

samhällsordningen. I texten beskrivs även hur modern tar form som ett ideal och en 

identifikation i Malins utvecklingsprocess: �Modern, den världsfrämmande, kuvade, som inte 

står det onda emot� och som �drar sig undan in i musikens värld.� (s. 37) Modern har ingen 

egen röst men står i förbindelse med det som är musiken och konsten, �som förrädiskt lockade 

en att släppa sans och behärskning och sjunka tillbaka i kaos med uppgivelsens och det 

måttlösas lättnad.� (s. 206) Som icke-språklig position har hon gjort gemensam sak med 

RÖSTEN och vill fördriva det som hos Malin ger sig till känna som det formlösa, det som 
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driver dem båda ur varandets ordning: �Är det brödet, som mor skär? [...] Vem eller vad är det 

egentligen hon skär, när hon lägger all sin kraft i kniven?� (s. 104) 

      Dualiteten mellan det rationella och det irrationella formuleras som två krafter inom Malin, 

där Malin 1 med sträng asketisk hållning försöker underminera den driftstyrda viljan inom 

Malin 2. Romanen går mot en successiv försoning mellan dessa två krafter, som i min läsning 

tar form genom den ständiga tillblivelsen av det textuella jaget genom läsaren. Även Malin 

�blir till� genom läsning och tolkning; genom en rad intertextuella möten konfronterar och 

identifierar hon skikt inom sig själv, som i sin tur för henne fram mot en ökad självförståelse.  

       Läsarfunktionen är därmed central för hela den textuella uppbyggnaden. Vad vi kan se, 

och som Birgitta Svanberg också poängterar, är att romanen tar form som en fortlöpande 

psykoanalys. Den psykoanalytiska situationen innefattar en överföringssituation � en ömsesidig 

gemenskap och identifikation mellan analytikern och analysanden � där även analytikerns 

undanträngda driftönskningar sätts i rörelse och involveras i analysprocessen. Jag utgår från att 

det är just denna gemenskap som Boye talar om när hon i �Språket bortom logiken� skriver 

om förmågan hos ett visst symbolspråk att röra vid det djupt personliga hos läsaren. Men här 

sker också något mer. Det handlar om hur det såväl i förälskelsen som i analysen sker en 

öppning i psyket. Ebba Witt-Brattström skriver: 

 

Freud är den första moderna människan, skriver Julia Kristeva i Histoires d�amour, 

som ser att kärleken är en läkningsprocess. I kärleksrelationen är psyket ett öppet 

system, förenat med och beroende av den andre. Enbart under dessa villkor kan vi 

förnya oss. Denna process kan också ske under en psykoanalys, som för Julia 

Kristeva är kärlekskuren par excellence. En kärleksfullt lyssnande analytiker förstår
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att allt tal egentligen handlar om kärlek - i meningen den primära narcissismens 

efterlämnade sår. 46 

 

Förälskelsen i Siv utkristalliseras som en funktion � som det uppflammande begäret efter 

språkets förnyelse: en kärleksakt mellan text och läsare. I denna skapelseprocess når jaget ner 

till de skikt av moderslängtan och -hat som en gång skapade förutsättningen för subjektet att 

bli självständigt och talande. Som senare gör det talande subjektet till konstnär � i en ständig 

längtan efter den förlorade modern. Den rituella rörelsen innebär i detta perspektiv en 

återkommande läkningsprocess, där moderskroppen ständigt aktualiseras i en vilja att förnya 

den språkliga lagen (faderns instans).  

 

Det rituella mönstret 

Ritens funktion i Kris är att skapa en ny grund för identiteten, att upphäva den abstrakta 

kristna reningsriten med dess diskursiva förankring i det �orena� och i syndbegreppet. Det 

gäller att omformulera offertanken; från självutplåning inom det universella lidandet, till 

självhävdelse och bejakande av bortträngda begär. Av detta följer att tiden måste omarbetas 

inom textens värld. Vi kommer att se hur det jag som formulerar sig i texten behandlar tiden 

som en medskapande dimension i textarbetet.   

      Kristeva ger i Fasans makt en kulturanalytisk beskrivning av hur riten fungerar i samhällen 

utan skrift. Riten har en strukturerande funktion, den är ett sätt att skydda sig mot både 

skräcken för och längtan efter att glida tillbaka in i Modern. Med abjektionsteorin som 

grundförutsättning visar Kristeva hur kulturer skapas genom att framställa det abjekta. Det 

abjekta är, som jag tidigare visat, ett hot mot enheten  och utgör det som subjektet stöter bort 

för att kunna forma en identitet � döden och det orena som förknippas med moderskroppen. 

Kroppsavfall är abjekta; menstruationsblod, kräkning, blod, slem. Och genom kräkning och 

avsmak för mat, smuts och avfall avlägsnar subjektet sig från det orena. Frånstötningen har 

därmed en betydelse både för individen och kulturen � det utgör en nödvändighet för att 

upprätthålla den symboliska ordningen.  

       Orenhetsriter används till att markera gränser och att avvärja hotet från den kvinnliga 

kroppen. Kristeva menar att genom den judisk-kristna monoteismen blev orenhetsriten 

institutionaliserad genom Ordet: Ordet blev ett sätt att kontrollera begäret, att förbinda 

kroppen med orenhet och att reglera det moderliga under Lagen. Genom monoteismen 
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förnekades driften, våldet och döden, där det fann sin sublimering genom den kristna mystiken.  

       Inom kristendomen, visar Kristeva, genomgår uppdelningen ännu en grad av förändring. 

Genom att införa syndbegreppet internaliseras orenheten inom människan och fungerar som ett 

inre kontrollorgan. Människan blir hänvisad till sitt eget omdöme, vilket innebär att det orena 

drivs från att ha varit en substans, till att utgöra en anstötlig handling. Kristeva menar att 

synden blir en logisk ordning för reglering. Subjektet kan endast renas från synd genom 

bekännelse och förlåtelse, vilket enligt Kristeva betyder att syndbegreppet blir den ordning som 

garanterar uppdelningen mellan kropp och själ. Synden är �det enda kvarvarande tecknet på 

skillnad i förhållande till Kristi sublimitet.�47 Den blir �den klippa där man upplever 

människoödet som avskilt, kropp och själ, en kropp fallen från själen. Ett omöjligt, oförsonligt 

öde, och, just därigenom, reellt.�48  

       Som Domellöf visar följer romanens övergripande handlingsstruktur ritens mönster. Inom 

kristendomen utgör påsken Kristi död och uppståndelse. I James J. Frazers 

religionsantropologiska verk The Golden Bough beskrivs hur arkaiska rester från 

fruktbarhetsriter i själva verket utgör byggstenen i det kristna passionsdramat.49 Påsken har en 

framträdande plats i Kris och utgör själva kulmen på jagets väg genom texten. Berättelsen 

följer även årstidsväxlingens cirkelrörelse: krisen tar form under hösten, accentueras under 

vintern och får sin förlösning under våren. Textens inledande rader �Och återigen...� signalerar 

inte bara en början av den fiktiva berättelsen, utan även en återkommande början. Det är som 

om jaget skulle återvända till en ständigt pågående process, där romanens underliggande 

konflikt ständigt aktualiseras på nytt och på nytt.  

       Enligt Domellöf överensstämmer många av Boyes tankar med dem Jane Harrison för fram 

när det gäller sambandet mellan konst, rit och liv. Harrisons undersökning av den grekiska 

mytologin visar att mycket av de primitiva aspekterna kring idéer om ondska, rening och 

samstämmighet med naturkrafter har förträngts. Istället har det som kallats grekisk religion i 

själva verket bestått av myter, förmedlat och idealiserat av litteraturen. Harrison tolkar de äldre 

mysteriegudarna �som ett försök att uttrycka det liv, som är ett och odelbart men ändå ständigt 

                                                        
47 Julia Kristeva, Fasans makt. En essä om abjektionen (Göteborg, 1992), s. 146. 
48 Ibid.  
49 Domellöf menar att grundmönstret inte var främmande för samtidspubliken. Mysteriereligionernas 
människouppfattning hade aktualiserats genom dels översättningen av James Frazers Den gyllene grenen 1925, 
dels genom Anders Nygrens verk Den kristna kärlekstanken genom tiderna 1930. Båda dessa verk, skriver 
Domellöf, blev föremål för intresse i svenska kulturdebatten. Domellöf (1986), s. 222   



i förändring, medan de olympiska gudarna är en sen och medveten representation [...]�.50 

Domellöf menar att den kris som Malin genomgår följer det rituella mönster Jane Harrison 

påvisar i de antika mysteriespelen: kampen, fallet och återuppståndelsen.  

 

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 nyutspruckna 

lövprakt bärs in som bevis på att livet ännu en gång återvänt [...]. 51 

 

      Malins process utgörs således motsvarande det rituella mönstret ovan. I prologen möter vi 

Malin i bönsalen, hängiven kristen och full av självuppoffrande vilja. När vi sedan går in i 

Dialog I har tillvaron radikalt förändrats. Malin kämpar mot en ordning som inte längre tycks 

innefatta hennes upplevelse av sig själv. Hon står plötsligt vilsen, utan språk och utan någon att 

vända sig till. Hon kämpar mot gråt och förtvivlan, ber och arbetar, för att på något sätt 

återvinna den trygga enhetskänsla hon tidigare fann i Guds närhet. Malin inser till slut att hon 

är värd evig fördömelse, det syndfulla avfallet, med Kristevas terminologi: det abjekta.  

       Successivt finner Malin det som talar till henne i egenskap av dikter och händelser; hon 

finner något att identifiera sig med. Upproret växer � hon vill inte inordna sig längre. Under 

morgonbönen uppenbaras plötsligt Siv och i Sivs fulländade gestalt finns svalka och tröst.  

Handlöst förälskar hon sig i det som framstår som mening och betydelse. Malin släpper taget 

om det gamla, låter Gud dö, och möjliggör för en ny verklighet att ta form.  

       Dialog I utgör denna första fas i ritens mönster, där Malin följaktligen genomgår de steg 

som leder till den slutliga nyskapelsen av jaget. I Dialog II förskjuts den rituella kunskapen till 

språkets område; nu handlar det om att formulera sig själv som skapare, att förankra den nya 

insikten i språket. I Dialog III får vi möta fiktiva läsare, där läsarfunktionen lyfts fram och 

presenteras. Epilogen, slutligen, återknyter till prologen, nu med en ny blick på allt det som 

tidigare betydde självutplåning. Malin har erövrat �rösten�.       

 

 

6.  TEXTENS SJÄLVKOMMENTERANDE UPPBYGGNAD 

Metallen och sanningen 

                                                        
50 Ibid., s. 148 f. 
51 Ibid., s. 221. 



Det mest framträdande draget i Kris är hur det med olika medel hänvisar till sig själv som text. 

Framförallt blir detta uppenbart genom den uppbrutna kompositionen och de fiktiva läsare som 

utgör Dialog III. Den stilistiska nivån blottlägger som jag ser det emellertid ett mer komplext 

och mångtydigt självreflexivt arbete.  

       I �Makternas schackklubb� introduceras metallsymboliken, vilket framträder som 

romantextens själva grundmateria och som genom makternas kraftmätningar tar form som 

betydelsebärande element inom romanens fiktiva värld. Här placeras även �rösten� in som 

symbolisk funktion. Utifrån mitt perspektiv handlar det i själva verket om hur Nietzsches 

språksyn och värdeteori görs till en aktiv medskapande dimension inom texten. Något som 

också kommer att omformuleras och ställas i ny belysning genom att införa �kvinnan� som ett 

talande och självhävdande subjekt.   

       I Zarathustras lära om övermänniskan handlar det om att övervinna människan, skapa en 

ny början genom den eviga återkomsten. Denna vision måste emellertid formuleras genom 

språket � ett språk som enligt Nietzsche endast är ett lögnaktigt pynt, som inte har förmåga att 

bära fram sanningen utan gör den oåtkomlig inom språket självt.  

       Jan Holmgaard beskriver hur Nietzsche i några av sina tidiga texter (mellan 1872-1874) 

formulerar en kritisk hållning till språket och ifrågasätter begrepp som �sanning� och �lögn�. 

Holmgaard skriver: �Frågan om sanningen i språket är dubbelverkande: dels rör den språkets 

möjligheter att avge �sanningar�; dels måste den innehålla en metakritik som uppmärksammar 

språkets möjlighet att tillhandahålla en �sanning� om sig själv. Att denna genomgripande 

frågeställning också bör hänföras till frågan om jaget framgår av Nietzsches egen radikala 

reflexion.�52 Nietzsche låter oss förstå att människans möjliga vetskap om sig själv å ena sidan 

är beroende av sanningen i språket, å andra sidan viljan till sanning om sig själv. I följande 

passage förkunnar han såväl språkets grundläggande mekanism som sanningsbegreppet.    

 

Vad är alltså sanning? En rörlig armé av metaforer, metonymier, 

antropomorfismer, kort sagt, en summa av mänskliga relationer som, poetiskt och 

retoriskt framlagda, överförs och smyckas, och som genom långlivad användning 

av ett folk har kanoniserats och blivit alldagliga: sanningarna är illusioner som 

man har glömt att de är just illusioner, metaforer som slitits ut och blivit kraftlösa, 

mynt, vars bild slitits ner och blivit till metall, och som därför inte längre betraktas 

som mynt. 53  

                                                        
52 Holmgaard, s. 112 f. 
53 Ibid., s. 114. 



 

Jan Holmgaard menar att �Nietzsches utsaga om sanningen tvingas förlita sig på en tropologisk 

konstruktion, eftersom ingen bokstavlig sanning finns att tillgå. En liknelse där språkets bild 

slitits ner likt bilden på ett mynt blir den tropologiska skapelse som får kungöra såväl sanningen 

om språket som sanningen om sanningen.�54 Sanningsbegreppet framstår därmed som en 

språklig konvention, en �glömskans och lättjans produkt� som den �radikala reflexionen� som 

Nietzsche tillhandahåller blottar genom �lögnens egna medel.�55 Genom att dra liknelsen med 

metallen ett steg vidare skulle vi kunna säga att lögnens eget medel utgör den metallyta som 

reflekterar den sanning som makten gör anspråk på. Här förenas det västerländska (manliga) 

kunskapssubjektet genom dess tillgång till ytan och blicken.  

       Metallen ska därmed förstås som grundmaterien i språket, de retoriska figurer som i 

Nietzsches perspektiv är nedslitna och endast utgörs av kraftlösa metaforer.      

       Även om den ontologiska utgångspunkten för Malins vilja till liv på många sätt stämmer 

överens med den nietzscheanska viljan till makt, är det uppenbart att frågan om självhävdelsen 

för en kvinna måste föras utifrån en �kvinnlig� och undanträngd position. Malin 

problematiserar sig själv som kvinna och det kvinnoideal som hon förväntas uppfylla. Det 

textuella jaget söker med andra ord en position utanför den patriarkala ordningen. Frågan om 

egenvärdet ställer sig därmed parallellt med kampen mot auktoriteter, även i en konflikt med 

själva språket. Min analys fokuserar hur det formella tillvägagångssättet arbetar med att söka 

en lösning på språkets könspolära struktur.  

       I Kris problematiseras kvinnans möjligheter att finna en språklig lösning på den eviga 

återkomstens princip. Romanens formulering av �Siv� tar avstamp i en kritik mot den 

patriarkala och heteronormativa ideologi som omgav romanen när den skrevs. Men den 

formulerar även en kvardröjande problematik när det gäller kvinnan som en talande position. 

Precis som i Nietzsches moral  tronar i �Siv� självhävdelsen; �Siv� är jagets lag, som inte lyder 

under någon auktoritet utan skapar sin egen grund ur vilken verkligheten framträder. �Siv� 

ställer dock höga krav på jaget. Som rituell och textuell grundstruktur måste jaget genom 

�Siv� dö för att återfödas. Malin går in i den rituella principen med insikten om att hon måste 

�vinna sitt liv såsom ett byte� vilket betyder att hon så att säga måste döda sig själv för att 

kunna vinna sig själv. Vi kommer att förstå hur vägen till �Siv� vecklar ut en komplicerat 

förlopp när kvinnan ska ta plats som ett språkligt och begärande subjekt. Men innan vi kommer 

                                                        
54 Ibid., s. 115. 



dit ska vi titta närmare på hur Boye driver metallsymboliken och frågan om �rösten� som själva 

grundförutsättningen för jagets väg mot �Siv�.  

 

Makternas kraftmätning  

I �Makternas schackklubb� introduceras hur metallen och rösten fungerar som 

betydelsebärande element i textbearbetningen. Denna lyriska framställning beskriver hur 

skapelsen tar form genom makternas kraftmätning � mötet mellan Vit och Svart. Dessa 

aspekter knyts till Nietzsches estetiska kategorier det apolliniska, som står för den formgivande 

aspekten, och det dionysiska, som står för drifterna och kaoset.56 Samtidigt som vi får ta del av 

en skapelseberättelse om hur Malin konstitueras som människa, kvinna och kristen, är det här 

jaget formuleras som text och betydelseskapande modus.  

      De första schackdragen är höljda i dunkel; inget ursprung men en kraftmätning som är 

förutsättningen för att liv blir form. Malin föds genom Svart drag: �Det växande spränger sitt 

hölje: födelse. Brutalt som ett lustmord - bristning, blod och smärta.� (s. 33) Vit svarar med att 

söka sina bästa vapen i yttervärlden: den överallt blåsande och formande metallrösten utformar 

skapelsen i egenskap av �en bart huggande vilja�.  

 

Där ute bland de gripbara och åtrådda tingen blåser en röst, som kommer allt att 

böja sig. Den blåser som storm över gräs, ingenting står emot. Lyckgörande nådig 

då den belönar, kall, kall, då den fodrar ögonblicklig lydnad. En metallröst, en bart 

huggande vilja, förkroppsligad i ljud. Den kommer uppifrån och fyller universum, 

är själv orsakslös och känner inget varför, annat än därför att jag vill det. Metallisk 

klang full av outtalat hot - låter skymta ett tomt dött världsallt där kärleken är död - 

ur ödslig mark stiger övergivna borgar, portarna låsta, fönsterna döda ögon, ingen 

öppnar för det glömda barnet, och ur himlens skarpa blå sänker sig jordens sista 

höst... (s. 34 f.)   

 

�Rösten� är som jag tidigare nämnde den trop i texten som rymmer betydelsen av den talande 

individen och i detta sammanhang texten. Här formuleras en första positionalisering av 

�rösten�: som ovanifrån kommande och som formande vilja. Textavsnittet rymmer likväl en 

motsägelsefull aspekt i det att rösten framställs som �förkroppsligad i ljud�, vilket betyder att 

den ovanifrån kommande rösten förläggs som kropp och materialitet. Innebörden i den 
                                                                                                                                                                             
55 Ibid., s. 116. 
56 Nietzsches resonemang om dessa estetiska kategorier finns att läsa i Samlade skrifter. Band 1. Tragedins 



tvetydiga satsen skulle i själva verket betyda att rösten kommer �nerifrån�, inom människans 

allra djupaste driftliv.  

       I textavsnittet framställs den tidsmässiga dimensionen som ett oförsonligt öde; �ur himlens 

skarpa blå sänker sig jordens sista höst... � gestaltar den irreversibla och utifrån den kristna 

diskursen fallna tiden. Här utgör �ur himlens skarpa blå� den föreställda evigheten � eller i ett 

psykoanalytiskt perspektiv: symbiosen, det vill säga ett medvetande utan klyvnad. Innehållet i 

höstens betydelsefält gestaltar vanmakten hos Malin, att inte finna en egen röst inom den 

patriarkala diskursen. Denna upplevelse gestaltas längre fram genom drömmen om den döda 

höstskogen, där Malin tröstlöst vandrar bland höga blanka metallrörstammar. Drömmen 

föregår ett avsnitt där Malin både konfronterats med sin egen far och nervläkaren Ringström.   

 

Hon gick genom en höstskog, höga blanka klingande metallrörstammar, visset löv 

kring fötterna, slut på allting, gick och gick, utan att ha något mål, bara för att 

komma bort, och hon kom längre och längre bort, där hon aldrig mer skulle möta 

någon, men hon kom inte bort från det hon ville bort ifrån, för det bar hon med sig, 

förtvivlans ångest som ville spränga henne, hon kunde inte ge den luft, måste tjuta 

som en hund, så högt hon kunde, obehärskat, ylande. (s.123) 

 

De höga klingande metallrörstammarna kan i denna kontext knytas till upplevelsen av att 

definieras inom diskursen som det icke-språkliga. Malin vandrar i detta landskap och finner 

inget annat uttryck än att yla. Den döda skogen är en ond dröm där Malin upplever sig vara 

fångad inom en diskurs som gör henne språklös � att definieras inom vetenskapen och 

utmanövreras som subjekt. Textens struktur uppvisar en förtvivlan i att vilja men inte kunna 

finna en slutgiltig förklaring eller en slutgiltig symbol. Gentemot de höga metallrörstammarna 

är hon liten och oansenlig liksom hon krymper i förhållandet till språket. Det enda uttryck hon 

har att tillgå är ett obehärskat ylande. 

 

Händerna som frostiga klumpar  

Rösten och metallen framställs i �Makternas schackklubb� som sammantvinnade och som två 

aspekter av språket � det symboliska och det semiotiska. RÖSTEN tar form som en utlöpare 

av rösten ovanifrån och utgör diskursens ideologiska aspekt, det vill säga den patriarkala 

diskursen.   

                                                                                                                                                                             
födelse. Filosofin under grekernas tragiska tidsålder (Stockholm/Stehag, 2000). 



 
Vit. [...] På yttervärldens rop svarar hon starkt, och du tror att det är till din fördel? 

Så mycket starkare kommer hon också att höra RÖSTEN. Riva och bita? Då får 

hon sönderslita sig själv. Du hoppas på de giriga händerna? RÖSTEN kuvar dem. 

Hör du den långsamma metalliska klangen: �Bort med tassarna! Se men inte 

röra!� Då faller händerna maktlösa ner. (s. 35) 

 

Ovanstående textavsnitt introducerar ytterligare ett betydelsebärande element: händerna. Inom 

den metalliska RÖSTENs ordning görs flickans händer till frostiga klumpar. Händerna, 

metonymi för den aktiva handlingen, drivs till passivitet.  

 

Deras liv går i ide, de vågar inte vakna. Så döda blir de som sällan barnhänder är. 

Och som om de inte vågade eller ville försvara sig mot den angripande, låter de bita 

sig av frosten och hänger som violetta uppsvällda klumpar. (s. 35 f) 

  

Med stark intensitet formuleras hur RÖSTENs herravälde och konstituerande funktion driver 

barnets händer till maktlöshet; de frostiga händerna hänger som uppsvällda violetta klumpar.      

Vi kan även se hur frost och vinter innebär en själreflexiv rörelse i texten som beskriver ett 

språklig tillstånd. Följer vi den narrativa linjen i romanen och krisens koppling till 

årstidsväxlingen, utgör vintern den tid då Malin upplever sig stå helt utan ord för sin inre 

upplevelse. På ett stilistiskt plan fungerar frosten som ett fryst tillstånd där diskursen rör sig i 

förhållande till det entydiga. Utifrån detta perspektiv tolkar jag Malins efternamn 

(fadersnamnet) Forst som en förvriden form av ordet frost. Namnet rymmer något som skulle 

kunna liknas vid ett latent uppror mot språket och mot den grundläggande ideologiska vilja 

som genererar frosten som tillstånd. En annan tolkning av namnet kan även vara det som 

Domellöf presenterar: forest och som kopplas till trädet, det vill säga symbolen för 

nyskapelsen.57 Denna betydelse skulle då beteckna en latent förhoppning om evig tillblivelse. 

Jag uppfattar att båda tolkningarna inbjuder till en mångtydig bild för det jag som successiv ska 

växa fram i texten: upprorets och tillblivelsens jag.  

       I följande passages ser vi hur den hala isgatan förefaller vara ett oövervinneligt vågspel för 

Malin. Modern går där � hon förmår utan problem gå in i den passiviserade positionen.   

 
Ute hade det redan börjat töa och sedan frusit igen och så idag börjat töa upp en 



gång till - vägarna var hala, med isgata. Malin förstår inte, hur hon skall våga gå 

på dem. Hon inser själv, att det är svagsint - mor går där ju - men hon kan inte 

uppbringa den väldiga energi som behövs för ett sådant vågspel. Fallande träd gör 

henne ingenting, en tegelsten i huvudet skulle hon snarast uppfatta som en 

förströelse, det vore ju bara att tåla och ta emot. Men att handla! Att våga! Att vilja! 

(s. 109 f.)  

       

 Sammanfogningen av tropen RÖSTEN och isen formulerar den språkliga belägenheten för 

jaget. Modern anammar den patriarkala diskursen och fogar in sig som den passiva instansen i 

språket medan det alltså för Malin innebär plåga och ångest. Här ser vi hur den traditionellt 

kvinnliga könsrollen problematiseras i förhållande till det skapande självdefinierande subjektet.  

      Birgitta Svanberg menar att Boye var påtagligt inspirerad av Alfred Adlers könspsykologi, 

vilket hade att göra med att han på ett annat sätt än Freud påvisade samhällssystemets 

betydelse för maktförhållandet mellan könen. Kvinnan har enligt Adler underordnat sig och 

accepterat det kvinnoideal som skapats av det patriarkala systemet. Adler bygger sin 

könspsykologi utifrån ett maktperspektiv och hypotesen om en växling i maktförhållandet 

mellan könen. Med utgångspunkt från tesen om ett ursprungligt matriarkatstillstånd, där 

mannen lyckades överta makten genom sin större styrka i krig, har kvinnan förpassades till en 

underkuvad och föraktad ställning.58 Den �maskulina principen� tog över; mod, styrka, strävan 

efter makt och överlägsenhet. Dessutom kom denna princip att innehålla ett förakt mot kvinnan 

och de �kvinnliga� känslovärlden. Adler menar att fördomen om kvinnans mindrevärde hänger 

samman med en osäkerhetskänsla hos mannen gentemot kvinnan, något som hängt kvar sedan 

matriarkatstillstånden.59 I essän �Kvinnans egenvärde� knyter Boye de krafter som en gång 

representerades av modern, det som står i motsats till �maskulinitetsprincipen�, till naturen och 

instinkternas värld. De makter som modern representerar finns enlig Boye emellertid hos män 

lika väl som hos kvinnor. Det handlar snarare om att driva in det bortträngda �kvinnliga� och 

moderliga i språket där det förankras i de områden som diskursen vill transcendera. Modern 

framställs i Kris som ett typexempel på den underordning som Adler talar om. Men vi kommer 

även att se hur moderskroppen ställs i förbindelse med en naturmetaforik som vidare driver 
                                                                                                                                                                             
57 Domellöf,1986, s. 248. 
58 Adler bygger sin psykoanalytiska teori utifrån den schweiziska rätthistorikern Johann Jakob Bachofens Das 
Mutterrecht (1861). Bachofen menar att det nuvarande patriarkala samhällssystemet har föregåtts av ett 
matriarkat, där de moderliga egenskaperna präglade det sociala livet. Polväxlingen innebar att dessa 
egenskaper drevs in i en patriarkal förståelsemodell av könen.  
59 Birgitta Svanberg, ��Vill möta livet vapenlös.� Genusmönster hos Karin Boye, Parnass 1 (Stockholm, 2005),    



jaget till en talande och självhävdande aktiv position.  

       Genom frosten och isen gestaltas således den språkliga vanmakten; vinterlandskapet med 

dess kyla och is hindrar den aktiva handlingen och den egna viljan. Men i frosten och isen finns 

en svag strimma av liv som väntar på att få spricka fram. På samma sätt som i inledningsdikten 

i Härdarna, där ismurar och istystnad  stänger om det oförlösta begäret � �där luften skälver, 

blek av hunger / till solliv och solbrand.� � pulserar en svag vilja till liv även inom isen i Kris. I 

dikten är det orden som kan väcka det inre landet och förlösa jaget ur isolering och tystnad; 

�Du vet ordet, du ensam. / Tala, tala och väck mitt land! / Lös träden ur gryningsvåndan, tänd 

luften med din lyfta hand!�60 På motsvarande sätt står naturens blomning för språkets möjlighet 

att förlösa jaget i Kris. Genom vårens grönska formuleras den bejakande sexualiteten och 

förfogandet över en egen röst. Men naturen som sexualitetens konnotation ska inte förstås som 

enbart alstrande och livgivande. Våldet och destruktionen utgör i själva verket en 

bakomliggande fond, som framträder först när vi förstår hur texten döljer denna dimension. 

Det är �barnet� som språklig position som bär på möjligheten till denna affektladdade position 

� i samklang med det semiotiska skiktet i språket.   

 

Tvillingvärlden  

Vit förutsätter att metallrösten utgör huvudpjäsen i kampen gentemot Svart. Svart i sin tur 

svarar med att ge Malin fallenheten för det poetiska, det vill säga låta barnet stå i förbindelse 

med moderskroppen � det som ger orden känslomässig förankring och en öppenhet mot en 

främmande och dunkel värld. Svart fyller språket av barnets förmåga att skapa imaginära 

världar: �Hemliga önskningar och fantasier, fulla av raseri och njutning, sådana som hon aldrig 

skulle våga tala om för en vuxen...� (s. 36) I nedanstående textsekvens beskrivs hur Svart drar 

sig tillbaka från de vissna händerna och den sovande kroppen, men tänder en eld i 

barnamunnen � en eld som låter orden stå i förbindelse med en djup och intuitiv affektsvärld.  

 

Svart. Jag drar mig tillbaka från de vissna händerna, jag drar mig tillbaka från den 

sovande kroppen. Barnmun, i dig är jag ännu vaken, där griper ännu min  

hungriga eld efter erövringar. Kom alla vackra ord, jag skall ge er ett liv, som är 

starkt som de gripbara tingens! Jag skapar en den synliga världens tvillingvärld av 

hemligheter och glädje. (s. 36)  
 
                                                                                                                                                                             
s. 37. 



Här ser vi hur texten kan sägas påvisa en underliggande abjektal rörelse � �de vissna händerna� 

gestaltar och så att säga �täcker över� den känsla av tomrum som blev konsekvensen av 

avskiljningsprocessen från moderskroppen.  

     Barnet tar form som en profetisk funktion, en förmåga att möta verkligheten med naiva och 

nyfikna ögon och genomskåda �vuxenvärldens� lögner. Barnet är den som bär på förmågan att 

ställa sig på upprorsidan, som fortfarande glöder av egensinnighet och livslust. Barnet ska i 

denna mening förstås som ett sätt att vara i språket, en position i naiv kontakt med de 

uppbrytande krafterna. I ovanstående textavsnitt kan vi uppfatta Zarathustras tal i avsnittet 

�Om kroppens föraktare�: ´��Kropp är jag och själ� � så talar barnet. Och varför skulle man 

icke tala såsom ett barn?�61 I barnets mun föds konstnären, tycks texten uttrycka. Det är hos 

barnet tvillingvärlden tar form � den synliga världens tvillingvärld där orden rymmer den 

begärande och upproriska människan. Det är följaktligen denna tvillingvärld som utgör 

grunden för hur jaget söker framställa sig i texten; det från moderskroppen separerade jaget i 

samklang med längtan och uppror.  

      När Malin genom förälskelsen står inför en ny verklighet är det tavlan med barnet som 

utgör hennes nya ideal: 

 

Det fanns en mystisk tavla, som hon en gång sett reproducerad och som hon gång 

på gång måste tänka på, då hon sökte en liknelse för sin egen situation: ett barn 

ligger ensamt, naket, storögt på savannen; vid horisonten drar morgonmolnen förbi 

bakom underliga träd, främmande djur dricker ur gölarna eller betar ute på vidden; 

barnet ligger tyst, med ögonen fulla av en okänd dag. - Så stod hon där nu, inför 

tingen. (s. 205) 

 

Jag tolkar texten som en kommentar till den konstsyn Boye ville se förverkligad, den som står i 

förbindelse med den mänskliga världen, som kan förändra människan och därmed samhället.62 

Genom andens förvandling till barnet kan nya värden skapas, eller som Nietzsche skriver: 

�Oskuld är barnet och glömska, ett nybegynnande, en lek, ett av sig själv rullande hjul, en 

första rörelse, ett heligt ja-sägande.�63  

 

Dialogstrukturen 
                                                                                                                                                                             
60 Karin Boye, Dikter (Stockholm, 2002), s. 111. 
61 Friedrich Nietzsche, Så talade Zarathustra (Stockholm, 1999), s. 34.  
62 Se �Språket bortom logiken�.  



Som jag tidigare nämnde är romanen uppbyggd kring tre dialoger. Man skulle också kunna 

säga att dialogstrukturen påvisar Malins brist på dialog med omvärlden. Hon befinner sig 

inkapslad i sig själv och för så att säga en inre dialog där den yttre saknas. I denna mening 

betyder dialogstrukturen att Malin på olika sätt konfronteras med olika sidor hos sig själv och 

söker ett sätt att bearbeta förmågan att omsätta dessa i språket.  

      Dialogformen är som Domellöf visar en modell för att nå kunskap, där Platons dialoger i 

Staten står som den ursprungliga förebilden, som ett sätt att nå kunskap. I �Dagdrömmeriet 

som livsåskådning� framför Boye som jag tidigare nämnde en kritik mot den platonska 

idealismen och där hon ställde psykoanalysen som en mer fruktbar och livsfrämmande 

kunskapsform. Med dialogmodellen i Kris skulle hon därmed förespråka ett annat 

förhållningssätt till kunskapen. Domellöf skriver: 

 

Mot Platons dialog, som var filosofernas metod att nå insikt om det Skönas idé och 

förmedla det till andra, ställer Freud med den analytiska dialogen upp en annan 

kunskapsmodell. Hos Platon är det sinnligt erotiska enbart utgångspunkten för 

sanningssökandet. Själen frigörs sedan från sexualdriften. Hos Freud är begäret 

efter kunskap däremot på ett avgörande sätt knutet till kroppen och sexualiteten. 64 

 

 Kris förespråkar ett dialogiskt förhållande med den rådande diskursen, det vill säga med en 

egen röst i samklang med den �underjordiska betydelsevärlden� gå i dialog med den omgivande 

verkligheten. Det är endast så, antyder Boye i  �Rädslan och livet�, vi når en fruktbar 

inställning till världen. 

      Idémässigt utgår alltså Platons Staten från en dikotomisk uppdelning mellan kropp och själ. 

Ögat, solen och ljuset utgör fundamentet för vägen till Sanningen � själens förening med 

idévärlden. Att skåda det Skönas idé, den högsta sanningen, förutsätter själens befrielse från 

kroppen och sexualdriften. I Staten diskuteras även litteraturen, där Sokrates påvisar dess 

omoraliska och förvillande verkan hos människan. I den ideala staten hör inte litteraturen 

hemma, menar Sokrates. Efterbildningens natur är tre led avlägsna från sanningen. Likaså 

gäller skalderna, eftersom de inte äger någon verklig kunskap om de föremål som de skildrar. 

Sokrates hävdar att litteraturen vänder sig till de sämre delarna av själen, de oförnuftiga, de 

som följer passionerna. Han kritiserar litteraturen både för dess innehåll som dess form och 

framställningssätt. Kritiken mot den platonska idealismen i Kris handlar därmed även om 
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litteraturens form och verkan. Som ett modernistiskt verk förskjuter romanen alltså fokus från 

litteraturens förmåga till realistisk verklighetsavbildning till en fråga om hur formen bär fram en 

annan typ av mimesis � upplevelsen av en dynamisk relation mellan människa och språk, mellan 

konst och samhälle. 

      På olika sätt går textavsnitten i romanen i dialog med varandra. De förskjuter, förtätar och 

fokuserar problemställningar; alla ingår i en och samma helhet där Malin står i centrum. Som 

jag kommer att visa sker denna dialog även på ett semantiskt plan, där jaget, genom att gå i 

dialog med motsatsparen, införlivar dem i sin egen textuella struktur.   

      Jag kommer i det följande att undersöka jagets konfrontation med sig själv och hur det 

inom textens hermeneutiska värld försöker omskapa sig själv. Utifrån Kristevas subjekteori 

kommer jag att söka de gränsområden där jaget konfronterar det icke-språkliga. Detta betyder 

att jag kommer att söka de spår där jaget söker formulera den gåtfulla närvaron av den 

bortträngda Modern.  

 

 

7. ANALYS  

Prolog 

Prologen formulerar den grundläggande problematik som successivt kommer att vecklas ut i 

takt med berättelsen. Texten tar sin början genom att förlägga Malin längs en narrativ linje, där 

tiden är lineär och återberättande.  

      En berättarröst beskriver hur Malin sitter i tyst begrundan i seminariets bönsal och 

betraktar de kristna symbolerna som löper runt väggarna. Är hon lika hel, lika uppfylld och 

översvämmande av kraft som den förra terminen? Hon tvivlar inte � all sorg och smärta i yttre 

mening kan hon bära � det skulle �blåsas bort som stoft av eviga vindar� (s. 5). Den berättande 

rösten kan därmed sägas skapa Malin i samma stund som hon framträder. En skapelseakt som 

därmed även fastställer en språklig ordning inom vilken Malin tar form som subjekt. Jaget i 

texten placerar därmed Malin som en passiv position i förhållande till den språkliga ordningen. 

I prologen ser vi även hur Malin förhåller sig till omvärlden genom en implicit berättelse: den 

kristna diskursen. Hon skapar mening kring sig själv och intar en plats i världen utifrån detta 

narrativ.   

       På den generella textnivån blir innebörden av den narrativa strukturen den typiska 
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psykoanalytiska strukturen, det vill säga att berätta sig själv. I förordet till Freuds Fallstudier 

skriver Andrzej Webart att då analytikern skapar en berättelse, där olika minnesfragment vävs 

samman till en helhetsbild, handlar det om att återskapa en solid grund inom patienten. 

Berättelserna skapar en retrospektiv enhet åt erfarenheter som i verkligheten är mer eller 

mindre diskontinuerliga.65 Att skapa en sammanhängande struktur mellan orsak och verkan 

betyder enligt Culler att subjektet tillskrivs mening och utifrån detta sammanhang blir 

meningens ursprung. 

       De kristna symbolerna i bönsalen manar Malin till självuppgivelse. Här aktualiseras guldet 

som symboliskt stilvärde; att inta orden, symbolerna, sammansmälta med dem och transcendera 

kroppen. För Malin bär symbolerna på en sublimerande kraft där hon binder samman sitt vara 

med det entydiga, transcendentala tecknet; strävan efter den mänskliga viljans uppgående i 

Guds.   

 

Som glimmande guld sjönk symbolerna ner genom hennes vilande och väntande 

själ. Bräddade med mening och sammanhang, oändliga i sin mångfald omspann de 

alla livets ting ett efter ett med fromma påminnelser, som i alla sina skiftande 

former ändå gav näring åt samma enda och eviga strävan: strävan efter den 

mänskliga viljans uppgående i Guds. (s. 8) 

 

Malins vilja till självuppgivelse orienterar sig kring seendet � genom seendet och symbolen 

antar det inre en form. Strategin att se innebär i denna kontext möjligheten för Malin att 

överskrida driftlivet.  

      Lacan ger syndriften en framträdande plats i sin teori om subjektets vara-brist. I symbiosen 

med modern (det Imaginära hos Lacan och det semiotiska hos Kristeva) upplever barnet en 

skenbar sammansmältning mellan att se och att vara sedd. Ögat (subjektets driftmässiga organ) 

och blicken (kopplad till den Andre) är ett och samma. Den symboliska ordningen klyver 

emellertid subjektet och skapar även en klyvning mellan ögat och blicken. Begäret att se 

betyder i denna mening en strävan efter att återupprätta ögat och blickens sammansmältning, 

något som aldrig kan ske men som framstår som reellt genom att objektet framställs i skenet av 

ett driftmässigt behov. Den plats varifrån subjektet ser objektet är inom fantasins territorium �  

inför blicken får den status av att överbrygga klyvningen.66 
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      Strategin att se innebär i denna kontext en möjlighet för Malin att överskrida driftlivet; 

överskrida i meningen att förankra begäret i den Andres blick � i den auktoritära faderns blick. 

Detta betyder att inlemma en passiv hållning både till sig själv som subjekt och i förhållande till 

symbolen som funktion. I ovanstående avsnitt beskrivs Malin i tredje person, vilket betyder att 

blicken tillskrivs henne och följaktligen passiviserar jagets position.  

      När jaget så småningom omformulerar Malins seende i avsnittet då hon låter Gud dö  

innebär det att jaget ställer sig i en aktiv position gentemot symbolen. Som vi kommer att se 

längre fram får detta avgörande konsekvenser för symbolens förändrade funktion i texten.  

      Malin erinrar sig en dröm hon tidigare har haft, en dröm om Mysterium Magnum � om 

livets innersta mysterium då �människans liv blir Guds liv�.67 Och det är just vad Malins kamp 

till en början handlar om; att genom det kristna martyriet överlämna sig fullständigt åt Gud. Att 

likt Kristus underkasta sig passivt lidande. Hon ber i hängivenhet och undergivenhet, �den bön 

hon alltid bad: om helig ande.� Det krävs emellertid en stor ansträngning för att Malin ska 

kunna samla sig; �vandra och vandra en lång väg � urskogar att söka sig fram genom, 

glanslösa hav att överfara, oländiga stigar och snår.� (s. 10)  

 

Så, plötsligt var man framme. Man var i friden. Den stora friden strömmade genom 

hela ens varelse, genom själen, men också genom kroppens ådror, ut i yttersta 

fingertopparna. Frid och välsignelse omslöt och fyllde en, ingen svårighet längre att 

hålla sig samlad, ingen splittring och ingen fruktan. (s. 10)  

 

Hon ber i kraft av denna vilja att �bli till intet�, att bära fram �sin vilja som offer� i det att allt 

blir �helat och renat�. (s. 12) Hon kämpar mot sin egenvilja och inre splittring för till slut 

kunna transcendera sig själv och nå ett tillstånd av ett icke-jag: �Jag lever, dock icke jag...� (s. 

13) Malin hänger sig åt en rituell rening inom den kristna diskursen. Riten har, som Kristeva 

visar, inom den kristendomen förflyttats inom en abstrakt ordning som utesluter det direkt 

fysiska deltagandet i ritens mönster. Reningens funktion är att renas från synd, vilket alltså 

garanterar dualismen mellan kropp och själ.  
                                                        
67 Domellöf skriver hur inledningsscenen väver samman två texttyper, �dels en traditionell kristen 
uppbyggelsetext med citat ur bibeln och psalmbok, dels en text, som ger en bild av en glödande trosviss novis.� 
Domellöf beskriver vidare hur drömmen om Mysterium Magnum ordagrant finns återgiven i Karin Boyes 
kristna dagbok, daterat den 4.6.1919. �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 dagboksanteckningen. Femton år senare 
är användningen av dagbokstexten ett sätt att visa, hur traditionella kristna föreställningar strukturerade den 
unga kvinnans andliga erfarenheter. Även konstens språk och drömmens språk bestäms inom den religiösa 



     Ordet framme i ovanstående textavsnitt betecknar en resa fram till friden � en tidsmässig 

aktivitet där målet är att nå ett evigt nu och evig frid. Tidens roll är här att blotta textens 

underliggande budskap: att den inre splittringen är närvarande och upplevs som skrämmande 

och hotfull (Malin känner ingen fruktan längre). Texten beskriver hur fridens stund innebär att 

hela hennes varelse tas i anspråk; det känns i kroppens ådror, ända ut i yttersta fingertopparna. 

Även kroppen görs närvarande men negeras genom vad texten inte beskriver � den alltjämt 

närvarande fysiska splittringen och en fruktan för den driftvärld hon oundvikligen bär inom sig. 

Vi ser därmed hur det pockande inre beskrivs med bilder som dunkelt hav, urskogar och 

svårtillgängliga stigar och snår. Driften hänförs till naturens metaforvärld, som i min tolkning 

inte enbart ska förstås som en samhörighet med alstrande och livgivande sexuella krafter utan 

även ur dess destruktiva och våldsamma aspekt. Längre fram kommer vi att se hur denna 

metaforik knyter an till liv och död, och blottar en evig spegling mellan jaget och en för evigt 

frånvarande moderskropp.     

 

KAMPEN 

Något okänt uppenbaras   

Efter prologen går texten in i �Dialog I: Om sunda ideal�, där vi möter Medicinaren, Teologen 

och Humanisten, som alla för fram, men ur olika perspektiv, frågan om sanning, värde och 

moral. Här diskuteras utifrån vilken grund människan ska söka sina ideal; från metafysiska, 

empiriska eller med individens erfarenhetsvärld som centrum. Diskussionen leder in i en 

återvändsgränd då begreppet �värde� plötsligt blir obrukbart som kommunikationsmedel:    

 

Humanisten. [...] 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. 

Teologen. Det är ju omöjligt. Vad jag har upplevt som värde, kan ingen ta ifrån 

mig. 

 
Tystnad, varunder alla tre försjunker i sina egna funderingar. (s. 27 f.) 

 

I detta avsnitt gestaltas de tankar Boye för fram i �Rädslan och livet�, där jag tidigare visade 

hur viljan att veta enligt Boye handlar om att tränga undan sin okända urgrund till förmån för 

begrepp och tankesystem. En oförmåga att värdesätta tingen efter deras verkningar och inte 

efter deras namn. Med utgångspunkt från denna essä och diskussionen kring riten, framträder 
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de tre instanserna för idealbildning som kulturmänniskans vilja till form � att behärska det 

irrationella. Det handlar om ett sökande efter ett absolut förhållande mellan identitet och objekt 

� att skydda sig mot den skräck som konfrontationen med det irrationella innebär.68    

      Efter diskussionen mellan de tre kunskapsteoretiska instanserna sänker sig jaget ner i 

texten och blir ytterst närvarande. Som jag tidigare nämnde understryker den narrativa 

strukturen tidens dimension i texten. De lyriska inslagen skulle däremot verka för en annan 

tidsuppfattning � texten uttrycker en direkt närhet mellan utsaga och motiv. Texten framstår 

som en reflektion i nuet istället för prosans distans mellan berättaren och Malin. Det tema som 

avsnittet med de tre kunskapsinstanserna formulerar, det vill säga idealbildningens grund och 

förhållandet mellan identitet och objektvärld, möter en helt annat framställningsform genom det 

påföljande lyriska avsnittet. Genom framställningens förtätade form accentueras närheten 

mellan känsla och ord.  

  

Vilken ond hövding leder molnen, då de samlar sina härar i mörkt järn, omringar 

himmelen, skakar sina sköldar och drar till storms för att röva ljuset ur världen? (s. 

29) 

 

Något har hänt inom Malin förstår vi � fasan inför något onämnbart har blivit ytterst påtaglig. 

Texten understryker ett pågående inre samtal där Malin vänder sig till Gud i bön. Genom att 

skapa en inre rörelse i texten där det texteulla jaget apostroferar Herren, det vill säga vänder 

sig till Herren (duet) och därmed blir detta du, framträder en annan stämma under textytan. 

Den textuella effekten innebär att det sker en semantisk förstärkning av förhållandet mellan 

jaget och den metafysiska ordningen.  

 

O Herre, Herre, är inte heller du oföränderlig? Hur kan ditt ansikte i vår själ 

mörkna och förvandlas från den ena dagen till den andra? (s. 29) 
 

Denna stämma riktar sig mot den metafysiska fadern, den ordning som minimerar glappet 

mellan tecknet och betecknande. Det entydiga problematiseras genom att det uppstår en 

rörelse mellan det oföränderliga � det föränderliga, men som behålls som åtskilda språkliga 
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betydelsefält genom satsens negering: �är inte heller du oföränderlig?� (Jämför med den 

bekräftande satsen: O Herre, Herre, är också du föränderlig?) Det handlar än så länge sålunda 

om en motvillighet att förändra den passiva hållningen gentemot referensen och den 

metafysiska ordningen. 

      Åkallan till Gud följs emellertid av ett textavsnitt där jaget plötsligt upplöser oppositionen. 

Följande textavsnitt utgör en poetisk bild för jagets klyvning och understryker textuellt brottet 

som sker när det ordlösa inträder i �O Herre, Herre, är inte heller du oföränderlig?�  

 

Men vid världens ände, som stupar lodrätt i mörkret, irrar de levandes tankar som 

skygga fladdermöss, störtar sig neråt, bländas av natten, hisnar 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 strupen skall genljuda av åska och flamma av blixtar, 

och fladdermössen flyr kvidande och gnyende. På bergsväggarna skälver de 

oerhördas skuggor. 

     Vad vet vi om den Förfärlige! (s. 29 f.)  

 

Plötsligt är det som om jaget går in i en rymd av både tystnad och dån, av en bländande natt 

där det oerhördas skuggor skälver. Här sker motsatsernas spel, som om det ena samtidigt 

skulle innehålla det andra; som om andedräkten och den avlägsna viskningen i sig rymde den 

dånande apokalypsen. Här görs den Förfärlige för fösta gången närvarande som vi senare vet 

är det onda, �upprorsmannen av begynnelsen� (s. 187) och �ljusbringaren� (s. 232). Vi 

kommer att förstå hur �de oerhördas skuggor� på bergväggen kan kopplas till en sugande och 

hotande ordlöshet (skuggsidan och �baksidan� i språket).   

      �Vid världens ände� betecknar en lokalisering där den kända referensen slutar och något 

okänt tar vid. Bisatsen �som stupar lodrätt i mörkret� formulerar just klyftan mellan tecknet 

och den betecknande, det vill säga jagets upplevelse av att referensen skulle stupa rakt ner i 

mörkret. �Bergväggarna� betecknar idealen, på vilka de oerhörda skuggorna skälver. Detta 

betyder att texten kan sägas gestalta skräcken för att invaderas av mörkret � att falla ner i det 

formlösa.     

      På den stilistiska nivån ser vi hur texten är uppbyggd genom kontrastverkan och där 

kontrasterna ställs tätt intill varandra. Om �O Herre, Herre�-satsen underströk det antitetiska � 

där de båda teserna förstärkte den semantiska oppositionen � går texten nu in i ett arbete med 



paradoxer. Då antitesen utgör en kollision mellan två teser, består paradoxen av en enda tes 

där motsatsparen går upp i varandra. Paradoxens dynamik ger därmed möjligheten till ett 

associativt arbete där den semantiska meningen kan få utökad betydelse.69 �Det främmande 

hav, som sköljer den vakna världens rötter� knyts till prologens dunkla hav och den 

naturmetaforik som gavs där genom urskogen och de snåriga stigarna. Detta associeras till 

modersvärlden; modern är det främmande hav som sköljer trädets (nyskapelsens) rötter. 

Människornas tankar tar gestalt som fladdermöss, som håller det ordlöst sugande ifrån sig. 

Slutraderna antyder att detta oerhörda som finns i avgrunden är den Förfärlige � Lucifer. 

Avsnittet framställs som en domedagsskildring då människan blir invaderad av något okänt, 

något som samtidigt befinner sig ytterst nära det kända. Det är som om jaget skulle kretsa runt 

det outsägliga men endast kunna knyta det till skuggor på bergväggen; klyftan mellan 

motsatsparen skulle närmast utgöra en skugga utan ursprung. Ställd mot den narrativa 

strukturen som drivs fram längs kombinationsaxeln formuleras här en metaforisk framställning 

längs selektionsaxeln. Texten bygger på detta vis in en annan typ av berättelse �   en 

obestämbarhet som snarare är knuten till något ordlöst och skugglikt än till handlingens 

utveckling.    

 

Moderslängtan  

Det som till en början kunde kuvas och kontrolleras under en obotlig kristen tro blir successivt 

allt svårare att bemästra. Malin rörs av en längtan hon är oförmögen att formulera, som finns 

där men som framstår som en ordlös gåta, farlig att komma nära. Ordet �längtan� framträder i 

textavsnittet som ett försök hos Malin att formulera en grundläggande känsla av brist. Ordet 

framställs i denna kontext som själva grundproblematiken och därmed som identisk med tropen 

Malin.   

 

Vad är det för en stor leda vid allt man har funnit, vad är det för en stor längtan 

efter något ingen kan finna, som driver oss att lägga händerna i knät - och 

förtvivla? 

     Det hade alltid varit så. 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 
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när. Allt riktigt vackert kunde gripa henne med  en sådan hopplös längtans plåga, 

att hon ibland vaggade med hela kroppen som i värk. Där bortom, där bortom...  (s. 

42) 
 

Ordet �längtan� genererar en rörelse inom Malin, det tangerar en känsla av något ordlöst, 

�sjunket i djupet en gång i tidens början�, en känsla som sprider sig i hela kroppen �att hon 

ibland vaggade med hela kroppen som i värk.� Det är som om hon längtade efter något så 

bottenlöst farligt (ordet längtan �laddat med dödande makt�) och i kursiv stil: ordet som talar 

om �det evigt förlorade�.  När �längtan� inte kan inbegripa den häftiga lidelse Malin upplever 

beskrivs hur kroppen blir det enda som på något sätt kan trösta och ge lindring; i kroppens 

vaggande är hon det lilla barnet som en gång vaggades av modern, ett rytmiskt och rogivande 

vaggande. Ordet �längtan� driver textavsnittet mot slutorden �där bortom, där bortom...� som 

skulle kunna förstås som en längtan bortom språket. Till ett symbiotiskt stadium utan klyvnad.   

       I ovanstående textavsnitt ser vi alltså på en tematisk nivå dialektiken mellan språk och 

känsla � en gränsdragning mellan jaget och varat som uttrycks via metonymin längtan.  

      Som vuxen har Malin förskansat sig inom en ordning som sublimerat all sinnlig tyngd inom 

abstrakta statiska former. Att denna hårda gränsdragning har med ett tvetydigt förhållande till 

moderskroppen kan vi ana i det påföljande avsnittet. Här anges modern som integrerad del i 

den sublima upplevelsen av ett nytt du, det vill säga Gud.  

 

      Men hon kom ihåg en kväll kort efter sin omvändelse, då modern och hon stått 

på förstukvisten och sett ut. Hon kom ihåg en genomskinlig gyllene himmel och 

asparna, som avtecknade sig svarta, smärta, finbladiga mot ljuset. Då hade hon 

plötsligt blivit medveten om att hennes oro var stillad, ingenting drev henne bort 

och bortom, här och nu och inom henne själv blommade evig frid. (s. 42 f.)        
 

Här kan vi se hur en �genomskinlig gyllene himmel� står för de metafysiska ideal som hos  

Malin löst den narcissistiska affektladdade förbindelsen med moderskroppen. Trädet 

formuleras som en textuell närvaro, trots att det ännu står som existentiell frånvaro hos Malin; 

endast den svarta siluetten av trädet syns. Lägg märke till hur textavsnittet knyter an till 

förhållandet mörker och ljus. Det mörka har å ena sidan att göra med blicken � vad Malin ännu 

inte ser � å andra sidan med förbindelsen med driftlivet och Lucifer. 

      Det som blommar och grönskar är i Boyes metaforvärld knutet till sexualitet. Här står 
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verbet �blommande� som beskrivning till friden, intill den sublima upplevelsen och i denna 

mening skulle �blommande� utgöra själva förutsättningen för det sublima. Den genomskinliga 

gyllene himlen, asparna som avtecknar sig svarta mot ljuset, alstrar i själva verket ett semiotiskt 

tillflöde hos Malin, som driver henne till hänförd fascination i det yttre och ro i det inre. Malin 

kan på så sätt förankra det inre inom en yttre ordning � den kristna � och i den patriarkala 

metafysiska guden. Den genomskinliga gyllene himlen står som bild för Guds närvaro inom 

Malin. När Malin genomgått alla krisens faser utkristalliseras ett nytt du och här lyfts de 

grönskande bilderna åter in som en aktiv medskapande del i detta nya du.  

 
Hon hade alltid sökt ensamhet och natur, men naturlivets händelser, knoppning, 

blomning och fruktsättning, och groning och vissnande - allt hade mer varit 

symboliska språngbräden till en inre helgad värld. Grep hon nu efter en bladknopp 

eller ett gräs, så rörde hennes hand vid den lena ytan av ett okänt och knappt 

vetbart du, guldgrönt av sjudande solliv[...]. (s. 200) 

 

 Då Malin har sökt sig fram mot en ny värdegrund, där de metafysiska sanningarna har fått ge 

vika för ett subjektivt och föränderligt sanningsbegrepp, tar naturen gestalt som �guldgrönt, 

sjudande av solliv�. Denna förändring i förhållandet till den Andre utgör den nya blicken och en 

förändrad varseblivning av symbolen � ett förhållande som temporärt löser längtan efter 

moderskroppen.  

 

Värd en evig fördömelse 

Malin glider allt djupare och djupare in i sin förtvivlan. Genom upprepningen av �Bed och 

arbeta!� gestaltas hur RÖSTEN behåller sitt grepp om Malins förståelse av sin plats och sitt 

handlande. Här visar texten också hur vanmakten knyts till ett allt mer vilsenhet i språket. 

Förhållandet mellan identitet och objektvärld börjar lossna i fogarna. Läxböckerna ligger 

staplade på skrivbordet men Malin förmår inte uttyda vad som står.  

 

Bokstäverna gled meningslösa i en lång rad, hon kunde inte komma till tals med 

dem, de slungades ut i det oväsentliga av en mystisk centrifugalkraft. Och i mitten 

av denna drivande kraftvirvel satt en underlig otålighet, som inte visste vad den 

ville. (s. 45)  

 

Bokstäverna som slungas ut i det oväsentliga betecknar hur språket uppvisar sin konkreta 



materialitet som svarta föremål på vitt papper betyder de egentligen ingenting. Det som får 

dem att rusa runt i denna virvel är den otåliga känslan utan referens.   

     När kraven och maktlösheten breder ut sig inom Malin söker hon tröstlöst efter en 

förlösning. Den yttre ordningen har blivit allt för sträng och tycks invadera Malin inifrån. I 

nedanstående textavsnitt ser vi hur känslan av något oändligt stort gestaltas via det som Malin 

måste inta eller hålla fast vid. Något som tanken inte kan greppa och som framstår som 

hemmahörande i en värld av andra naturlagar. Den språkliga förvirringen gestaltas som en 

intensiv taktil upplevelse. 

   
Hon måste tänka på en mardrömsaktig förnimmelse från barndomen: 

föreställningen om något oändligt stort, som man på något sätt måste bemästra - en 

brödkaka som var som ett berg och som man måste bita tvärs över, eller ett halt 

jätteklot utan hållpunkter, som man måste lyfta - eller något annat outsägligt, 

obeskrivligt, för tanken ofattbart, något som hörde hemma i en värld av andra 

naturlagar och i denna världen måste väcka en känsla av förtvivlad maktlöshet. Så 

var det nu också. (s. 49)     
 

 

Det är som om Malin förlorar överblick över sina egna konturer. Omvärlden tycks växa allt 

större medan hon själv krymper. Hon står som �Tummelisa utanför jättens dörr� (s. 50) varje 

morgon för att komma in genom porten till seminariet.        

      Malin kan inte samla sig till bön, oron och splittringen är allt för stark. Ingen hjälp finns att 

vänta och hon inser att hennes vilja inte längre ren: Hon är �värd en evig fördömelse!� Med 

slutraden �JA!� bekräftas den oåterkalleliga rörelsen mot fallet.  

      Som jag tidigare skrev stod Alfred Adlers djuppsykologi för en stor del av Karin Boyes syn 

på maktförhållandet mellan könen. Svanberg menar att en stor del av hennes skildring av 

Malins psyke stämmer överens med de teorier som Adler utvecklar i Individualpsykologien (sv 

övers 1928). Adler menar att kvinnans socialisation in i den traditionella kvinnorollen hämmar 

de utåtriktade och aggressiva känslorna. Istället vänds dessa inåt och tar sig uttryck i 

självdestruktivitet och masochism.70 Malin skildras till en början som mycket osäker och kuvad 

under föreställningar om omvärldens krav. I takt med krisens förveckling växer också 

ansatserna till självförnedring och självplågeri. När hon så befinner sig vara värd evig 
                                                        
70 Birgitta Svanberg, �Förtryck och uppror. En analys av grundtematiken i Karin Boyes roman Kris�, Kvinnor 
och skapande. En antologi om litteratur och skapande tillägnad Karin Westman Berg (Stockholm, 1983), s. 



fördömelse � när det som skiljer henne från det goda och Gud är hennes onda självupptagna 

egenvilja � riktar hon sig i ursinnigt våld mot sig själv.  

      För Malin hade vissheten om att livet är fasa funnits med sedan uppväxtåren: 

�Berättelserna från världskriget hade bekräftat hennes aning.� (s. 54) Sedan kom år då fasan 

föll ur minnet, men nu visste hon det igen. På kvällarna kommer det över henne, �bubblor från 

verklighetens dybotten� (s. 54). Allt ser hon med egna ögon och allt känner hon på sin egen 

kropp. Likt en inre film frammanar hon horribla scener där kvinnor misshandlas och 

människorester ligger utspridda. Den stora helheten av mänskligt lidande blir övermäktig att 

bära; hon vill inte lida. Hon frågar sig om det finns någon frälsning där borta i den stora 

evigheten, en försoning bortom all glädje och all fasa. Men att vilja slippa undan smärtan, att 

hänge sig åt dessa självupptagna önskningar, blir för Malin att vara hjälplöst fallen. Hon 

upptäcker sig vara del av den stora ondska som är Guds motsats.  

      Ur ett freudianskt perspektiv skulle detta upprepningstvång av smärtsamma och 

traumatiska känslor vara en manifestation av dödsdriften. Den sida av sig själv som hon 

förnekar, den del av jaget som inte tillåts i den kristna hållningen, trängs upp till ytan. Men än 

så länge förmår hon inte inlemma denna destruktiva sida av sig själv inom en yttre ordning. 

Återigen ser hon ingen annan väg för sig själv än att vara �värd en evig fördömelse� (s. 59) � 

utan nåd och utan identitet.     

 

Synden 

Malin söker upp sin forna kristendomslärarinna fröken Mogren för att få andligt råd. Hos 

Malin finns en ny och ordlös kunskap om att det finns krafter i det inre som inte ryms i slutna 

system och ideal. Det är av denna anledning Malin söker efter det privata mötet, det 

mellanmänskliga mötet i kontakt med livet och känslan. För ett ögonblick tycks alternativet stå 

till kyrkoherde Borg, men fröken Mogren tycks vara den som talar ur livssammanhangen 

snarare än ur systemet. Över Borg ligger något hurtigt , en �programmässig säkerhet av Guds 

ämbetsman� och det skrämmer Malin �som något färdigt och livlöst, något smärtfritt 

oorganiskt� (s. 60). Inför Mogren förklarar hon osäkert och famlande att hon håller på att dö 

den andliga döden, att hon inte vill ta på sig lidandets bördor och att hon just därför är värd 

den eviga fördömelsen. Mogren värjer sig mot det missmod och den förtvivlan som Malin 

söker formulera och hänvisar istället till Geijers ord: �Sorg är synd, ty tillvarons innersta är 

salighet.� (s. 78)  
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      Syndbegreppet uppvisar för Malin den kil som är inslagen mellan kropp och själ inom den 

kristna diskursen. Att vara värd den eviga fördömelsen innebär för Malin att inom den 

språkliga ordningen inte kunna transcendera sitt oroliga inre och finna ord för vad som pågår. 

Istället förankras hon i det orena och i synden, som abjekt.  

      På den textuella nivån ställs citatet i en entydigt förhållande till jaget. Som vi kommer att se 

längre fram ställs textuella referenser i parallellitet till den litteratursyn som Boye söker 

formulera i Kris. Som Monica Morén påpekar menade Boye att litteraturen hade, på samma 

sätt som psykoterapin, en uppgift att bidra till den självförverkligade individen. Morén menar 

att Boye var inspirerad av Freuds syn på förhållandet mellan dagdrömmar och diktarens 

kreativa förmåga, mellan fantasiförmågan och dess uttryck i texterna.  

 

Dagdrömmeriet och fantiserandet, menar Freud, är den vuxnes sätt att leka, 

eftersom lek i barnslig bemärkelse inte kan ses som en ändamålsenlig aktivitet för 

den vuxne individen. Dagdrömmeriet blir den vuxnes sätt att hantera önskningar 

och fantasier som barnet kan iscensätta i leken. 

     Freud drar även slutsatsen om konstverkets renande katharsiska verkan på 

läsaren i det att den återuppväcker reminiscenser till läsarens dagdrömmar som i 

sin tur ofta bottnar i icke uppfyllda önskningar från barndomen. Skrivandet 

erbjuder en sublimerad driftstillfredställelse för författaren. Läsningen blir även för 

den �mottagande� sidan en �önskeuppfyllelse�, vilket medför en stark 

lustupplevelse. Genom diktarens verk får läsaren direkt tillgång till sina egna, 

ouppfyllda driftsönskningar och diktaren ger läsaren ett �alibi� för dessa ibland 

�otillåtna� önskningar, av erotisk- eller maktkaraktär.71  

 

Moréns resonemang stämmer överens med den gemenskaphetstanke mellan text och läsare 

som Boye för fram i essän �Språket bortom logiken�. Jaget skapar sig själv genom olika typer 

av framställningsformer, olika imaginära världar, som på olika sätt manar läsaren till fantasi och 

medskapande. I textens fiktiva värld fungerar de textuella referenserna som 

identifikationspunkter för Malin; de konfronterar henne med sitt inre och hur hon ska söka sig 

fram mot en lösning. Citatet av Geijer understryker den olösta konflikten mellan driftlivet och 

språket � här framställs citatet som en envägskommunikation utan förmåga att driva in jaget i 

en tillfredställande identifikation. Som metakommentar accentueras ett ifrågasättande av den 

litteratur som istället för att involvera människan i ett dialektiskt förhållande mellan konsten 
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och livet, mellan ord och kropp, vill överskrida människan till förmån för metafysiska ideal.  

 

Fadersuppror  

En annan sida av hur de textuella referenserna fungerar i texten möter vi i avsnittet som handlar 

om att söka sitt folk. Malin börjar aktivt söka efter något eller någon hon kan identifiera sig 

med, något att upprätta en förbindelse med tvärs igenom förbistringen. Inte nödvändigtvis ett 

ansikte, men en händelse, en situation, men �där någon spelar en viss roll, som är min roll, min 

innersta egnaste roll�. Och där hon instinktivt känner: �det är ju jag, som står där � det är ju 

vi... � (s. 90)  Det handlar om att söka ett kännbart �du� i vilken det inre kan se sig själv, där 

hon kan uppgå i en ny gemenskap och där hon de förlorade konturerna åter får ett fäste. Hon 

finner denna första förlösning genom  Frödings dikt:  

 

Du säger: �Kom hem till din faders gård  

att kyssas av faders läppar!� 

- din kärlek är mig för bitter och hård,  

den smeker och kysser med käppar.  

 

Med slag du renar, med knivar du tvår,  

mot din kärlek jag hårt vill mig värna,  

det känns som du tvådde så fläckar och sår  

som livskraft och ljus ur min stjärna. 

 

Du tvår med din lut min stjärna ren,  

den varder så ren som ett vatten,  

då varder så tomt min stjärnas sken  

som en vattnets avbild av natten. (s. 92 f.) 

 

 

Diktjaget ställer sig här upp mot den fadersmakt som liksom den kristne Guden kräver renhet 

och dygd. Igenkänningen betyder för Malin att �ställa sig på den andra sidan, upprorssidan.�  

Birgitta Svanberg skriver att Malin börjar gå i krig med de delar av sig själv som vill leva i 

underkastelse.72 Med tanke på den dialogiska strukturen, som inte enbart fungerar på ett 

strukturellt plan utan även på ett semantiskt, anser jag snarare att hon börjar gå i dialog med 
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dessa delar av sig själv. För att skapa en ny språklig ordning måste den tidigare dualismen 

upphävas. Underkastelse innebär i denna mening att underkasta sig en ny ordning, en ny 

referens som kan transcendera det formlösa till form och symbol. Snarare än att gå i strid mot 

den del som låter sig passiviseras, låter hon den aktiva viljan sammansmälta med den passiva.     

      Jaget beskriver ett möte med ett annat jag som gör uppror mot fadersmakten och 

investerar  i en dubbel identifikation: jaget skapar alltså även ett du, där detta du är språk och 

tecken som sublimerar den inre upplevelsen. Jagets klyvningen understryker på så sätt 

föreningen mellan aktiv/passiv: en del som underkastar sig orden i Frödings dikt och en del 

som finner en identifikation och sålunda återskapar sig själv. Vi ser därmed hur dikten får ritens 

funktion inom Malin � ett sätt att förhålla sig skapande gentemot språket.  

      Malins fadersuppror rör den ordning i vilken hon befinner sig som bortstött (abjektal). Den 

rör även hennes egen far; inför faderns blick är hon någon som måste tuktas och bemästras. På 

motsvarande sätt framställs middagen hos familjen Forst som en reningsrit där det är fadern 

som står för utdrivningen av det orena: Malin ska infogas i den traditionella kvinnorollen. 

Middagsscenen visar hur den faderliga auktoriteten når in även till det mest privata och 

vardagliga och uppvisar åter Boyes influenser av Alfred Adler.  

 

Vid översta bordsändan far. Någon annanstans skulle han inte kunna sitta. Han är 

mittfiguren, kring vilken allt annat snurrar.[...] Bredvid Malin, på ena långsidan, 

mor, sammankrympt i evigt jäkt och evigt tjänande. (s. 98)  

 

Domellöf skriver: �Med tyngden av en Brandes makt och auktoritet fördömer fadern det 

personliga engagemanget i Malins replik och talar om för henne, hur man ska tänka, om man 

ska tänka rätt, antingen det gäller politiska, kulturella eller sociala frågor.�73 Middagen är den 

ständiga konfrontationens ritual. Spänningen finns alltid där � fadern är besatt av angreppslust 

och föraktfull i sina omdömen. Ingenting retar Gustav Forst så mycket som den osäkra blicken 

och skygga hållningen hos Malin. Därtill den intima darrningen på rösten som oblygt tycks 

blotta något ytterst motbjudande.  

 
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 
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vilken allt har blivit så intimt, måste tiga. (s. 101)  

 

Moraklockans tickande understryker ytterligare Lagens auktoritet: �Moraklockan tickar högt, 

elakt. Den njuter av sitt privilegium att vara ting och utan skuld, medan de levande kramas av 

ängslan inför domen; roar sig med att visa sig ogenerad, medan de levande sitter tysta.� (s. 99) 

      Samma auktoritetssystem som präglar hemmet möter även Malin hos nervläkaren doktor 

Ringström. Ringström ser Malin som en �liten kvinnlig Hamlet i västfickformat� dock mindre 

och oansenligare: �Hon stod till hans och vetenskapens förfogande som en ordfläta att 

dechiffrera.� (s. 117 f.)  Detta avsnitt avtäcker på vilket sätt den narrativa strukturen drivs som 

ett  könsideologisk och heteronormativt maktmedel. En Hamlet eller en Oidipus i 

västficksformat, en ordfläta att dechiffrera betyder att Malin antas ingå i den psykoanalytiska 

berättelsestruktur som inordnar henne i en heterosexuell begärsstruktur (begäret efter mening 

skulle i denna mening utgå från en manlig modell). Doktorn utgår från en manlig modell för 

sexualiteten och tolkar henne utifrån en manlig blick: en Niobe med uppnäsa.  

      Avsnittet ger emellertid ytterligare en fördjupning av den modersymbolik som drivs genom 

texten. Barnet som textuell position talar om det naiva men intuitiva förhållningssättet till livet. 

Den medicinska och empiriska vetenskapen framställs i ett komiskt ljus när Ringström för sina 

barn berättar hur lillebror egentligen kom till världen. Barnets ordlösa förståelse genomskådar 

lögnen om att barnet skulle varit inköpt från NK. För, som femårige Jan tänker om lögner: 

�sådant hörs, även om de vuxna tycks ha svårt att urskilja det� (s. 114). Och även om Jan 

godtar lögnen, vet han med säker visshet att bakom lurar �[e]n stor, kanske hemsk lösning�. 

Men det är avgjort �bekvämare att gå med på de storas idéer� och sedan �undvika att se 

honom i ögonen�. (s. 115) Icke desto mindre möter sjuåriga Maj-Britt hans blick med 

troskyldig öppenhet.  

 

Faran för att bli genomskådad var alltför liten, det visste hon av erfarenhet. Man 

kunde tänka vad man ville. Hon hade redan sett babyn få mat av mamma, och 

hennes instinkter trevade oroligt och formlöst kring hemligheten, som när 

skuggorna av havsdjur och alger rör sig långt nere i mörkret på djupen. De satte det 

i sammanhang med allt möjligt, än med det ena, än med det andra av den egna 

kroppens gåtor och förrättningar, men NK - där vägrade de resolut att följa. Och 

han trodde verkligen att hon svalde det! (s. 115)   

 

Den ordlösa kommunikation som utgör förhållandet med moderskroppen beskrivs med en 



mångtydig och fantasieggande beskrivning: �hennes instinkter som trevar oroligt och formlöst 

kring hemligheten� parallelliseras med bilden �som när skuggorna av havsdjur och alger rör sig 

långt nere i mörkret på djupen.� Instinkterna sätts alltså samman med skuggor av havsdjur och 

alger, som oroligt men förgäves söker sitt ursprung. Här möter vi alltså återigen skuggan som 

skulle utgöra själva den upplevelse av något bottenlöst och oformligt, för förståndet något 

ogripbart; det outsägliga, bara en aning om något, som hela tiden förföljer, utan tydliga 

konturer och utan ursprung. Den semiotiska kommunikationen med moderskroppen tycks 

kretsa kring något skugglikt, det som finns på �baksidan� av idealen och med Nietzsches 

myntmetaforik som förebild, det som finns under eller bakom metallens yta.   

 

 

FALLET 

Siv 

Ovanstående avsnitt understryker jagets förhållande till ett språk som upplevs som ett yttre 

oåtkomligt system. Vi har sett hur det i texten har arbetat med identifikationspunkter för att 

söka nya semantiska utvägar för det inre. Det har, som jag tidigare angav, vridit sig omkring 

sin egen textuella axel i en vilja att bryta upp sig själv och skapa ett nytt du. I nästa avsnitt ser 

vi hur jaget blottar tiden som strukturerande princip. 

      För Malin har det hittills handlat om en inre konflikt som hon försökt att bemästra på olika 

sätt. Nu tar klyvningen explicit plats i texten genom Malin 1 och Malin 2, vilket betyder att 

dualismen även blottlägger den tidsmässiga och strukturerande principen för jaget. Klyvnaden 

upplevs som en plåga för Malin, eftersom hon ännu inte kan ge den en form och innebörd. Vi 

ska även se hur en ny medvetenhet om något okänt tar plats i texten; plötsligt framträder detta 

�något� utanför det fiktiva universum som strukturerar tropen Malin.   

      Vid morgonbönen på seminariet � �ett av de sju helvetena� ordar rektor Melling om en rätt 

sorts ånger. Hos en del av Malin väcks åter smärtsamma minnen till liv när det gäller den 

självuppgivenhet hon inte längre är i stånd till. Hos en annan del väcks ett motstånd:  

 

Man gör motstånd, man försöker tänka på annat, men man orkar inte hålla stånd, 

så ger man efter och sjunker och sjunker i det onda samvetets avgrunder. (s. 124)  

 

Trots att motståndet nu beskrivs som en del inom Malin ger texten uttryck åt en 

identitetslöshet. Kombinationen av textens generella berättarstruktur (i tredje person) och 



bruket av ett plötsligt opersonligt pronomen (man) skapar en obestämbarhet i texten. Denna 

obestämbarhet fungerar som närmast ett mysterium kring detta �något� som tar plats i texten. 

När Malin lite längre fram beskrivs genom en upprepning av hon, alltså i tredje person blir 

effekten tydlig.  

 

Hon vrider sig, hon öppnar och sluter händerna, hon suckar ohörbart inom sig, hon 

biter ihop tänderna, hon försöker göra sig hård - men hon sitter där hon sitter. (s. 

125)  

 

I textavsnittet där Malin uttrycks via man skapas en närhet mellan jaget och utsagan genom att 

den fiktiva tiden blottas; närheten söks till läsaren snarare än till den fiktiva situationen. Det 

avsnitt som uttrycks via hon skulle istället söka distans till läsaren och identifiera sig med den 

narrativa strukturens lineära tid. Avsnittet visar den hur två delar inom Malins psyke � en del 

som är det dömande överjaget, den andra delen som är den upproriska, som vägrar att bli 

dömd. Konflikten utmynnar emellertid i dialogformens dramatiska framställning, som lyfter 

fram skeendet som en metaforisk framställning av Malins kamp mellan ett strängt överjag och 

en självhävdande upprorsvilja.  

 

Malin 2. Jag vill bort! Jag vill inte höra mer! Ångesten kväver mig! Vart ord och 

vart tonfall är en dom, och jag vill inte bli dömd! Jag vill bort! 

Malin 1. Du är ett fegt kräk, som inte vill se sanningen i ögonen! Du ska stanna, du 

ska se, du ska höra och fatta vad du är... Du ska dömas. Det är rättvist. Det är för 

lite för att kallas rättvist! (s. 127) 

 

      Trots att dialogformen så att säga �täpper igen� den obestämbarhet som trädde fram i 

texten, återknyter den till detta ordlösa �något� som inte driver handlingens utveckling. 

      Efter tvisten mellan Malin 1 och Malin 2 återgår texten till Malin, men nu med större 

medvetenhet om dessa båda delar. Avsnittet, som uppehållit sig vid ett inre skeende, förenas i 

det yttre när Malin plötsligt ser Siv:      

 

Då hon lyfte huvudet efter bönen, fastnade hennes blick i Siv Lindvalls nacke. En 

fin smärt pelare, som steg ur fulländade halsåsar som en lugn hymn. Och det 

underliga skedde, att Malins spända och plågade muskler för ett ögonblick 

slappnade i vila, att de irrande rastlösa ögonen fann ett fäste, att tankarna släppte 

domen och domnade bort i det befriande vackra linjespelet där framför henne. (s. 



129)     
 

Här sker den förlösande identifikationen för Malin. Det inre knyts till en yttre form genom Siv, 

som beskrivs likt antik skulptur, harmonisk och fulländad i sina linjer. I Malins blick framstår 

denna gestalt som en lugn hymn � en synestetisk framställning som fogar samman blicken med 

harmonin i musiken, formen med det formlösa. Malin ställs öga mot öga med något djupt inne i 

sig själv: med begäret. Förälskelsen i den andra kvinnan betyder emellertid att Malin ställs inför 

det som bara kan benämnas som det avvikande, det sjuka, det för samhället abjekta. För att Siv 

ska kunna bli den rituella princip som till slut blir det nya seendet, måste jaget omformulera 

ytterligare en aspekt av sig själv: tiden och den narrativa strukturen.   

 

Nora 

Hur den narrativa funktionen fungerar kan vi se gestaltas genom Malins väninna Nora 

Hermansson, som tidigare varit en slags biktmoder för Malin. Sista dagarna av påsklovet beger 

sig Malin till Uppsala för att besöka henne.  

      Under ett samtal om psykologi tar Nora tar ner en bok från bokhyllan och läser upp en 

dagboksanteckning  av en engelsk psykolog; �där han talade om �The Human Bible� och 

menade människosjälen, inte dess vackrare sidor, utan just det gåtfulla obekanta, �amazing if 

not always amusing�.� (s. 132) Inför detta allförbarmande mister Malin fullständigt jämvikten 

och brister ut i en störtflod av tårar. För första gången möter hon tanken på att det finns en 

möjlighet för det inre att översättas i ord. Ändå är det enda som kommer tårarna � �[e]tt språk 

som ingen kunde tyda� (s. 133). Nora tar Malins problem på allvar och för första gången 

upplever Malin att �hennes värde av vanlig människa inte hade varit helt utplånat� (s. 134). I 

samvarons värme tycks Malin inte längre behöva skämmas, ingen skuld och skam läggs på 

henne utifrån.     

      Dagen efter sker, som Domellöf kallar, den egentliga krisen, regressionen ner till den första 

symbiosen. Plötsligt tycks föremålen avslöja sin natur av �tillfälliga och bedrägliga skenbilder 

på tingens yta� (s.134), och hon själv blir formlös och som en död sjunker tillbaka till de 

�återskapande urnebulosorna, Mödrarnas härdar� (s. 135). Som Domellöf skriver utgör 

regressionen ett tillbakaslungande till de ursprungliga betingelserna för existensen. En bild för 

den dionysiska sönderslitande hopsmältningen med urmassan.74  Men här sker även något mer 

som förtydligar den narrativa betydelsen för jaget. Nora finner dagen efter Malin i ett förvirrat 



tillstånd. Talet framstår som alltför fragmentariskt och obegripligt för Nora och konstaterar att 

hon måste vara sjuk.    

 
Hon åhörde uppmärksamt hennes dimmiga ansatser till förklaring (�själva materien 

helig - dra skorna av sina fötter - klä av sig kropp och själ - mycket för heliga för 

mig - �), angav det korta och bestämda omdömet: Ja, du är sjuk! Du är sjuk! - och 

fick Malin till sängs. (s. 135)  

 

Från att ha varit den förstående väninnan på den tematiska nivån, visar hon på den textuella 

nivån fram den narrativa strukturens sätt att fungera. Jaget påvisar narrationens och tidens 

samlande uppgift genom att låta Malin hänvisas till en berättelsebok.  

 

     - Nu måste jag gå ut ett litet slag , sade hon [Nora] på eftermiddagen, men nu 

tar du en bok och läser, en berättelsebok, förstår du, och sitter inte och tänker på 

kakelugnen och materien. (s. 135) 

    

Texten tematiserar följaktligen den nödvändiga dialektiken mellan det dionysiska och det 

apolliniska elementen. Men även betydelsen av den narrativa strukturen för jagets 

självförståelse och organisation av mening. Vad det handlar om är snarare att ställa sig i en 

position gentemot narrationen där jaget blir ett handlande subjekt � skaparen av sin egen 

berättelse.  

      Förälskelsen till Siv träder fram i förgrunden och erkänns genom det genombrott som sker 

hos Nora. Malin inser att den längtan hon känner drivs mot att förverkliga hennes allra innersta 

vilja. Hon prövar sin längtan: �Var vill jag vara då? Var hör jag hemma då?� och svaret slår 

upp �från grunden som en låga�: �Jag vill se Siv. Jag vill vara där Siv är�. (s. 136) Nu måste 

jaget därmed söka sig ut ur den gamla ordningens fundament, den som tränger ut det 

homosexuella begäret utanför den heterosexuella normen och som förbinder det med syndens 

konnotationer. Implikationen för den nya ordningen ges genom att Malin inser att begäret inte 

kan formuleras inom den gamla ordningen.    

 

Hon slöt munnen fast till skydd mot alla ord. De förde vilse, hon ville inte veta av 

dem. Hon stod där orörligt tyst av väntan, och själva den förfäran, som ett 

ögonblick rörde vid henne, var stilla och högtidlig. (s. 136) 

                                                                                                                                                                             
74 Domellöf,1986, s. 250 f. 



 

Raderna �och själva den förfäran, som ett ögonblick rörde vid henne� antyder om en möjlig 

referens till T.S. Eliot och The Waste Land, där �The awful daring of a moments surrender�75 

beskriver en skräckfylld kapitulering inför det gamla livet.76 Malins insikt om att en ny ordning 

är på väg att födas beskrivs som högtidlig. Utöver sin emotionella association knyter detta an 

till den högtid under vilket textavsnittet utspelar sig, det vill säga påsken, Kristi korsfästelse 

och uppståndelse, och den primitiva fruktbarhetskultens tid. Jag skulle vilja fokusera den 

skräckfyllda dimensionen som växer fram här och påvisa möjligheten för att det just är inom 

riten Malin kan förbinda den underliggande destruktiva sidan till en ny modell.  

      Textavsnittet avslutas med orden: �Välsignade längtan! Välsignade liv!� (s. 137) som på 

den underliggande textnivån alltså binder samman det i detta sammanhang metonymiska ordet 

�längtan� med �liv�: den tidigare längtan ställs inom en ny modell som driver Malin mot  

metaforen �Siv�.  

      Då Malin är tillbaka efter påsklovet och återser Siv levandegörs hon ända ut i den allra 

minsta punkt av huden. Dessa beskrivningar av en häftig fysisk upplevelse kan jämföras med 

Sapfos dikt som börjar med �En gudars like� och som i tredje strofen fortsätter: �genast löper 

en fin eld under min hud, / ingenting ser jag med ögonen, / öronen brusar, svetten strömmar, en 

/ skälvning far genom/ hela min kropp�. 77 Till skillnad från Sapfos dikt lyfter Boye fram 

seendet som denna häftiga lidelses förutsättning.  

 

Det var sant inifrån innersta innandöme och ut i huden, ut i alla minsta punkter av 

huden, ett slags ögonblicklig levandegörelse, som en intensiv nakenhet tvärsigenom 

kläderna, den var av eld och gjorde nästan ont i sin plötslighet. Och hon gjorde 

ingen häftig rörelse, ropande inte, tog inte ett steg, utan stod stilla och var eld. Men 

ögonen störtade sig som uthungrade över drag efter drag i det enda verkliga 

ansiktet - tillägnade sig, drunknade. Hemma! (s. 138)  

 

Här visas tydligt hur Boye effektivt använder den sapfiska estetiken för att bromsa upp 

handlingen � att visa hur tiden upphör när begäret ohämmat väller fram och tar henne i 

besittning. För att fullt ut erkänna sitt sexuella begär till en annan kvinna måste jaget 

                                                        
75 T.S. Eliot, Det öde landet. The Waste Land (Lund, 2002), s. 40. 
76 Tillsammans med Erik Mesterton översatte Karin Boye T.S. Eliots The Waste Land. Denna översättning 
publicerades i Spektrum 1932. Översättningen av Eliots dikt ingår även i Boyes diktsamling För trädets skull 
(1935).  
77 Sapfo, Dikter och fragment (Stockholm, 1999), s. 41. 



följaktligen ställa sig utanför orden och istället blotta den ordning som ger orden deras makt: 

tiden och narrationen.    

 
Det är sådant som sker en gång och aldrig mer i världen. Ge det inget namn, låt det 

vara som det är, i mitt blod och mina ögon, som liv och sav. (s. 139) 

 

Genom ett komprimerat stilistiskt förfarande förklaras ritens grundläggande komponenter. 

Innebörden i satsen �det som sker en gång och aldrig mer i världen� skulle ur detta perspektiv 

betyda födelse och död. Födelse och död är i denna kontext två avgörande komponenter inom 

den nya ordningen. En ordning som ställer sig utanför språket men i samklang med begäret och 

blicken: �i mitt blod och mina ögon�, som liv och sav�.       

     Malin slits mellan att ge sig hän i det lyckliga ruset och kämpa mot den sida som inte vågar 

släppa taget. På ett underliggande plan skulle vi kunna ana hur Malin 1 och Malin 2 strider om 

Malins kapitulation, men nu är det Malin 2 som med stränghet dominerar: �Du värjer dig 

fåfängt, fega kryp!� (s. 140) Men för att kunna släppa fördämningen av det gamla mot det nya, 

måste födelse och död, liv och destruktion, ingå på lika villkor. Det blir Guds ord till Jeremia 

som slutligen leder in Malin i den slutliga fasen i riten.  

      Under kristendomsskrivningen försöker hon skriva svaren på frågorna men utan att lyckas. 

Ingenting kommer på pränt och hon kämpar mot förtvivlan och tårar. Det enda hon kommer 

att tänka på är några verser om Jeremia, som är oanvändbara för skrivningen, men som tycks 

tala till henne i denna stund.  

 

�Så säger Herren: Se, vad jag har byggt upp, det ska jag riva ned, och vad jag har 

planterat, det måste jag rycka upp; och detta gäller hela jorden. Och du begär stora 

ting för dig! Begär icke något sådant; ty se, jag skall låta olycka komma över allt 

kött, säger Herren, men dig skall jag låta vinna ditt liv såsom ett byte, till vilken ort 

du än må gå.� (s. 143) 

 

Bibeltexten representerar den gamla ordningen men som Malin låter bli ingången till den nya. 

Att vinna sitt liv såsom ett byte handlar för Malin om att nedlägga sig själv såsom ett jagat 

byte; att �döda� sig själv för att kunna återfödas.  

ÅTERFÖDELSEN 

Gud dör 

För att undersöka hur jaget bearbetar nyskapelsens princip måste vi titta närmare på tiden och 



vilken strukturerande princip för det nya seendet (och därmed språket) som involveras genom 

att tiden omformuleras. Vad som sker i texten när Malin låter den patriarkala Guden dö är att 

den lineära tiden blottas som strukturerande princip. Jaget söker omformulera den kristna 

tidsuppfattningen och påvisa den cykliska tiden där Guds död är fullt möjlig. Den kristna 

berättelsen slutar på så vis att fungera inom Malin och jaget driver därmed in sig själv i en ny 

position gentemot den språkliga ordningen. Malin tilldelas på så sätt rollen av både förgörare 

och förlösare av sig själv.  

 

 I natt gick Gud under. 

 Kanske de 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)  
 

Jaget låter Malin träda ur den passiva positionen inom den narrativa strukturen genom att 

förläggas som ett explicit jag i presens. Den patriarkala gudens undergång förenas med det 

aktiva verbet och vidare den aktiva handlingen. Detta betyder att jaget förlöser de frostiga 

händerna som tidigare lydde under RÖSTEN och bryter upp den lineära tidens oåterkallelighet. 

Riten framställs som en handlande funktion jämfört med den tidigare kristna och abstrakta 

offerhandlingen; Malin intar en position som skapare istället för den tidigare positionen som 

skapelse. Vilket medför att hon löser upp det gamla narrativet till förmån för ett nytt. För 

Malin kommer en ny gudom att träda i den patriarkala Gudens ställe, den princip som får livet 

att ständigt återkomma, det vill säga �Siv-principen�.   

      Därmed omformulerar jaget sin position i förhållande till tecknet � från passiv till aktiv. 

Men än så länge handlar det om en omplacering i tid och rum. Nu gäller det att hämta upp och 

inlemma det bortträngda som en del inom det språkligt konstituerade jaget. I prologen såg vi 

hur Malins vilja till självuppgivelse orienterade sig kring seendet och hur guldet presenterades 

som symboliskt stilvärde; att inta orden, symbolerna, sammansmälta med den och transcendera 



kroppen. När jaget nu har omformulerats innebär det att blicken intagit en aktiv position 

gentemot symbolen. Vi kommer att se hur guldet får en ny innebörd med �Siv� i blickfånget � 

en innebörd som formulerar en paradoxal belägenhet i språket.  

 

EN KONSTNÄR FORMULERAS 

Den inre sömngångaren hämtas upp 

Dialog I har behandlat idealen och sökt sig fram mot en ny grund ur vilka nya ideal kan växa 

fram. Det har handlat om att ställa sig i en aktiv position och omvandla den skapelseprocessen 

till en handlingsstruktur � att bli skapare. I �Dialog II: Om de fromma ordens betydelse� 

kommer vi att få se hur jaget söker formulera de grundläggande komponenterna för denna 

konstnär. 

      Liksom Dialog I inleds även Dialog II med en argumentation, här mellan Patern och 

Munken. Här gäller frågan namngivning och på vilka grunder namngivning ska ske; utifrån 

föreställningen om eviga sanningar enligt Patern, eller utifrån vad Munken föreslår, människans 

levda erfarenhet om vad dessa namn innehåller. Även dialogavsnittet mellan Patern och 

Munken kan sägas tematisera språket som lögn och bedrägeri, men nu med fokus på 

förhållandet mellan tecknet och det betecknande.  

      Patern beskyller Munken för att ha �börjat hysa tankar av misstänkt art� och att förneka de 

heliga skrifterna. Munken besvarar beskyllningen genom att framställa ett resonemang kring 

ord och vad som i grund och botten kan dölja sig bakom sköna namn � �tiotusen olika 

verkligheter, somliga kanske så motsatta det som ursprungligen varit menat, att de är de allra 

värsta fiender till detta ursprungliga!� (s. 154) Inte ens de heligaste av skrifter är undantagna 

detta öde att missförstås, menar Munken. Ordet blir en gåta efter otaliga kommentarer, efter 

tusentals kyrkomöten, �till vilken endast den har nyckeln, som i liv och anda har mött vad 

ordet kännetecknar� (s. 155). Patern svarar med att ställa upp de absoluta värdena som en 

vägledning för människan, att hindra människan från att handlöst falla ned i godtycklighet och 

lögn om innebörden i de eviga sanningarna. Avsnittet slutar med att munken till synes avsäger 

sig sitt tidigare resonemang: 

 

Ty jag är rädd och darrande som en sömngångare, när han vaknar upp på branten 

av en avgrund! (s. 163)  

 

Här ska vi se att texten gör en oväntad och ironisk svängning när den spelar med ord och 



betydelser. Vad munken i själva verket säger är motsatsen till textens manifesta uttryck. Vad 

han i själva verket säger är: Jag är en sömngångare (det vill säga: Jag lever genom språkets 

bedrägeri och lögn, men som jag ändå tar för sanningen om tingen) som nu vaknar upp (som 

plötsligt upptäcker att språket är en lögn) på branten av en avgrund (som skulle slutta ner mot 

det  formlösa). Antigen har han tidigare varit en sömngångare men nu vaknar upp på branten 

av en avgrund. Samtidigt talar texten om att vara en sömngångare och att samtidigt vakna upp 

och befinna sig på branten till avgrunden. Slutsatsen måste följaktligen bli, att munken förblir 

en sömngångare, men även att han befinner sig vaken på branten av en avgrund. Textens 

uppbyggnad fyller satsen med en inre motsättning och lyfter fram en paradoxal situation i 

språket.  

      I avsnittet hos rektor Melling konfronteras Malin med den egna inre sömngångaren. Som 

jag tidigare har diskuterat söker sig texten mot de gränsområden där något ogripbart och 

skugglikt uppenbaras. Malin måste  konfrontera �baksidan� av den gamla ordningen.   

     Malin är kallad till rektorn som vill veta vad Malin ämnar göra efter seminarieutbildningen. 

För Malin handlar det om att slutligen förkunna egenviljan, att bryta med den förväntade rollen 

som blivande folkskollärarinna. Men rektor Melling föreslår att hon ska studera vidare inom 

teologin. Malin kokar inombords av vrede. �Därför att hon hade visat sig begåvad kantänka! 

Det frågade man efter! [...] Så bottenlöst falsk var alltså världens måttstock, att det frågades 

efter betyg och skrivfärdighet, när det gällde själars ve och väl!� (s. 173 f.) Men i nästa 

ögonblick slår raseriet tillbaka mot henne själv; gick hon inte här och hycklade. Hon hade gått 

från tro till otro och ingen hade märkt det, eftersom hon gick här och uppträdde precis som 

vanligt � eftersom hon inte hade sagt ett ljud om det. Melling blir ytterst skeptisk och 

nedlåtande när Malin mellan svalda tårar berättar vad hon verkligen vill: öppna en 

experimentskola, med nya metoder. Malin inser att det inte längre går att hålla inne med den 

hon verkligen är. Men hon dränks av häftiga samvetskval, tills hon inser att hon slutgiltigt 

måste ta parti för sig själv. Allra längst ner i sig själv finns en gestalt som representerar den 

befriade viljan. När Malin förmår identifiera sig med denna vilja ser vi hur hon åter förvandlas 

till ett jag.     

 

Men allra underst i källarvåningen rörde sig en sömngångare, som inte frågade 

efter hur mycket det gräts där uppe, inte nu längre - någon som hade börjat känna 

sig säker, därför att här inte fanns något val. Hade hon stått hundra gånger inför 

samma pliktens fordran, skulle hon ändå alltid varit tvungen att vända sig bort. 



Rätt eller orätt - det finns något som heter nödvändighet. Min nödvändighet. Min 

vilja! 

   Tårarna stannade långsamt av, och sömngångaren började vidga sig och fylla 

hela huset. 

    Det oundvikligas ro. Det inre ödets ro. 

    Hade hon kanske nu slutgiltigt tagit parti för den evige upprorsmannen, mot 

plikt och fordran och lag och moral? Möjligt. Där glimtade ett svagt ljus genom 

mörkret, stjärna eller irrbloss, vem visste det. Medvetandet: detta är jag; detta är 

mitt. 

     Du stränga främmande makt, jag är ju själv som du. Jag är själv svärd och vilja. 

(s. 181 f.)  

 

Sömngångaren som finns längs ner i källaren (det omedvetna) börjar utvidga sig och fylla hela 

huset (medvetandet). Malin beslutar sig för att bli ett talande subjekt, att hämta upp de delar 

hos sig själv som legat i mörker. Tecknet för det onda dras fram och inlemmas som en del inom 

det nya jaget. Här ser vi ett exempel på hur ordet sömngångare sätts i rörelse genom dess 

dialogiska förhållande till avsnittet med Munken och Patern. Där Munken, trots sitt uppror 

inom språket, fogar in sig inom den kristna ordningen, tar Malin nu upp Lucifer som en 

medveten och accepterad del av sig själv. Jaget formulerar åter en avgörande punkt då Malin, 

genom att formuleras som ett explicit jag i presens, intar en aktiv position i förhållande till 

tecknet. 

     Avsnittet om de Högres församling tar form som en drömvärld; gestalter går in i varandra, 

upplöses och antar nya former. Vi möter Lucifer som det fallna objektet, det tecken som 

förankrar jaget på �baksidan� om den symboliska ordningen, i orenheten och i synden.  

     I kraft av ondskans renaste form står Lucifer inför församlingsmedlemmarna. Rektorn för 

talan i församlingen som representant för den �värdefullare delen av mänskligheten� � �som 

Guds befullmäktigade ombud. Hon förfogar över alla vita gestalter som sluter upp kring henne, 

som framställer den kristet heliga försakelsen och den kamp dessa gestalter har genomgått i 

århundraden för kristendomens skull. Även runt Lucifer sluts gestalter upp � kättare och 

hädare som hänger sig åt förbjuden forskning. Luften svartnar av upprorisk kamp när förvridna 

och förkrympta gestalter träder fram inför församlingsmedlemmarna.      

     �Baksidans� människor gestaltas genom bilder av kroppsliga lyten, jordiga trälansikten och 

krökta trälryggar, där de fula orden hänger ut ur mungiporna som paddfötter och råttsvansar. 

Dessa gestalter står för det motbjudande och det orena � det av den kristna diskursen 



formulerade abjekta.  

     Jaget lyfter alltså in �baksidan� och låter Malin förena sig med Lucifer genom en 

omformulering av metallklangen: den är form och kaos, ljus och mörker, vit och svart � på en 

och samma gång. Vi minns den tidiga lyriska beskrivningen om den Förfärlige i Dialog I. Nu 

ser vi alltså hur Malin intar denna plats: Det som tidigare var skuggor på bergväggen är nu  

kropp. 

    

Förälskelsen som skaparkraft 

Med förälskelsen som grundförutsättning och med Lucifer som integrerad del lyfts nu Malin in 

i en ny ordning. Förälskelsen innebär nyskapelse av tingvärlden � det är ur förälskelsen tingen 

framträder som mening: �På vilken undrets tröskel blev den stora meningen form i linje och 

rörelse? På samma undrets tröskel, där ljus blev ljus och ton blev ton. På förälskelsens 

skapartröskel.� (s. 194) Texten går åter in i en skapelseberättelse men förskjuts från den 

ständiga tvekampen mellan Vit och Svart till kärlekens vilja till mening. Sinnena söker 

liknelsens rus, det som kan förnya genom att expandera gränserna för det tidigare: �Säg själv � 

är inte uppenbarelsen inför sinnena på samma gång uppenbarelsen av det sinneskapande 

bortomsinnliga, som inga gränser känner för sin eviga förälskelse? Är det inte hägringen av ett 

rike under skapelse?� (s. 195 f.)  

     Denna skapelseakt handlar på en metanivå om det poetiska språkets förmåga att skapa nya 

världar. Det handlar om en medvetenhet om den evigt omskapande rörelsen mellan jag och du 

som förnyar textens betydelse, tillför den nya skikt, nya känslor och nya erfarenheter. Utifrån 

Boyes litteratursyn skulle detta betyda att �levandegöra� tecknen på boksidan, att aldrig låta 

dem förbli statiska utan genom läsarens �underjordiska� värld återfödas i en evig kärleksakt.  

      Malin formulerar Siv som uppenbarelsen av en livsinriktning, en princip, där sinnligheten är 

i direkt kontakt med yttervärldens former: �En  elfenbenshals som stiger ur fulländade halsåsar 

kan utan ord ställa mer direkta krav på en människas hållning än alla lagbud tillsamman.� (s. 

198) Som jag tidigare visat förhöll sig Malin i början passiv till symbolen. Med Siv som 

seendets princip förändras symbolens stilvärde: �Grep hon nu efter en bladknopp eller ett gräs, 

så rörde hennes hand vid den lena ytan av ett okänt och knappt vetbart du, guldgrönt och 

sjudande av solliv.� (s. 200) Den aktiva omformuleringen av guldet ställer jaget i ett nytt 

förhållande till språket och symbolen; formande och ändå omformande. Solvärlden lyfter ur 

kaos, blir ett samlande återsken av tingen. Med �Siv� som skapande princip ställs därmed 

dialogen mellan det yttre och inre i centrum, där förälskelsen utgör själva förutsättningen för 



ett psyke som öppnar sig mot den Andre. För Kristeva är detta en beskrivning av metaforens 

dynamiska funktion; metaforens sublimerande kraft att verka till förändring. �Siv� blir därmed 

en metafor för det textuella jagets process mot att formulera sig som ett skapande subjekt � 

även i bemärkelsen konstnär.  

 

Kellgrens Den nya skapelsen 

Rektor Melling anser att Johan Henrik Kellgrens klassiska dikt �Den nya skapelsen� inte är 

mer än en �pannkaka� och Malin konstaterar att för vissa är det den brinnande busken och för 

vissa bara en banalitet. Endast den som står i förbindelse med ordens bortomsinnliga nivå kan 

förstå vad en �pannkaka� kan betyda: �Vem kan avbilda det förtärande ljuset, då det bryter en 

själ i bitar och fogar samman dem till nytt liv?� (s. 208) Kellgrens dikt finns inte återgiven i 

texten men den står ändå som en viktig intertext till den litteratursyn Boye företräder. Snarare 

än att själva innehållet i dikten skulle vara omstörtande för Malin handlar det om litteraturens 

funktion att stå i förbindelse med läsarens allra djupaste behov an igenkänning. Kellgrens �Den 

nya skapelsen eller inbildningens verld� (1790) står som en programförklaring för diktens 

förmåga att skapa nya världar.  

  

Du, som af Skönhet och Behagen 

En ren och himmelsk urbild ger! 

Jag såg dig - och från denna dagen 

Jag endast dig i verlden ser.  

 

Död låg Naturen för mitt öga, 

Djupt låg hon för min känsla död -  

Kom så en flägt ifrån det höga,  

Och ljus och lif i verlden böd. 

 

Och ljuset kom, och livet tändes,  

En själ i stela massan flöt; 

Alt tog et anletsdrag som kändes,  

En röst som til mit hjerta bröt.         

 

[...] 

 

Hon är det i min själ, hvars stämpel 



Til Skapelsen förkjusning bär; 

Och Jorden upstod til et Tempel 

Der hon Gudomligheten är. 

 

[...] 

 

Din blick i dagens blickar blandas, 

Din röst fick näktergalens sång, 

Jag dig i rosens vällukt andas 

Och västanflägten har din gång.78 

 

 

     Utifrån en litteraturkritisk kontext skulle hänvisningen till Kellgrens dikt i Kris kunna vara 

en kommentar till och en omformulering av  det romantiska manliga och absoluta jaget, ställt 

mot ett modernistiskt kvinnligt jag. Ett kvinnligt jag som dessutom förskjuter själva 

kärleksobjektets till en för tiden radikal  position � den lesbiska.  

     I min analys står den emellertid för en kommentar om den dialogiska situationen mellan text 

och läsare som romanen i sin helhet tematiserar. Dikten blir en metakommentar till den 

kärleksakt som kan ske i mötet mellan de inre krafterna och de yttre formerna (tecknet) � 

mellan textens �underjordiska betydelsevärld� och läsarens. I en sådan läsart skulle dikten tala 

om sig själv som text (jaget i dikten), som vänder sig till den älskade läsaren (duet). Ur läsarens 

perspektiv skulle duet istället bli texten och jaget den älskande positionen � läsaren. Diktens 

hon skulle i denna mening vara �Siv�, det vill säga ett förhållande till språket som ständigt 

förnyar världen inför den älskandes blick. Då denna svängning av perspektiv sker är den 

älskandes blick alltså läsarens och följaktligen har det textuella jaget antagit rollen av läsare. 

Med tanke på textens självkommenterande nivå som jag presenterade ovan, handlar det om hur 

sanningsbegreppet ställs inom en förnyad ordning: texten söker sin egen väg mot sanningen � 

mot läsarens.    

     Genom �Siv� ställs konsten i livets tjänst � den modernistiska konsten med förmåga att 

bryta med traditionen och skapa nya imaginära världar och nya betydelser. Klasskamraterna 

diskuterar kubismen och förfasar sig över hur denna konstrikting kan måla på ett sätt som inte 

alls överensstämmer med verkligheten. Men Siv formulerar ett annat perspektiv: 

                                                        
78 Vår klassiska Lyrik. Från ballader till Karlfeldt, sammanställd och kommenterad av 
Germund Michanek (Stockholm, 2003), s. 205-208. 



 
- Jag hörde en gång en konstnär säga, att kubismen inte är en konst för allmänheten 

direkt, utan en konst för konstnärer. (s. 213)   

 

Siv visar ett annat sätt att tänka än det avbildande och benämnande � hon talar snarare om ett 

formernas språk, liksom Malin genom Siv har sökt linjerna och rörelsernas mystik. Sivs 

kommentar blir i själva verket en metakommentar över hennes egen funktion i romantexten.   

      När �barnet� åter fogas in i berättelsen i avsnittet om striden mellan Makten och Upproret 

har jaget förenat sig med de två grundfundament som utgör vägen mot den nyskapande 

konstnären. Tillblivelsen förenas med �barnets� förbindelse med tvillingvärlden och 

moderskroppen och följaktligen �Lucifer Ljusbringaren, Lucifer den Onde� (s. 232). 

      Dialog II avslutas med att Malin förlöser sig själv genom att fullt ut erkänna förälskelsen i 

Siv och låta den mörka, driftstyrda och alltigenom kaosartade dimensionen inom sig samsas 

med den yttre formande viljan. Dialog III utgör endast ett kort avsnitt där fiktiva läsare ger sin 

syn på och tolkning av Malin och av den kris hon till sist lyckas lösa. Här framträder Malin som 

text, som en fallbeskrivning där ljuset snarare faller på den tolkande än det tolkade. Jag 

kommer inte gå in på detta avsnitt eftersom den till sin helhet understryker förhållandet mellan 

text och läsare som jag visat ovan. Gunilla Domellöfs analys kopplar samman de olika 

läsarterna till samtidens kulturdebatt och modernismuppfattning. För ytterligare fördjupning av 

denna aspekt hänvisar jag till hennes arbete.79     

 

Epilog 

Epilogen, slutligen, återknyter till prologen. Här möter vi åter Malin i bönsalen, nu med en 

förändrad blick inför den verklighet som träder fram inför henne. Siv har blivit en hållning inför 

tillvaron, en yttre och inre jämvikt. Med �Siv� har även ett nytt sanningsbegrepp tagit form � 

ett dialogiskt förhållande mellan språk och driftliv, mellan läsare och text.     

 
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 inget annat. Den var ursprunglig och oförneklig och en gåva som inte 

kunde ifrågasättas. (s. 254)    

 



Ornamenten på väggarna manar inte längre till självuppgivelse. Symbolens funktion har 

omformulerats; den tidigare fadersblicken har genom den rituella arbetet utformats till �Siv�, 

en struktur som driver fram skuggorna och tilldelar jaget en kropp.  

      Den kristna retoriken fortsätter inom romanens värld men har antagit nya former inom det 

jag som har utkristalliserats. Bönen i slutet ger vid handen en ny livsåskådning, en ny inriktning 

som fyller den gamla diskursen med nya betydelsevärldar. Trots detta behålls �bönen� och 

�trosbekännelsen� som begrepp för att veckla ut en omvärdering av det gamla trossystemet; de 

fromma orden har fått ett nytt betydelsesammanhang. Gud har ersatts av Siv, ett nytt sätt att 

varsebli tingen som ger liv åt de inre ordlösa massorna genom en yttre rationell grund. Genom 

metaforen drivs subjektet av en längtan efter försoning med språket och söker upprätta en ny 

förbindelse mellan jaget och den Andre. �Siv� som textuell och rituell struktur innebär en ny 

idealisering där jaget städigt återvänder till den förlorade Modern. Den avslutande sången blir 

därmed en sång om den eviga återkomstens princip; våren som fruktbarheten, våren som 

spränger höljet av det gamla och frammanar det nya.  

  

    Och Malins nacke rätade sig, hon sjöng med, knappast hörbart, som i en hemlig 

trosbekännelse, den enda hon hade kvar - och var den också utan kontur och 

vetande, så bekände den sig ändå med stolt förälskelse bortom allt förnuft till livets 

eviga sega vilja att leva. 

 

�Ty var vinter har vår, och ett hopp har var höst, 

och all midnatt i morgon förgår.  

Jag vill tro på en sol och på rosornas röst, 

och på ängarnas älskliga vår.� (s. 258) 

 

För att återknyta den självkommenterande nivån och metallsymboliken kan vi se hur metallens 

yta reflekterar en ny �sanning�. Metallen, som genom den rituella strukturen drivs mot 

moderkroppen och det formlösa, brister och blottar ett oanat mörkt och ordlöst djup. En 

möjlighet för metallen till ständig förvandling av dess själva grundsubstans. 

 

8.  SAMMANFATTNING 

Kris är en uppgörelse med gamla kulturvärden och romankonventioner, där den ställer det 

modernistiska konstverket i centrum för den egna självförståelsen. Romanen formulerar på ett 

                                                                                                                                                                             
79 Domellöf,1986, 267 ff. 



säreget sätt en ung kvinnas sökandet efter en egen röst inom ett stängt patriarkalt system. Ett 

sökande som mynnar ut i en självhävdade kritik mot det som driver in kvinnan i en 

undanskymd och tystad position. Min analys visar hur Boye, helt i ett modernistiskt trots mot 

traditionen, använder språket för att skapa en ny grund för jaget. En grund som varseblir spelet 

mellan kön och språk � som varseblir det subversiva i det vardagliga.       

      I uppsatsen placerar jag till att börja med Kris i en samtidskontext, och presenterar 

huvudströmningarna i kulturdebatten. I anslutning till detta visar jag också hur Boye ställde sig 

kritisk till den traditionalism som rådde inom litteraturkritiken. I en rad polemiska essäer för 

tidskriften Spektrum för hon fram psykoanalysen som förutsättning för en ny kunskap om 

människan och samhället. Istället för metafysiska värden bör människan enlig Boye bejaka sin 

okända urgrund. Endast så kan en fruktbar attityd till livet och språket formas. Boye verkade 

alltså för en litteratursyn som ställer den driftstyrda människan i centrum. I �Språket bortom 

logiken� skriver Boye om den �underjordiska betydelsevärld� � det �hemliga och personliga 

språket innanför det logiska�. I mötet mellan läsare och text är det detta som avgör om 

diktverket har förmåga att gripa eller inte. Jag har försökt visa hur Kris blir en kommentar till 

denna litteratursyn som Boye vill se förverkligad.  

      Med kännedom om de idémässiga grunderna och i vilket samhällsklimat romanen 

skapades, för jag ett teoretisk resonemang kring grundförutsättningarna för analysen och väver 

samman diskussionen med textbearbetningen av Kris.  

      Först resonerar jag kring frågan om jaget och visar på det jag kallar �tillblivelsens 

dialogiska struktur�. Utgångspunkten för detta antagande utgår från hur jag menar att 

romantexten bär på en självkommenterande diskurs. Bakgrunden till detta resonemang handlar 

om Nietzsches språksyn, där sanningsbegreppet ses som en retorisk skapelse och därmed något 

oåtkomligt inom språket självt. Vad jag har tagit fasta på är den liknelse som Nietzsche 

formulerar när han påvisar språkets retoriska och figurativa natur: det nedslitna myntet som 

blivit metall. Kris genomsyras av metallsymboliken, vilket i sammanhanget knyter an till den 

yttersta grundmaterien i språket: orden och viljan som driver diskursen. Den specifika 

användningen av metallsymboliken i texten blottar emellertid spår av ett begärande subjekt; 

metallen är inte entydig lögn utan innehåller en dialektisk rörelse mellan det som Julia Kristeva 

benämner det semiotiska och symboliska. Med utgångspunkt från Kristevas subjektsteori visar 

jag hur det litterära språket öppnar för en process � en möjlighet till utveckling och förändring 

av både språkliga och psykiska strukturer. Det är inom det poetiska språket Kristeva menar att 

subjektet förmår möta de bortträngda driftstrukturer som tidigare i subjektets historia knöts till 



moderskroppen, men även de drifter som föranledde avskiljningsprocessen från henne och den 

klyvnad (vara-brist) som blev konsekvensen. Då jaget i Kris problematiserar språkets 

betvingande makt över känslor och begär, uppträder en klyvnad när jaget å ena sidan söker sig 

till den språkliga ordningen, å andra sidan söker formulera något dunkelt bortom språket. 

Krissituationen handlar just om möjligheten att omformulera förhållandet till den Andre, en 

möjlighet som ställs till ritens dynamik.      

      I den teoretiska diskussionen visar jag på olika aspekter av betydelsebearbetningen i texten. 

Utifrån Jonathan Culler diskuterar jag den narrativa strukturen och påvisar hur texten är 

strukturerad längs kombinationsaxeln � som ett metonymiskt begär efter mening. Längs denna 

axel är alltså texten bunden till den narrativa strukturens formulering av Malin. Selektionsaxeln 

arbetar med en lyrisk framställning som driver texten mot en metaforisk bearbetning. Här 

blottläggs motsättningen mellan subjekt-objekt.  

     Utifrån ett psykoanalytiskt perspektiv visar jag på textens självkommenterade uppbyggnad, 

hur texten på olika sätt formulerar och bearbetar olika betydelsebärande element och som 

vidare påvisar den textuella medvetenheten. Metallen som symbolvärde introduceras i 

�Makternas schackklubb� och jag visar hur metallen och rösten fungerar i texten. Här, menar 

jag, formuleras jaget som text och betydelseskapande modus. Detta avsnitt visar även hur 

Malin konstitueras som språkligt subjekt och hur den språkliga situationen gestaltas via en 

användning av natursymbolik. Höst, vinter och frost knyts på olika sätt till en språklig 

vanmakt, och formulerar den passiva position Malin befinner sig i. Grönska och vår ställs till 

nyskapelse och sexualitet. Denna aspekt rymmer även det mörka och destruktiva genom dess 

förbindelse med det moderliga elementet.   

      Ritens funktion i Kris handlar därmed om att skapa en ny grund för identiteten. Utifrån 

Kristeva visar jag hur jaget drivs in i en rituell rörelse för att upphäva den kristna reningsriten 

och omformulera dess diskursiva förankring i det �orena� och i syndbegreppet. 

Grundförutsättningen för detta är därmed den dialogiska strukturen, som förutom på ett 

övergripande plan även sker på ett semantiskt. Genom att gå i dialog med motsatsparen 

införlivar jaget dem i sin egen textuella struktur för att slutligen mynna ut i �Siv� � en metafor 

för den rituella och textuella lösning av krissituationen. Analysen visar hur idealiseringen i 

�Siv� föregår en konfrontation av skuggan och en upphämtning av det bortträngda kroppsliga 

via Lucifer. �Siv� formuleras successivt till en förlösande metafor � en �kärleksakt� mellan text 

och läsare. I kärleken, menar Kristeva, reaktiveras abjektion, narcissism och idealisering, det 

vill säga den okända urgrund som Boye menar är förutsättningen för en litteratur i växelverkan 



mellan människa och samhälle.  
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