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Abstract 

 

This essay provides a queer theoretical, non-biographic reading of Karin Boye's novel Crisis from 1934. 

The analysis aims to focus on how Christian faith, constituting a major part of the book, can be 

connected to and be read as a symbol of heteronormativity. Furthermore the analysis describes how the 

queer aspect in the novel reveals heteronormative and intersectional structures. The investigation is set 

against previous research on Boye’s literary works, and other queer theoretical texts to show how the 

protagonist Malin Forst’s queer desire and identity develops as opposed to authoritative voices present 

in her life.  
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Inledning 

 

En av Sveriges mest omskrivna författare, Karin Boye, är främst känd som poet och hennes poesi har 

genom åren inspirerat mig i mitt eget skrivande. Hennes prosa var mer obekant för mig vilket skapade 

en nyfikenhet som så småningom ledde till författandet av denna uppsats. 

Karin Boye levde mellan åren 1900 och 1941. Hon föddes i Göteborg men familjen som tillhörde 

övre medelklass flyttade till Stockholm år 1909. Boye utbildade sig till förskollärare men fortsatte efter 

detta sina studier bland annat i språk och litteraturhistoria i Uppsala under 1920-talet. I Uppsala träffade 

hon också de personer med vilka hon bildade tidskriften Spektrum som gavs ut mellan åren 1931 och 

1933 och var ”ett organ för litterär modernism” som siktade mot det framtida.1 

År 1922 debuterade Boye med diktsamlingen Moln. Romanen Kris gavs ut för första gången år 

1934 och sägs spegla Boyes inre kris.2 Hon slets mellan sin queera sexualitet och sin tro. Boye skrev 

romanen efter sin vistelse i Berlin, Tyskland där hon gått i psykoanalys på grund av denna inre strid 

vilket dock inte gav ”önskat” resultat.3 

Kris handlar om tjugoåriga Malin Forst som hamnar i en djup personlig kris då hon förälskar sig i 

den kvinnliga studiekamraten Siv. Dessa känslor får aldrig något fysiskt utlopp utan stannar som en 

hemlighet i Malins inre. Krisen och med den även protagonisten Malins kristna tro är ständigt 

närvarande och det är Malins upplevelser som är dominerande i romanen trots den allvetande berättaren. 

Boye blandar även in inslag i form av flera brev och en dagboksanteckning, samt avsnitt i form av 

dialog av mer flerdimensionell och filosofisk karaktär. Dialogerna sker mellan personer eller figurer 

som blir representanter för olika perspektiv på den existentiella kris och utveckling som Malin 

genomgår.4 

Det begär som Malin upplever gentemot Siv är uppenbart queert.5 Det intressanta ligger i att se 

hur det queera också finns på flera, kanske inte lika uppenbara nivåer i romanen, till exempel i de delar 

som berör Gud, den kristna tron och Malins möte med auktoriteter av olika slag. 

 

                                                 
1 Johan Svedjedal, Spektrum 1931-1935: den svenska drömmen: tidskrift och förlag i 1930-talets kultur, Stockholm: 
Wahlström & Widstrand, 2011, s. 10 och s. 29f. 
2 Karin Boye, Kris, Stockholm: Albert Bonnier Boktryckeri, 1934. Tillgänglig: 
http://litteraturbanken.se/#!/forfattare/BoyeK/titlar/Kris/sida/3/etext (2016-01-10). 
3 Margit Abenius, Drabbad av renhet: en bok om Karin Boyes liv och diktning, Stockholm: Bonnier. 1956, s. 191ff. och Boye 
2012, s. 7f. 
4 Birgitta Svanberg, ”Det som brister, det som stänger: Om Karin Boye”, i Nordisk kvinnolitteraturhistoria Band 3, 1996a. 
Tillgänglig: 
http://litteraturbanken.se/#!/forfattare/MollerJensenE/titlar/NordiskKvinnolitteraturhistoria3/sida/424/etext?show_searc
h_work (2015-12-22), s. 424f. 
5 Se förklaring av begreppet under avsnittet ”Teori och begrepp” i uppsatsen. 
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Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur det ur Karin Boyes roman Kris går att läsa fram ett queert 

begär och hur det synliggör och ifrågasätter de heteronormativa strukturerna. Tyngdpunkten kommer att 

ligga på att lyfta fram inslag som inte lika uppenbart är queera men som ger en queer dimension till 

romanen och speglar protagonisten Malins upplevelse. Följande frågeställningar kommer att beröras: 

 Vilka kopplingar går att finna mellan det queera och den kristna tron i romanen? 

 Hur kan det queera och de heteronormativa strukturerna förstås utifrån den kristna tron och 

auktoriteterna i protagonisten Malins närhet? 

 Hur ser Malins utveckling ut när det gäller att finna sin queera identitet? 

 

Metod 

 

Uppsatsen bygger på en närläsning av Karin Boyes roman Kris utifrån ett queerteoretiskt perspektiv där 

fokus kommer att ligga på huvudkaraktären Malin Forst, hennes samkönade begär och hur detta 

kommer till uttryck.  Jag har valt att bortse ifrån de partier i romanen som utgörs av dialoger då det jag 

ämnat peka på i överväldigande grad går att finna i övriga delar av boken. 

Det råder oenigheter kring Boyes sexuella läggning, liksom hur hon själv förhöll sig till den.6 

Uppsatsens analys kommer att göras oberoende av författaren Boyes person och huruvida hon var 

homosexuell eller inte. Att ha en objektiv ingång till analysen är eftersträvansvärt om än problematiskt 

vilket jag som uppsatsförfattare är väl medveten om. Problematiken uppstår bland annat i de förutfattade 

meningar som existerar kring författare och verk samt de personliga erfarenheter och referensramar som 

kunskap och analys bottnar i. 

 

Teori och begrepp 

 

Queerteori och heteronormativitet 

Om queer som begrepp skriver Ambjörnsson att det i synnerhet handlar om ett brott mot och en kritik 

riktad mot det heteronormativa ”snarare än identitet, handling och person, [vilket] innebär att det är 

                                                 
6 Paulina Helgeson, ”Karin Boye och de postuma bortförklaringarna”, i Lambda Nordica 2000:6:4, s. 19. 
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svårt att ringa in och definiera. Samtidigt är en av poängerna med begreppet att det är just 

svårdefinierbart, tvetydigt och gränsöverskridande till sin karaktär”.7 

Queerrörelsen har sitt ursprung i USA och fick sitt genomslag på 1990-talet som en reaktion på 

den tidigare gay-rörelsens mer snäva fokus på homosexuellas villkor i samhället. Ambjörnsson 

poängterar dock att detta endast delvis är sant eftersom det inom och vid sidan av gay-rörelsen även 

fanns andra inkluderande sällskap. Det ifrågasattes om gayidentiteten inkluderade samtliga icke-

heterosexuella vilket queer gjorde:8  

 

Genom att beteckna och inbegripa alla som ställer sig utanför den normerande heterosexualiteten (allt från 

transvestiter, butchflator och bisexuella till heterosexuella som inte beter sig enligt den heterosexuella normen) blir 

queer en term som av förespråkarna betraktas som mer inkluderande än ››gay›› och ››lesbisk››. […] [D]et [blir] en 

vidare ram inom vilken människor med olika genus- och sexuella identiteter som går på tvärs med det normerande 

idealet kan samlas. 

Queer ska alltså inte betraktas som en tydlig och avgränsbar identitet. Snarare är det ett kritiskt 

förhållningssätt till det normativa.9 

 

Queer-begreppet har kritiserats, bland annat för att ha upplevts osynliggörande och exkluderande trots 

begreppets strävan efter att vara inkluderande. Det har uttryckts en rädsla för att genushierarkins 

existens inom den icke-heterosexuella sfären kanske negligeras i och med det queera.10 

Liksom queeraktivismen har koppling till bland annat gayrörelsen, står queerteorin i förhållande 

till tidigare homosexualitetsstudier i USA och feministisk forskning.11 Det queera, som kan antas 

förekomma i samtliga litterära verk, ställs parallellt med det icke-queera. Där tidigare feministiska 

läsningar riktade in sig på sexism koncentrerade sig den queera läsningen på heteronormativitet.12 

Heteronormativitet är ett centralt begrepp inom queerteorin och syftar enligt Ambjörnsson till ”de 

institutioner, lagar, strukturer, relationer och handlingar som upprätthåller heterosexualiteten som något 

enhetligt, naturligt och allomfattande”.13 Användandet av heteronormativitet, snarare än heterosexualitet 

som begrepp, tydliggör queerteorins blick på normstrukturer istället för enskilda individers sexuella 

handlingar. Queerteorin vill undersöka de system som leder till att ett visst, icke-queert, levnadssätt 

uppmuntras framför ett queert.14 När det kommer till litteratur syftar queerteorin till att utforska de 

luckor, tystnader, disharmonier och ambivalens som går att finna i litterära texter.15 

                                                 
7 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer?, Stockholm: Natur och kultur, 2006, s. 9. 
8 Ambjörnsson 2006, s. 24ff. 
9 Ibid., s. 27. 
10 Ibid., s. 30. 
11 Ibid., s. 39. 
12 Katri Kivilaakso, Ann-Sofie Lönngren & Rita Paqvalén, Förord, i Katri Kivilaakso, Ann-Sofie Lönngren & Rita Paqvalén (red.), 
Queera läsningar: litteraturvetenskap möter queerteori, Hägersten: Rosenlarv, 2012, s. 5f. 
13 Ambjörnsson 2006, s. 52. 
14 Ibid., s. 52f. 
15 Kivilaakso, Lönngren & Paqvalén 2012, s. 6. 
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Mikko Carlson definierar ”det textuella queera rummet som en plats där tematiska och narrativa 

gränsöverskridningar förenas och queera betydelser synliggörs”.16 Queerteori inbegriper olika 

perspektiv på kultur, samhälle och identitet som alla riktar in sig på föreställningar om det normala och 

det avvikande.17 

Teorin skiftar fokus från det avvikande till det normala och utforskar på detta sätt uppkomsten av 

sexuella normer, hur dessa fungerar, vidmakthålls och problematiseras. Den vill lyfta fram hur det som 

samhället benämner som sexualitet uppstår ur sammansvärjningen av identitet, handlingar, regler, 

normer och föreställningar.18 

Det queera perspektivet hänger tätt ihop med intersektionalitet, det vill säga blicken på den 

diskriminering som förekommer i samhället på grund av olika maktordningar. Det intersektionella 

perspektivet blottlägger och undersöker förtryck som sker, inte endast på grund av genus, kön eller 

sexuell läggning utan även på grund av exempelvis ålder, ursprung och klass.19 

 

Homosexualitetens historia i Sverige 

Sodomilagen i Sverige från år 1864 gällde samtliga och innebar förbud mot tidelag samt ”fornication 

against nature”, vilket gjorde lagen öppen för tolkning.20 Från början sågs med andra ord både homo- 

och heterosexualitet som perversioner där heterosexualiteten innebar sexuellt umgänge med någon av 

motsatt kön utanför äktenskapet eller utan avsikt att skaffa barn.21 Homosexuella handlingar straffades 

med upptill två års straffarbete, medan tidelag hade lägre straff.22 Dessa kriminella handlingar sågs som 

brott mot samhället snarare än mot individer fram till 1920-talet.23 Heterosexualiteten blev under 1900-

talet en accepterad levnadsform medan homosexualitet fortsatte att ses som en fara för samhället.24 

Sodomilagen blev mer preciserad under slutet av 1800-talet.25  

Under 1920- och 30-talet uppmärksammades de första gayaktivisterna samtidigt som det på 1930-

talet fanns ett ökat intresse för lesbisk kärlek inom litteraturen; nu var dessa skildringar oftare skrivna av 

författare av kvinnligt kön. Först år 1941 blev sex mellan kvinnor uttalat kriminellt i den lag som redan 

                                                 
16 Ibid., s. 11. 
17 Ambjörnsson 2006, s. 50. 
18 Ibid., s. 35ff. 
19 Ibid., s. 202f. 
20 Jens Rydström, Sinners and citizens: bestiality and homosexuality in Sweden, 1880-1950, Chicago, Ill.: Univerisy of Chicago 
Press, 2003, s. 29. 
21 Ambjörnsson 2006, s. 54. 
22 Rydström 2003, s. 40 och s. 325. 
23 Ibid., s. 54. 
24 Ambjörnsson 2006, s. 54. 
25 Rydström 2003, s. 38f. I lagen om ”fornication against nature” skrevs det ut att den bl.a. gällde oralsex och sex mellan 
vuxna och underåriga.  
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definierat gällde homosexuella män.26 Lagen ändrades och homosexualitet avkriminaliserades år 1944. 

Istället sågs homosexualitet nu som en sjukdom.27 Homosexualitet avskaffades som sjukdomsbegrepp år 

1979.28 

Samhället tvingade homosexuella att skapa sina egna, friare forum bortom den negativa bild som 

de hade i det offentliga rummet. Känslor av ensamhet, utanförskap och självhat var vanligt 

förekommande vilket också syns i mycket av den litteratur som uttalat skildrar homosexuellas öden 

under större delen av 1900-talet.29 

 

Genus och kön enligt Judith Butler 

I boken Genustrubbel (1990) behandlas begrepp så som kön och genus.30 Ellen Mortensen skriver i sitt 

förord om hur Judith Butler gör upp med den så kallade heterosexistiska fördomen som innebär att alla 

föds med ett biologiskt manligt eller kvinnligt kön vilket utgör det grundläggande könet. Det är först i 

ett förlängande av detta kön som genuskonstruktionen kan ske i form av maskulinitet och femininitet. 

Ovanpå detta förutsätts könen stå i ”binär relation” och attraheras till och av varandra.31 Butler menar 

istället att kön och genus inte går att separera; att kön är en genuskonstruktion, det vill säga att genus 

föregår kön. Butler kastar därmed om den kausalitet som såg kroppen som den bas som genus 

konstrueras på.32 Hon kritiserar hur feminismen enligt henne för vidare det västerländska abstrakta 

tänkandet kring kön som primärt och genus som sekundärt.33 Det Butler förordar är ett förhållningssätt 

där människan accepterar sin tillvaro i en redan existerande, symboliskt och socialt begränsande miljö 

som dock samtidigt öppnar upp för nya alternativ. Butler tycker att det är feministernas uppgift att töja 

på dessa gränser.34 

                                                 
26 Ibid., s. 54, s. 293 och s. 304. 
27 Ibid, s. 326f. Tidelag betraktades nu varken som en sjukdom eller något kriminellt. 
28 RFSL: Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter. Tillgänglig: 
http://www.rfsl.se/?p=2840 (2015-12-09). 
29 Rydström 2003, s. 296. och http://www.minabibliotek.se/134874/en-bok-om-hbt-bocker (2016-01-03). 
30 Judith Butler, Genustrubbel: feminism och identitetens subversion, övers. Suzanne Almqvist, Uddevalla: Daidalos AB, 
2007, s. 11. Den första, engelska ursprungsversionen med titeln Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity 
gavs ut år 1990. Det är den svenska översättningen från år 2007 som denna uppsats refererar till. 
31 Ibid., s. 7. Kön definieras som ”naturgivet” och ”biologiskt”, medan genus syftar till ett kulturellt och språkligt konstruerat 
”socialt kön” (s.11). 
32 Ibid., s. 13. 
33 Ibid., s. 11. Butler använder sig, i Genustrubbel, av medicinsk, juridisk, psykoanalytisk och biologisk disciplin för att 
redogöra för vad de anser vara biologiskt kön. Slutsatsen hon drar är att samtliga av dessa diskurser använder sig av 
språkliga och symboliska termer för att förklara vad detta, naturliga och biologiska, kön är. (s.12f.). 
34 Ibid., s. 15. 

http://www.rfsl.se/?p=2840
http://www.minabibliotek.se/134874/en-bok-om-hbt-bocker
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Flera psykoanalytiska resonemang utmanas i Genustrubbel, bland annat Freuds teori om den 

preoidipala fasen som enligt Freud är ett utvecklingsstadium hos barnet.35 Butler tar fasta på något som 

hon själv benämner som ”en blind fläck i Freuds teori” då hon syftar till hur Freuds teori gör modern till 

flickans första attraktionsobjekt, medan det bortses från möjligheten att även pojken kan uppleva en 

liknande samkönad attraktion gentemot fadern. Freud menar på att flickan aldrig reder sig fullt ut ur den 

preoidipala fasen och därför leds hon till bisexualitet.36 

Monique Witting ser språk som begränsande men också möjliggörande vilket går i linje med 

Butlers eget eftersträvade förhållningssätt.37 Butler lyfter fram ett exempel med en dragartist; en man 

som showar iklädd vad som anses vara kvinnokläder: 

 

Dragartisten[s] performativa iscensättning av kön stör vår naturaliserade föreställningar om förhållandet mellan 

det yttre och det inre, […] mellan kön och genus. […] Genom exemplet med dragartisten anser sig Butler […] ha 

blottlagt att det vi tror är en orsak – ett biologiskt givet kön och en synkron sexualitet – i verkligheten är en effekt 

av diskursiva praktiker.38 

 

I denna uppsats kommer begreppet queert begär användas som synonymt med samkönat begär, ett begär 

som avviker från det heterosexuella begäret. Queer var inte något vedertaget uttryck på 1930-talet då 

Kris gavs ut, dock blir det ett passande begrepp i denna uppsats när den i analysen öppnar upp för ett 

landskap i full bredd, bortom det heteronormativa.  

 

Tidigare forskning 

 

Den tidigare forskningen som bedrivits kring Karin Boyes litterära verk har i huvudsak berört hennes 

poesi och romanen Kallocain (1940). Om övriga av hennes romaner finns några forskningsartiklar och 

enstaka avhandlingar, exempelvis tar Caroline Haux upp Boyes debutroman Astarte (1931) i 

avhandlingen Framkallning: Skrift, konsumtion, sexualitet i Karin Boyes Astarte och Henry Parlands 

Sönder från år 2013.39 Många läsningar av Boyes litterära verk har gjorts ur ett historisk-biografiskt 

perspektiv i försök att finna kopplingar mellan Boyes liv och hennes prosa och poesi.40 Även om denna 

                                                 
35 Ibid., s. 16f. ”[D]en preoidipala fasen, då barnet är fascinerat av och uppslukat av sin mor. Detta gäller enligt Freud för 
båda könen. Såväl den lilla flickan som den lilla pojken känner en våldsam dragning till modern. Denna incestuösa attraktion 
bryter fadern med sitt >>nej<< vid ingången till oidipuskomplexet.” (s.16). 
36 Butler 2007, s. 17. Fokus i uppsatsen ligger på queerteorin, därför berörs denna psykoanalytiska aspekt inte närmare men 
utgör enligt mig ett intressant inslag i Butlers tankegångar kring sexualitetens utveckling. 
37 Ibid., s. 18. 
38 Ibid., s. 19. 
39 Caroline Haux disputerade vid Stockholms universitet. 
40 Ellen Mortensen, ” ‘All That is Nameless and New’: Exploring Queer Paths in Karin Boye’s Poetry”, i Scandinavica 2001 
(40), s. 47f. 
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uppsats inte syftar till att dra paralleller mellan författare och verk har den forskningen i vissa fall varit 

av betydelse för vidare analys av romanen. De flesta texter som inkluderas i uppsatsen har någon 

koppling till romanen Kris, i något fall är det tematiken i kombination med Boyes andra litterära verk 

som står i fokus men som också går att applicera på romanen Kris. 

Liv Saga Bergdahl analyserar och jämför i avhandlingen Kärleken utan namn: identitet och 

(o)synlighet i svenska lesbiska romaner (2010) bland annat romaner från 1930-talet med lesbiska motiv, 

där ibland Boyes roman Kris (1934). Fokus riktas mot huvudkaraktären Malins identitetsutveckling 

främst i förhållande till Malins förälskelse i en annan kvinna och hur detta synliggörs i osynligheten till 

exempel i form av ordlöshet.41 

Identitetsutveckling är någonting som artikeln ”Den erotiska frigörelsen i Karin Boyes roman 

Kris” (1995) av Gunilla Domellöf också ägnar sig åt då hon visar på hur Boye gör filosofen till erotiker i 

Kris, då Malin i och med sitt begär efter Siv börjar söka efter sanning.42 Domellöf betonar 

huvudkaraktärens sexuella frigörelse samt förhållandet mellan kropp och själ.43 

I Paulina Helgesons artikel ”Karin Boye och de postuma bortförklaringarna” (2000) 

problematiseras Boyes homosexualitet. Helgeson menar att den bild som Margit Abenius skriver fram i 

sin biografi om Boye, Drabbad av renhet (1950), framställer Boye som ”ett offer för en medfödd defekt, 

vilket skapade lidande och skuldkänslor hos Boye”.44 I kontrast till Abenius ställer Helgeson sin, och 

enligt henne även Boyes egen, mer positiva syn på homosexualitet. Denna syn har Helgeson fått 

förmedlad till sig via de privata brev som Boye lämnat efter sig.45 

Helgesson lyfter fram romanen Kris (1934) och hur detta visar på ett möjligt exempel på hur Boye 

förhåller sig till sin egen privata sanning i det offentliga rummet.46 Hon menar att Boye bedrev en strid 

mellan det privata och det offentliga i motsats till hur hon hos Abenius endast ser två motstridiga privata 

sidor.47 

Litteraturvetaren Birgitta Svanberg nämner också romanen Kris i artikeln ”Det som brister, det 

som stänger: Om Karin Boye” (1996). Svanberg tar upp Malins inre resa från kris till uppror och 

kristendomens närvaro i denna process.48 Kris omnämns även i artikeln ”Den mörka gåtan: kärlek 

mellan kvinnor som litterärt motiv” (1996), där Svanberg skriver om kvinnan efter första världskriget 

och hennes behov och strävan efter att finna nya sätt att i skrift ge uttryck för sina sexuella begär bortom 

                                                 
41 Liv Saga Bergdahl, Kärleken utan namn: Identitet och (o)synlighet i svenska lesbiska romaner, diss. Umeå, 2010, s. 163. 
42 Gunilla Domellöf, ”Den erotiska frigörelsen i Karin Boyes roman Kris”, i Kvinnovetenskaplig tidskrift 1995 (16:4), s. 42. 
43 Ibid., s. 43. 
44 Helgeson 2000, s. 8. 
45 Ibid., s. 8. 
46 Ibid., s. 14. 
47 Ibid., s. 16. 
48 Svanberg 1996a, 424f. 



11 

 

den maskulina sfären. Svanberg redogör för hur synen på vänskap kvinnor emellan utvecklats till att 

bland annat betraktas som någonting tvivelaktigt i slutet av 1800-talet med anknytning till att 

homosexualitet förklarades som sjukdom. Detta påverkade även litteraturen där den olyckliga karaktären 

med ”abnorma” begär allt som oftast gick ett tragiskt öde till mötes.49 

Dessa tragiska öden men också alternativa öden i litteraturen tar litteraturhistorikern och 

genusforskaren Kristina Fjelkestam upp i avhandlingen Ungkarlsflickor, kamrathustrur och manhaftiga 

lesbianer: Modernitetens litterära gestalter i mellankrigstidens Sverige (2002). Fjelkestam nämner 

bland annat hur den typiska lesbiska kvinnan under mellankrigstiden sågs som manhaftig och aktiv men 

att hon hade relation med passiva, mer ”kvinnliga” kvinnor vilket visar på hur ”[d]et heterosexuellt 

komplementära mönstret” alltid är närvarande.50 När det kommer till Karin Boyes roman Kris redogör 

Fjelkestam för hur tolkningar gällande den sexuella, queera tematiken i romanen kunde se ut på 1930-

talet, det vill säga romanens samtid.51 

I kandidatuppsatsen Det modernistiska subjektupproret: en undersökning av relationen mellan 

form och innehåll Karin Boyes Kris (2012), undersöker My Carnestedt Ljungberg romanen ur ett kritiskt 

feministiskt perspektiv med fokus på huvudkaraktären Malins identitetskris och uppror mot 

kristendomen och samhällets konventioner. Carnestedt Ljungberg tar även fasta på romanens form och 

hur den samverkar med innehållet för att ytterligare synliggöra revolten mot bland annat olika slags 

normer. Hon tar liksom jag avstånd från Boye som person i sin analys.52 Detta gör även Ellen Mortensen 

i artikeln ”‘All That is Nameless and New’: Exploring Queer Paths in Karin Boye’s Poetry” (2001). 

Mortensen framhäver det queera i Boyes poesi och skriver bland annat om hur Boye använder sig av 

könsneutrala pronomen så som ”jag” och ”vi” i sina dikter vilket möjliggör, för läsaren, att läsa in 

samkönat begär.53  

 

Analys 

 

Svanberg beskriver Kris som en utvecklingsroman som ”rör sig […] i spänningsfältet mellan två plan: 

                                                 
49 Birgitta Svanberg, ”Den mörka gåtan: kärlek mellan kvinnor som litterärt motiv”, i Nordisk kvinnolitteraturhistoria Band 3 
1996b, s. 430. Tillgänglig: 
http://litteraturbanken.se/#!/forfattare/MollerJensenE/titlar/NordiskKvinnolitteraturhistoria3/sida/430/etext (2015-12-
22). 
50 Kristina Fjelkestam, Ungkarlsflickor, kamrathustrur och manhaftiga lesbianer: modernitetens litterära gestalter i 
mellankrigstidens Sverige, diss. Stockholm/Stehag 2002, s. 100. 
51 Ibid., s. 110f. 
52 My Carnestedt Ljungberg, Det modernistiska subjektupproret: en undersökning av relationen mellan form och innehåll i 
Karin Boyes Kris, Kandidatuppsats, Stockholms universitet, 2012, s. 2. 
53 Mortensen 2001, s. 52. 

http://litteraturbanken.se/#!/forfattare/MollerJensenE/titlar/NordiskKvinnolitteraturhistoria3/sida/430/etext
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den ’undre’, hemliga och förbjudna världen – begärets värld, och den yttre – lagarnas och 

konventionernas värld”.54 Jag väljer att dra en liknande slutsats genom att i analysen bland annat visa på 

hur den kristna tron, vars roll har stor och stark betydelse i romanen, kan spegla och läsas som uttryck 

för det heteronormativa i förhållande till Malins queera identitetsutveckling. Carnestedt Ljungberg 

resonerar i samma anda då hon skriver om hur kristendomen i romanen i högsta grad utgör en 

representant ”för traditionen, inte bara på grund av dess centrala plats i Malins krisreaktion utan även i 

det faktiska förhållandet i den svenska traditionen på tjugotalet där religionen har en betydligt större 

plats än i dagens normsamhälle”.55 

Förälskelsen i Siv får Malin att söka svar hos de auktoriteter hon har omkring sig, hon ser sitt 

queera begär som synd, och söker förtvivlat efter ett sätt att förstå sina känslor. I slutet av romanen har 

hon dock accepterat sig själv, motsätter sin förtryckta ställning i samhället och blir i och med det också 

fri från sin ångest. 

 

Kristendomen som heteronorm 

 

Malin påbörjar en ny termin vid lärarinneseminariet. När hon sitter i bönsalen och ser på den vita 

omålade väggen kommer hon att tänka på en dröm hon haft. I samband med drömmen tycker hon sig 

förstå hur hon ska underkasta sig Guds vilja: ”[s]å enkelt, så bildlöst enkelt var det stora målet: icke min 

vilja, utan Din. Utplånande av egenviljan, för att den enda goda viljan måtte kunna verka, tomhet, för att 

fullheten måtte kunna finna ett rum.”56 Jag läser den kristna tron och Gud och Guds vilja som uttryck för 

det heteronormativa, det ”normala” och den norm som Malin vill passa in i men som hon bryter i och 

med sin förälskelse i Siv.  

Detta normbrott och avståndstaganden som Malin gör kan även läsas ur ett vidare intersektionellt 

perspektiv på kvinnans underkastelse, här tydligt inför Gud. Samtidigt som Malin vill passa in i normen, 

tar hon bestämt avstånd från den genom att inte vilja underkasta sig. Underkastelsen innebär att hon har 

en viss typ av kvinnlighet att leva upp till. I denna kvinnoroll ses hon inte ha något behov av egenvila 

eller upplevelse av ett eget begär och där med absolut inte heller av samkönat begär. Domellöf skriver 

om detta och menar på att ”[s]å länge en skarp motsättning mellan ’manlig’ och ’kvinnlig’ sexualitet 

uppfattas som naturgiven kan den användas som metafor för att tillskriva olika fenomen en bestämd 

mening”.57 Malins förälskelse i Siv får henne att bli medveten om detta förtryck och att hon inte vill 

                                                 
54 Svanberg 1996a, s. 423. 
55 Carnestedt Ljungberg 2012, s. 13. 
56 Boye 1934, s. 9f. 
57 Domellöf 1995, s. 37. 
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infinna sig i den kvinnoroll som hon förväntas anpassa sig efter. Svanberg påpekar hur Malin i bönsalen 

är omgiven av kristna symboler för lidande och underkastelse: kalken, korset och lammet.58 Symbolerna 

kan tolkas som att Malin lider av den heteronormativa omgivning hon befinner sig i och de konventioner 

som hon måste hålla sig till vilket skapar en obalans i Malin. Obalansen leder till att hon längre varken 

kan be eller känna den inre frid hon tidigare känt:  

 

Om hon bara kunde be, skulle det gjuta henne samman till en helhet igen och visa henne vägen in till kärnan av 

hennes väsen. Men hon kunde inte be. Det var väl en vecka sedan hon sist hade ro att fördjupa sig i bön. Den 

underliga otåligheten var i vägen. Men den måste övervinnas. Om man bara vill, kan man. 

’Ingenting kan hindra mig, bara min egen tröghet, min bristande villighet’, tänkte hon och slöt ögonen.59 

 

Denna otålighet, icke-frid, inom Malin blir till någonting som är fel, ett störande moment som enligt mig 

kan ses som en bild för det heteronormativa brottet, ”[d]en underliga otåligheten” som tyder på hennes 

begär efter Siv, någonting som för samhället är oacceptabelt. Att Malin inte lyckas be och därför heller 

inte kommer i kontakt med sitt inre väsen handlar för mig mer om att hon inte vill kännas vid sitt allra 

innersta, det queera. Detta för att hon inte är redo eller av annan orsak som kanske bottnar i känslor av 

skam och skuld eftersom hon kort därefter frågar sig vad hon gjort, vad hennes skuld är.60 

Malin konstaterar senare att ”[p]å något sätt hade hon svikit. […] Någonstans måste ha funnits en 

skiljelinje, där hon ännu kunde välja – och där hon hade valt det onda”.61 Den kristna tron är närvarande 

i huvudkaraktärens reflektioner. Vad det onda är uttalas inte rakt ut. Möjligtvis speglar detta outtalade 

onda Malins egen ovisshet kring vad det så kallade onda är, eller hennes ovilja till visshet och 

klarsynthet, eller också har hon precis börjat förstå vad det ”onda” inbegriper. Att Malin reflekterar över 

att hon någonstans måste ha kunnat välja och då valt det ”onda” blir för mig tvetydigt i förhållande till 

kvinnans icke-vilja, en icke-vilja som gör att Malin inte bör kunna göra ett val. Det blir också en bild för 

det samkönade begäret som inte går att väljas eller väljas bort, utan som bara är där, bortom all kontroll: 

 

Nu fanns det inget val längre – mot den storm, som nu tog hennes inre i besittning, kunde hon inte resa något 

motstånd. Den kom som ett tjut och bar henne med sig och frågade inte efter hennes sprattlingar mer än havet 

frågar efter en mygga. 

Hon visste inte varifrån och vart – hennes innersta skrek efter hjälp!62 

 

Malin ser förlusten av kontroll, det vill säga sitt (förbjudna) begär, som något farligt vilket kan anses 

bottna i intersektionaliteten, det vill säga att kvinnan bör underkasta sig och därför heller inte ses ha 

                                                 
58 Svanberg 1996a, s. 424. 
59 Boye 1934, s. 45f. 
60 Ibid., s. 47. 
61 Ibid., s. 51. 
62 Ibid., s. 51f. 
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någon egen vilja. Att mista kontrollen leder också till en förlust av tillhörighet grundad i Malins ovisshet 

och ensamhet.  

Ytterligare exempel på Malins gradvisa kontrollförlust och att hon alltmer ger sig hän är när 

”Malin vill springa upp och fly med sina öppna sår ur regnet av salt och peppar, men har ännu så mycket 

normal självbehärskning kvar, att hon trots allt sitter där hon sitter. 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”.63 Hon kan längre inte kontrollera sitt sinne, dock sin kropp till viss mån. Hon vill 

bort från lidandet. Jag läser in heteronormativiteten i ”regnet av salt och peppar”, och de öppna såren 

som Malins sårbarhet, hennes queerhet som hon lider av på grund av den heteronormativa omgivningen 

och de konventioner hon lärt sig leva efter. Mortensen tar upp hur händerna i Boyes poesi blir till en 

metonymi för en ”lesbisk kärleksakt” vilket också blir talande här.64 

Det tycks för mig att Malin ger sig hän sin queera trängtan i samband med att hon upplever en 

befriande känsla när hon fastnar med blicken på Siv: ”[d]å hon lyfte huvudet efter bönen, fastnade 

hennes blick i Siv Lindvalls nacke. […] Tankarna, som annars alltid måste tvingas till uppmärksamhet – 

de behövde inte tvingas här, de var där och stannade utan att kunna slita sig därifrån. En befrielse. Ett 

under.”65 Malin behärskar nu längre inte helt de fysiska impulserna som förälskelsen för med sig; hon 

kan inte slita bort blicken från Siv. Vid samma tillfälle känner Malin det hela som om ”[d]et hade varit 

en gåtfull förlossning hon hade upplevat”.66 Jag läser det som en slags återfödelse där hon erkänner sitt 

samkönade begär för sig själv. Bergdahl påpekar att det är här som Malin påbörjar en förändring och 

finner ett sätt att slippa sin ångest för en stund.67 

Mot slutet av romanen vill händerna ”så gärna gå sina egna vägar […]. Det är inte bra, om de gör 

det annars heller, men under kristendomen får det inte ens komma på fråga. Därför ligger händerna låsta 

på pulpeten framför en – de dumma, ostyriga händerna. […] ’Bort med tassarna! Se men inte röra!’”.68 

Malins känslor vill ta fysiskt uttryck, hon vill känna på någon, men hålls tillbaka av kristendomen, det 

heteronormativa, och bilden av kvinnan och hennes avsaknad av eget begär. 

Malin är medveten om att det krävs anpassning för att passa in i den hierarki och norm som råder i 

den miljö hon lever i. Hon tänker att hon måste anpassa sig efter det som accepteras, heteronormen, för 

att förhoppningsvis undgå mer förtryck än hon redan lever under som kvinna: 

 

                                                 
63 Boye 1934, s. 125. 
64 Mortensen 2001, s. 65. 
65 Boye 1934, s. 129. 
66 Ibid., s. 129. 
67 Bergdahl 2010, s. 165. 
68 Boye 1934, s. 222f. 



15 

 

Mor sade ingenting, men hon led, och i det här fallet måste hon ju obetingat stå på fars sida. Hon hade lärt sig tiga 

och smälta, och det var längesedan hon grät. Man kan anpassa sig, när man vet att måste. Malin borde väl känna 

far tillräckligt för att veta, att man inte fick komma med sådana där moderna fraser, som försvarade dåligheten. 

Det dröjde, innan man kom till botten med fars stränga karaktär, det visste hon av erfarenhet, men Malin borde 

haft tid till det, hon var vuxen nu.69 

 

Carnestedt Ljugberg menar på att bilden av modern visar ”hur kvinnan, modern fråntagits egenviljan 

och gjorts till ett objekt i faderns tjänst”.70 Hon drar en parallell mellan Malins faders plats i familjen, 

mannens plats i det patriarkala samhället, och bilden av middagsbordet som en representant för hela 

maktordningen i samhället där mannen är överlägsen kvinnan.71 Fadern vill jag vidare koppla samman 

med Fadern inom kristendomen. Att Malin upplever far som sträng får därmed en dubbel innebörd. 

Faderns centrala plats i Malins liv ses med andra ord vid middagsbordet vilket symboliserar både 

kristendomens fadersfigur men också familje- och samhällshierarkin med bland annat mannen som 

överhuvud: ”[v]id översta bordsändan far. Någon annanstans skulle han inte kunna sitta. Han är 

mittfiguren, kring vilken allt annat snurrar. Ännu när han sitter är han huvudet högre än andra, och ännu 

när han tiger utstrålar han befallning.”72  

 

Jagets kamp för existens 

 

Malin känner sig rädd: 

 

 I uppväxtåren hade hon vetat, att livet var fasa. Berättelserna från världskriget hade bekräftat hennes aning. 

Sedan kom år, då hon hade glömt det. Och nu visste hon det igen. 

Det kom över henne om kvällarna, då hon hade lagt sig. I mörkret dök det upp, bubblor från verklighetens 

dybotten. Allt såg hon med egna ögon och allt kände hon på sin egen kropp.73 

 

Att det, fasan, dyker upp i mörkret ser jag som att fasan för det queera som Malin upplever, är någonting 

mörkt, tungt, förbjudet. Men också någonting som Malin anser inte bör ses och heller andra inte vill se 

och att det därför visar sig i mörkret. ”Verklighetens dybotten” blir för mig en bild för hur Malin själv 

ser på sig själv, smutsig, fast i gyttjan, kan inte komma loss. En verklighet hon lever i som hon inte kan 

och faktiskt inser att hon heller inte vill komma undan. 

Kriget blir symboliskt; Malin kopplar ihop det med vad hon känner. Hon ber Gud om hjälp:  

 

Gud, rädda mig, ta bort det! – Och där låg fegheten: i att hon bad att få det borttaget. Det som ändå människor som 

hon hade gått igenom i verkligheten […] samtidigt värjde hon sig mot det med all makt, ville inte vara med om 

                                                 
69 Ibid., s. 103f. 
70 Carnestedt Ljungberg 2012, s. 10. 
71 Ibid., s. 9. 
72 Boye 1934, s. 98. 
73 Ibid., s. 54. 
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det, ville inte ta emot det, ville avsöndra sig från den stora lidande helheten, ville slippa […]. Den fegheten var 

dödssynden, det visste hon. Att dra sig undan det som människor hade måst lida! Vad som fordrades var nu och 

alltid det eviga och enda: ’Icke min vilja, utan Din!’ 

Men hon kunde inte. 

Hennes liv i Gud hade varit en illusion.74 

 

Kriget förs inom Malin, en inre strid. Denna inre strid är inte någonting som hon erfar som verkligt, 

någonting som dock andra ”människor som hon” uthärdat. Hon har ännu inte lyckats få frid inom sig så 

att jaget blir en helhet men är på god väg när hon samtidigt som hon inte ser det hon upplever som 

verkligt inser att det egentligen är hennes liv i och med Gud som bild för den heteronormativa ordningen 

som är den faktiska illusionen. Att det hon nu känner och erfar är äkta och sant. Enligt Bergdahl inser 

Malin att hennes förälskelse i Siv är sann.75 När Malin sedan är på väg att komma ur krisen flyttas det 

inre kriget till att gälla både kropp och själ, vilket även Domellöf tar upp i sin artikel.76 Trots detta är 

Malins krig privat i och med tystnaden, även om en naturlig konflikt sker mellan den ”privata och 

offentliga verkligheten”.77 

I en dröm ser Malin hur hon går och går ”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”.78 Hon kan inte komma bli fri från det heteronormativa. Hon 

kan heller inte komma undan sin starka lust för en annan kvinna. 

Tystnaden är väldigt påtaglig i Kris: ”[s]töna kunde hon inte, bara se och känna.”79 Att ge ifrån sig 

ljud, att yttra det som känns, ses och upplevs är förbjudet för Malin som kvinna. Även hon som 

människa placeras i underkastelse inom tron men lika så inom tron som nära förknippad med och som 

bild för den övergripande heteronormativiteten. Hon blir underkastad det heteronormativa i och med sitt 

kvinnliga kön som underkastat mannen. Ambjörnsson skriver att ”tystnad och ignorans kring 

homosexuella relationer upprätthåller den heteronormativa ordningen. Tystnaden är nog också det tema 

som oftast fått stå som exempel på det förtryck icke-heterosexuella utsatts för genom historien”.80 

Malin undrar vid ett tillfälle om hon inte har något annat språk än sin gråt:  

 

Hade hon verkligen inget annat språk kvar än gråten? Inom henne jäste okända väldigheter, hon besteg alptoppar 

och störades i avgrunder, hon hade mardrömsfasor att frukta och bara under att hoppas på – och utvärtes tog det 

sig ett enda uttryck: gråt, gråt, gråt. Så monotont, så obegripligt som en dövstums trevande ljud.81 

                                                 
74 Ibid., s. 57ff. 
75 Bergdahl 2010, s. 171. 
76 Domellöf 1995, s. 38. 
77 Helgeson 2000, s. 16. 
78 Boye 1934, s. 123. 
79 Ibid., s. 55. 
80 Ambjörnsson 2006, s. 74. 
81 Boye 1934, s. 133. 
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Det finns bara ett språk som Malin behärskar. Hon har inte lärt sig eller vågar ännu inte sätta ord på det 

hon känner, för sitt queera jag och vad det innebär för henne. Istället blir hon tyst och tar aktivt avstånd 

från orden: ”hon slöt munnen fast till skydd mot alla ord. De förde vilse, hon ville inte veta dem.”82 Men 

”Malin höll på att lära sig ett nytt språk: tingens språk. […] Hon stavade och trevade sig fram i detta 

nya” i takt med att hon börjar finna sin sanna identitet.83 Enligt Mortensen står tystnaden för 

självcensurering och bristande mod.84 

Ambjörnsson poängterar vidare att tystnaden kan ha att göra med att det inte behöver synas utanpå 

vilken sexuell läggning någon har.85 Malin beskrivs exempelvis på följande vis i ett brev skrivet av 

hennes klasskamrat Dagny Ritzelius: ”Malin Forst […] har […] from lök i nacken, mittbena och 

gardiner över öronen och är för resten så flärdfritt klädd, att mer kan man inte begära av den sedligaste 

lärarinna!”86 Malin är själv rädd för att hennes queerhet ska synas på henne vilket även Bergdahl tagit 

fasta på.87 Att Malin ses som så pass dygdig är eventuellt ett avvikande åt det andra, extremt anständiga 

hållet, vilket också blir till en avvikelse från det ”normala”, dock ett mer accepterat beteende. ”Bilden av 

människan med full kontroll över sig själv – ’den förnuftiga och blida gudom, som var 

upplysningsfilosofins hopp’” menar Domellöf att Boye ser som en orimlighet vilket för mig illustreras i 

synen på Malin och hennes gradvisa kontrollförlust.88 

I samma brev skriver Dagny om hur hon och Malin hamnar i diskussion angående en incident då 

rektor Melling påpekat hur oklädsamt och oetiskt det var att ”ställa till sig så konstigt som möjligt i 

håret” och syftade på de tre flickor i klassen som bar sammetsband.89 Utan anledning tycks Malin känna 

sig utpekad och försvarar sig. Efter lektionen frågar Dagny Malin om hon inte förstått att rektorn menat 

flickorna med sammetsbanden: 

 

Nej, då gjorde hon stora ögon, dem hade hon inte kommit att tänka på! (Gud vet, om hon alls hade sett dem, hon är 

ett sådant där professorsfrö som varken ser eller hör.) Men hon visste nog egentligen, sa hon (och såg ut som om 

hon tänkte bekänna en dödssynd) – att det i själva verket inte var menat åt henne! (!) ’Du var väl arg förstås’, sa 

jag […]. ’Det var jag också’, sa hon, ’men ett tag lyckades jag verkligen också inbilla mig, att hon menade mig – 

och det ångrar jag så förfärligt nu, för det var ju direkt ohederligt! Men jag kunde inte låta bli! Varför kunde jag 

inte låta bli, kan du förklara det!’90 

 

                                                 
82 Ibid., s. 136. 
83 Boye 1934, s. 205. Svanberg 1996a, s. 425. 
84 Mortensen 2001, s. 51. 
85 Ambjörnsson 2006, s. 74. 
86 Boye 1934, s. 82. 
87 Bergdahl 2010, s. 181. 
88 Domellöf 1995, s. 40. 
89 Boye 1934, s. 82. 
90 Ibid., s. 83f. 
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Dem, vilka är de? De som gör något ”fel”? Malin känner sig utpekad eftersom hon själv känner sig fel, 

avvikande i sin queerhet. Det medför att hon inbillar sig och tar åt sig av rektorns allmänna kritik. Malin 

frågar sig själv och Dagny varför hon inte kunde låta bli och påpekar att det var ”ohederlig”. Jag tänker 

att Malins upplevelse av att vara ohederlig bottnar i hennes subjektiva känsla av att inte vara sann, 

varken mot sig själv eller omgivningen. 

I ett annat brev skrivet av Malins klasskamrat Rut Hellgren till sina föräldrar står det ”att någon 

liksom för att försvara dem låtsade sig träffad och var förfärligt upprörd över rektors ’orättvisa’. […] 

Men vad är det med sådana människor, som liksom sitter på spänn för att girigt suga upp anklagelser att 

få försvara sig mot?”91 Queeraktivismen blir närvarande i detta uttalande och i Malins uppträdande. 

Återigen beskrivs det hur Malin låtsas, men istället kan det ses som att Rut inte ser hela Malin och 

därför tycker detta. Malin yttrar sig och ställer sig emot rektor Mellings uttalande om hårbanden genom 

att svara: ”’[v]isserligen är det sant […] att man inte blir vacker av att försöka göra sin kamning vacker 

[…] [m]en […] om man skulle dra åt håret alldeles, så skulle det ju bli rent anskrämligt fult – på 

somliga’.”92 Detta kan tolkas som att Malin tar ställning i en fråga om konventioner och gör, liksom 

queeraktivismen, uppror mot dessa. Upproret visar enligt Bergdahl att Malin börjat hitta sin egen 

livsväg.93 

Innan Malin kommer ur krisen och accepterar och erkänner sitt queera begär söker hon sig 

frivilligt och ofrivilligt till personer, auktoriteter, som kan tänkas vara till hjälp för henne att få tillbaka 

kontrollen över sitt liv, bland annat går Malins mamma med henne till en läkare vilket enligt Carnestedt 

Ljungberg visar på utöver fadern, ytterligare ett dåligt möte med en manlig auktoritet.94 Läkarens tankar 

var att han direkt såg ”vem han hade framför sig. Den intellektuellt lagda unga flickan, erotiskt oväckt, 

flitig till överansträngning”.95 Malin tänker själv att hon inte är någon märkvärdig patient hos läkaren då 

hon förmodar att han träffat många ungdomar med liknande besvär som hon själv har; sömnlöshet och 

gråtmildhet.96 

Samtliga blickar som faller på Malin kan beskrivas som baserade på förutfattade meningar utifrån 

normer. Malin är rädd för att hennes begär ska märkas på hennes yttre – vilket det dock inte gör. Att det 

inte syns blir ytterligare en form av tystnad. Ytterligare ett exempel på denna slags tystnad är när Malin 

känner någon slags identifikation då hon läser en av Frödings dikter. Hon konstaterar om Fröding att: 

 

Han var ju sjuk, men hon… 

                                                 
91 Boye 1934, s. 85. 
92 Ibid., s. 82. 
93 Bergdahl 2010, s. 179. 
94 Carnestedt Ljungberg 2012, s. 11. 
95 Boye 1934, s. 117. 
96 Ibid., s. 118. 
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Eller vax [sic!] hon också…? 

Nej, det var en annan sak. Om en annan, verklig person, som man har sett i ögonen, är det omöjligt att 

tänka, att han skulle vara fördömd. 

Det kan man bara veta om sig själv. Den som vet med sig något sådant, han har inget folk. Han är ensam. 

 

Men ändå inte alldeles ensam. Ibland kan man stryka tätt förbi en annan, som man varken kan nå eller hjälpa, och 

finna ett slags tröst i att också det tröstlösa är gemensamt […].97 

 

Det sjuka syftar för mig på att Fröding bröt mot någon typ av norm och att det är det som Malin kan 

identifiera sig med. Men detta normbrott syns inte utanpå honom som person utan det är endast 

personen själv som behöver veta om det avvikande, om det inte ges ett yttre uttryck. Malin beskrivs av 

rektorn som någon som hade ”något alltför böjligt, alltför kvinnligt-kvinnligt”.98 Malin passar alltså inte 

in i de stereotyper av lesbiska kvinnor under mellankrigstiden som Fjelkestam beskriver som 

”manhaftiga”. Snarare är Malin den inte så attraktiva ”kvinnliga kvinnan”, den manhaftiga lesbianens 

älskarinna.99 

Rektor Melling påpekar vidare hur ”Kallelsen väntar en där man behövs, inte där man – ’har 

lust’”.100 Med andra ord kan det läsas som att Malins queera ”lust” inte har någon betydelse utan det är 

det heteronormativa som är det gällande. Alla auktoriteter som Malin söker sig till lever under 

heteronormativa ordningar liksom hon själv. Det resulterar i att Malin tillslut måste finna sina egna icke-

heteronormativa svar inom sig. 

I kontrast till den påtagliga tystnaden kan det i Malins seminariestudiekamrat Gertrud Wolmars 

dagboksanteckning läsas om hur ”Malin Forst hade talat mycket och länge, som hon så ofta gör. Hon 

har något så ytterligtgående i sina åsikter, som redan det berör mig på något sätt – opassande”.101 Ruts 

ogillande speglar det förtryck som Malin är rädd för när hon bryter mot normen. Jag väljer att i detta fall 

läsa ogillandet som en homofobi och fientlighet mot det normbrytande överlag. Det som är skrivet 

längre fram i dagboksanteckningen följer samma fientliga spår efter att Rut beskrivit hur Dagny 

Ritzelius gått fram till Malin och varit negativt inställd till hur Malin ”föreläste”: 

 

Det var nästan otäckt att se Malin Forst efteråt: hon stod med huvudet böjt och axlarna hopdragna som en igelkott, 

och när hon äntligen såg på mig, syntes det att hon höll på att brista i gråt. Hon sa: ’Ibland ville man helst kasta sig 

ner på golvet och be alla om förlåtelse! – Men där får man sukta, för när man ger efter och gör det – då är man 

förlorad!’ […] På mig gjorde både orden och leendet ett så beklämmande intryck som något sjukt, sjukt, sjukt – att 

jag fick lust att spotta på henne och sparka henne! 

Och ändå är det ju inte rätta sättet att behandla en sjuk människa, som det ju är synd om […]. Jag behöver 

ju inte sparka och spotta bokstavligen. Men jag kände ett sådant äckel inför alltihop, och jag tröstar mig med att 

jag hade biologiskt rätt.102 

                                                 
97 Boye 1934, s. 93f. 
98 Ibid., s. 170. 
99 Fjelkestam 2002, s. 100. 
100 Boye 1934, s. 178. 
101 Ibid., s. 87. 
102 Ibid., s. 88f. 
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Malin liknas av Rut vid ett djur, en igelkott, och hon benämner Malin som en sjuk människa. Dessa 

uttalanden går, i linje med vad Bergdahl påpekar, att koppla till synen på homosexualitet som ett 

biologiskt medfött fel, en degeneration, eller som en sjukdom vilket dock gällde först senare än år 1934 

då boken gavs ut.103 Jag läser också i ovanstående citat in att Malin känner att hon går förlorad och 

mister behärskningen över sig själv om hon ger utlopp för sitt samkönade begär och ger sig hän sexuellt. 

Rut uttrycker en lust att sparka och spotta på Malin och att hon känner äckel vilket vidare kan 

läsas som homofobiska tendenser. Rut anser som ”frisk” ha rätt att förnedra Malin vilket går i linje med 

tidens syn på homosexualitet. Hon skriver att hon tycker synd om Malin. Detta tycka synd om och 

Malins upplevelse av sin synd blir på detta sätt mångbottnat och rymmer flera dimensioner vilket kan 

ses i Malins ambivalenta inställning till sig själv och den heteronormativa omgivningen. 

Ambjörnsson skriver om hur förtrycket i ett samhälle sällan handlar om en enskild aspekt utan 

flera.104 Så är det också för Malin: ”[h]on hopade synd på synd, eftersom hennes sorg växte, och last på 

last, eftersom hennes förtvivlan ökades.”105 Malin som kvinna blir förtryckt, hennes behov och egenvilja 

försummas. Samtidigt finns förtrycket för det queera begäret närvarande. Jag anser att förtrycket hänger 

ihop med synden, där det som till exempel Malin kan tänkas uppleva sig förtryckt på grund av, är det 

som betraktas som synd ur ett kristligt perspektiv som i denna läsning av Kris kopplas samman med det 

intersektionella och heteronormativa. 

Trots att Malin, liksom tidigare nämnts, söker sig till personer som hon tänker kan hjälpa henne att 

få tillbaka viljan och kontrollen över sig själv, så yttrar hon inte sitt ärende på ett tydligt sätt. När Malin 

bestämmer sig för att hon vill besöka sin kristendomslärarinna Signe Mogren är det när hon konstaterar 

att Mogren inte skulle ”ha något färdigt system att bjuda henne, inte något bestämt mål att visa”.106 

Detta system och mål kan betraktas som att Malin hoppas på att inte bemötas av någon norm eller mall 

som hon behöver passa in i. Väl hos kristendomslärarinnan uttrycker sig Malin otydligt och får en 

ogillande och fantasiutlösande respons:  

 

Signe Mogren hade inte sinne för det abstrakta. Hon avskydde allt vad system hette, hon hatade de fåfänga 

försöken att stänga in varmt levande liv i döda formler. […] När Malin nu föredrog att uttrycka sig så abstrakt, 

slungades Signe Mogren ut i ett vimmel av fantasier och gissningar utan ledtråd.107 

 

[H]on hade uttryckt sig så abstrakt, att det egentligen var hela den kämpande kristenhetens problem hon 

formulerade.108 

                                                 
103 Bergdahl 2010, s. 180. Rydström 2003, s. 326f. 
104 Ambjörnsson 2006, s. 81. 
105 Boye 1934, s. 80. 
106 Ibid., s. 62. 
107 Ibid., s. 67f. 
108 Ibid., s. 71. 
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Malin uttalar sig om vad som bekymrar hennes sinne och för att komma tillbaka till tystnaden så blir det 

abstrakta en slags talande tystnad. Det abstrakta kan ses som en metafor för ett universellt och öppet 

sinne. En öppenhet som Malin bär inom sig i kontrast till de slutna normer som håller henne fången. 

Genom det abstrakta öppnar hon upp för alternativ, likt det abstrakta öppnar upp för alternativa, 

personliga tolkningar och möjligheter. Det abstrakta språket blir enklare för Malin att ta till, då säger 

hon varken det ena eller det andra, när hon själv heller inte är eller vill vara varse om vad som orsakar 

hennes kris. 

Det beskrivs hur det är en viss spänning hemma hos Malin och att ”spänningen fanns där också 

förr, ju mer hon tänker efter dess säkrare blir hon. En stämning, som inte kunde knytas till någon 

bestämd orsak, men som tog tillräckligt övertygande form i tonfallen: i fars tonfall”.109 Enligt mig blir 

denna spänning och stämning en bild för normer, heteronormativitet, intersektionalitet. Ett bestämt sätt 

som saker och ting ska vara och vad som förväntas utan att det tidigare har reflekterats över hur eller 

varför liksom Malin nu gör. Detta hur och varför öppnar det queera upp för.  

Fadern och hans tonfall, går att knyta samman med Fadern inom den kristna tron liksom tidigare 

nämnt. Ett överhuvud och ”[h]ur man vände det, var alltid rätten på fars sida. Även om man från början 

tyckte, att man självklart hade rätt […]. Mot far kunde ingen ha rätt”.110 Malin har aldrig rätt enligt 

normen, dock enligt henne själv även om hon inte lyckas ge uttryck för det. Det queera tar sig över 

henne som en störtflod, syndaflod:  

 

I alla fall skulle hon haft en del att säga till sitt försvar --- om inte störtfloden av tårar hade överväldigat henne, det 

ständiga, ovälkomna slutet på allt. Hur hon än kämpade emot med knutna händer, kom hon inte längre än till att 

kväva snyftningarna, medan tårarna likafullt strömmade över kinderna.111 

 

Svanberg gör en läsning av en av Boyes noveller och skriver hur ”novellens tema om det bräckliga 

jagets kamp för sin existens, som också innebär dess modiga bekräftelse av sitt begär, blir en arketypisk 

scen i författarskapet”.112 Denna arketypiska scen går tydligt att finna i Kris, vars övergripande tema just 

tycks vara jagets kamp för att få existera; Malins kamp för att få vara den hon är inför sig själv men 

också att få vara en del av ett större sammanhang, i en vidgad heteronormativitet. 

Malin längtar enligt Svanberg efter att vara i symbios med det absoluta, med Gud.113 Jag ser detta 

som en vidare längtan hos Malin efter att känna sig i symbios med sig själv, att finna sig själv, våga 

                                                 
109 Boye 1934, s. 99. 
110 Ibid., s. 102. 
111 Ibid., s. 102f. 
112 Svanberg 1996a, s. 422. 
113 Ibid., s. 424. 
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trotsa den heteronorm som finns och få leva ut sitt inre. Liksom Bergdahl poängterar; en längtan efter att 

få känna samhörighet med andra när det kommer till det queera.114 

 

Ingen vet från början, vilka han har rätt att kalla, sitt folk. Man föds inte till det, fast det heter så. Man lär sig det 

inte i skolan, fast det kan tyckas så. Men under livets gång letar man ut det. 

En kunskap som inte ligger nära till hands. Ur strömmarna skymtar då och då ett ansikte, som hör en till … 

Men nej, det är inte ansiktet, det är en händelse, en bestämd situation, där någon spelar en viss roll, som är min 

roll, min innersta och egnaste roll, plågsam eller behaglig, men den som jag är född för och alltid måste upprepa – 

och utan att jag precis gör klart för mig den saken, med rollen, känner jag instinktivt: det är ju jag, som står där – 

det är ju vi …115 

 

Rollen som spelas av någon annan ger insikt om att ens själv är falskt och att rollen som spelas för en är 

det enda sanna. Malin spelar någon annan än sig själv för att passa in i det heteronormativa samhället. 

Den rollen är inte sann. En roll är sällan sann för den som spelar den och är just därför en roll. Rollen 

blir sann för betraktaren som kan identifiera sig med den. Det som är sant för Malin är det som finns 

bortom den hon själv spelar. Rollen beskrivs som ombytlig och flyktig: ”[i] morgon kan han vara en 

främmande igen och kanske fiende […].”116 Malin omvärderar sig själv och kärleken hon känner 

förändras ett flertal gånger.117 Ombytligheten blir åter tydlig när Malin inser hur ”[a]llting har förändrat 

sig så på sista tiden. Jag har börjat tvivla på allting”.118 Liksom Bergdahl påpekar vill Malin inte 

acceptera att hennes kärlek ska kategoriseras utifrån. Hon vill heller inte ge sin queera trängtan något 

namn och ordet ”homosexuell” skrivs aldrig ut i romanen.119 ”Ni läppar, kan ni inte sluta er så hårt 

omkring det osägbara, att inga ord sticker fram sin illvilliga litenhet och grumlar! […] Ge det inget 

namn, låt det vara som det är, i mitt blod och mina ögon, som liv och sav! Nyskapelsens under behöver 

inga namn.”120 Detta i likhet med den queera identiteten vars kärna just är att inte ha en konstant 

definition.121 Malin tar på detta sätt avstånd från begrepp som förbrytelse och perversitet i relation till 

hennes samkönade begär.122 

Bergdahl menar på att Malin accepterar sina känslor så länge hon inte sätter något namn på dem, 

jag vill dock hävda att Malin först när hon förmår att närma sig att sätta ord på vad det är hon känner 

som hon tillåter sig själv att känna. Däremot håller jag med om att den queera kärleken som inte uttalas, 

osynliggörs och därmed inte finns för dem som inte vill se den och då finns det ingenting att acceptera 

                                                 
114 Bergdahl 2010, s. 178. 
115 Boye 1934, s. 90. 
116 Ibid., s. 91. 
117 Bergdahl 2010, s. 168. 
118 Boye 1934, s. 174. 
119 Bergdahl 2010, s. 170f. Svanberg 1996b, s. 434. 
120 Boye 1934, s. 139. 
121 Ambjörnsson 2006, s. 9. 
122 Svanberg 1996a, s. 425. 
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eller inte acceptera.123 Fjelkestam anser att romanen önskar ”trycka på att det betecknade inte behöver 

några ’namn’, istället förkroppsligas det i Malins ’blod’ och i hennes ’ögon’”.124 För att återkomma till 

tystnaden anser jag även det namnlösa som en form av tystnad. Det namnlösa blir ett slags 

osynliggörande liksom kritiken mot queerteorin tagit upp. Det odefinierade riskerar att osynliggöra 

bland annat maktordningar som inte endast finns utanför utan även inom den queera gemenskapen.125 

Samhörigheten tänker Malin sig uppnå genom att komma i kontakt med såpass många att hon 

lyckas finna den och dem hon kan känna igen sig själv i:  

 

Men det dröjer länge, innan man mött tillräckligt många för att veta vad det är för en situation, denna som är lösen 

för ens folk, och innan man vet vilken strid det är, där man ovillkorligt tvingas att bli sina kamraters kamrat. Man 

märker det för var gång, men man kan inte sammanfatta. […] Och ändå visar de små tecknen väg till de stora 

strömdragen.126 

 

Det blir som ett slags livspussel där bit för bit faller på plats och tillslut bildar en helhet. Malin blir hel 

och kommer ur sin kris när hon sakta men säkert inser vem hon kan identifiera sig med. Det är som att 

en innötning behöver ske för att insikt ska uppnås och Malin kan vara säker på och lära sig våga lita på 

sin nyfunna identitet. Dock finns där vid detta tillfälle fortfarande en distans vilket syns i det att hon 

letar efter ett tecken som säger ”ditt folk” även om hon syftar till sitt folk, hon placerar inte in sig själv i 

det fullt ut då ”hon gick omkring och sökte bland dem hon mötte – sökte händelsernas tecken, som 

skulle säga: ditt folk”.127 Detta har förändrats då hennes inre i slutet av romanen med övertygelse ropar: 

”Mitt folk! Att vara utanför är inte att vara borta från sitt folk, nej inte från sitt folk. Det är att vara nära 

dem som aldrig förr.”128 Att kunna identifiera sig med någon skapar närhet. När Malin tillslut erkänner 

det queera begäret och ger sig hän så kan hon därmed känna gemenskap: 

 

Och så var det sant. 

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, ropade inte, tog inte ett steg, utan stod stilla och var av eld. 

[…]. Hemma, äntligen hemma! Och som hon stod där och villkorslöst gav sig hän åt dessa fina och stränga rytmer, 

slöt de sig omkring henne med läkande svalka, som om deras förnämhet och styrka också strömmade över i henne, 

och hon drack och drack av gyllene överflödande stillhet.129 

 

                                                 
123 Bergdahl 2010, s. 171. 
124 Fjelkestam 2002, s. 111. 
125 Ambjörnsson 2006, s. 30. 
126 Boye 1934, s. 91. 
127 Ibid., s. 92. 
128 Ibid., s. 257. 
129 Ibid., s. 138f. 
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Malin förstår vem hon är och vågar vara i sig själv, och i större grad vara sig själv. Hon flyr inte sitt 

begär, ”elden”, på grund av yttre normer utan står istället stilla, blottar hela sig för sig själv i ”en 

intensiv nakenhet”. Hon får utlopp för sina känslor istället för att kämpa emot. När hon efter detta 

besöker rektor Melling på hennes kontor hade Malin ”inte ens intrycket av att hon och rektorn befann 

sig i samma rum”.130 Malin identifierar sig inte med rektorn längre, så som hon gjort tidigare, istället har 

hon funnit sitt eget inre och yttre rum, sitt sammanhang. 

Trots detta finns det fortfarande en ambivalens inom Malin, hon önskar vara som de ”vanliga 

människorna”: 

 

- Vad ämnar fröken Forst göra efter seminariet? 

[…] Hon borde givit det enda möjliga, det enda tänkbara svaret: ’Jag ämnar bli folkskollärarinna.’ I stället satt hon 

alldeles tyst, förfärad som inför ett skandalöst avslöjande. […] Att hon ville till folkskolan hade åtskilliga orsaker. 

En var just att den bjöd på större möjligheter att vinna ett starkt inflytande över eleverna. […] En annan var att hon 

ville till folket […] för de var folket, de var de riktiga, de vanliga människorna, där hon måste känna sig höra 

hemma, därför att hon inte ville vara annat än riktig och vanlig, enkel bland de enkla, en av millioner – så som det 

alltid hade varit hennes ambition […]. Rektorn var förvånad över tystnaden. Vad kom åt flickan? […] 

- Vet inte fröken Forst vad ni ämnar bli? Frågade hon en aning sarkastiskt. 

- Jo – lärarinna. 

Jag hoppas hon menar det också, tänkte rektorn […].131 

 

Bergdahl har också noterat denna ambivalens, och menar att det i Kris förekommer ”en pendelrörelse 

under lång tid där Boye låter Malin tolka och omtolka sina upplevelser många gånger innan hon 

slutligen landar i sin livstro”.132 

Rektor Melling spekulerar kring orsaken till tystnaden och frågar sig om Malin är hemligt 

förlovad, att många studenter slutar sina studier på grund av det, men hon kommer fram till att Malins 

yttre inte tyder på det.133 För att återkomma till Malins rädsla för att hennes samkönade begär ska synas 

på henne och upptäckas av omgivningen kan här återigen konstateras att så inte är fallet. Enligt 

Carnestedt Ljungberg blottlägger rektor Melling med dessa funderingar de rådande samtida 

samhällsnormer som gällde kvinnan.134 

Malin identifierar sig heller längre inte med kristendomslärarinnan Mogren: 

 

Bara för ett par månader sedan skulle allt här inne verkat som en förhoppning och en sporre – det ända till 

asketism enkla rummet, där bokhyllorna var det enda som påminde om personlig egendom, och utsikten över 

kallelsen, som var en trist fattigstadsdel. Och nu var alltihop ingenting annat än förtvivlan […].135 

 

                                                 
130 Boye 1934, s. 165. 
131 Ibid., s. 166ff. 
132 Bergdahl 2010, s. 174. 
133 Boye 1934, s. 169. 
134 Carnestedt Ljungberg 2012, s. 12. 
135 Boye 1934, s. 64f. 
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Malin nöjer sig inte med den ”lott” hon fått som kvinna, inte heller accepterar hon de konventioner som 

hon tidigare tvingats leva efter. Detta är insikter som sakta men säkert börjat gro inom henne och som 

hon tampats med de senaste två månaderna. Jag läser det som att hon känner en förtvivlan eftersom hon 

inte längre vet vad som förväntas av henne. Hennes jag är splittrat. Hon tycks inte längre känna sig själv 

eller tycks heller inte till en början vilja kännas vid sig själv. Det är ofta samvetet hos Malin som talar 

vilket hon försvarar i en diskussion med Mogren: 

 

Ivrig och inträngande som en som ber för sitt liv tog Malin sitt samvete i försvar: 

- Det är inte orimligt! Inte orimligare än kristendomen själv! Om den är orimlig, så är den ändå högre än det 

rimliga! Det är ju i alla fall sant, det som fröken Mogren sade förut: det här är hela kristenhetens konflikt! 

Därför att: vilket är det främsta av alla bud? Jo: ’Du skall älska Herren din Gud av allt ditt hjärta och av all 

din själ och av allt ditt förstånd!’ Alltihop, inte halva, inte så att man gör små förbehåll för det och det som 

man tycker är för mycket!136 

 

Malin försvarar, enligt min mening, sig själv, sitt vara och sitt begär som blir ”samvetet”. Kristenheten 

blir i detta fall heteronormativiteten som berör samtliga i samhället med dess olika maktordningar. Det 

främsta budordet ber en att älska en hel individ, samtliga delar av en människa och blir till ett uttryck för 

Malins längtan efter att bli accepterad för vem hon är och rädsla för att inte bli älskad om hon blottar sitt 

inre liv. Jag kan här även se en koppling till bisexualitet; att det önskvärda för kvinnan, Malin, är att hon 

ska bestämma sig för det ena eller det andra, att hon inte bör befinna sig i mitten och därmed kunna 

välja. Ytterligare en bild för intersektionaliteten och synen på kvinnans avsaknad av egen vilja och 

självbestämmande. Helgeson påpekar trots detta att ”bisexualitet i det här sammanhanget inte ger 

samma konnotationer av abnormalitet och utanförskap som homosexualitet” då hon återger hur Abenius 

konstant benämner Karin Boye som bisexuell.137  

Den vilja och ovilja som också tidigare tagits upp i uppsatsen är ständigt återkommande hos Malin 

och då i övervägande negativa ordalag. Hon beskriver bland annat viljan som ”smittad av ett gift” och är 

beredd att likställa det med det ”som människor i forna dagar kallade Djävulen”.138 Denna sida inom 

Malin blir stark och tydlig i och med upprepningen av hennes upplevelse och maktlösheten som hon 

ständigt återkommer till i de inledande faserna av sin kris: 

 

Allting var kvävande tungt och långt. Det stora Kravet var henne övermäktigt. 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.139 
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Citatet ovan beskriver enligt mig flera förhållanden. Dels Malins tunga och svåra känslor inför det 

heteronormativa brott som hon upplever och sakta men säkert börjar acceptera. Innan hon infinner sig i 

acceptansen dras hon mellan ”Kravet” och hennes själsliga natur, det naturliga. Kravet blir symboliskt 

för de yttre och inre förväntningar hon har på sig, grundade i det heteronormativa och intersektionella 

samhället hon lever i; de förväntningar och krav som riskerar att kväva henne.  De element som hon 

anser höra hemma under andra naturlagar läser jag som det naturliga som inte passar in i det onaturliga, 

konstruerade, mekaniska samhället i kontrast mot den ursprungliga. Med det ursprungliga kommer 

också det inneboende mänskliga som är enhetligt oavsett kön och andra aspekter som samhället lagt på 

individen för att separera människor från varandra. Utöver detta motsatsförhållande ser jag även en 

öppning i Malins syn på sig själv och att hon någonstans ser det hon är med om och känner som 

överkomligt och rätt; den där ”brödkakan” gick trots allt att bita sig igenom. Bergdahl utvecklar 

föreställningen om det naturliga och hur det förespråkar det samkönade begäret. Hon skriver om hur 

”naturen/det naturliga får stor betydelse [och] hänger åtminstone indirekt samman med lagstiftningens 

formulering av homosexualitet som något onaturligt”.140 

Mortensen menar att människans längtan är gränslös i Boyes poesi. Människan längtar efter frihet, 

helhet, fred och befrielse eller räddning.141 Denna tematik stämmer även in på Malin. Det finns en 

längtan hos henne ”efter vetande. Inte det vetande, som man inhämtade i skolan, utan ett annat. […] 

[D]e krafter, som förvandlar ens inre till kaos eller kosmos”.142 Denna längtan läser jag som att hon 

längtar efter att lära sig mer om sig själv, det queera som förvandlat hennes inre först till kaos men i och 

med insikten och acceptansen, till någonting hanterbart. Svanberg skriver i likhet med detta hur det i 

Kris heter att ”’vi måste anförtro oss till vår längtan’” och ”Malin vågar tillslut släppa fram det 

bortträngda begäret över medvetandets tröskel och erkänna sin förälskelse i en vacker kvinnlig 

skolkamrat. Då sker en metamorfos. Världens förnyas inför hennes ögon”.143 

Dessa element syns även i slutet av romanen då ”[h]on står ansikte mot ansikte med sitt gamla 

samvete, står där som syndare – men där finns ett nytt också. Det gäller att inte släppa efter, att veta, på 

vilken sida man vill stå”.144 Och när det är dags för Malin att lämna lärarinneseminariet och hon åter 

befinner sig i bönsalen, där terminen började, känner hon att hennes avsked redan ägt rum: ”[h]on hade 

redan slitit sig lös. Hon var utanför. […] Ja, hon var utanför, ensligt, fridfullt utanför. […] Ornamenten 

på de solbelysta väggarna lockade henne inte till betraktelse längre, de var försvinnande overkliga 

                                                 
140 Bergdahl 2010, s. 168. 
141 Mortensen 2001, s. 58. 
142 Boye 1934, s. 171. 
143 Svanberg 1996a, s. 425. 
144 Boye 1934, s. 234. 
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bredvid solstrimman själv, som var varm och ljus.”145 Malin blir tvungen att ompröva sina värderingar 

och genomgår en omvändelse där hon gör uppror mot ”hela den symboliska ordningen. Faderns Lag, 

eftersom det begär hon bejakar är förbjudet och förskjutet ur den ordningen”.146 Hon gör liksom 

Svanberg skriver både Fadersuppror och Gudsuppror.147 Hennes begär innefattar ett heteronormativt 

brott men Malin vågar trots allt äntligen se på världen och sin verklighet med nya, öppnare ögon. Malin 

blir i romanen Kris till ett självständigt subjekt när hon tar avstånd från det som tidigare styrt hennes 

världsbild, liv och syn på sig själv.148 

 

Sammanfattning 

 

Uppsatsens syfte var att genom en närläsning av Karin Boyes roman Kris (1934) visa på hur det queera 

går att läsa fram i de delar av boken som inte uppenbart är av queer karaktär. Vidare ville uppsatsen 

undersöka hur dessa passager kan spegla protagonisten Malin Forsts queera upplevelser och 

identitetsutveckling, detta i relation till auktoriteterna i hennes liv samt den kristna tron kopplad till 

heteronormativitet. 

Det går i romanen att finna flera kopplingar mellan kristendomen och den heteronormativa 

samhällsstrukturen. Parallellerna grundar sig i kristendomens och religionens starka roll under 

mellankrigstiden, som utgör tiden då romanen gavs ut. Huvudpersonen Malin befinner sig i en 

underkastad position vilket hon tydligt blir varse om i och med sitt queera begär och därmed 

heteronormativa brott som kan betraktas i ett vidare intersektionellt perspektiv; Malin är kvinna, alltså 

förutsätts hon inte ha någon egen vilja, inget eget begär och absolut heller inte något samkönat begär. 

Detta normbrott utlöser en identitetskris hos Malin och det är utvecklingen från förtvivlan till uppror och 

förlösning som går att följa i Kris. 

Underkastelsen inför Gud blir till en bild för kvinnan som underkastad mannen. Viljan att följa 

Gud och Guds ord, det vill säga att följa normen, finns inte hos Malin. När hon inte finner svaren hos de 

auktoriteter, som också de lever under heteronormativa lagar, får hon söka svaren inom sig själv. Fadern 

som figur blir mångbottnad då den kan ses inbegripa både Gud Fader men likaså Malins biologiska 

fader. 

                                                 
145 Boye 1934, s. 253f. 
146 Svanberg 1996a, s. 425. 
147 Svanberg 1996b, s. 434. 
148 Domellöf 1995, s. 42. 
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Malin är rädd och inom henne försiggår ett krig där hon slåss med och mot de queera känslor som 

hon känner för Siv. Detta krig kommer senare att även handla om det fysiska, om både kropp och själ. 

Ett krig mellan den kristna tron, heteronormativiteten, och det queera. Malin söker efter ett nytt språk, 

men tills hon funnit det förblir hon tyst. Tystnaden speglar flera saker, bland annat att Malin ännu inte 

vågar eller klarar av att sätta ord på sitt queera begär. Tystnaden kan tänkas vara en bild för att det 

queera begäret inte automatiskt behöver synas på utsidan vilket dock protagonisten är rädd för. Queer-

begreppet kan även kopplas samman med tystnaden i och med det icke-konstanta, odefinierbara. Också 

det abstrakta i Malins formuleringar går att koppla till tystnaden och symboliserar samtidigt hennes 

öppenhet. 

Malin tar ställning till konventioner och gör uppror mot dessa i likhet med queer-aktivismen. De 

dömande blickarna som faller på Malin kan vara baserade på förutfattade meningar utifrån normer. Hon 

genomgår en utveckling som inbegriper ambivalenta och ombytliga känslor innan hon tillslut landar i 

sin queera identitet efter att ha längtat efter att få känna samhörighet, finna sin plats i en vidgad 

heteronormativitet. Malins queera jag kämpar för att få överleva och står vid romanens slut som segrare. 
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