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ABSTRACT

Föremålet för min undersökning är Karin Boyes roman Kris och intentionen har varit att 
finna en nytolkning av den ofta biografiskt lästa texten. Syftet var att redogöra för hur 
romanen synliggör samtidens patriarkala maktordning som genomsyrar samhällets 
auktoriteter och reducerar det kvinnliga subjektet. Undersökningen har också innefattat hur 
huvudpersonen Malin tar sig ur krisen genom att återupprätta egenviljan och erkänna 
driften som en naturlig del av jaget. 
    Med utgångspunkt i textens litterära kvaliteter och med ett kritiskt feministiskt perspektiv 
har jag analyserat framställningen av romanens kritiska tendens som ett uttryck för kvinnlig 
frigörelse. Malin genomgår en värdemässig identitetskris vilket är romanens centrala tema 
och samtidigt en möjlig allegori över samtidens sociala omvälvningar. Krisen utgörs av en 
inre splittring där uppbrottet från traditionella och religiösa förordningar är den enda 
räddningen undan självutplåning. Utöver ramberättelsen om Malins kris finns inslag av 
varierande textkaraktär som brev, dikter och dialoger som splittrar huvudberättelsen. 
Formens experimentella utförande polemiserar på detta sätt mot den traditionella 
romankonsten och förstärker temats kritiska tendens. Därav samverkar form och innehåll i 
ett ifrågasättande av samtidens förtryckande normer, reaktionära auktoriteter och 
traditionens “absoluta sanningar”. 
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1:1 Inledning

Kris är en utvecklingsroman med många bottnar och ett dokument över sin tid. Handlingen 
utspelar sig i Sverige under mellankrigstiden och är ett utmärkt exempel på litteratur från 
denna specifika tidsperiod som fångar atmosfären av en händelserik fas i historien då 
tradition och modernitet kolliderar. I krigets efterdyningar konstitueras nya villkor 
ekonomiskt och politiskt samtidigt som urbaniseringens framfart genererar ett behov av 
nya förhållningssätt. 
    Den kris som samhället genomgår under denna tid är symptomatisk för den inre kris 
som romanen gestaltar. Den unga Malin Forst som är skildringens huvudperson är en 
djupt splittrad människa där kampen står mellan vilja och tro, samvete och drift samt 
tradition och nytänkande. De existentiella och filosofiska dilemman som avhandlas knyter 
an till den samtida debatten såväl som de är aktuella idag genom sin radikala framtoning. 
Ambivalensen som Boye porträtterar genom Malin rör en längtan efter uppgörelse med det 
tabubelagda begäret och kristendomen som jagutplånande normsystem. I denna process 
tvingas hon att ifrågasätta de sociala föreställningar som konstituerar hennes tillvaro. Den 
patriarkala ordningen är ett exempel på en social norm som synliggörs i romanen genom 
ifrågasättandet av auktoritära och absoluta samhällsinstitutioner. Frigörelsen som tema 
tillsammans med den inre splittring som det komplexa personporträttet ger uttryck för är 
också en skildring över kampen mellan tradition och modernitet. Malin är i detta 
sammanhang en viktig symbol för ungdomen som genom sina val och ställningstaganden 
bär avgörandet för kommande generationers sociala villkor och normer. 
    De modernistiska dragen ifråga om Boyes tekniska utförande genomsyrar texten som 
helhet både vad gäller form och innehåll. Den okonventionella strukturen i berättelsen 
införlivar splittringstemat och gör brottet med traditionen till sin kamp. Då Kris ges ut 1934 
är Boye en erfaren författare och kritiker, däremot framförallt etablerad som lyriker då detta 
är hennes andra roman. Boye var vid denna tid en erkänd radikal vilket hon visar prov på i 
sin berömda essä “Språket bortom logiken”. Här formulerar hon flera utmanande 
ställningstaganden, som vikten av att bejaka konstens nyskapande och kritikens 
anpassningsförmåga. Detta återkommer i praktisk form i och med Kris komplicerade och 
normbrytande berättarstruktur. Det är också talande att romanen genererade en viss kritik 
då den bedömdes utifrån den traditionella litteraturens ramar som måttstock, då detta var 
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precis vad Boye opponerade sig emot.1 Ytterligare en trend var att verket avfärdades som 
självbiografisk och privat på grund av de stora likheterna mellan huvudpersonens kris och 
författaren själv. Detta är emellertid en återkommande tendens inom litteraturkritiken, att 
böcker skrivna av kvinnliga författare bedöms utifrån fördomar om kvinnor vilket i många 
fall misskrediterar den konstnärliga insatsen.2  

1:2 Syfte och disposition

Karin Boye är en författare vars alster särskilt ofta drabbats av en biografisk tolkning, då 
hennes personliga erfarenheter haft större betydelse för förståelsen av verket än den 
konstnärliga kvalitén. Mitt syfte är att se bortom Karin Boye som person och istället 
genomföra en textbaserad analys koncentrerad till de idéelement som återfinns i romanen. 
Detta kontextualiseras och relateras till andra texter av författaren för att underbygga mina 
teoretiska antaganden som till exempel Boyes kulturradikala hållning. Jag ämnar däremot i 
största möjliga mån att undvika spekulativa paralleller till författarens liv utan istället 
fokusera på de idéer som återfinns i författarskapet. Syftet är vidare att läsa texten utifrån 
textens egna villkor som en modernistisk uppgörelse med traditionen genom att se 
närmare på ifrågasättandet av samtidens trosföresatser, ideal och samhällsnormer. Min 
undersökning fokuserar på att synliggöra textens kritik mot samhällsbärande institutioner 
och auktoriteter som kristendomen, skolväsende, sjukvård, familj och äktenskap. Denna 
del av undersökningen redogörs under de inledande rubrikerna “3 Synliggörande av 
maktordningar”, “3:1 Den misogyna fadern, familjens obestridliga överhuvud”, “3:2 Skolan 
och vården som representanter för manlig makt” och “3:3 Kristendom och patriarkernas 
patriark”. 
    Denna kritiska tendens i romanen kommer förstås utifrån ett genusperspektiv där 
samhälleliga auktoriteter representeras av en patriarkal maktordning. Perspektivet 
definierar också frigörelsetemats två huvudaspekter som uppbrottet från traditionen och 
befrielsen av det kvinnliga subjektet. Frigörelsen och en närmare analys av protagonistens 
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återupprättande av subjektet avhandlas under rubrikerna “4:1 Frigörelseprocessen” och 
“4:2 Siv den nya livsprincipen”. 
 I sökandet efter textens brott med traditionen ämnar jag även se närmare på formen och 
hur utförandet förhåller sig till innehåll och tema. Denna aspekt utgör uppsatsens 
analytiska huvudfokus som en syntes av undersökningens tidigare avhandlade delar och 
återfinns framförallt under de avslutande rubrikerna “5 Redogörelse och analys av formens 
relation till innehållet”, “5:1 Splittringen”, “5:2 Uppvaknandet” samt “6:1 Sammanfattande 
analys utifrån romanens subversiva kvaliteter”. 

1:3 Metod och avgränsning

Metoden utgörs av att visa hur Boye tematiserar auktoritetsuppror och opposition mot 
patriarkatet genom att avslöja vedertagna sanningar som relativa och socialt betingade 
konstruktioner. Detta genomförs genom att närmare studera hur Boye skildrar den 
patriarkala överordningens självklara plats i gestaltningen av samtidens könsroller. 
Skildringen fungerar som ett synliggörande av det vardagliga kvinnoförtryck som blivit 
norm. De avsnitt som skildrar mötet med auktoriteter, läs män, och där en normativ syn på 
kvinnor representeras kommer ligga i förgrunden i denna del av undersökningen. Utifrån 
detta ämnar jag teckna en bakgrund för den samhällsbild Boye ger uttryck för i romanen 
vilket konstituerar förutsättningarna för krisens innebörd och förlopp. 
    Därefter står frigörelseprocessen i centrum då Malins förändring granskas. I denna 
process figurerar karaktären Siv som betydelsebärande symbol för den livsbejakande 
principen. Genom att se närmare på Sivs funktion beskrivs också Malins väg till att bryta 
sig loss från kristendomens normsystem. Från uppgivande av vilja till en livsbejakande 
frihet och nyvunnen självständighet. Denna förändringsprocess innehåller en kritik mot de 
förhållanden som romanen skildrar och gör sig därmed till en kommentar i den pågående 
kulturdebatten.  
    Vidare ämnar jag belysa textens uppror mot den litterära traditionens form genom att 
redogöra för den nyskapande berättarstrukturen där lyriska inslag varieras med bland 
annat brev och dialog. Mitt analytiska fokus kommer gälla samspelet mellan 
undersökningens tre aspekter och den normbrytande faktorn som återkommande grepp. 
Textens tendens och nyskapande karaktär relateras löpande till Boyes teoretiska 
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antaganden och idémässiga utgångspunkter. Dessa är nödvändiga för förståelsen av 
verket och hur samhällskritiken formuleras. 
    Sammanfattningsvis utgörs undersökningens fokus av det patriarkala maktsystemets 
synliggörande, frigörelsetemat och formexperimentet som brott mot och kritik av 
förutnämnda tradition. Dessa tre aspekter är valda i egenskap av tydliga exempel på 
romanens radikala budskap som kritik mot konventionen. Det bör dock framhållas att 
romanen är oerhört komplex både tematiskt och formmässigt. Därav är begränsningen till 
de mest uppenbara formexperimenten och det kvinnliga subjektets frigörelse ett medvetet 
val i avgränsningssyfte. Det finns till exempel ytterligare en linje i frigörelseprocessen med 
betydelse för krisens utgång som bygger på identifikation som psykologiskt motiv. Malins 
relation till omvärlden och känsla för samhörighet modifieras genom krisen och utgör 
samtidigt en viktig aspekt i formuleringen av den nya livsprincipen. Jag har emellertid valt 
att utesluta denna infallsvinkel ur min analys för att kunna genomföra en mer djupgående 
analys av relationen mellan form och innehåll med fokus på det kvinnliga subjektets 
frigörelse. Detta för att en mer koncentrerad idéanalys tydligare kan visa på romanens 
genomtänkta helhet och djupet i dess kritiska tendens. 

2:1 Forskningsöversikt

Karin Boyes position i den svenska litteraturhistoriska kanon har genererat en 
väldokumenterad bild av hennes författarskap och den tidigare forskningen sträcker sig 
från hennes samtid till och med dagsdatum. Den förhärskande uppfattningen om Boye var 
länge grundad i Margit Abenius biografi Drabbad av renhet: en bok om Karin Boyes liv och 
diktning från 1950. Abenius skildrar Boye och tolkar hennes verk både som litteraturvetare 
och personlig vän. Drabbad av renhet ger en biografiskt färgad tolkning där personen och 
författaren såväl som livet och verken utgör en och samma enhet. Denna linje återupptas 
av Karin Boye sällskapets utgåva i 12 delar om hennes liv och diktning där andras texter 
och berättelser om henne står i fokus. 
    Senare års forskning har polemiserat mot den biografiska linjen, istället har texternas 
självständighet hävdats och verken har tolkats utifrån den litterära och konstnärliga 
aspekten. I och med det nya fokuset har tolkningarna förskjutits från den personliga 
tragedin och självmordet till Boyes ideologiska position som modernist, feminist och 
kulturradikal. Camilla Hammarström utgör ett exempel på den senare linjen då hon 1997 
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ger ut den omfattande biografin Karin Boye som kompletterar den tidigare bilden, nu med 
en tydligare distinktion mellan liv och verk. 
    Av de akademiska avhandlingar som behandlar Boye har jag i särskilt hög grad använt 
Gunilla Domellöfs I oss är en mångfald levande: Karin Boye som kritiker och prosa 
modernist. Här genomlyser Domellöf författarskapet som helhet och söker efter 
idémönster i Boyes roll som kritiker och hennes skönlitterära verk. Dessa tankegångar 
återkommer även i avsnittet om Boye i Domellöfs Mätt med främmande mått: Idéanalys av 
kvinnliga författares samtidsmottagande och romaner 1930-1935 som också den använts 
som underlag för min analys. Trots att Domellöfs fokus är mer allmänt gällande hela 
författarskapet bygger min undersökning delvis på samma grund då jag ämnar visa hur 
hennes tes går att vidareutveckla i romanen Kris. 
    Liv Saga Bergdahls avhandling Kärleken utan namn: Identitet och (o)synlighet i svenska 
lesbiska romaner sammanfaller också delvis med min analys i och med tolkningen av den 
kvinnliga frigörelsen via begäret. Dock tolkas Malins begär i detta fall som ett mer fysiskt 
uttryck och homosexualiteten som socialt tabu står i fokus. Min undersökning motsäger 
inte tesen men genom den symboliska förståelsen av Siv och begäret utifrån ett mer 
abstrakt plan behandlar min analys det psykiska hindret att formulera en egen vilja snarare 
än handlingens förbjudna karaktär. 
    Monica Moréns studie Ditt namn bland keruberna: en studie i Karin Boyes poesi och 
poetik avhandlar det litterära uttrycket och bildspråket hos Boye som poet och kommer 
därför inte att komma till användning i min uppsats. Att skapa en ny värld: samhällssyn, 
kvinnosyn och djuppsykologi hos Karin Boye av Barbro Gustafsson Rosenqvist är en 
avhandling om idéströmningar i Kallocain som likt Domellöfs texter har en feministisk 
utgångspunkt. Trots att Gustafssons avhandling berör liknande teman som min uppsats 
fokuserar analysen på Kallocain och kommer därav inte att vara till användning för mitt 
syfte. Emellertid ämnar min undersökning likt både Gustafsson och Domellöf att ansluta till 
den senare inriktningen i forskningen om Karin Boye. Därav har jag också främst sökt stöd 
för mina antaganden i den valda texten alternativt essäer och artiklar av Boye själv. 
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3 Synliggörande av maktordningar

3:1 Den misogyna fadern, familjens obestridliga överhuvud

Patriarkatet har många representanter i romanen där Malins egen far kanske är den mest 
framträdande och det tydligaste exemplet. I relationen till fadern och samspelet mellan 
föräldrarna finns fundamentet för den misogyna verklighetsbild som romanen skildrar. Ett 
exempel på hur fadersrollen figurerar i relation till det kvinnliga uttrycks här i ett allegoriskt 
avsnitt baserat på schackspelets antagonister, Svart den upproriska livskraften har talan 
och säger till Vit; viljan och moralens väktare: “Din röst kan bli oskadliggjord. Den kan 
degraderas till en tyrannisk far, mot vilken upproret är en plikt.”3 Vidare säger Vit:

Jag är garderad. Idealet finns där. Modern, den världsfrämmande, kuvade, som inte står det onda 
emot, gör hon inte gemensam sak med RÖSTENS befallningar? Hon drar sig undan in i musikens 
värld. I den yttre världen lyder hon och tjänar, tjänar och lyder. Hon har böjt sig – hon är god! (s. 41)

Detta avsnitt visar tydligt på hur uppfattningen kring moderns och faderns roll ser ut. Det 
kvinnliga idealet är enligt de sociala föreställningar som Vit ger uttryck för en kuvad och 
lydande tjänare reducerad från subjekt till omhändertagande funktion. Mannen är kvinnans 
motsats som den bestämmande, förtryckande makten.  
    Vid middagsbordet återfinns en beskrivning som är talande för faderns plats i familjen: 
“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. Omöjligt att säga vad det 
är som gör att alla, också främmande, faller undan för far i fruktansblandad respekt.”(s. 89) 
Denna bild av fadern och mannen som mittfigur blir genom familjens funktion som 
representant för ideal till ett uttryck för samhället i stort. Det vill säga den övergripande 
maktordning som gör kvinnor till det andra könet i tjugo- och trettiotalets Sverige. Trots att 
förändringen är på god väg och kvinnor så sent som 1921 får rösträtt erhåller män många 
sociala fördelar framför kvinnor. Kvinnor och deras intressen osynliggörs och 
marginaliseras fortfarande i offentligheten och den snedfördelade maktbalansen utgör en 
självklar norm.4

    Även relationen mellan Malin och fadern präglas av en tydlig maktbalans där 
undergivenhet och rädsla är hennes lott: “Var far besatt av angreppslust som av positiv 
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elektricitet, så var Malin hans negativa motpol: där satt hon i ständig beredskap att bli 
angripen, rörelserna skygga, blicken osäker.” (s. 91)
Modern som fungerar som representant för det kvinnliga könet omnämns i följande 
ordalag: “sammankrympt i evigt jäkt och evigt tjänande.” (s. 89)
Stämningen i hemmet beskrivs utifrån faderns humör på följande sätt, vilket är ytterligare 
ett exempel på maktbalansen i familjen: “i fars tonfall, när det lät som föraktfullt kastade 
slantar åt dem som inte var värda mer – i mors, när de hjärtängsligt halkade förbi så fort 
de kunde för att om möjligt undvika att väcka uppseende.” (s. 90)
Utifrån föräldrarna etableras också en kritisk syn på äktenskapet som en skenhelig och 
socialt bestämd “tvångshandling”: “Föräldrarnas äktenskap var kanske inte i grunden 
lyckligt, men trots det ett mönsteräktenskap, där ett hårt ord aldrig sades, för barnens 
skull.”(s. 90) Följande är ytterligare ett exempel på äktenskapets motsägelsefulla 
förhållningsregler och faderns onyanserade kvinnosyn:

 
Varför häver man ur sig sådana dumheter då, när man sedan inte kan tåla, att de diskuteras! 
Fruntimmer! 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. (s. 93)

I detta fall uttrycks också moderns förtryck på det känslomässiga planet, hon lider men 
hon kan inte tillåta sig själv att gråta, utan måste fortsätta tiga, smälta och hålla med. 
Citatet visar även hur kvinnan, modern fråntagits sin egenvilja och gjorts till ett objekt i 
faderns tjänst. 
    Följande är ett exempel på faderns konservativa hållning. Män är ofta företrädare för 
makten och försvarar därför sina intressen vilket blir synonymt med ett försvarande av 
traditionen och ibland till och med reaktionära ståndpunkter, i synnerhet gällande 
jämställdhetsfrågan: “Malin borde känna far tillräckligt för att veta, att man inte fick komma 
med sådana där moderna fraser, som försvarade dåligheten.” (s. 93)
Fadern uttrycker i slutet på scenen ett tydligt ställningstagande ifråga om manligt 
maktutövande: “Efter sitt korta ögonblick av kärlek vände han sig åter bort med förakt från 
hela det kön, som låter kuva sig.” (s. 95)
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3:2 Skolan och vården som representanter för manlig makt

Malins besök hos doktorn representerar ännu en negativ erfarenhet av mötet med den 
manliga auktoriteten. I detta fall exemplifierat genom läkarens nedvärderande “förstå sig 
på” attityd: “Han såg ögonblickligen vem han hade framför sig. Den intellektuellt lagda 
unga flickan, erotiskt oväckt, flitig till överansträngning. En liten kvinnlig Hamlet i 
västficksformat förmodligen.” (s. 104) 
    I följande dialog med Malin kan ett visst översitteri skönjas i detta fall i förminskande 
genom tilltal och ett direkt avbrytande av Malins eget uttalande, båda dessa strategier för 
att upprätthålla den auktoritära positionen är klassiska exempel på härskarteknik:5

– Ligger och grubblar förstås? Över världsgåtorna?
/.../ Men innan hon hann svara, log doktor Ringström en gång till och fortsatte:
- Vet ni, jag ska säga er en sak: det hjälper så lite. Vi får slå oss till ro med att världsgåtorna är 
olösliga. När de inte helt enkelt är inbillning. (s. 105)

Därefter uttrycker doktorn en nedvärderande kvinnosyn av mer generellt slag där 
tendensen är att avfärda den kvinnliga erfarenheten som mindre värd: 
 “I själva verket får man vara en ljusgrön optimist för att besvära sig med att springa till 
doktorn för den berömda världssmärtan, som vi ju alla normalt har i tjugoårsdraget. Men 
hon har ingenting sett av verkliga sorger än. Vet ingenting om verkliga livet.” (s. 105 f.)
Doktorn är precis som fadern en representant för samhällets institutionella auktoriteter. Likt 
fadern vill doktorn gärna understryka och upprätthålla sin auktoritet genom att vid 
upprepade tillfällen hävda sin maktposition över de som befinner sig längre ner i den 
sociala hierarkin. Den kvinnosyn som läkaren representerar bär likt faderns på en 
objektifierande tendens då han i sitt omdöme om Malin endast stannar vid hennes 
utseende. Hon reduceras därmed från kännande subjekt till kropp och ting: “Hur kan man 
sitta och se så tragisk ut med en sådan näsa? tänkte han. Det är stillöst. Niobe med 
uppnäsa. En tjugoårig Niobe med uppnäsa!” (s. 106)

Skolan upptar ett stort utrymme i romanen och fungerar som en röd tråd för Malins 
utveckling. I detta fall är skolmiljön helt dominerad av kvinnor, såväl elever som lärarinnor.  
Institutionen som sådan är dock trots detta ett uttryck för den patriarkala 
samhällsordningen som fostrar kvinnan till att veta sin plats. Den kvinnliga rektorn sätter 
ord på kvinnans förutsättningar i förhållande till mannens: “Hennes bittra erfarenhet hade 

11
5 Berit Ås, De fem härskarteknikerna, (Stockholm 1999) s. 3, 5.



lärt henne, att en kvinna inte bara måste vara sina manliga medtävlare dubbelt och 
tredubbelt överlägsen för att ha några utsikter på vädjobanan, utan också bör vara försedd 
med ännu tjockare skinn än en man behöver.” (s. 146)
Samma rektor luftar också en komplementär och essentialistisk könsuppfattning som är 
tongivande för tiden6: “de kvinnliga läroanstalterna måste anställa manliga lärare i 
kristendom, vilket hade sina betänkliga skuggsidor, framför allt det att de aldrig kunde 
komma i så levande kontakt med eleverna som en kvinnlig lärare. Kvinnor har nu ett annat 
sätt att tänka och reagera än vad män har.” (s. 148)
    Även följande citat hämtat från rektorn avslöjar en samtida samhällsnorm som än en 
gång bestyrker den essentialistiska hållningen samt den självklarhet med vilken 
traditionens plats bemöts: “var hon hemligt förlovad – på det sättet rycks många av de 
mest begåvade bort i blomman av sin ålder! Sorgligt på ett sätt, å andra sidan naturens 
gång, det var inte mycket att göra åt.” (s. 145)
    I en diskussion mellan Malin och en klasskamrat avslöjas en kritik mot skolan som 
upprätthållare av traditionens moraliska principer på bekostnad av den hårda verkligheten. 
Alltså i förlängningen en kritik av auktoritetens tendens till hyckleri och maktfullkomlighet:

Vi fick sjunga en sång i skolan om en sockerbagare som egentligen slutade så: “Och har du pengar, 
så kan du få, men har du inga, så får du gå!” Det är ju sant och riktigt, det kan ingen människa ha 
något att invända mot. Mer än skolan! För det var omoraliskt med en sådan världsordning, alltså var 
det inte så. Istället fick vi sjunga: “Och är du snäller, så kan du få, men är du stygger, så får du gå! (s.
189 f.)

3:3 Kristendomen och patriarkernas patriark

Kristendomen spelar en viktig funktion i romanen som en orsak till Malins kris. Det är den 
kristna traditionens stränga moral och krav på total hängivenhet som ger upphov till den 
inre splittringen. I detta fall står viljan att följa normen mot samvetet som avslöjar sprickor i 
fasaden i och med en falskt klingande hängivenhet. För Malin blir efterföljandet av Guds 
vilja tvångsmässig vilket medför en total försakelse av egenviljan och ett förnekande av det 
egna subjektet:

Så 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. Malin 
böjde sitt huvud och bad, i hängivenhet, i undergivenhet, den bön hon alltid bad: om helig ande. 
(s. 18)
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Detta förhållande av underkastelse och självförnekelse gentemot den kristna auktoriteten 
föder en osäkerhet inom henne. Denna osäkerhet bottnar i oron att inte räcka till, att inte 
vara god och lydig nog:  “Oron var där igen, som den aldrig hade varit där. På något sätt 
hade hon mist kontakten med den gudomliga viljan. Längtan är en lek. När den växer till 
allvar, kallas den ångest. Bort! Alltid bort!” (s. 45) Så här förklarar Malin själv sitt problem 
för kristendomslärarinnan, fröken Mogren: 

– Jag tänker  – ofta – på allt ont som människor har gjort varandra. Och då tycker jag att jag borde lida 
detsamma. När de andra fått göra det! Åtminstone borde jag vara villig att göra det, om det är Guds 
vilja. Men det är jag inte. Och därför att jag inte är det – – – så – – –  det kanske låter dumt, men det 
är så – – – är jag värd en evig – – – fördömelse – – – (s. 69)

Samtidigt med den starka pliktkänslan finns en sida av Malin som vill bli fri och vänder sig 
mot den hämmande kraften och plikten. Det är viljan, livskraften och driften som gör sig 
påmint på ett än så länge omedvetet plan. Ur avsnittet makternas schackklubb, en 
allegorisk dialog över Malins inre splittring, säger Svart till Vit: 

Jag är allt som slår och griper, jag är eld och begär, jag är hat och grymhet, jag är begynnelsens kraft, 
jag är det som tar språnget. Jag är handlingens ande, sönderbrytande och förtärande, utan vilken 
ingen grundsten kan läggas, ingen byggnad resas. Jag är viljans kärna. Jag är det som driver framåt. 
Du är hindret och det som håller tillbaka! Du är det sega Nej! Stänger du mig, så rasar jag inåt. Släpp 
mig lös – /.../ (s. 42)

Kristendomen fungerar i denna roman som den yttersta representanten 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. De föreställningar och trosföresatser som kristendomen 
utgörs av gör religionen till en patriarkal institution. Inte minst med hänsyn till Gud som den 
allomfattande patriarken som kräver total underkastelse, lydnad och självuppoffring. Den 
bild av könen som samhället står för i denna roman är också färgad av en kristen 
utgångspunkt i och med mannen och kvinnan som komplementära med specifika 
egenskaper och uppgifter kopplade till sitt kön. När Malin börjar ifrågasätta den kristna 
traditionen ingår i detta också synen på det kvinnliga könet. Den inre splittringen 
uppkommer i spänningen mellan strävan att följa gudsviljan och den egna viljan eftersom 
Malin inte anser sig kunna leva upp till den kristna idealbilden. Den idealistiska 
människosynen innefattar inte bara en uppoffring av egenviljan utan även en bestämd bild 
av hur en kvinna ska vara, vilket ideligen reproduceras av tidigare nämnda exempel på 
auktoriteter som fadern och skolan. Romanen skildrar dessa auktoriteter med en tydlig 
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kritisk udd och ställer sig samtidigt frågande till den absoluta självklarhet med vilken dessa 
institutioner utövar makt. 

I föregående avsnitt finns exempel både på en kritik av äktenskapet som oreflekterad och 
självklar samlevnadsform, skolan som fostrande och samtidigt cementerande instans samt 
religionen som genomsyrande samhällsprincip och maktfullkomlig domare. Den kritiska 
tendensen består i hur de traditionella och självklara missförhållanden synliggörs genom 
“det andra” perspektivet. Detta innebär till exempel att familjeförhållandet inte bara skildrar 
faderns styrande hand utan också hur den förminskar modern och förtrycker barnen till 
rädsla. Skolan skildras kritiskt, som en plats där traditionen oreflekterat indoktrineras i 
ungdomen genom att den patriarkala och religiösa maktordningen vidareförmedlas. Till 
exempel upprätthålls den komplementära könsuppfattning som genom särartsresonemang 
placerar kvinnan i hemmet och mannen i offentligheten. Skolrektorn själv konstaterar att 
det är synd att så många unga kvinnor försvinner ur studielivet på grund av giftermål och 
hävdar därefter att sådant är livet och det är inget att göra åt. Detta visar på ett förhållande 
som genom traditionens slentrian förs vidare som en självklarhet och naturlig livsordning. 
Det är denna syn på etablerade sociala ordningar som kritiseras i romanen med hjälp av 
ett synliggörande som genom dubbelexponering låter de falla på sin egen paradox. 
Föräldrarnas äktenskap till exempel skildras som synnerligen osunt då modern är förtryckt 
till rädsla och tystnad samtidigt som deras samvaro beskrivs som ett mönsteräktenskap i 
samhällets ögon. Upprätthållandet av rådande samhällsordning, ideal och rättfärdighet är 
skolans primära uppdrag vilket blir paradoxalt då detta genomförs på bekostnad av andra 
värden. Exemplet med skolvisan om bagaren visar på detta då sanningen maskeras på 
grund av dess bristande koherens med skolans etiska värden. Samma typ av 
synliggörande gäller för religionen som inte bara framställs som en fantastisk 
uppenbarelse och mening med livet utan också en förtryckande princip. Detta då 
kristendomens fordringar i sin oreflekterade auktoritet kan verka skadligt på individens 
subjektivitet och självkänsla vilket Malin själv är ett bevis på. 

14



4:1 Frigörelseprocessen

Som tidigare nämnt är det svårigheten i att helt och fullt leva upp till det kristna idealet som 
initierar den inre splittring vilket förmår Malin att börja ifrågasätta förgivettagna normer. 
Frigörelseprocessen som har sin början i kritik mot kristna föreställningar utvecklas 
efterhand till en avgörande kamp som berör hela hennes tillvaro. I brottet mot 
kristendomen följer också en uppgörelse med traditionen och de auktoriteter som försvarar 
den. Därav blir Malins protest mot kristendomen också ett avståndstagande och en 
självhävdelse gentemot fadern och skolan som i egenskap av fostrande instanser försökt 
leda in Malin på den socialt “rättfärdiga” vägen. Frigörelsen handlar därför om att definiera 
sig som självständigt subjekt och bejaka egenviljan såväl som att trotsa patriarkatet och 
våga ta plats. Följande avsnitt visar hur Malins splittring eldas på ju strängare motstånd 
hon ställs inför. I upptakten av frigörelseprocessen börjar en tidigare förtryckt sida av Malin 
att ge sig till känna. Detta är hur Malin känner sig efter ett nedslående besök hos 
skolrektorn som tillrättavisat hennes drömmar om ett yrkesliv inom psykologin som 
orimliga och fåfänga:

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 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! (s. 
155)

Formuleringen av detta uppvaknande för tankarna till den psykoanalytiska teorin då viljan 
beskrivs som en sömngångare, det vill säga omedveten och drömmande. Metaforen för 
Malins känsloliv går i samma linje och liknar hennes inre vid ett hus där något allra underst 
i källarvåningen börjat röra sig. Ordvalet “underst i källarvåningen” pekar också på något 
som är undangömt, förträngt och oönskat och insinuerar även att det finns andra plan 
inom Malin som utgör det kontrasterande “där uppe”. Bildspråket påminner om den 
freudianska beskrivningen av jaget och det undermedvetna som åtskilda nivåer i det 
mänskliga medvetandet. 
    Det är tydligt att Malin inte passar in i den sociala kontexten och hennes egen 
medvetenhet om sin avvikelse från det normala upprättar och förstärker den inre 
splittringen. Brev och dagboksanteckningar från hennes seminariekamrater befäster bilden 
av utanförskapet: “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!”(s. 81) En 
möjlig tolkning av Malins religiösa fanatism är att hon vill förneka sin position som 
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avvikande och blir desperat i sitt försök att tillhöra normen, känna gemenskap och leva 
upp till det goda samvetet. Hon överkompenserar därmed sin känsla med en överdriven 
hängivelse till tron och försakelse av egenviljan vilket draget till sin spets är en omöjlig 
uppgift att införliva. I viljan att passa in och förnekelsen av hennes rätta jag förmår hon 
istället att åsamka sig själv större osäkerhet och den inre splittring som gör att hon 
drabbas av en psykologisk och värdemässig identitetskris.

4:2 Siv den nya livsprincipen

Den faktor som förmår krisen att utvecklas åt subjektets fördel är inte Malin själv utan 
klasskamraten Siv. Genom Siv uppmålar Malin ett nytt ideal som bryter mot den kristna 
traditionens självförsakelse. Siv görs till en självklar symbol för livskraften. Den tidigare 
oformulerade längtan bortom får sin fasta punkt i ett begär kopplat till Siv: 

En levande längtan, inte den vanliga döda ångesten. En som sökte för att finna, inte bara snurrade 
runt av leda. Något som liknade den bleka trevande grodden till en vilja. Var vill jag vara då? Var hör 
jag hemma då? prövade hon försiktigt sin längtan. Men svaret slog upp från grunden som en låga och 
fyllde henne in i minsta skrymsle:

          Jag vill se Siv. Jag vill vara där Siv är. (s. 119)

Tidigare forskning om Kris har fokuserat på relationen till Siv och det kontroversiella 
begäret till en kvinna. Vid ett närmare studie av texten visar sig dock att dragningen till Siv 
är subtilt skildrad med klen fysisk förankring där begäret hela tiden är abstrakt. Malins 
attraktion kretsar kring tanken på Siv som ideal likt ett dyrkande av en perfekt skapelse 
snarare än begäret efter fysisk samvaro. Om en vedertagen bild av förälskelse bär på 
element av åtrå och kroppslighet gäller motsatsen för Malins känslor då Siv görs till en 
idealmänniska som står över det fysiska varat. Huruvida det subtila uttrycket är en 
konsekvens av samtidens normer och lagstiftning ifråga om diskretion eller ett konstnärligt 
medvetet val är omöjligt att fastslå. Därav väljer jag att lämna det osagt hur författarens 
intention och eventuellt självupplevda känslor uttrycks i och med dragningen till Siv.
    Istället kommer det fortsatta resonemanget att utgå ifrån Siv som symbolisk karaktär där 
begäret efter Siv först och främst gäller den livsbejakande möjligheten och det symboliska 
värdet som tillskrivs henne: “Som man lever för en altartjänst, och som man lever för ett 
saliggörande och svårt mål. Svårt – därför att Siv inte bara var Siv, utan också 
uppenbarelsen av en livsriktning.”(s. 168) Ordvalet i detta stycke pekar på att Siv kommit 
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att fylla religionens tidigare plats som Malins inre rättesnöre. Bland annat genom liknelsen 
att längtan efter Siv är som att leva för en altartjänst och saliggörande mål det vill säga 
Malins tidigare strävan att uppfyllas av gudsviljan. 
    Följande stycke visar också på hur Siv beskrivs som upphöjd från den kamp som är 
mänsklig tillvaro och istället förkroppsligar ett tillstånd av självklarhet och inre frid, 
motsatsen till Malins splittring: “Ty Siv stod i förbund med allt som hade omedelbar och 
säker och självklar tillvaro, med de påtagliga tingen och med de stumma varelserna, 
växter och djur.” (s. 169) Det bör också belysas att det tillstånd som Siv representerar 
jämförs med djurens ociviliserade, ordlösa tillvaro och därmed syftar på en ursprunglig och 
helt okonstlad livsform. Valet av detta bildspråk framför en möjlig änglasymbolik är också 
ett led i uppbrottet från den kristna trons dogmer och ett ifrågasättande av den samtida 
civilisationens ideal. 
    Malins begär är av en icke fysisk karaktär därför att Siv upphöjs till en symbolisk 
position vilket avskriver och förtrycker idén om fysiska närmanden: ”I Malins ögon skulle 
det varit grov otacksamhet att försöka tvinga sitt sällskap på en människa som Siv: du har 
fått nytt liv och jordens härlighet och himmelens därtill – och du vill ha mer?” (s. 168) Det 
är genom begäret efter Siv som den nya livsprincipen konstitueras vilket leder Malins väg 
ut ur krisen. Då hon vågar erkänna sig själv och öppna upp för en dialog med den egna 
viljan, känslolivet och driften inser hon en också en ny innebörd av ordet liv: 

Kanske de menade mer än blodomloppets gång och den dagliga matsmältningen, när de sade liv. – 
Vad ville hon inte ge för liv – hon som var på väg mot sin levande död – – – Då knöt det sig i henne 
som till ett beslut. Plötsligt visste hon, att allt annat var likgiltigt. Hon ville vinna sitt liv, sitt liv, ingenting 
annat – såsom ett byte. (s. 125 f.)

I den nya livsprincipen ingår ett uppbrott från de tidigare idealet, den kristna strävan efter 
fullkomlighet och de sociala normernas samvetsok. Malins uppgörelse med Gud och inre 
pånyttfödelse skildras i följande lyriska stycke:

I natt gick Gud under.
   Kanske det var ett tomt namnskal, som gick under. 
   Men namnskalet drog makter som var dödens. Jag 
kastar det. 
   Jag ser tingen. De erkänner inte sina namn. Jag kastar
deras namn. 
   Jag står alldeles ny på stranden av ett hav, och samvetet
är inte längre mitt. Jag kastar det.
   Viljan till liv har gjort mig naken. Viljan till liv har
gjort mig seende. Vad som än kommer skall jag möta
med nakna, seende ögon. (s. 127)
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Formuleringen och ordvalen “naken”, “seende” och “tomt namnskal” pekar på ett slags 
avslöjande av den gamla tillvaron som falsk och uttrycker ett ifrågasättande, inte bara av 
Guds existens, utan även de föreställningar som följer med kristendomen och samtidens 
sociala normsystem. Texten formulerar i och med detta omöjligheten i de två principernas 
samtidighet. Uppgörelsen med den gamla förblindade tillvaron blir en nödvändighet med 
hänsyn till den nyupptäckta livsviljan som ser igenom traditionens hämmande 
levnadsregler:

Morgonbönen är något ganska otäckt. Allt det gamla, som Malin inte längre vill veta av, kallas fram 
och väcks till liv av de vanda orden och de vanda stämningarna och sticker upp huvudet och vill hämta 
ny näring. Hon 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. (s. 196)

I slutet av skolterminen har Malin gjort upp med sitt begär, sin tro och de sociala regler 
som konstituerar livet. Insikten är livsbejakande och accepterande men också kritisk till 
samhällets roll. Malin uttrycker en längtan i slutet på romanen som bortser från plikt och 
sociala föreställningar och istället fokuserar på livets existentiella villkor och den mänskliga 
gemenskapen. 

/.../ gå tvärsigenom allting som är av skennatur och bort från sitt namn och sätta sig i solen och doppa 
handen i vattnet och vara glad åt att man är till och är utan ångest och uthärdar. I den nakna tillvaron. 
Och där är inte ung eller gammal, där är inte klok eller dum, där är inte god eller ond. Utan alla är vi 
jämlikar i den hårda kampen för kosmos. (s. 212 f.)

Detta är ett stycke med existentiella förtecken och inslag av marxistiska undertoner. 
Jämlikhetsordet till exempel för tankarna till feminism och marxism, som slagord för den 
ideologiska grundförutsättningen om alla individers lika värde. Samtidigt associerar “den 
hårda kampen” till politiken som revolutionärt manifesterande uttryck i radikal socialistisk 
och kommunistisk anda. Dessutom finns en koppling mellan tanken om skennatur och den 
marxistiska idén om överbyggnad och ideologi. Överbyggnaden utgörs av samhällets 
politiska och kulturella förutsättningar som konstituerar ideologi och normer. Ideologi är 
ytan som förblindar vår tillvaro och indoktrinerar oss att acceptera rådande förhållanden 
som en självklar och naturlig ordning. Lukács formulerade en tanke utifrån detta om 
litteraturens uppgift i samhället som demaskerande funktion: [I följande stycke åsyftar 
benämningen “de”: realistiska författare]

De vet att denna samhälleligt betingade förvrängning av den objektiva verkligheten, att denna 
uppdelning av människan i det offentliga livets människa och privatpersonen innebär en förvanskning 
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och stympning av människans väsen. De protesterar således inte bara i sin egenskap av stora 
verklighetsskildrare, utan också som humanister, mot denna illusion, denna spontant uppkommande 
yta som det kapitalistiska samhället med nödvändighet genererar.7 

Karin Boye kan ha kommit i kontakt med dessa tankegångar då hon var marxistiskt skolad  
genom sitt arbete för den socialistiska tidskriften Clarté.8 Temat i Kris införlivar Lukàcs 
resonemang om författarens uppgift genom att skildra den oförvanskade tarvliga 
verkligheten och den komplexa människan. Boye synliggör förtryckande strukturer utan att 
låta sig förledas av den samhälleligt betingade förvrängning som är sociala normer. 
Domellöf driver emellertid en annan tes och hävdar istället att Boyes filosofiska influenser 
är baserade på Kierkegaards och Nietzsches existensfilosofiska arv.9 Även Hammarström 
trycker på Nietzsche som huvudsaklig inspirationskälla till jagets pånyttfödelse i Kris.10 Via 
bildspråkets likheter gör hon en koppling till Also sprach Zarathustra. Hammarström 
beskriver Nietzcsches inflytande som ett uppvaknande i Boyes föreställningsvärld där 
upproret mot den kristna retoriken motsvarar en frisk fläkt: “Zarathustra förkunnar Guds 
död och det skapande, hänsynslösa jagets födelse. Nietzsche angriper den kristna 
moralens hycklande självbild. I en fradgande, hallucinatorisk ton häcklar han 
föreställningen om ont och gott, människokärleken och medlidandet.”11 Det 
Nietzscheanska inflytandet tolkat utifrån Hammarstöms formulering återfinns tydligt i det 
lyriska stycke som markerar jagets frigörelse från kristendomens påbud: “I natt gick Gud 
under /.../Jag står alldeles ny på stranden av ett hav, och samvetet är inte längre mitt. Jag 
kastar det.” (s. 127, tidigare återgiven i sin helhet på s. 16 f.) Jag vill emellertid hävda att 
Nietzsches filosofiska inflytande är mer giltigt för den estetiska utformningen och 
bildspråket medan marxistiska tankegångar återfinns i romanens tema och syfte.  
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5 Redogörelse och analys av formens relation till innehållet

5:1 Splittringen

Kris tar avstamp i utvecklingsromanen som mall för den inre kris och 
personlighetsutveckling som handlingen kretsar kring. Utvecklingsromanen är en 
vedertagen genre vilket genast sätter berättelsen i en litteraturhistorisk kontext och 
ansluter den till en litterär tradition. Det dröjer emellertid inte länge förrän den traditionella 
ramen sprängs, redan tio sidor in i berättelsen påträffas ett okonventionellt avbrott. Detta 
utgörs av en filosofisk dialog, “Om sunda ideal”, mellan ospecificerade schematiska röster 
tillhörande en medicinare, en teolog och en humanist. Denna dialog har ingen 
direktkoppling till berättelsen om Malin och är inte heller en parallellhandling då scenisk 
förankring och kontext saknas. Däremot finns en tematisk länk mellan dialogen och Malins 
kris då samma typ av existentiella och filosofiska värderingar behandlas i båda fallen.           
    Teologen och medicinaren utgör motpoler i argumentationen om människan då den 
första företräder en idealistisk syn baserat på absoluta värden och den senare bestrider 
detta med hänsyn till den empiriska vetenskapen. Humanisten utgör den tredje förenande 
rösten som intar en medlande position i sökandet efter en ny förståelse som överstiger 
rena biologiska fakta men samtidigt är mer tillåtande än autonoma andliga sanningar. 
Domellöf menar att detta avsnitt fungerar som en komprimerad framställning av romanens 
tema i syfte att verka upprepande. På detta vis känner läsaren redan igen skeendet på 
ytplanet och kan istället ägna sig åt dess mening och innebörd.12 Vidare gör Domellöf en 
koppling mellan dialogen “Om sunda ideal” och romanens syfte att kommentera den 
samtida kulturdebatten. Teologen representerar då den traditionella rösten, medicinaren 
relateras till primitivisterna och humanisten som förenar andligt och kroppsligt blir en röst 
för Boyes egen hållning.13 Jag är beredd att ansluta mig till Domellöfs tolkning av dialogen 
med hänsyn till romanens tema som genom Malins kris diskuterar samtidens syn på 
människan. Boyes ideologiska ståndpunkt i debatten talar också för detta då hon själv 
proklamerat en värdenihilistisk hållning och kritiserat både positivism och moraliserande 
kring estetik. Följande är ett citat från en essä i spektrum där Boye positionerar sig i frågan 
om värdekonservatism. I stycket resonerar hon kring den ofruktbares rädsla inför sina 
egna nya vägar, i texten återgiven som han: 
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“En gång i tiden värdesatte han ting med de namnen, nu är det hans livsfråga att placera in alla ting 
under dessa namn – för att veta hur han bör värdera dem! /.../ Tydligast gör sig den negativa, den 
avvärjande hållningen märkbar i ett visst slags konservativ inställning: den som betraktar 
kulturvärdena som från ovan givna tvångsförordningar, huvudsakligen avsedda att hindra välkomna 
tillfällen till synd, och som vid varje förändring av samhällsinstitutionerna väntar sig att få se helvetets 
makter slippa lösa.”14 

Boye själv var allt annat än konservativ vilket hon indikerar genom att tidigt ansluta sig till 
den modernistiska konstens uppgörelse med traditionen. Detta avspeglas också i hennes 
roll som kritiker då hon kanske var som mest radikal: 

När en tidsbestämd rationell inställning stelnar till tradition, övergår den mer eller mindre till 
rationalism. Ty vid vart steg vi tar, stöter vi på nya upptäckter och fakta, ännu inte införlivade med det 
allmänna tänkesättet och främmande för en tidigare uppkommen tradition, antingen den på sin tid var 
rationell eller inte.15

Dialogen “Om sunda ideal” följs av en kortare lyrisk prosatext som liknar en bön i poetisk 
språkdräkt. Texten ställer frågor om teodicé-problemet och ifrågasätter de absoluta 
sanningarnas giltighet: “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? Hur kan Fadern kasta 
sin mantel av ljus och stå fram som Domaren utan nåd?” (s. 34) 
    Den värdediskussion som avhandlats i föregående avsnitt upprepas nu delvis, men i 
detta fall genom bildspråk istället för dialog. Den bild som målas upp är ett varsel inför en 
stundande omvälvning, uttrycket är ödesmättat och mörkt: “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?” Känslan som genomsyrar språket är en 
domedagsförnimmelse av kaos, förvirring och rädsla: “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 /.../.” Domellöf förklarar också detta inslag som en 
del i upprepningsestetiken och tolkar känslouttrycket som en allmän social fruktan för en 
stundande uppgörelse med traditionella värden, kulturkrisen och konstens dilemma.16 
Vidare pekar hon på betydelsen av mörkrets upprättande i avsnittet som en uppgörelse 
med tidens religiösa föreställningar. Uppgörelsen gäller den kristna världsbildens 
förnekande av dualiteten genom att förskjuta mörkret, kroppsligheten och hädelsen.17 
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Detta perspektiv är enligt mig kanske den viktigaste aspekten i detta stycke då det sätter 
fingret på Malins inre känslokamp genom att det förnekade, kroppen och begäret, kräver 
upprättelse. Det är samtidigt en symbol för moderniteten, hädelsen och den kroppsliga 
frigjordhetens uppror mot det förtryckande normsystem som romanen kritiserar. 
 Det är genom ett förnekande av den mänskliga naturens dubbelhet som den inre 
splittringen konstitueras då samvete och drift ställs mot varandra. Av den idealistiska 
synen följer dessutom ett utpekande av det onormala som farligt. Detta genererar en 
värdemässig klyfta som ytterligare förskjuter det förtryckta och oönskade beteendet från 
det sociala ljuset genom att det osynliggörs. Boye sätter ord på den normerande 
principens verkan:

Genom hela vårt tänkande går denna strävan att undkomma på intellektuell väg som en kraftfull 
underström – kvalfull, därför att den är så tydligt bedräglig. Teodicéer och världsförklaringar inriktar sig 
på att i någon mån oskadliggöra det vi förnimmer som ont genom att ställa det på en underordnad 
plats i ett tankesystem, eller, ännu säkrare, kalla det icke-vara, det negativa eller en illusion.18

Efter det lyriska inslaget följer ett avsnitt som kallas för makternas schackklubb. Detta är 
en intensiv filosofisk ordväxling mellan universalkrafterna Svart och Vit som mäter sig mot 
varandra i kampen om livet. Återigen är splittringsmotivet i förgrunden då Vit, samvete och 
kultur ställs mot Svart, det förtryckta primitiva, mörkret, driften och livskraften. Fördelat på 
repliker beskrivs en människas, Malins, utvecklingsprocess och de båda krafternas 
dialektiska funktion i det vuxna jagets skapande. Kärlekens extas räddar henne från den 
förstelnade självförsakelsen på självmordets brant då Svart återupprättar kraftbalansen 
mellan den sönderbrytande och formande principen. Likt Domellöfs tolkning om 
upprepningsprincipen förebådar detta romanens händelseutveckling och ansluter sig till 
värdediskussionen om människan. Emellertid utgör detta avsnitt ett tydligare 
ställningstagande än tidigare då händelseförloppet avslöjar konsekvenserna av ett ensidigt 
premierande av Vit den formande kraften och samhällets sociala förhållningsregler framför 
jagets egen drift, det vill säga att människan går under. Vit: “Må vara, att jag är död utan 
dig – utan mig är du formlös urstorm!” (s. 42 f.)
    Det är också anmärkningsvärt att Svart inleder replikskiftet vilket representerar det 
första draget i schackspelet vilket också betonas i texten:” SVART öppnar spelet. Det 
första draget är alltid höljt i mörker och hemlighetsfullt. Ingen vet, vilka möjligheter som 
löper ut ur begynnelsens knut.” (s. 36)

22
18 Karin Boye, “Dagdrömmeriet som livsåskådning”,  ur Spektrum 1931:1 i Det hungriga ögat, s. 14.



Detta strider mot den traditionella ordningen för schackspel där vit vanligtvis börjar. 
Detaljen fungerar som ett brott mot konventionen och tillmäter samtidigt livskraften och 
driften ett större värde än tidigare då Svart definieras som ursprunget och föregår Vit, 
kulturen och samvetets företrädare. 
    Därefter återkommer ramberättelsen i sin mer deskriptiva form och krisens utveckling 
och ångestens tillväxt tar fart i samband med den inre splittringen. På så vis återspeglar 
Malins kris schackepisodens utveckling. Det vill säga att Svart den upproriska livskraften 
inom Malin gett sig tillkänna och börjat ta upp kampen mot det sociala förtrycket av driften 
och viljan. 
    Nästa avbrott i berättelsen är utdrag ur brev och dagboksanteckningar tillhörande några 
av Malins seminariekamrater. Båda dessa skrivformer är vedertagna romangenrer och är 
därmed att betrakta som välbekanta stilgrepp för tiden. Inslaget är emellertid oavhängigt 
ramberättelsens utveckling trots dess koppling till huvudpersonen själv. Detta då det 
varken följs upp eller omnämns senare i romanen och inte heller återkommer i form av fler 
brev eller anteckningar. Den fragmentariska karaktären gör inslaget till en lek med 
läsarens förväntning precis som det inledande anslaget av utvecklingsroman där det 
förmodade förloppet förskjuts och förvrängs.

5:2 Uppvaknandet
 
Genombrottet i krisens utveckling markeras av ett dröminslag där Malin söker sig bort från 
förtvivlan och ångest, hon får sitt utlopp i en skog där hon tjuter och ylar: “det här är alltså 
att vara sinnessjuk, nu har det kommit, så som jag har väntat på det.” (s. 108) I detta 
avsnitt finns för första gången en jagformulering, vilket sammanfaller med ett slags 
accepterande av den inre splittringen som i drömmen får sin förlösning. Denna metod att 
låta drömmen spegla det undermedvetna visar på Boyes influens av den psykoanalytiska 
teorin och intresset för den inre kampen.19 Detta uppslag är ett återkommande drag i 
personlighetsteckningen av Malin som en splittrad och komplex människa. Gestaltningen 
av Malin står i kontrast till den traditionella berättelsen där karaktärerna porträtteras som 
okomplicerade enheter antingen svart eller vit, god eller ond. På detta sätt införlivas den 
psykoanalytiska influensen i en kritik av den traditionella litteraturen såväl som den 
aktuella värdediskussionen, då den splittrade människan även blir en kritik av 

23
19  Björn Julen, ur Förord till Det Hungriga ögat, s. 7; Domellöf, 1986 s. 53; Hammarström s. 113 ff. 



samhällsidealet. Dröminslaget är på så sätt ett tydligt exempel på hur form och innehåll 
samspelar i ett meningsskapande som rör sig på flera nivåer simultant. 
    Det är kanske inte heller en tillfällighet att Boye i dröminslaget använder skogen som en 
bild för Malins inre. Forst som är Malins efternamn är ett äldre ord för skog.20 Skogen som 
en bild för det inre själ-landskapet har också en konnotativ poäng. Detta då den som 
traditionell och religiös symbol har en komplex semiotisk historia med betydelser som 
ursprung och naturlighet såväl som mörk och prövande labyrint.21 Namnen Malin och Siv 
som till en början inte utmärker sig nämnvärt då de båda hör till de vanligaste namnen 
under denna tid visar sig vid närmare studie ha en djupare innebörd. Malin är en nordisk 
form av Magdalena som betyder trogen kvinna och är ett bibliskt namn då det anspelar på 
Jesus följeslagerska Maria Magdalena.22 I populärkulturella tolkningar av Maria 
Magdalena framställs hon ofta som en synderska innan hon möter Jesus och är sedan 
den första att bevittna hans återuppståndelse. Hennes historia påminner om Malins väg 
från splittring och avståndstagande från tron till inre frälsning och vittne till sin egen 
pånyttfödelse. Händelseutvecklingens struktur är densamma även om Malin finner sig 
själv i uppbrottet med religionen och inte tvärtom. Genom detta porträtteras Malin som en 
modern Maria Magdalena där de sociala förutsättningarna är omkastade. Istället för att 
göra bot för lösaktigt leverne och finna religiös frälsning är Malins räddning ett bejakande 
av begäret och ett förkastande av den religiösa ordningen.
    Även Siv återfinns inom det religiösa fältet som namnet på Asaguden Thors maka. 
Betydelsen av namnet är brud eller hustru23 vilket harmonierar med Sivs roll i berättelsen 
som föremål för Malins begär. Det är dessutom intressant att namnet Siv relaterar till 
hednisk tro då hon samtidigt är den som leder Malin bort från den kristna tron till en tillvaro 
av gudsförnekelse. I och med detta finns handlingens kärna inskrivet i huvudpersonernas 
namn vilket är ytterligare ett exempel på hur romanens innehåll projiceras på formen och 
vice versa. 
    Drömmen följs av ett avsnitt som bygger vidare på den inre splittringen på ett konkret 
plan. Detta skildras genom en dialog mellan Malin 1 och Malin 2. Det är tydligt att Malin 1 
representerar samvetet som förtrycker Malin 2 som är viljan och driften. Det 
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psykoanalytiska motivet återkommer här genom framställningen av Malins inre splittring 
som i detta fall tydligt knyter an till dröminslagets introducering av jaget och det 
undermedvetna. 
    Därefter återkommer ramberättelsen där Siv för första gången gör sitt intåg i Malins 
medvetande. Det nyupptäckta begäret resulterar i en jagformulering för andra gången. 
Berättelsen om Malin är genomgående skriven i tredje person vilket gör att de explicita 
formuleringarna av ett jag utmärker sig från den övriga texten. Eftersom handlingen 
tematiserar Malins kamp för att finna sin egenvilja och hävda sig som subjekt blir den 
språkliga gestaltningen av jaget en viktig aspekt. Det är först i och med erkännandet av 
den inre splittringen som ett jag återfinns eftersom det tidigare förtryckts av samvetets 
förnekande position som allenarådande själsfunktion. Därefter växer jaget och den inre 
driften i styrka vilket återspeglas i dess mer frekventa formulering i texten. Vid de tillfällen 
ett jag formuleras efter det första erkännandet återfinns begäret som den länk med vilket 
jaget yttrar sig. Detta grepp av eskalerande jagformuleringar är en syntes av den 
tematiska inre splittringens utveckling och den yttre formens gestaltning. 
    Ännu en gång formuleras ett jag, även denna gång, i nära koppling till begäret, uttryckt 
som “det lyckliga namnlösa ruset”. (s. 122) Detta korta avsnitt har likt de tidigare avbrotten 
i berättelsen som rör Malins inre känsloliv en samhörighet i karaktären av erlebte rede. 
Alltså en typ av berättande som frångår den traditionella berättarpositionen och 
dramatiserar en inre tanke likt tal med den indirekta anföringens form, vilket särskiljer 
greppet från dialog.24 Denna berättarteknik användes flitigt under artonhundra-åttiotalet av 
svenska storheter som Strindberg och Lagerlöf25 och kan därför inte anses vara särskilt 
nyskapande femtio år senare då Kris tillkommer. Dock används tekniken vanligtvis varierat 
med dialog integrerat i det narrativa flödet, vilket inte är fallet i Kris. Här utgår Boye från 
det välkända greppet men låter hela stycket innefattas av det indirekta talet fristående från 
det urspungliga händelseförloppet. Denna variant av erlebte rede påminner delvis om den 
modernistiska gestaltningen av medvetandeströmmen i egenskap av sammanhängande 
tankeflöde. 

Men tanken skrattar under huvudkudden om natten. Du värjer dig fåfängt, fega kryp! Sådant som sker 
en gång och aldrig mer! Tusen gånger tusen gånger har det skett och tusen gånger tusen gånger 
kommer det att ske! Vet du inte vad det är? Och krypet vrider sig och stönar, sätter sig upp och måste 
bekänna: Jag vet det! (s. 122)
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Stycket ersätts av den ursprungliga berättelsen då Malin konstaterar att hon vill vinna sitt 
liv. Därefter möts vi av en dikt som beskriver hur Gud går under och jaget kastar sitt 
samvete och står naken på stranden, pånyttfödd med seende ögon. Jaget har en tydlig 
koppling till Malin själv och dikten tycks beskriva hennes inre uppståndelse då hon 
förkastar det förlegade hämmande inom sig och tar sig an världen med nytt mod, i 
sanningens tecken. Dikten ringar in kärnan i romanens tema och den personliga krisen i 
och med uppgörelsen med Gud och de makter som förknippas med den religiösa strävan. 
    Efter denna nyckelscen kommer dialog två: “Om de fromma ordens betydelse”, som likt 
den första är typografiskt avskild, placerad likt ett nytt kapitel med blank sida mellan sig 
och det förra avsnittet. Något som talar för att avsnitten bör tolkas som nya kapitel är den 
lyriska dikten som i så fall blir avslutet på “Om sunda ideal” och en markör för den 
slutgiltiga uppgörelsen med det kristna idealet.
    I dialogen “Om de fromma ordens betydelse” diskuterar en munk och patern trons 
dogmer och en viss kritik föds då patern formulerar en av grundsatserna i kristendomen, 
att dess auktoritet och absoluta rättfärdighet aldrig får ifrågasättas. Detta avsnitt relaterar 
till tidigare värdediskussion om den positivistiska ståndpunktens vara eller icke-vara, det 
vill säga om det är rimligt att utgå från existensen av absoluta sanningar. I detta fall har 
dialogen en mer religiös förankring och fokuserar på den kristna trons auktoritet. Den kritik 
som uppenbaras i avsnittet riktas mot auktoriteten som självuppfyllande profetia. Paterns 
argument är både den kristna trons räddning och fall då den absoluta faktorn är inskriven i 
gudsexistensen och därför eliminerar alla kritiska ansatser. Detta gör tron statisk vilket 
kolliderar med den mänskliga naturen. Munken föreslår en alternativ tolkning av Guds lära 
anpassad utifrån folket och samhällets villkor, vilket patern avfärdar som en hädelse då 
bibeltexten förutsätter prästernas auktoritet framför lärans tillgänglighet. Dialogen belyser 
religionen som en förlegad instans som i oviljan att moderera sin auktoritet intar en helt 
reaktionär ställning. Religionen gör sig därmed omöjlig och otillgänglig i det moderna 
samhället som formats av efterkrigstidens nya förutsättningar och villkor. 
    Sedan återkommer ramberättelsen där stycket avslutas med att den nya Malin tar plats 
och gör uppror mot de auktoritära krafter som vill hålla henne tillbaka: “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. 155) Detta visar på Malins beslutsamhet att 
fullfölja upprorets väg trots det potentiella sociala fördömandet. Då dialogen “Om sunda 
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ideal” representerar en fas i krisen som handlar om att finna och välja en inre väg, så 
handlar nästa fas om att ge utrymme och formulera den valda väg, som är det egna jaget. 
Det handlar också om att stå upp mot yttre påtryckningar som vill tvinga tillbaka jaget i den 
fålla som utgörs av sociala regler och givna ideal. 
    Detta följs av en kontroversiell drömepisod som skildrar ett sammanträde vid samvetets 
rådsbord där rektorn är Guds ombud och Lucifer skapar oreda genom att ta plats i rådet. 
Emellertid slutar drömmen med en oväntad sensmoral där Lucifer i egenskap av upprorets 
kraft och förnyelsens herre kritiserar traditionen och med stolthet bekänner sig vara den 
som öppnat Malins ögon och lett henne bort från lydnaden. Det kontroversiella i detta 
sammanhang är att Lucifer inte porträtteras som ond utan snarare tvärtom som en 
nödvändig skapande kraft som bejakar livet. I drömmen omnämns Lucifer och hans skara 
som de mörka och svarta medan de övriga helgonen, rektorn och de fromma är den vita 
skaran.  Detta relaterar till schackepisoderna där Svart och Vit utkämpar sin kamp och 
drömepisoden blir på så vis en förlängning av uppgörelsen mellan kulturen och det 
enskilda jagets vilja. 
    Efter samveteskampen följer ett poetiskt stycke prosa som beskriver förälskelsen som 
sinnenas uppvaknande och kärleken som den högsta kraften och livets 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. 165)
När sedan berättelsen om Malin fortsätter är det präglat av en ny känsla, något har 
förändrats inom henne: “Full av skygg vördnad vaknade Malin upp till nya dagar på ett helt 
nytt plan av verkligheten. Tingen hade fått djup färg och stigit henne nära, de kallade och 
fängslade.” (s. 167) Malin har drabbats av förälskelsen och sinnenas uppenbarelse likt den 
process som föregående stycke beskrev. “Nu, då kroppen i all sin härlighet hade träffat 
henne som en livsuppenbarelse, sörjde hon över sin ensidighet.” (s. 171) Manifesterandet 
av sinnligheten och den kroppsliga upplevelsen kontrasterar mot den tidigare Malin som 
ville förneka allt som inte var abstrakt gudsvilja. Detta tydliggörs också genom hennes 
sörjande över sin ensidighet och okunskap om sina kroppsliga möjligheter. Det poetiska 
stycket är ytterligare ett exempel på upprepningsestetik då handlingens kommande 
utveckling förutsägs och på så vis förstärks genom att poängen gestaltas i förväg. 
    Nästa avbrott utgörs av den inre kampen mellan Malin 1 och Malin 2 som debatterar 
samvete och ansvar i samband med världskrigets lidanden:

 ...låt oss bedja, att våra hjärtan inte måtte förhärdas, utan stå öppna för den jämmer, som stör vår 
goda ro...
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Malin 2. Låt oss bedja, att våra hjärtan förhärdas till glad kristall...
Malin 1. Tror du, att du i längden kan göra dig hård mot mig, som är ditt samvete? (s. 198) 

Precis som den första dialogen mellan Malins två jag utspelar sig detta under 
morgonbönen som blir en symbol för samhällets själsliga fordran. Stycket följs av 
schackspelet där Vit konstaterar att Svart har skaffat sig rum och att spelet väger till 
dennes fördel. Detta korresponderar med relationen mellan Malin 1 som är samvetet och 
motsvarar Vit och Malin 2 som är egenvilja och hör till Svart. Malin 2 har vunnit ett större 
utrymme och innehar nio repliker jämfört med Malin 1 som nu har fyra. Formen och 
innehållet står i aktiv relation till varandra där de tillsammans förstärker textens mening. Vi 
förstår av ramberättelsens utveckling att Malin har sällat sig till upproret samtidigt som 
schackepisoden och den inre dialogen visar på framgångar för den förtryckta sidan både i 
dess betydelse och det faktiska utrymmet i texten. 
    Den tredje och sista dialogen “Om Malin Forst” är omdömen av metakaraktär där en 
mängd olika röster uttalar sig, såsom “lärarinna”, “funktionalist”, “estet” och “pastor” med 
flera. I resonemangen om Malins utveckling och moraliska ställning är många kritiska på 
grund av hennes val att överge religionen och traditionens grundvalar. Avsnittet är 
intressant därför att det föregriper en del av den faktiska kritik som verket möttes av.26 
Eftersom verket sedan är en kritik mot en förstelnad tradition och en uppmaning till 
nytänkande kan kommentarerna ses som ett utpekande av de förutsägbara mallar vilka 
nämnda kritiker utgår ifrån. 
    Romanens sista sidor avslutas med historien om Malin där hon är tillbaka där det 
började, i den stora bönsalen, fast denna gång i terminens slut. Det finns en strukturell 
poäng i valet att låta historien börja och sluta vid samma situation och på samma plats då 
förändringen accentueras. Dessutom finns en symbolisk betydelse i terminens början och 
slut som berättelsens motsvarighet då lärotiden motsvarar krisens utveckling och 
nyupptäckter. Slutet avslöjar en ny syn på livet i en  livsbejakande världsåskådning där 
subjektet Malin övervunnit förnuftets tvingande kraft och krävt viljans existensberättigande. 
“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 en stolt förälskelse bortom allt förnuft till livets eviga sega vilja 
att leva.” (s. 215) 

28
26 Domellöf, 1986, s. 41.



6:1 Sammanfattande analys utifrån romanens subversiva kvaliteter

Som visats i föregående redogörelse är denna roman ett formexperiment av magnitud. 
Utgångspunkten är en välkänd genre som sedan spränger gränserna, inte bara bara för 
utvecklingsromanens ramar utan även romanbegreppet självt. Ramberättelsens flöde möts   
av ständiga avbrott vilket sänker tempot och genererar en främmandegörande effekt inför 
handlingen. Det uppbrutna flödet särskiljer romanen från det traditionella berättandet då 
det lyfter fokus från den pågående handlingen och förhindrar läsarens förmåga till 
inlevelse. Istället uppmanar stilgreppet läsaren att fundera över formen, sammanhanget 
och betydelsen genom att det illusoriska sceneriet rubbas. Inslagen som varieras med 
handlingen representerar flera typer av text som brev, lyrik, dialog och surrealistiska 
drömskildringar men även inom ramberättelsen återfinns flera narrativa nivåer. Alla dessa 
textformer varieras i en mosaik av fragment där helheten trots allt konstituerar en 
strukturellt och tematiskt sammanhållen skildring med ett tydligt tema. Genom att använda 
välkända grepp och mallar blir romanen en uppgörelse med traditionen då texten spelar 
på läsarens förväntningar och ständigt förskjuter den givna betydelsen från en form till en 
annan. Vad som först ter sig som en utvecklingsroman blir till filosofisk dialog som blir till 
brevroman i en evig flykt undan det förutsägbara. Texten vägrar stillna i en given form och 
forcerar gränserna för den traditionella litteraturens inramning. Formens gestaltning 
relaterar på detta sätt till handlingens tema som kretsar kring splittring, uppgörelse och 
provokation av tillvarons självklarheter.
     Den radikala profilen i formen och innehållet återkommer även i romanens anslutning 
till den aktuella samhällsdebatten. I synliggörandet av en given samhällsordning blir texten 
en kommentar till den rådande debatten och en kvinnopolitisk ståndpunkt i kritiken av 
maktordningen och hyllandet av subjektets frigörelse. Boye själv intresserade sig tidigt för 
kvinnosaksfrågor,27 så antagandet att en del av detta engagemang skrivits in i romanens 
tendens är inte otroligt.
Krisen i romanen refererar också till samtiden genom religionens omvärderade plats och 
den kristna trons problematiska position i och med den ökade sekulariseringen och de 
radikalt förändrade levnadsvillkoren. 
    Konsten och litteraturens roll lyfts fram som förmedlare av nya insikter. Deras uppgift är 
att ge röst åt upproret mot förlegade traditioner vilket romanen själv åtar sig genom temat 
och formens utförande. 
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Synliggörandet av förtrycket sker genom formen då den lägre oppositionen formuleras och 
erbjuds att ta plats. Detta åskådliggörs genom textens återkommande till motsatsernas 
maktbalans där en part alltid är den förtryckta som i fallet kvinna - man, svart - vit, 
egenvilja - gudsvilja, begär - försakelse. Texten kan tolkas som ett feministiskt 
ställningstagande i och med det förtryckta könets upprättelse. I romanen representerar 
Malin det kvinnliga könet och hennes frigörelse blir en symbol för den utopiska 
kvinnoemancipationen. Det finns en koppling mellan den kvinnliga upprättelsen och Svart i 
romanen som genom driftens funktion hävdar sin nödvändighet för inre harmoni. Denna 
relation återfinns även på det semantiska planet då Svart tilldelas en klassisk kvinno- och 
moderssymbolik i och med kopplingen till begynnelsen, livskraften och det förbjudna 
begäret. Detta antagande medför att kvinnans väg till frigörelse är att avvisa den 
idealistiska kvinnosynen och istället bejaka den drift och vilja som berövats henne.
    Sensmoralen fastställs i och med slutets ställningstagande för samexistens och harmoni 
då motsatsernas inbördes beroende konstateras. Splittringstemat bär på en 
dekonstruktivistisk tendens som argumenterar för “absoluta sanningar” som sociala 
konstruktioner. Schackmetaforen till exempel uttalar dialektikens nödvändighet och 
dualitetens faktum då den ena kan inte fungera utan den andra. Samspelet mellan 
innehållet och formen fungerar som en metafor för romanens huvudtema vilket kan sägas 
vara just splittring och uppgörelse. Motsatsernas kamp och åskådliggörandet av varats 
dualitet återfinns i textens alla element såväl som den kvinnosyn Malin förkroppsligar 
genom frigörelsen. Mötet och motsatsernas dialog är den röda tråden manifesterat genom 
formen och innehållets relation vilket samtidigt är en allegori för Malins kris mellan hennes 
yttre och inre. 
   Kris uttrycker en vilja att göra upp med absoluta värden och kulturens tendens att tillsluta 
de förhärskande ideologiska sanningarna och definiera rådande normer som de för evigt 
goda och sanna. Jag vill hävda att det Boye efterlyser, i och med romanens subversiva 
tema, är en mer dynamisk syn på ideal och sociala föreställningar som konstruerade och 
relativa. Alltså en konstruktivistisk tanke formulerat helt före sin tid med utgångspunkt i 
nihilismens relativistiska och paradigmatiskt färgade världsåskådning. 

30



7:1 Avslutande diskussion

Kris är ett verk med radikala föresatser som utmanar alla konventionella ordningar. Som 
undersökningen ämnat visa återfinns upproret och splittringstemat i flera nivåer. I 
ramberättelsen och Malins personliga kris såväl som i dialogernas dialektiska motiv och i 
formens originella utförande. 
    Romanen ifrågasätter människans beroende av sociala föreställningar och filosofiska 
sanningar och gör sig därmed till en tidlös röst i den litterära debatten om den mänskliga 
psykologin. I porträttet av en ung kvinnas självupprättelse och upptäckt av livsviljan finns 
också ett ställningstagande för samtidens feministiska kamp. Skildringen uttrycker en talan 
för subjektets existensberättigande och begärets yttrande som en mänsklig rätt och 
nödvändighet. 
    Formen och innehållet är båda exempel på ett ifrågasättande av traditionella 
förhållningssätt och en vilja till förnyelse av romanens estetik. Den modernistiska kvalitén i 
formen interagerar med temat som utgörs av uppgörelsen med det självklara och 
vedertagna. Varje del i den experimentella formens uppbrutna struktur samverkar i 
betydelsens upprepande som är vägen bort från det absoluta. Från ifrågasättandet av det 
sociala livets koder och institutionella auktoriteter, till detaljernas upprepande av mening 
och formens gränsöverskridande, genljuder upprorets röst.
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