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Abstract 

Denna undersökning har sin utgångspunkt i två romaner: Karin Boyes Kris, och Hagar 

Olssons Chitambo, två verk som delar många likheter. Det första delsyftet är följaktligen att 

utföra en komparativ och tematisk undersökning av de båda romanerna, i vilken temat 

frigörelse står som primär utgångspunkt. Likheterna återfinns inte enbart i romanernas 

innehåll, utan även i utomtextuella faktorer: författarna har recenserat varandras respektive 

romaner, omständigheter som motiverar uppsatsens andra delsyfte, att undersöka huruvida 

Karin Boye i sitt författande av Kris kan tänkas ha påverkats av Olssons roman. 

   Med utgångspunkt i tre relevanta infallsvinklar påvisar jag likheterna mellan verken. 

Identitet framstår som ett nyckelord för förståelsen av de båda protagonisternas utveckling, 

och syntesen av deras utveckling mot en inre tyngdpunkt utesluter inte på något sätt behovet 

av det kollektiva, tvärtom utvecklar de båda ett visst mått av politisk medvetenhet. Båda 

verken präglas av en dualitet mellan olika motsättningar, och de inre slitningar som 

romanernas protagonister plågas av kan sammankopplas med psykoanalysens syn på 

själslivet. Protagonisternas utveckling karakteriseras även av ett rituellt mönster: död och 

återuppståndelse, och i verken återfinns en rad explicita hänvisningar till just 

återuppståndelse, som även skildras med liknande litterära begrepp. 

  I den avslutande intertextuella analysen påvisas utifrån tidigare analysavsnitt och utifrån 

recensionerna att ett intertextuellt samband mellan de båda verken i hög grad är sannolikt. 
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1: Inledning 

1:1 Bakgrund 

Den tidsanda som rådde när de båda behandlade romanerna utkom (1933 respektive 1934) var 

i hög grad turbulent. Ekonomisk depression, ideologiska motsättningar, och nazisternas 

frammarsch präglade 1930-talets Europa, omständigheter som förstås satte sina tydliga spår i 

dåtidens litterära produktion.1  Modernismens etablering i Sverige under första delen av 1930-

talet karaktäriserades av en strid mellan de konservativa som försvarade den rådande 

kulturella ordningen och de kulturradikala som ansåg att de föråldrade värden som burit upp 

kulturen inte längre kunde upprätthållas.2 I den desillusionerade ångesten som uppstod i 

upplösningen av den skenbart beständiga världsbilden, strävade konstnärer av alla slag för att 

bygga upp en ny moralisk grund baserad på egna erfarenheter.3 Åtskilliga författare tog under 

denna period strid för humanistiska ideal i strikt polemik gentemot fascistisk idébildning.4 De 

behandlade romanerna i denna uppsats kan även dem i hög grad ses som reaktioner på den 

rådande värdekrisen. I sin inledning till 1959 års utgåva av Chitambo nämner även Th. 

Warburton den påtagliga lust till uppror som efter första världskriget präglade den europeiska 

litteraturen i stort: Efter masstänkandets och masslaktens tid föddes en stark strävan att 

återställa den enskilda människans värde.5  

   När litteraturforskaren Birgitta Svanberg inleder sin tematiska analys av Kris, poängterar 

hon verkets skapande av en motbild till de fascistiska ideal som präglas av blind lydnad och 

underkastelse.6 Boye målar i romanen upp en antites: ”den fritt växande unga människan, med 

sin tyngdpunkt inom sig och inte utom sig, med krav på respekt för sin egen och andras 

integritet.”.7 En inre tyngdpunkt är också i hög grad något som Vega Maria Dyster, 

protagonisten i Chitambo, tycks finna i verkets avslutande sidor. Det är en genuin vilja till liv, 

förankrad i deras egna subjektiva utgångspunkter, som tycks vara syntesen av de båda 

protagonisternas utveckling. David Livingstones ord: ”Jag skall öppna vägen till det inre eller 

förgås”, som ekar genom hela Chitambo, är inte bara utmärkande för Vega Maria utan även 

för Malin Forst, protagonisten i Kris. 

                                                
1Bernt Olsson, Ingemar Algulin, art. ”Borgerlig och proletär realism – modernismens frammarsch”, i 
Litteraturens Historia i Sverige, red. Torkel Stålmarck, 4. bearb. uppl., (Stockholm 1995), s. 380. 
2 Gunilla Domellöf, Mätt med främmande mått: Idéanalys av kvinnliga författares samtidsmottagande och 
romaner 1930-1935 (Hedemora 2001), s. 22. 
3Ibid. 
4 Algulin, Olsson, s. 380. 
5 Hagar Olsson, Chitambo: romanen om Vega Maria (Helsingfors 1959), s. 5. 
6 Birgitta Svanberg, ”Förtryck och uppror. En analys av grundtematiken i Karin Boyes roman Kris”, i Kvinnor 
och skapande: En antologi om litteratur och konst tillägnad Karin Westman Berg, red. Birgitta Paget m.fl. 
(Malmö 1983), s. 220. 
7 Ibid. 
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Den svenska kvinnliga utvecklingsromanen under 1900-talet har analyserats av Kristin 

Järvstad i sin studie Att utvecklas till kvinna. Studier i den kvinnliga utvecklingsromanen i 

1900-talets Sverige, där tre romantrilogier behandlas utifrån ett feministiskt perspektiv. 

Varken Chitambo och Kris behandlas i denna studie. Järvstad påpekar inledningsvis att den 

kvinnliga utvecklingsromanen länge varit outforskad i Sverige, och ser man på de realistiska 

romantrilogier Järvstad valt att undersöka framstår det inte som märkvärdigt att Chitambo och 

Kris hamnat i skymundan.8 Hon påpekar exempelvis att skildringar av enbart vuxna hjältinnor 

inte ingår i hennes analys: ”här kan givetvis en utveckling ske, men själva utvecklingen under 

uppväxten är inte central.”9 Så är fallet med Kris, som skildrar en kortare tidsperiod ur 

protagonistens liv där fokus är mer på inre, andlig,  progression i nuet än på en i tiden mer 

utdragen utveckling. Även romanens abstrakt modernistiska struktur och språk gör att den 

knappast kan anses som en särskilt renodlad utvecklingsroman: de romantrilogier Järvstad 

valt att undersöka har mer realistiska och mimetiska attribut.  

   Chitambo liknar tematiskt mer en traditionell utvecklingsroman med dess kronologiska 

karaktärsutveckling, och skildrar i större grad än Kris barndomens och ungdomens betydelse 

för protagonistens utveckling. Men de realistiska delarna avbryts på modernistiskt manér 

regelbundet av drömliknande och mer abstrakta avsnitt, vars funktioner är viktiga för 

förståelsen av romanen. Så även om de båda romanerna skildrar personliga utvecklingar så 

skiljer de sig alltså på olika sätt från mer ”renodlade utvecklingsromaner”, och därmed från 

det material Järvstad valt att undersöka. 

 

De två behandlade verken delar ansenligt många likheter. Chitambo är utgiven 1933 och Kris 

är utgiven 1934. Karin Boye skrev den 18:e november 1933 en recension av Chitambo i 

veckotidningen Tidevarvet, Hagar Olsson skrev i samma tidning den 8:e december 1934, en 

recension av Kris. Detta är faktorer som Gunilla Domellöf nämner utan vidare djupdykning i 

sin avhandling I oss är en mångfald levande: Karin Boye som kritiker och prosamodernist. I 

samma avhandling beskrivs även ett annat potentiellt samband författarinnorna emellan: i en 

passage ur Kris försvarar karaktären Siv kubismen som en konstform skapat för några få 

                                                
8 Kristin Järvstad, Att utvecklas till kvinna: Studier i den kvinnliga utvecklingsromanen i 1900-talets Sverige 
(Stockholm 1996), s. 9. 
9 Ibid., s. 14. 
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utvalda, ett försvar som enligt Domellöf delar stora likheter med Hagar Olssons försvar av 

Edith Södergrans konst, material som Boye med största sannolikhet kan ha tagit del av.10   

   De innehållsmässiga likheterna är även de påfallande. De båda protagonisterna i de två verk 

jag valt att undersöka är tydligt underordnade i egenskap av kvinnor i en samtid präglad av 

föråldrade konventioner och moral. Romanerna delar samma grundtematik och 

problematiserar med lika och olika medel spörsmål som identitet, underkastelse, och 

subversion. Spörsmål som i hög grad är allmänmänskliga och tidlösa, men som huvudsakligen 

bör förstås i ljuset av dåtidens sociala omständigheter och de modernistiska tendenserna att 

skildra och frigöra sig från konvenansens hämmande bojor. En av patriarkatet underkuvad 

kvinnlighet, och en av dogmer dominerad moral utan fotfäste i människornas verklighet, är 

exempel på tydliga inslag i båda verken. 

Med tanke på de nämnda sambanden ovan förefaller en vidare djupdykning i relationerna 

mellan verken högst motiverad, möjligtvis går det att spåra fler påtagliga likheter. 

 

1:2 Syfte och metod 

Det första delsyftet med denna uppsats är att anlägga ett komparativt och tematiskt perspektiv 

på de två valda romanerna, och att med hjälp av relevant tidigare forskning analysera de båda 

protagonisternas underkuvelse, identitets- och samhörighetssökande, och frigörelsemetoder. 

   De potentiellt intressanta sambanden mellan författarinnorna och verken öppnar upp för 

uppsatsens andra delsyfte: en vidare analys av huruvida Kris, som utkom året efter Chitambo, 

kan sägas vara direkt påverkad av Olssons roman. Vad är det de båda författarna lägger fokus 

på i sina recensioner, och kan dessa hjälpa till att avslöja ett potentiellt intertextuellt samband 

romanerna emellan? 

 

I mina försök att hitta den mest gemensamma faktorn och därmed den lämpligaste 

infallsvinkeln till de båda texterna har jag vid närläsningar konstaterat att frigörelse är 

grundtematiken i bägge verken och följaktligen den centrala utgångspunkten för min studie. 

Frigörelse, i egenskap av ledord för ett flertal olika teorier och som därmed innehåller ett stort 

spektrum av potentiella angreppsvägar, tror jag lämpar sig som den primära utgångspunkten 

för en tematisk och komparativ studie av dessa verk. Med ett sådant mångfacetterat tema som 

utgångspunkt hoppas jag undvika alltför snäva och kategoriska tvångsappliceringar av 

                                                
10 Gunilla Domellöf, I oss är en mångfald levande: Karin Boye som kritiker och prosamodernist (diss. Umeå 
1986), s. 264 f. 
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ensidiga teorier. Ordet förutsätter även många av de båda romanernas andra huvudsakliga 

beståndsdelar: förtryck, förtryckare, medvetenhet, sökande, uppror etc.  

   Uppsatsen är disponerad enligt följande: Först redovisas de tidigare relevanta 

forskningsbidragen som behandlat de båda romanerna. I samma avsnitt redogör jag även för 

teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning som är mest relevant för min uppsats och 

som jag huvudsakligen kommer att använda mig av. Följer gör en kort introduktion till de 

båda författarna, därefter utförs en kortfattad redogörelse av de båda verkens handling och  

därpå deras struktur, utan vidare detaljanalys. Efter var och en av dessa redogörelser följer ett 

kort stycke som tar fasta på likheterna romanerna emellan. Därefter följer mer tre djuplodande 

analyser, som i dialog med tidigare forskning jämför de bägge verken utifrån ett tre relevanta 

infallsvinklar med följande rubriker: ”Identifikation, individualism och kollektivism”, 

”Dualism och psykoanalysen”, och ”Det rituella mönstret”. 

 Efter dessa följer en analys och slutdiskussion som med hjälp av slutsatserna i föregående 

analysavsnitt tillsammans med recensionsmaterialet skall försöka avgöra om det finns direkt 

intertextuella samband romanerna emellan: i synnerhet huruvida Kris kan sägas vara påverkad 

av Chitambo. Uppsatsen avslutas därefter med en sammanfattning av undersökningens 

resultat. 

 

1:3 Teori och tidigare forskning 

Om Karin Boyes liv och författarskap har det skrivits en rad olika studier, avhandlingar och 

andra texter. I exempelvis Karin Boye. Minnen och studier (1942), i vilken Margot Abenius 

och Olof Lagercrantz är redaktörer, och även i Drabbad av renhet. En bok om Karin Boyes liv 

och diktning (1950) av enbart Margot Abenius, behandlas omfattande de självbiografiska 

perspektiven av Boyes författarskap. Perspektiv som jag inte har funnit någon nytta av i min 

uppsats.  

Den huvudsakliga teoretiska utgångspunkten för min analys av Kris är Birgitta Svanbergs 

essä ”Förtryck och uppror. En analys av grundtematiken i Karin Boyes roman Kris”, som 

återfinns i antologin Kvinnor och skapande. En antologi om litteratur och skapande tillägnad 

Karin Westman Berg (1983), där Svanberg identifierar huvudtematiken i romanen som en 

existentiell frigörelsekamp. Hon utgår mer specifikt från temat ”förtryck-uppror-frigörelse” i 

sin analys av Kris och applicerar en rad intressanta teorier. Kris behandlas tillsammans med 

två av Boyes andra romaner, Astarte och Merit Vaknar, i Gunilla Domellöfs avhandling I oss 

är en mångfald levande. Karin Boye som kritiker och prosamodernist (1986). I denna 

avhandling konstaterar hon i en djupdykning bl.a. att innehållet i romanen bör ses som ett av 
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Boye medvetet problematiserande av dåtidens ideal, och i mindre grad bör förknippas med 

Karin Boyes personliga psykologiska problem. Denna långa och rika avhandling kommer 

vara till nytta och refereras till i min uppsats. I Mätt med främmande mått. Idéanalys av 

kvinnliga författares samtidsmottagande och romaner 1930-1935, gör Domellöf även ett 

försök till tolkning av dialog-kapitlena i Kris, och har även den varit till hjälp. 

   Även Camilla Hammarströms Karin Boye (1997) innehåller ett kapitel om Kris, som 

behandlar en rad intressanta aspekter av verket: denna text blir av värde för min uppsats. 

  

I fallen Hagar Olsson och Chitambo är utbudet av sekundärlitteratur inte riktigt lika 

omfattande, men ändå omfångsrikt. Självbiografiska perspektiv behandlar Olof Enckell i Den 

unga Hagar Olsson (1949) och Roger Holmström i Hagar Olsson och den öppna horisonten. 

Liv och diktning 1920-1945. Ingen av dessa verk är i huvudsak textcentrerade och följaktligen 

inte till någon nytta för mina ändamål. En annan text som behandlar romanen är ”Hagar 

Olsson's Chitambo and the Ambiguities of Female Modernism” av Ellen Rees, i vilken hon 

analyserar de typiskt modernistiska elementen i romanen. Denna text har jag inte funnit någon 

direkt användning för i min uppsats. Andra sekundärtexter till Chitambo som jag inte anser 

nödvändiga för min analys är George Schoolfields ”Hagar Olsson’s Chitambo: Anniversary 

Thoughts on Names and Structure” i Scandinavian Studies, och även en C-uppsats från 1991, 

framlagd vid Stockholms Universitet av Barbro Berg.  

   Merete Mazzarella tolkar Chitambo i sin essä ”Mellan jagiskhet och självuppgivelse” ur 

essäsamlingen Från Fredrika Runeberg till Märta Tikkanen. Frihet och beroende i 

finlandssvensk kvinnolitteratur (1985). Det är huvudsakligen en textcentrerad essä, dock med 

biografiska inflikningar, och kommer vara till stor nytta för min förståelse av Chitambo. Det 

senaste forskningsbidraget jag funnit som behandlar Chitambo är Maria Lival-Lindström som 

i Mot ett eget rum. Den kvinnliga bildningsromanen i Finlands svenska litteratur (2009) läser 

romanen som en kvinnlig bildningsroman med fokus på "berättarens ton som ett uttryck för 

hur kvinnobilden formuleras i romanen.” Även denna text kommer jag att gå i dialog med. 

 

2: Undersökning och argumentation 

2:1 Introduktion till författarskapen 

Författaren Hagar Olsson var en huvudgestalt inom den modernistiska litteraturen i Finland, 

och hennes författarskap är omfångsrikt: hon skrev romaner, noveller, och även dramatik.11 

                                                
11 Algulin, Olsson, s. 439. 
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Hennes vänskap med Edith Södergran är vida känt, och Södergran refererade till henne som 

”systern” i ett antal dikter.12 De båda författarna debuterade 1916, då de ännu inte var 

bekanta, och deras respektive debuter kom att tillsammans räknas som "den finlandssvenska 

modernismens födelse".13 

Olsson var även, likt Boye, en framstående kritiker och essäist.14 Bland annat gav hon 

tillsammans med Elmer Diktonius ut den modernistiska tidskriften Ultra.15  Hon medverkade 

även i feministiska Tidevarvet, en radikal veckotidning som behandlade kvinnans frigörelse, 

och i vilken de båda författarnas recensioner av de i denna uppsats behandlade romanerna 

återfinns.16 Gunilla Domellöf beskriver de båda författarnas litteraturkritik som nyskapande: 

”Både Hagar Olsson och Karin Boye framstår för mig genom sitt sätt att värna om och hjälpa 

fram den nya tidens dikt som representanter för en ny och emancipatorisk litteraturkritik.”17 

 

Författaren Karin Boye räknas som en av de mest framstående svenska modernisterna och 

debuterade med sin diktsamling Moln 1922.18 Trots att hon författade fem prosaverk var 

huvudsakligen lyriken i centrum för hela hennes författarskap.19 Hon arbetade framförallt som 

kritiker och skribent, bl.a. i redaktionen för socialistiska Clarté och som medverkande i den 

modernistiska tidskriften Spektrum.20 Hon skrev, liksom Hagar Olsson, även ett antal 

recensioner för den radikala veckotidningen Tidevarvet.21 Boye var starkt påverkad av kretsen 

kring denna tidning, och hennes författarskap vittnar i hög grad om en radikalt politisk 

medvetenhet i tidens kulturella kamp.22 

 

 

 

 

 
                                                
12 Ibid. 
13 Birgitta Svanberg, ”Med ansvar för hela mänskligheten” i Nordisk kvinnolitteraturhistoria, elektronisk utgåva, 
http://nordicwomensliterature.net/sv/article/med-ansvar-för-hela-mänskligheten, 12-12-19. 
14 Algulin, Olsson, s. 439. 
15 Birgitta Svanberg, ”Olsson, Hagar”, i Nordisk kvinnlitteraturhistoria, elektronisk utgåva, 
http://nordicwomensliterature.net/sv/writer/olsson-hagar, 12-12-19. 
16 Ibid. 
17 Domellöf, 1986, s. 79. 
18 Algulin, Olsson, s. 445 f. 
19 Ibid., s. 446. 
20 Birgitta Svanberg, ”Boye, Karin”, i Nordisk kvinnolitteraturhistoria, elektronisk utgåva, 
http://nordicwomensliterature.net/sv/writer/boye-karin, 12-12-19. 
21 Domellöf, 1986, s. 133. 
22 Birgitta Svanberg, ”Boye, Karin”, i Nordisk kvinnolitteraturhistoria, elektronisk utgåva, 
http://nordicwomensliterature.net/sv/writer/boye-karin, 12-12-19. 
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2:2 Presentation av romanerna 

Romanen Chitambo med underrubriken Romanen om Vega Maria är en halvt självbiografisk 

utvecklingsroman i jagform.23 Huvudintrigen kan skisseras kortfattat på följande sätt: Vega 

Maria, övergiven av sin man Tancred, utför ett självmordförsök, misslyckas, och återföds med 

ny livskraft. Berättaren och protagonisten är densamma, och berättelsen pendlar mellan 

kursiverade dialoger, vilka är protagonistens tankar i nutid på 30-talet, och icke-kursiverade 

avsnitt där hon skildrar sin barndom och ungdom runt sekelskiftet.24 En uppväxt som präglas 

av ett ständigt avståndstagande från den prosaiska vardagen och ett sökande efter ouppnåeliga 

mål. Men det är i nutidsavsnitten som protagonistens kärleksrelation med Tancred först 

avslöjas för läsaren, en relation som slutar i olycka och slutligen leder upp till verkets absoluta 

vändpunkt, hennes självmordförsök. Det avslöjas också att det var för Tancreds skull Vega 

har gått in i sitt förgångna, därmed är han en slags katalysator för hela berättelsen: ”Det var 

inte mig själv jag sökte, min fria horisont, det var honom, alltid bara honom, på tusen 

förvillade omvägar.”25 

 

Kris är en utvecklingsroman byggd på självbiografiskt material från Boyes egen ungdom.26 

Den är konstituerad av en ramberättelse, och av mer abstrakta avsnitt som på olika sätt 

kommenterar och abstraherar det som utspelar sig i ramberättelsen. Ramberättelsen behandlar 

Malin Forst, en ung seminarist som genomgår en religiös och existentiell kris, när hon inser 

att viljan att leva efter de ideal hon tidigare byggt sitt liv på inte längre finns där. Hon kämpar 

och söker hjälp för att övervinna den plågande gudlösa ångesten, men ingenting hjälper, hon 

har ingen vilja kvar. Vid åskådandet av sin seminariekamrat Sivs nacke kommer en vändning. 

Malin erfar något som liknar en förälskelse och hon får en ny vilja: en egenvilja, en vilja till 

liv. Siv förknippas med de påtagliga tingen, och symboliserar för Malin motsatsen till 

religiösa och metafysiska konstruktioner. Denna insikt, att hon kan finna tröst i tingen, leder 

successivt fram till hennes nya livsriktning och den subjektiva, gudlösa, och dynamiska 

värdegrund som Malin verkar utgå ifrån i verkets avslutande skede.  

 

De båda protagonisternas utveckling påminner om varandra och kännetecknas av ett ständigt 

sökande efter fasta hållpunkter i tillvaron. De är desillusionerade och i deras sökande efter nya 
                                                
23Mara Lival-Lindström, Mot ett eget rum: Den kvinnliga bildningsromanen i Finlands svenska litteratur (diss. 
Åbo 2009), s. 21. 
24 Merete Mazzarella, Från Fredrika Runeberg till Märta Tikkanen: Frihet och beroende i finlandssvensk 
kvinnolitteratur (Ekenäs 1985), s. 94. 
25 Hagar Olsson, Chitambo: Roman (Helsingfors 1933), s. 299. 
26 Svanberg, s. 220. 
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identifikationskällor blir de gång på gång besvikna när dessa inte lever upp till deras 

förväntningar. Dualism är även något både Vega Maria och Malin delar, de är splittrade i två: 

den ena sidan står för statisk tradition och konvenans, den andra sidan står för progression och 

egenvilja. Protagonisternas utveckling följer även ett rituellt mönster: död och 

återuppståndelse, i Vega Marias fall i nästan bokstavlig mening då hon försöker att ta livet av 

sig. 

 

2:3 Romanernas struktur och språk 

Maria Lival-Lindström påpekar att Chitambo var formmässigt nyskapande inom den 

finlandssvenska litteraturen när den kom ut på 30-talet.27 De inskjutna fragmenten, 

anakronierna, var enligt henne ett berättargrepp som vid den tiden hade blivit alltmer vanligt i 

amerikansk berättarkonst, men som i finlandssvensk litteratur såg sin föregångare i och med 

Chitambo.28 Dessa kursiverade fragment utspelar sig i nutid och skiljer sig med dess drömska 

och svärmiska språk markant från den mer realistiska berättandet som kännetecknar hennes 

återgivande av det förflutna. Återgivandet utgör rent kvantitativt majoriteten av romanen, 

medan nutidsavsnitten är korta och i huvudsak skildrar intrigen. Återgivandet kännetecknas 

dessutom av en ironisk ton, påtagligt är att den äldre Vega har en viss distans till sitt yngre 

jag, vilket bidrar till en känsla av opålitlighet hos berättaren. 

 

Strukturen i Kris är djärvt modernistisk och är konstituerad av en ramberättelse och mer 

abstrakta avsnitt. Som redan nämnt utspelar sig intrigen i den realistiska ramberättelsen, som 

kontinuerligt avbryts av abstrakta kapitel. Dessa kapitel består av drömmar, dialoger mellan 

representanter för olika livsåskådningar, dialoger mellan olika viljor inuti den splittrade 

protagonisten, och rent lyriska avsnitt. Samtliga avsnitt anknyter inte omedelbart till 

ramberättelsen, men på ett eller annat sätt behandlar och abstraherar dem de frågor som Malin 

brottas med. Mottagandet av Kris visar på att kritikerna betonade framställningens oerhört 

invecklade karaktär, och de flesta med ett till synes negativt omdöme.29 Kritikern Henning 

Söderhjelm hävdade exempelvis att romanen är ”skriven i enlighet med de 'modernistiska 

programmen', vilket gjort den 'onödigt dunkel och invecklad'.”30 

 

Verken har sammanfattningsvis en del likheter i strukturen. De är båda konstituerade av 
                                                
27 Lindström, s. 228. 
28 Lindström, s. 228. 
29Domellöf, 2001, s. 104. 
30Ibid., s. 105.  
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realistiska kapitel som avbryts av avsnitt med en mer experimentellt språklig karaktär. 

Funktionerna av dessa avsnitt har vissa likheter men är inte identiska. I Chitambo utgår 

avsnitten direkt från den vuxna protagonistens erfarenheter och tankar, medan i Kris så är 

korrelationen mellan protagonisten och de abstrakta avsnitten mindre explicit, även fast de 

utspelar sig i Malins inre. Boye tar i Kris abstraktionen till en högre nivå, i Chitambo kan nog 

endast protagonistens dialog med sitt eget hjärta sägas uppnå en lika hög abstraktionsnivå. 

 

3:1 Analys I: Identitet, individualism, och kollektivism 

Identitet är ett nyckelord i förståelsen av den utveckling som både Malin och Vega Maria 

genomgår och i vilken hävdandet av sin egen särart kan sägas vara syntesen. Påtagligt är att 

de båda desillusionerade protagonisterna desperat söker efter nya identifikationsobjekt. De 

identifierar sig både med individer och med grupper, vilket öppnar upp för en delanalys i detta 

avsnitt: frågan om det individuella och det kollektiva.  

   När Camilla Hammarström beskriver de plågande frågeställningar Malin brottas med i Kris, 

påpekar hon att dessa frågeställningar inte enbart kan reduceras till att handla om ”en 

vaknande sexualitet som står mot en kristen moralism”, utan i hög grad berör hela det 

dåvarande samhällets moraliska fundament:  
 

Det är de ideal som beskär individen till förmån för kollektivet […] Malin är i centrum av den konflikt där 

kollektivets mekanismer reagerar med avstötning av det avvikande.31  
 

Idealen Malin brottas med finns även i den sekulariserade kulturen: man bör inte sticka ut från 

mängden, man bör inte hävda sin särart.32  

   Denna konflikt mellan det individuella och det kollektiva är ännu mer explicit i Chitambo, 

och titeln på Mazzarellas essä om samma verk talar sitt klarspråk: ”Mellan jagiskhet och 

självuppgivelse”. Denna frågeställning om det individuella och det kollektiva anknyter i hög 

grad till identifikationsprocessen: Är syntesen av protagonisternas utveckling mot en 

subjektivt förankrad och positiv identitet ett lovord till en slags individualism, eller finns det 

utrymme även för det kollektiva? 

   Birgitta Svanberg bekräftar vikten för Malin Forst att finna nya identifikationsobjekt när 

hon ”är på väg mot att försöka finna och acceptera sitt eget jag och formulera sin egen vilja 

                                                
31Camilla Hammarström, Karin Boye (Södertälje 1997), s. 154. 
32Ibid. 
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och sina egna behov.”33 I sina försök att få hjälp med själskrisen söker Malin först upp fröken 

Mogren, kristendomslärarinnan. Hon har stora förhoppningar om Mogrens potentiella 

förmåga att trösta henne i sitt kristillstånd:  
Till henne ville Malin gå: hon skulle inte ha något färdigt system att bjuda henne, inte något bestämt mål att 

visa – och ändå skulle hon säkert ha en hel del att säga, egna erfarenheter, spännande referat ur religiösa 

biografier, nya och överraskande synpunkter kanske.34 
 

I dessa förhoppningar avslöjas vad Malin i sitt identifikationssökande letar efter genomgående 

i romanen: personer som erbjuder henne något annat än de statiska sociala konstruktionerna 

och de bestämda målen.  

   Fröken Moberg nådde inte upp till hennes förhoppningar. Istället uppenbaras Malins 

sökande efter ”ett folk”, inte ett socialt konstruerat ”folk” i bemärkelsen nationell tillhörighet, 

utan ett  ”folk” som man själv väljer och letar efter: ”Man föds inte till det, fast det heter så. 

[…] Men under livets gång letar man ut det.”35 Som Svanberg påpekar är det i en fattig pojke, 

Magnus Anderson, som Malin först känner igen sig: båda är underkuvade och de underkuvade 

blir följaktligen ”hennes folk”.36  Denna solidaritet med de förtryckta är ett viktigt steg för 

protagonistens medvetenhet om hennes egna underkuvade situation, men den räddar henne 

inte från hennes själskris. Vändningen mot det bättre inträffar först i vad som liknar en 

förälskelse i klasskamraten Siv, som även blir Malins största förebild. Identifikationen och 

svärmeriet för Siv är av största vikt för Malins frigörelseprocess: Siv står för en ny 

livsriktning: ”[...] därför att Siv inte bara var Siv, utan också uppenbarelsen av en 

livsriktning.”37 Som Svanberg anmärker är Siv en vägvisare för Malins skapande av en ny 

identitet: Siv är självständig, har självförtroende och är följaktligen ett perfekt rollmönster för 

Malin på hennes väg mot en subjektivt förankrad livsvilja.38  

   Men i och med insikten av att Siv är intresserad av en man finner hon i sin svartsjuka en 

insikt: ”det högsta och vackraste kan man inte hålla fast, det kan man inte göra anspråk på.. 

[…] Men nu märkte hon, att hon var inne på falska vägar. Nu märkte hon, att hon var på väg 

att förväxla det högsta och vackraste med en människa.”39 Siv blir för Malin istället en 

”princip”, ett ideal att sträva efter. Att förinta de ”primitivt girig(a)” känslor som vill binda 

                                                
33Svanberg, s. 227. 
34 Karin Boye, Kris, elektronisk utgåva av Litteraturbanken.se (Stockholm 1934), s.  62. 
35Ibid., s. 90. 
36Svanberg, s. 228. 
37Boye, s.  198. 
38Svanberg , s. 228. 
39 Boye, s. 219. 
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fast personen Siv är lättare att säga än att göra, men blir en viktig orsak till hennes upproriska 

kämparvilja: ”Måste slå det till marken och förinta det. Måste svinga sig upp ur det lågt 

mänskliga till en sval ren höjd av fläckfri opersonlighet. Kämpa, hon måste kämpa, måste, 

måste...!”40  

   I verkets avslutande dialog om kampen mellan Svart och Vit i Malins inre avslöjas att 

hennes nya livsriktning innefattar en större samhörighet: ”Här står vi i dörren till ett nytt 

utanför – en större gemenskap, de mångas.”41I ramberättelsens avslutande del möter läsaren 

en Malin med integritet och med en inre tyngdpunkt. Hon känner sig utanför, men i enlighet 

med Svanbergs slutsatser så exkluderar utanförskapet på intet sätt en samhörighet, utan 

behovet av det kollektiva är en del av hävdandet av en subjektiv särart: ”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.”42 Malin har valt sin egen gemenskap, de förtryckta och upproriska. Som både Svanberg 

och Hammarström påpekar har alltså protagonistens utveckling lett till en politisk 

medvetenhet. Sannolikt är att upprepandet av uttrycket ”Mitt folk” är en medveten parafras av 

ett av Jesus villkor för Guds välsignelse: ”Jag ska gå omkring bland er och vara er Gud, och ni 

ska vara mitt folk.”43 Då Malin genomgått krisens alla faser och kommit till insikt om att det i 

människans inre finns oerhörda krafter till emancipation och förändring, kan hon likt gudarna 

inte bara välja sitt eget folk, utan också sitt eget liv. 

 

Vega Maria i Chitambo är på ständig jakt efter nya identifikationsobjekt. I hennes 

återberättande av barndomen framgår att hennes far, herr Dyster, har haft den ursprungliga 

funktionen som den unga protagonistens idealiserade förebild. Som Maria-Lival Lindström 

påpekar tycks relationen dem emellan präglas av en själviskhet från den idealistiska faderns 

sida: ”Barnet Vega bemöts och älskas inte som sig självt, utan enbart som projektionsskärm 

för faderns storhetsdrömmar och besvikelser.”44 I enlighet med Mazzarellas betraktelser 

representerar fadern friheten och äventyret för Vega, medan hon tidigt ser ner på sin mor: hon 

är istället representant för det vardagliga, för konvenansen.45 De andra kvinnorna Vega stöter 

på i sin barndom skiljer sig inte från modern, utan uppvisar även dem i hög grad prosaiska 

egenskaper som hon förknippar med konvenans. Följaktligen tar hon avstånd från 

                                                
40 Ibid., s. 221. 
41 Ibid., s. 239. 
42Ibid., s. 257. 
43 3 Mosebok 26, elektronisk utgåva av The Bible Gateway, 
http://www.biblegateway.com/passage/?search=3%20Mosebok+26&version=SVL, 21-12-12. 
44Lindström, s. 233. 
45Mazzarella, s. 96. 
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kvinnligheten i sin helhet: ”I detta sällskap lärde jag mig förakta mitt kön.”46 Detta förakt blir 

även startskottet för hennes ”första kampinställning”. Hon identifierar sig istället med 

manligheten: ”Jag avundades hett och brännande alla pojkar.”47 Den polaritet mellan frihet 

och konvention hon ser i sina föräldrar generaliserar hon som objektiva egenskaper hos de 

båda könen, och hon väljer klart och tydligt sin sida. Birgitta Svanberg påpekar i sin tematiska 

analys av Kris  att enligt teoretiker som Alfred Adler, Paulo Freire, och Franz Fanon, är 

identifikation med förtryckaren ”en vanlig men felaktig strategi i frigörelseprocessen [...]”.48 

Att som underkuvad kvinna själv vilja bli en förtryckare, innebär enligt Svanberg förstås att 

identifiera sig med männen.49 Vegas idealisering av pojkarna är ett tydligt exempel på denna 

inte särskilt konstruktiva identifikation. När hon vid skolavslutningen på mellanskolan 

springer hem och förväntar sig lovord om frihetliga äventyr från herr Dyster blir hon mött av 

följande sinistra replik: ”Du kan hjälpa till i hushållet så länge. Sedan får jag väl se mig om 

efter en kontorsplats åt dig.”50 Vega blir förlamad av besvikelse när hon möter den prosaiska 

verkligheten, och glansen från hennes ungdoms heroiska framtidsdrömmar försvinner. Vega 

blir därefter sjuk, och under moderns ömma behandling tycks det som att Vega för första 

gången, som Mazzarella också påpekat, ser en styrka i sin mor och tycks hysa respekt för 

henne. Respekten för sin mor tonas snabbt bort när Vega får en inbjudan av sin farfar till den 

tavastländska gården Kangais, dit hon åker mot faderns vilja. Intressant är hennes plötsliga 

betoning av sitt tredje namn i begynnelse av resan: ”Jag var inte ett fruntimmer, jag! Jag var 

Vega Maria Eleonora Dyster själv.”51 Detta kan enligt Lindström  ”läsas som ett förebådande 

av den självständiga Nora-identiteten i ibsensk mening”.52 Väl på plats fortsätter hon dock 

imiterandet av förtryckaren, och på gården får hon möjlighet att anamma, i Mazzarellas ord: 

”en extrem pojkroll”.53 Hon röker, svär, och får klä sig i byxor. På gården är könsrollerna lika 

statiska som i hennes hus, hon föraktar fortfarande allt som är fruntimmersaktigt. Den äldre 

berättarrösten är här kritisk mot sitt yngre och naiva jag:  
 

Vad det var som bragt alla dessa kvinnor jag kände – tant Mili, tant Emma, min mor och farmor – därhän, 

gjort dem så ynkliga, så småvuxna, så rädda, bleka och intorkade, det grubblade jag inte på. Jag ställde mig 

bara instinktivt i opposition, beredd att till det yttersta kämpa för min egen frihet. Med bitterhet vände jag 

                                                
46Olsson, 1933, s. 51. 
47Ibid., s. 52. 
48Svanberg, s. 228. 
49Ibid. 
50Olsson, 1933, s. 87. 
51Olsson, 1933, s. 107. 
52Lindström, s. 245. 
53Mazzarella, s. 101. 
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mig från det ömkliga liv dessa stackars varelser förde och riktade istället mina blickar mot herrerasens fria, 

dristiga och syndiga leverne.54  
 

Hon är i sin ungdomliga naivitet oförmögen att se de strukturella orsakerna till könsrollerna, 

utan har en essentialistisk syn på dessa.  

   Den resterande utvecklingen av hennes identifikationsprocess kommer att alltmer pendla 

mot en identifikation med kvinnligheten och en medvetenhet om de bakomliggande orsakerna 

till de ojämlika förhållandena. Redan på Tangais börjar utvecklingen vända:  

 
Mycket for för mig i det ögonblicket, förhållandet mellan min far och mor, bondkvinnan som jag en dag såg 

få stryk av sin man, ute på gården, i hela byns åsyn, de druckna karlarnas glåpord på byavägarna, 

kvinnornas gråa tålmodiga släkte, dömt till lidande och förvissning, till liv i andra hand.55  

 

Hon ”kände i genomilande smärta att hon till hörde dem, kvinnorna [...]”.56  Den förebild hon 

får i farbror Eberhard blir också startskottet för Vegas insikt om bildningens kraft för 

frigörelse: bildningen blir ett sätt för hennes ”obestämda jäsande oppositionslust” att få en 

riktning. Följer gör en rad identifikationer som till slut leder upp mot en mer större 

medvetenhet om rådande förhållanden. När hon ser ”Ett dockhem” på teatern brinner hennes 

upproriskhet, och i Nora ser hon en inspirerande kvinnohjälte. Denna upproriskhet 

kommenteras av vuxna Vega i en kritisk ton:  
 

Jag förstår ingenting av det som i verkligheten tilldrar sig, ser inte sammanhangen, fattar inte räckvidden av 

den revolution som pågår, än tyst och fördold, än med skrik och standar och hallelujah, och minst av allt 

inser jag att arbetet är kärnan i denna som alla andra revolutioner, arbetets helgade frihet.57  

 

Hon har ännu inte helt lämnat sin ungdomliga naivitet, och en medvetenhet om de sociala 

dimensionerna som den vuxna Vega betonar, arbetarklassens kamp, har hon ännu inte nått 

fram till.  

   I Mildred får hon sin första ordentliga kvinnliga förebild, men blir snabbt besviken då hon 

märker att Mildred tycks vara beroende av männen och deras kärlek. Istället möter hon 

Tancred och ett svärmeri inleds, hon blir förälskad för första gången och hennes 

identifikationsbehov blir i Tancred stillat. I samlivet med Tancred finner hon en helhet och en 

                                                
54Olsson, 1933, s. 124. 
55Ibid., s. 125. 
56 Ibid. 
57 Ibid., s. 222. 
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mening med sitt liv, men i de kursiverade fragmenten uppenbaras att hon sedan blir 

övergiven. Den tomhet hon då upplever, leder till sist fram till hennes självmordsförsök. Som 

Lindström påpekar är döden den yttersta konsekvensen av tomhet och ett meningslöst liv, och 

Vega har förgäves sökt mening i identifikation med andra människor, utanför sig själv. I 

sjukhusbädden får hon besök av den nu avlidne farbror Eberhards ande, som hjälper henne att 

återvinna lusten till liv. Som Mazzarella påpekat är farbror Eberhard ”mänskan bortom båda 

könsroller och sociala roller, mänskan som inte behöver högmodet som ett medel att slå vakt 

om den egna integriteten [...]”.58 Vid uppvaknandet är Vega medveten om det problematiska i 

detta sökande efter mening i externa faktorer, och en ny subjektiv rörelseriktning tycks ligga 

framför henne. Livingstones ord: ”Jag skall öppna vägen till det inre eller förgås” kan nu i 

Vegas fall förstås i bokstavlig mening. I analogi med Lindströms slutsatser har Vega nu 

kommit till insikt om sin unika individualitet, samtidigt hon är medveten om att denna ingår i 

en större gemenskap: ”Ur mitt eget folks levande verklighet, ur allt det spänningsfyllda, 

heterogena och tragiskt laddade i dess tillvaro, växte det fram mitt Atlantis.”59 

 

3:2 Analys I: Sammanfattning 

Efter ett desillusionerat sökande efter identifikation når de båda protagonisterna fram till en 

inre hållpunkt. I min mening är de mest betydelsefulla identifikationskällorna Siv i Kris, och 

farbror Eberhard i Chitambo. Båda tycks stå som idealbilder för de båda protagonisternas nya 

livsriktning, och båda delar liknande egenskaper. På samma sätt som Siv blir en princip för 

Malin tycks farbror Eberhard implicit bli något av en princip för Vega Maria. Som tidigare 

nämnt utmålar Mazzarella farbror Eberhard som den människa som står bortom alla sorters 

konstruerade roller, och som har integritet men undviker att ta till högmod för att försvara 

den.60 Siv har liknande egenskaper, hon är ödmjuk men har integritet, och som Hammarström 

påpekat undviker hon att anpassa sig efter andra människors tankar och åsikter, utgår från sin 

egen erfarenhet men undviker att bli upprorisk.61  

   Den svärmande förälskelsen har i båda verken en liknande funktion. Den är ett smärtsamt 

men vitalt steg i de båda kvinnornas utveckling mot att lämna självuppgivelsen och till slut 

kunna stå för sig själva i obundenhet från andra människor. Hammarström anser att Malins 

starka svärmeri för Siv bör ses i samband med hennes desperata sökande efter mening: ”Malin 

har bytt ut sin gudsprojektion och istället vänt den mot en människa i förälskelsen. Siv är allt 
                                                
58 Mazzarella, s. 116. 
59 Olsson, 1933, s. 313. 
60Mazzarella, s. 116. 
61Hammarström, s. 165. 
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gott, varje positiv tendens som kanske egentligen har sitt ursprung i henne själv blir till en 

egenskap hos Siv.”62 På samma sätt vänder Vega Maria i Chitambo sitt desperata sökande 

efter identifikation och mening till en enda människa som slutmål. När de båda sedan förlorar 

sina kärleksobjekt, förlorar de följaktligen sig själva. Kärleken ger dem mening, men förlusten 

av den leder till insikten om nödvändigheten av att undvika självuppgivelse, och 

karakteristiskt nog för modernistisk litteratur så vittnar den dynamik som präglar verkens 

avslutande kapitel om just vikten av att ständigt vara i rörelse framåt. 

   Det finns inget utrymme för egoism i varken Malin eller Vegas nya medvetenhet om deras 

individuella särart. Resultatet av detta avsnitts delanalys är följaktligen att det kollektiva inte 

är uteslutet i syntesen av varken Malin Forsts eller Vega Marias utveckling. Tvärtom är deras 

respektive inre tyngdpunkter i verkens avslutande skede i hög grad beroende av det 

samhälleliga och kollektiva. En påbörjad politisk medvetenhet om de sociala och strukturella 

förhållanden som ligger till grund för förtrycket tycks väckas hos dem båda.  

 

3:3 Analys II: Dualism och psykoanalysen 

Att Malin Forst i Kris plågas av en inre slitning är uppenbart i romanens ramberättelse, där 

hon pendlar mellan olika världsåskådningar. Denna dualism är även regelbundet 

återkommande i verkets inre dialoger mellan Malin I och Malin II, men också i de avsnitt där 

Svart står mot Vit.  

   I de analyser jag tagit del av tolkas denna kraftmätning mellan svart och vit huvudsakligen 

ur ett psykoanalytiskt perspektiv. Svanberg hävdar exempelvis att ”svart och vit representerar 

inte längre den kyrkliga maktens symboler för Ont och Gott, utan den moderna 

djuppsykologins syn på själslivet.63 Vit är Överjaget och därmed behärskning, underkastelse; 

Svart är Detet, drifterna och instinkterna. Svanberg påpekar följaktligen att Malin tycks ha 

utbildat ett starkt överjag i barndomen, hon är undergiven och pliktmedveten när romanen tar 

sin början.64 Krisen blir ur ett psykoanalytiskt perspektiv ett resultat av konflikten mellan 

Överjaget som blivit djupt förankrat i Malins kristna sociala uppväxtmiljö och hennes 

spirande pubertet med dess drifter.  

   Camilla Hammarström går i samma spår och hänvisar till en artikel om Eyvind Johnsons 

Bobinack av Karin Boye, där Boye beskriver striden mellan de svarta och de vita makterna. 

Svart står för primitiva instinkter, irrationalitet, och livsfrämjande skaparkrafter; Vit är de 

                                                
62Ibid., s. 166 f. 
63Svanberg, s. 222. 
64Ibid., s 223. 
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”livshämmande och förtorkade kulturmakterna.”65 Hammarström konstaterar fortsättningsvis 

att det är just dessa två krafter som är motpoler i den inre kris som Malin Forst går igenom. 

Psykoanalysens ökade legitimitet och popularitet har påverkat denna framställning, nu kunde 

Karin Boye enligt Hammarström ”formulera sin ungdoms kris som en allmängiltig 

problematik, där kulturens starkaste hämsko på människornas driftsutlevelse är en dogmatisk 

religiös idealbildning.”66  

   Viktigt att påpeka är att detta psykoanalytiska perspektiv kan bli enkelspårigt för en 

helhetsförståelse av Malins dualism. Hammarström påpekar träffsäkert, som redan nämnt 

tidigare i uppsatsen, att ”de frågeställningar som Malin plågas av är egentligen djupt 

existentiella. Det finns inte något lätt svar på dem. Det är inte bara en vaknande sexualitet 

som står mot en kristen moralism. De ideal Malin ställt upp för sig och inte klarar av att följa 

sammanfaller till stor del med den kollektiva moral som hela samhället bygger på. […] Det är 

de ideal som beskär individen till förmån för kollektivet – som kravet på kontroll av kroppen 

och aggressionerna.”67  Följaktligen kan Malins uppgörelse med de vita makterna inte 

uteslutande ses som en uppgörelse med den kristna moralen, utan en uppgörelse med samtliga  

tankekonstruktioner och moralismer som vill underordna människans inre vilja under 

föråldrade principer. Ur detta perspektiv framstår det tydligt vilket mångfacetterat och 

progressivt bidrag romanen är till tidens rådande kulturkamp.  

   Domellöf tar ännu ett steg längre och påpekar läsarens roll att själv undvika ett tänkande i 

oppositioner; hon anser att om ”läsaren i Vit och Svart bara känner igen välkända motsatspar 

som Gud och djävulen, överjaget och drifterna, manligt och kvinnligt, så bibehålls en låsande 

polarisering och värdering. Etiken bestäms då fortfarande av teologi och biologi.”68 Istället 

bör läsaren bli medveten om vad som ”sätter motsatserna i spel”, och försöka nå fram till en 

föränderlig helhet: en syn på verkligheten som inte klyvs i oförenliga delar.69 Med dessa 

glasögon kan dualismen i romanen läsas som just ett uppgörande med ett dualistiskt och 

alltför svartvitt sätt att tänka. En jämförelse av Malins inre betraktelser i det inledande kapitlet 

och i det avslutande vittnar om en viss förändring i hennes tankesätt. I prologen i bönesalen 

präglas Malin, som Domellöf påpekar, av ett dualistiskt tankesätt: ”Det huvudpersonen ser är 

klart och tydligt kategoriserat i motsatser, som utesluter varandra: det inre och det yttre, det 
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68Domellöf, 1986, s. 236. 
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heliga och det profana, konsten och livet.”70 Vid skolavslutningen i verkets epilog framgår det 

att Malin måhända har nått upp till ett nytt sätt att tänka, bortom binära oppositioner: ”I den 

nakna tillvaron. Och där är inte ung eller gammal, där är inte klok eller dum, där är inte god 

eller ond.”71 Detta kan med stor sannolikhet läsas som ett explicit avståndstagande från ett 

dualistiskt tänkande.  

   Uppdelandet av protagonisten i Malin I och Malin II sker i två dialoger i romanen. Båda 

dialogerna uppstår i anslutning till seminariets morgonbön. Vid första tillfället beskriver hon 

morgonbönen som ”ett av de sju helvetena”: ”Den är samvetets mäktiga hjälp, då det gäller att 

plåga och pina, och ändå inte tillräckligt mäktig för att besegra det själviska trotset.”72 Som 

Domellöf påpekat tycks Malin I stå för ”hennes tidigare helt dominerande överjag” och Malin 

II för ”det idealjag, som börjat byggas upp i hennes sökande efter en egen livsroll.”73 

Överjaget är som tidigare nämnt skapat av omgivningen, medan idealjaget skapas av 

individen själv med hjälp av identifikation.74 Malin II blir aggressivt attackerad av sitt 

överjag, men vägrar, som Domellöf också konstaterar, att underkasta sig Överjagets krav och 

bli dömd. 75 Men hon kan ännu inte artikulera sitt motstånd, hon känner endast en vilja att 

gråta.76 Vid den andra dialogen mellan Malin I och Malin II är det annorlunda. Den utspelar 

sig efter hennes återuppfödelse, då hon alltmer börjar hitta en ny livsriktning, och 

morgonbönen är inte längre en riktigt lika stor plåga: ”Morgonbönen är något ganska 

otäckt.”77 Morgonbönen är nu förknippad med ”allt det gamla”, och Malin II har nu en mer 

upprorisk ton, samtidigt som Malin II nu får mer utrymme i dialogen: hon har nu till skillnad 

från den tidigare dialogen nio repliker, medan Malin I har fyra. Efter detta avsnitt följer 

ytterligare en dialog, den här gången mellan Svart och Vit, och Vit erkänner att de svarta 

makterna nu har vunnit mark i Malins inre: ”Du har brutit dig väg, du har skaffat dig rum, och 

spelet väger till din fördel.”78 Malin II och de svarta makterna börjar få mer utrymme, och 

dialogernas viktiga funktion som klarlägganden över Malins inre processer uppenbarar sig här 

tydligt. 

 

                                                
70Ibid., s. 225. 
71Boye, s. 255 f. 
72Ibid., s. 124. 
73Domellöf, 1986, s. 249. 
74Ibid. 
75Ibid. 
76Ibid. 
77Boye, s. 234. 
78Ibid., s. 239. 
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I Chitambo skildras tidigt protagonisten Vega Marias kluvna inre och uppdelningen 

symboliseras i hennes dubbla namn. Vid hennes dop är bägge föräldrarna osams över vad hon 

skall heta. Hennes mor, som tidigare nämnt är förknippad med en prosaisk konvenans och 

identitetslöset i Vega Marias ögon, vill ge henne ett typiskt fromt flicknamn, Maria Eleonora, 

medans hennes far, förknippad med frihet och äventyr, vill döpa henne till Fram, namnet på 

skeppet som Nansen använde på sina expeditioner i Nordpolen. De blir osams, prästen medlar 

och kommer på ett mer passande namn för en flicka, Vega, namnet på skeppet som 

Nordenskiöld seglade under sina expeditioner. Till slut blir hon döpt till Maria Eleonora 

Vega, och i efterhand konstaterar hon:  

 
Den tvedräktens ande, som vid döpelsen svävade över mitt oskuldsfulla huvud, har följt mig i smått som i 

stort och tvingat mig att förstöra vad jag själv har uppbyggt och att förneka vad jag själv har nämnt heligt. 

Det synes mig att Vega, min fars hädiska barn, har tagit priset av Maria, min mors sediga och 

omtänksamma dotter.79  
 

   Eftersom dualismen i Kris i hög grad kan förstås utifrån ett psykoanalytiskt perspektiv, 

infaller det intressant att undersöka hur Vega Marias blomstrande sexualitet och driftsliv 

beskrivs i Chitambo. På samma sätt som sexualiteten och drifterna i Kris explicit förknippas 

med de mörka krafterna, återfinns i Chitambo beskrivningar av driftslivet som förknippat med 

det mörka. När Vega beskriver hur hennes inre driftsliv har råkat i svallning, så beskrivs den 

som ”mörk”, och ”som ingenstans fann ett utlopp.”80 Som Lindström påpekat kan farbror 

Eberhards varning till Vega Maria för att ”leva med mörkret i inälvorna” också tolkas som en 

varning för det omedvetnas krafter.81 Att hennes drifter är förtryckta av en hämmande 

moralism framgår vid dansen hos fröken Mildred, där hon förskräckt ser på de dansande 

”könsvarelserna” och ”fruktar dansen som någonting skrämmande och förbjudet som jag 

innerst åtrår – synden!”82 

Det avslutande kapitlet innehåller även det, i enlighet med Lindströms vidare observationer, 

detaljer som inte orimligen kan läsas som en vinkning till psykoanalysen och Freud. Vega 

Maria beskriver sin återuppfödelse i termer av att hon likt Livingstone skall utforska ”svarta 

värdsdelar”.83 Om hon inte är kallad att upptäcka Afrika, finns det gott om svarta världsdelar i 
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hennes eget land, påpekar hon.84 Lindström refererar till likheterna med Freuds benämning av 

kvinnan som ”den mörka kontintenten” vid förra sekelskiftet.85 Detta är en tänkbar läsning, 

eftersom likt Lindström antyder är strävan efter integritet det främsta målet för både 

psykoanalysen och Vega Maria.86 

 

3:4 Analys II: Sammanfattning 

Dualismen hos de båda protagonisterna är påtaglig. De pendlar båda mellan två poler, där den 

ena sidan i väldigt allmänna drag kan sägas stå för konvenans, statisk tradition, och 

självuppgivelse, och den andra sidan står för dynamik, drifter, upproriskhet, och 

självhävdande. Tydligt är att i syntesen av protagonisternas utveckling så är det den senare 

polen som står som segrare. Psykoanalysen som präglade romanernas samtid är ett viktigt 

verktyg för att förstå protagonisternas kluvna identiteter. I fallet med Kris är det tydligt hur 

Boye skriver utifrån en psykoanalytisk medvetenhet, med tanke dels på romanens innehåll 

och hennes intresse för detta nya sätt att förstå människans inre.87 Chitambo går som påvisats 

att även den läsas utifrån ett psykoanalytiskt perspektiv. Men för att konstatera huruvida det är 

påtvingad läsning eller ej, och huruvida det är medvetna inslag från Olssons sida eller 

tvärtom, krävs en vidare djupdykning i hennes biografiska bakgrund, vilket jag inte ämnar att 

göra i denna uppsats. 

 

3:5 Analys III: Det rituella mönstret  

Gunilla Domellöf inleder sin analys över grundmönstret i Kris med att diskutera döden och 

återuppståndelsens vikt för förståelsen av romanen. Hon refererar till Karin Boye som i en 

artikel om Eliots The Waste Land tycks mena att den eviga myten om guden som dör för att 

sedan återuppstå lever kvar i alla människors medvetande.88 Domellöf går vidare med att kort 

sammanfatta detta rituella mönstrets roll i Kris: ”I Karin Boyes berättelse är det den 

idealistiska uppfattningen av jaget, som måste dö, för att en ny uppfattning av skapandet av 

mänsklig identitet skall kunna tränga igenom.”89 Enligt Domellöf följer den kris Malin går 

igenom en ursprunglig rit som, utifrån Jane Harrison, kännetecknar de antika mysteriespelen:  
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Agon, kampen med fienden, åtföljs av pathos, fallet, vilket är dramatiseringen av ”att bära ut döden”. Det      

tredje ledet, anagnorisis, återuppståndelsen eller igenkännandet, som vid årsfesterna symboliseras av att trädet 

med sin nyutspruckna lövprakt bärs in som bevis på att livet ännu en gång återvänt […].90 
 

Domellöf fortsätter med att påpeka att det rituella mönstret i Kris beskrivs i bilden av ett 

bländande vitt ljus.91 Denna bild, påpekar Domellöf, får i Kris sin mest konkreta beskrivning i 

en replik ur en diskussion mellan rektor Melling och lektor Fjell om Kellgrens dikt Den nya 

skapelsen: ”Vem kan avbilda det förtärande ljuset, då det bryter en själ i bitar och fogar 

samman dem till nytt liv?”92 Kellgrens romantiskt färgade dikt är en intressant intertext i 

sammanhanget, då den skildrar kärlekens ljus och pånyttfödelse. 

   Närmast följer en analys av det rituella mönstret i Kris, följt av det i Chitambo. Mönstren i 

de båda romanerna har stora likheter. En skildring av pånyttfödelsen som förknippat med det 

vita och bländande ljuset återfinns dessutom i båda romanerna, och tycks stå i samband med 

kärlekens kraft. 

   Det rituella mönstret i Kris är tydligt. I verkets inledningsscen möter vi en självuppoffrande 

och from Malin. Hon är strikt underkastad Guds vilja och ger ett passivt intryck, och som 

Domellöf påpekar är hon ett redskap för Gud: ”Malins passivitet, tomhet och viljeuppgivelse 

måste vara total för att Gud skall kunna bli allt. Gud ensam är subjekt. Malin är objekt”93. 

I denna inledningsscen kommer Malin att tänka på en dröm hon haft, där hon i en väldig 

kyrka desperat frågar en religionshistoriker vad ”Mysterium Magnum” är för något. Malin får 

först inget svar, men precis innan hon vaknar får hon ett svar, som hon inte vet härstammar 

från sitt eget inre eller en röst från ovan: ”Det är när människans liv blir Guds liv.”94 Detta 

citat visar på den totala självuppgivelse Malin eftersträvar i detta stadium av hennes 

utveckling. 

   Efter inledningsscenen följer dialoger där agos, kampen mot fienden, kan urskiljas. Hon för 

i sitt inre ett krig mot hennes gamla världssyn, mot en ordning som hon inte längre kan känna 

sig delaktig i. Denna kamp utspelar sig inte i bara i de dialoger som skildrar hennes inre, utan 

kampinställningen får även sitt utlopp i det yttre, i ramberättelsen, exempelvis i hennes 

diskussion med fröken Mogren då hon uppvisar en vilja till motstånd. Skildrandet av Malins 

inre och yttre brottningar påvisar att hon är på väg att förlora viljan till att underkasta sig Gud, 

och följaktligen förlorar hon känslan av en existentiell helhet. Ångesten och oron leder fram 
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till att hon anser sig vara värd den eviga fördömelsen. Pathos, fallet, har påbörjats. 

   Med små mödosamma steg närmar sig Malin sedan anagnorisis, återuppståndelsen eller 

igenkännandet. Hon börjar, som redan behandlat tidigare uppsatsen, en identifikationsprocess 

i vilken hon successivt skapar sitt idealjag. 

”Inatt gick Gud under.[...] Jag står alldeles ny på stranden av ett hav, och samvetet är inte 

längre mitt. Jag kastar det.”95  Birgitta Svanberg anser att passagen ovan är romanens peripeti, 

att Malin från och med detta blir ett subjekt med nya ögon på omgivningen, och som 

formulerar sina egna erfarenheter. I enlighet med detta kan påstås att denna passage är det 

mest explicita uttrycket för Malins anagnorisis, återuppfödelse. 

 

Riten i Chitambo följer ett liknande mönster, men döden och återuppståndelsen är ännu mer 

explicit skildrat i och med Vega Marias självmordsförsök. Karin Boye nämner, som vi ska se, 

detta som ett huvudtema i hennes recension av Chitambo.  

   Det är de kursiverade nutidsavsnitten som redan tidigt i romanen gradvis skildrar den 

kärlekshistoria som slutar i romanens peripeti, självmordsförsöket. Men i det sista 

återberättande kapitlet ges ett varsel om vad som kommas skall. Kapitlet har titeln ”Min vår”, 

en kapitelbenämning som avslöjar den återuppfödelse som kommer att skildras. Våren är 

enligt Domellöf dessutom en årstid som i den kristna symbolsfären förknippas ”med Guds 

nåd, ljuset, som besegrar synden, mörkret/döden.”96 Det som följer är just en skildring av 

Vega Marias kamp mot döden. Tancred visar upp sin insektssamling för Vega, och vid 

uppvisandet av den heliga skarabén glider hennes fantasi iväg:  

 
Men allteftersom Ta gjorde utvikningar till de egyptiska sägnernas område steg en annan bagge fram för 

min inre syn, ett stenbeläte, en övernaturlig symbol för alla tider – uppståndelsens. Den stränga sinnebilden 

av det eviga kretsloppets mysterium, av födelsens och dödens gåta, som egyptierna outtröttligt avbildat […] 

en sång om den födande döden, livets mysterium.97 (min kurs.) 
 

De återberättande kapitlen, vilka är berättarens och protagonistens väg in hennes förflutna, 

avslöjas som redan nämnt som ett försök att komma tillrätta med hennes kärlek för Tancred:  
 

Jag slog händerna för ansiktet och tryckte mig mot muren, men ändå såg jag hans ansikte rätt framför mig, 

inbränt i mitt eget hjärta för tid och evighet. Då förstod jag att det är jag som förföljer honom! Att jag bara 

för hans skull gått in i mitt förgångna, för att få rätt på honom igen. […] Han fanns där i bakgrunden när 
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jag började, med sällhet försatte jag mig i det tillstånd då Ta ännu inte fanns, då han alltjämt stod framför 

mig.98 

 

Tancred är alltså återberättandets katalysator. Romanens huvudsakliga agon, kampen med 

fienden, kan därmed sägas vara Vega Marias själva återberättande, då hon går in i sitt 

förflutna för att försöka göra upp med, och gå till strid mot, sina plågande demoner och 

känslor för Tancred.  

   Vega Maria tycks dock förlora kampen, hon har inte längre ”kraft att börja ett nytt liv”, och 

hon väljer döden för egen hand. Det är det andra ledet i det rituella mönstret: pathos, som 

enligt Domellöfs förmedling av Harrisons tankar är ”dramatiseringen av att 'bära ut döden'”.99 

I Vega Marias fall gäller det döden i bokstavlig mening: hon svävar länge vid dödens rand. 

Till slut vinner hon kampen mot döden, och i detta avslutande kapitel, ”Uppvaknandet”, 

skildras hennes anagnorisis, återuppståndelse. Farbror Eberhards döda ande, kommer som 

redan nämnt till hennes undsättning och hjälper henne vinna mot döden. Farbror Eberhard, 

förknippad med återuppståndelsen, är därmed också skildrad i termer av ett vitt ljus: ”I ett 

hastigt framglimtande ljus såg jag en vit gestalt som böjde sig ned över mig […].”100 När hon 

åter får medvetande, finner hon styrka i att tänka på Jesus återuppståndelse: ”Han är 

uppstånden från de döda, människans son! Ur vår förnedring skall vi resa oss! Från vår 

sjukdom skall vi dö!”.101  

Som Mazzarella påpekat blir nu Livingstones ord: ”Jag skall öppna vägen till det inre eller 

förgås”, en symbol för hennes nya livshållning där hon kan acceptera sina nederlag, och som 

präglas av en kärlek till mänskligheten.102 Livingstone hade misslyckats i sitt sökande efter 

Nilens källor, precis som Vega Maria misslyckats i sin kamp med sitt förflutna, men han blev 

ändå en av de stora och ihågkommen långt efter sin död. Avslutningsvis beskrivs 

återuppståndelsens skönhet, som förknippad med kärlekens ljus: ”Den sanna sköna döden 

som upplyser en värld med kärlekens ljus. Döden som inte river sönder och klipper av utan 

fullbordar: ett hemlighetsfullt insegel.”103 
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3:6 Analys III: Sammanfattning 

Både Kris och Chitambo följer det rituella mönstret. I de båda romanerna återfinns också 

passager som explicit anknyter till återuppståndelsen. I Kris anknyter bl.a. citatet ur 

diskussionen mellan rektor Melling och lektor Fjell till död och återuppståndelse, som 

förknippat med kärlekens ljus. På samma sätt varslar Vega Marias fantiserande om den heliga 

skarabén om den återuppfödelse hon snart skall få uppleva: ”den födande döden, livets 

mysterium.”104 (min kursiv.) Som Domellöf nämner beskrivs det rituella mönstret i Kris i 

termer av ett bländande vitt ljus, ett ljus som Malin förknippar med kärlekens kraft.105 Efter 

denna analys kan det också konstateras att så även är fallet i Chitambo, där flera detaljer 

förknippade med återuppståndelsen beskrivs i termer av det vita ljuset, även här förknippat 

med kärlek. Domellöfs beskrivning av kärleken i Kris som en ”omformande kraft i en 

människas liv” är följaktligen applicerbar på de båda behandlade romanerna. Förälskelsen är, 

som redan konstaterat, i hög grad ett bidragande incitament för de båda protagonistens 

utveckling mot subjektstillblivelse. Men det är inte en girig kärlek de når fram till efter 

återuppståndelsen, utan i Mazzarellas ord ”en mänskokärlek i vidaste mening”.106 

 

4:1 Intertextuell analys och slutdiskussion 

De föregående analysavsnitten har påvisat att de båda undersökta romanerna delar en hel del 

likheter. För att försöka nå fram till ett svar på uppsatsens andra delsyfte: huruvida Boye i sitt 

författande av Kris kan sägas ha varit påverkad av Olssons roman, kommer jag att använda 

mig av de föregående analysavsnitten tillsammans med recensionsmaterialet. Först utförs en 

närmare analys av Boyes recension, för att undersöka vilka egenskaper i Chitambo hon 

uppmärksammar. Sedan går jag vidare med att försöka utröna möjligheterna till en direkt 

påverkan.  

   Den 18:e november 1933, samma år som Chitambo utkom, diskuterar Boye denna nya 

romanen i Tidevarvet.107 Rubriken lyder: ”Chitambo. Ett stort diktverk av Hagar Olsson.” 

Omdömet är uteslutande positivt, Boye anmärker inte en endaste negativ detalj i sin 

recension. Inledningsvis refererar hon till döden och återuppståndelsen i verket, när hon 

påpekar hon att namnet Chitambo ”blir symbolen för den död, som leder till liv, det nederlag, 

ur vilken segern växer fram.” Hon refererar dessutom till passagen i Chitambo där Vega 
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Maria fantiserar om den heliga skarabén, en symbol för det eviga kretsloppet av död och 

födelse. Boye fortsätter med att påpeka att uppståndelsen, då Vega Maria vaknar upp från sitt 

självmordsförsök, präglas av protagonistens förnimmande av sin gemenskap med alla ”som 

liksom hon själv varit och är upptäcktsfarare mot ett ännu okänt land”. Hon citerar därefter ett 

längre avsnitt ur det avslutade kapitlet, där Vega Maria beskriver sin ”samhörighet med detta 

folk”. Fortsättningsvis konstaterar hon att romanen inte bör förstås som en problemroman i 

vanlig mening, det är en felläsning som ”fullständigt snedvridit kritikens omdöme”. Istället 

poängterar hon följaktligen att även fast kvinnans frigörelse är ett huvudtema i Chitambo, ”så 

sker det för än mystisk utvecklings skull”. Som Domellöf antyder i sin kortfattade beskrivning 

av denna recension, så är det avgörande för Boye ”att emancipationen är insatt i en 

övergripande utveckling.”108 Boye anser att det folk, ”de ansikten”, som Vega Maria 

identifierar sig med är av stor mångfald, de ”kommer från skilda läger, från skilda 

åskådningar – det gemensamma för dem alla är bara den eld, som evigt driver framåt.” 

Samhörigheten i slutet av romanen är enligt Boye, som Domellöf påpekar: ”ingen anslutning 

till en färdig åskådning.”109 Boye fortsätter: ”De frågor, kring vilka boken vänder sig, ligger 

bortom tankens gränser, de har en metafysisk horisont av tro och mystisk upplevelse, som det 

egentligen tillkommer religionen och lyriken att kartlägga.” Det är i den meningen hon anser 

att Hagar Olsson är en av de största lyriker ”som det svenska språket för närvarande äger”. 

   För att skala ner recensionen till tre huvudsakliga drag så adresserar hon följande aspekter i 

Chitambo: döden och återuppståndelsen, samhörigheten med ett folk, och att trots att den 

kvinnliga frigörelsen är ett huvudtema så ”sker den för en mystisk utvecklings skull”, det vill 

säga, att emancipationen är insatt i en större, övergripande, och mystisk utveckling. 

 

Det är intressant hur de huvudsakliga inslag Boye nämner i recensionen av Chitambo är 

påtagliga inslag även i Kris. Hur döden och återuppståndelsen skildras i de båda romanerna 

har behandlats ovan i tidigare analys, och hur både Vega Maria och Malin Forst desperat 

söker efter ett folk konstaterades ovan i analysen ”Identitet, individualism, kollektivism”. 

Det tredje hon pekar på i sin recension är alltså de metafysiska och dynamiska inslagen i 

Chitambo, och att frigörelsetematiken i verket uppgår i en större, övergripande utveckling: 

”för en mystisk utvecklings skull, för ett kvinnovardande […].” Intressant är att i Olssons 

recension av Kris påpekar hon samma egenskaper i Kris: att historien om Malin uppgår i ett 

större skeende, för ett vardande: ”Så blir den skenbart så obetydliga historien om Malin Forst 
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och hennes religiösa kris ett led i ett mycket stort och mycket betydelsefullt skeende: ett led i 

den världshistoriska kampen mellan skenets värld och verklighetens, mellan formens, 

ordningens och tuktens värld och det eviga upprorets – vardandets.” Mycket riktigt 

kännetecknas de båda protagonisterna i romanernas slutskeden av ett vardande, en dynamik 

framåt. Ingen av protagonisterna tycks i utvecklingens syntes nå fram till ett statiskt och 

idealiskt tillstånd. De har inte bytt ut ett färdigt system mot ett annat, utan blickar på 

modernistiskt manér hela tiden mot horisonten.  

   I recensionen nämner även Boye ”de ansikten, som för Vega uppenbarar hennes 

samhörighet med sitt sökande folk […] ”(min kursiv.) Begreppet ansikten förekommer i båda 

verken i passager som behandlar just samhörigheten med ett folk. I Chitambo, när Vega Maria 

åter börjar få kraft och känner en spirande samhörighet med sitt folk, är det ansikten som 

dyker upp inför hennes ögon. Hon nämner ”Tas plågade ansikte” och ”Fridolfs dödsbleka 

ansikte”, för att slutligen konstatera att hennes nya livsriktning, präglad av samhörighet, växer 

fram ur dessa: ”Ur sådana ansikten, döda och levande, sådana spända drag, sådana böjda 

ryggar lösgjorde sig, liksom ur en vikande dimma, det nya landets kontur.”110 

   I Kris så återfinns Malin Forsts sökande efter ett folk vid flera passager, men framförallt i 

ett kapitel där protagonisten funderar över hur man vet vilka man skall kalla sitt folk. Här 

använder hon begreppet ansikte ett flertal gånger, men för Malin tycks det inte, till skillnad 

från Vega Maria, vara i ansiktena hon finner samhörighet: ”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 […] Nej, det är inte ansiktet! Underbara ansikten kan gripa en med sin renhet och 

med sitt skarpt tecknade öde, men de heter alltid 'du', aldrig 'jag'. Däremot, den man finner i 

rollen, han må vara värd ens avsky eller ens beundran […].” Enligt Domellöf betonar Malin 

här att det inte är ansiktena som blir de tecknen som leder mot en gemenskap hon kan 

solidarisera sig med, utan snarare ”obetydliga händelser”: exempelvis blev Malin själv blir 

överraskad över hennes solidaritet med och försvar av några flickors rätt att bära 

sammetsband mot rektor Melling.111 Min avsikt är inte att gå djupare in i en tolkning av denna 

citerade passage, utan vill snarare framhäva likheterna romanerna emellan i användandet av 

begreppet ”ansikten” i förhållande till att ”söka sitt folk”. I sammanhanget är det intressant att 

citera en passage ur Hagar Olssons recension av Kris, där Olsson påstår att det är i Sivs 

ansikte Malin finner vägen till frigörelse: ”I ett ansiktes linjer, ett harmoniskt väsen självklara 

tillit till livet – 'betraktandets och tänkandets heliga hållning av tillit' – läser hon, gripen och 
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svärmiskt hängiven, de hemlighetsfulla tecken som för henne blir frigörelsens alfabet.” 

   Efter ett jämförande av övergripande likheter och även mindre detaljer i romanerna kan anas 

att det här finns en betydande möjlighet till ett direkt intertextuellt samband. Med all säkerhet 

går det i alla fall att konstatera, att död och återuppståndelse och sökandet efter ett folk är 

huvudsakliga inslag i båda verken, och att det även på detaljnivå finns en del likheter: i 

romanerna återfinns passager där begreppet ”ansikten” sätts i samband med olika varianter av 

meningen ”mitt folk”. Alla ovan nämnda faktorer, i synnerhet Boyes betonande av 

samhörighetssökande, död och återuppståndelse i sin recension, gör att möjligheten av en 

direkt påverkan är högst tänkbar.  

 

4:2 Sammanfattning  

I denna uppsats har jag haft två delsyften. Det första var att anlägga ett komparativt och 

tematiskt perspektiv på Kris och Chitambo, och att utifrån tre relevanta infallsvinklar med 

rubrikerna ”Identitet, individualism, kollektivism”, ”Dualism och psykoanalys”, och ”Det 

rituella mönstret”, ta fasta på likheterna mellan verken. Det andra var att utifrån resultatet av 

uppsatsens första del i kombination med recensionsmaterialet undersöka huruvida Karin Boye 

i sitt författande av Kris kan tänkas ha påverkats av Olssons roman. 

   Efter en inledande bakgrund, som innehöll en beskrivning av det sociala klimat som rådde 

vid tiden för romanernas publicering och en kort motivation för jämförelsen av verken, följde 

en kortfattad beskrivning av de båda författarna, och därefter två korta introduktioner till de 

båda romanerna, där jag tog fasta på allmänna likheter i romanernas handling och struktur.  

   Den första analysen: ”Identitet, individualism, kollektivism”, utgick ifrån protagonisternas 

strävande efter en identitet, med delsyftet att undersöka om protagonisternas sökande efter en 

identitet med en inre tyngdpunkt var ett slags lovord till en strikt individualism, eller om det 

fanns utrymme för det kollektiva i syntesen av deras utveckling. Resultatet, som i analysens 

sammanfattning klargjordes, var att protagonisternas utveckling mot en självförankrad 

identitet delar ett antal likheter: deras idealbilder delar samma egenskaper, deras respektive 

självuppgivande förälskelser, där de vänder sitt sökande efter mening i tillvaron till en enda 

människa som slutmål, spelar en viktig roll i utvecklingen som leder fram en identitet baserad 

på en inre tyngdpunkt.  

   Resultatet av delanalysen var att det i syntesen av deras utveckling inte finns utrymme för 

en strikt individualism eller egoism; deras nya självförankrade identiteter utesluter inte alls 

det kollektiva. Istället tycks medvetenheten om deras nya individuella särart vara beroende av 
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det kollektiva, och båda protagonisterna verkar mot slutet av romanen utveckla ett visst mått 

av politiskt medvetande. 

   Analys II, ”Dualism och psykoanalysen” utgick ifrån de båda protagonisternas kluvna inre 

och satte det i samband med djuppsykologins och Freuds syn på själslivet. De inre slitningar 

som Malin och Vega Maria dras med liknar varandra, och motsättningarna i verken är många: 

självuppgivelse mot självhävdande, det statiska mot det dynamiska, för att nämna två 

exempel. I fallet med Kris, är det tydligt att den är skriven med en psykoanalytisk 

medvetenhet, något som bekräftas av Boyes intresse för denna psykologiska inriktning. 

Därefter påvisades att även Chitambo kan läsas med psykoanalytiska glasögon, men att det i 

detta fall inte är lika lätt att konstatera huruvida det är medvetna inslag från Olssons sida eller 

ej. 

   Analys III, ”Det rituella mönstret”, analyserade jag romanernas rituella mönster i primär 

utgångspunkt från en ursprunglig rit från de antika mysteriespelen: agon, kampen, pathos, 

fallet, och slutligen anagnorisis, återuppståndelsen. Det visade sig vara ett mönster som 

karakteriserar de båda protagonisternas utveckling, och i verken finns ett antal explicita 

hänvisningar till just återuppståndelse. Därefter påvisades att återuppståndelsen i båda verken 

beskrivs som ett bländande vitt ljus, ett ljus som också tycks stå i samband med kärlekens 

omformande kraft. 

   Den avslutande analysen, ”Intertextuell analys”, ägnades åt uppsatsens andra delsyfte: att 

undersöka huruvida det finns en möjlighet att Karin Boye i sitt författande av Kris blev 

påverkad av hennes läsning och recenserande av Chitambo. Analysen inleddes med en 

redogörelse av Karin Boyes recension, för att sedan uttyda de tre huvudsakliga dragen i 

romanen som Boye pekar på: döden och återuppståndelsen, sökandet efter ett folk, och att 

romanens emancipation är en del av större helhet, en mystisk utveckling. Sedan 

uppmärksammas, baserat på mina tidigare analyser och även Olssons recension av Kris, att 

dessa huvudsakliga särdrag som Boye pekar på i hög grad är närvarande i hennes egen roman 

som utkom ett år senare.  

   Därefter går analysen in på detaljnivå och jämför de båda författarnas användning av 

begreppet ”ansikte” i förhållande till samhörighetssökande. Det visar sig att detta begrepp 

förekommer i de båda romanerna i samband med sökandet efter ”ett folk”, och dessutom att 

båda författarna använder sig av begreppet i deras recensioner. Till sist, med alla nämnda 

faktorer i åtanke, blir slutsatsen att ett direkt intertextuellt samband mellan Boyes Kris och 

Olssons Chitambo i hög grad är möjligt. 
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