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Inledning 

Skönlitterära framställningar av begär har tagit sig skilda uttryck genom tiderna, allt eftersom 

synen på relationer och könsroller förändrats. Emfasen har ibland legat på närhet, ibland på 

avstånd, och kanske oftast på en spänd växelverkan mellan de två. Efter 1800-talets strikta 

kyskhetsideal följde en vurm för människans hemliga, ocensurerade djup. Detta berodde till viss 

del på psykoanalysens intåg i kulturdebatten, som bar med sig en uppfattning av “kvinnan som 

det primitivare könet, som en naturvarelse, i starkare beroende av undermedvetna drifter och 

delaktig av livets innersta hemligheter”.
1
 

          Detta synsätt växte till sig under 1920- och 30-talen, då primitivistisk sexualromantik och 

mystik fick en framträdande roll i litteraturen med kvinnan som språkrör och symbol för 

människans skugglagda inre. Under denna period skrev Karin Boye majoriteten av sin 

publicerade lyrik, med första diktsamlingen utgiven 1922 och den sista postumt 1941, kort efter 

hennes död. Som författare var Boye aktiv inom den modernistiska rörelsen, som försökte klä 

själen i bilder, toner och ord. Projektet byggde på övertygelsen att det finns okända tillstånd i 

människans inre vrår som inte kan komma till uttryck med hjälp av det vakna, logiska språket – 

men att konstens vokabulär bättre förmår konkretisera abstrakta psykiska förlopp. 

          Under första halvan av 1900-talet formulerades bland annat via modernismen en stark 

kritik mot tidigare ideal av ordnad och sexualfientlig kultur, och litteraturen upplevde ett förhöjt 

erotiskt diktande. Det är dock viktigt att bära i åtanke att det litterära systemet som Boye var 

verksam inom fortfarande bara tillät vissa uttryck för begär, i synnerhet kvinnors. Även om 

mycket av den mest radikala konsten bröt mot sexuella normer och konventioner, präglades 

kulturen i stort av en hårt reglerad heteronormativitet och rigida könsroller. Homosexualitet var 

förbjudet enligt lag fram till 1940-talet, och även efter avkriminaliseringen klassificerades det 

som en sjukdom fram till 1979.
2
 Författaren Agnes von Krusenstjerna väckte exempelvis en 

                                                
1
 Barbro Gustafsson Rosenqvist, Att skapa en ny värld. Samhällssyn, kvinnosyn och djuppsykologi hos Karin Boye 

(Stockholm: Carlsson 1999), s. 136 ff. Den livsdyrkande primitivismen företräds bland annat av D.H. Lawrence i 

Storbritannien och de ”Fem unga” i Sverige, en grupp modernister bestående av Erik Asklund, Josef Kjellgren, Artur 

Lundkvist, Harry Martinson och Gustav Sandgren. Se t. ex deras antologi Fem unga: unglitterär antologi 

(Stockholm: Bonnier 1929). 
2
 Birgitta Svanberg, “Den mörka gåtan: kärlek mellan kvinnor som litterärt motiv”, Nordisk kvinnolitteraturhistoria, 

nordicwomensliterature.net/sv/article/den-mörka-gåtan/. (Inhämtat 10 april 2015.) 
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infekterad, lavinartad debatt med sin roman om lesbisk kärlek, Av samma blod från 1935.
3
 

Samma år publicerade Karin Boye sin sista diktsamling i livet, För trädets skull, som innehåller 

erotiska och normbrytande dikter.
4
  

          Trots det anses Boye vara en harmlös, traditionell poet idag. Många frågar sig hur hennes 

radikala intressen som kritiker och essäist kan stå i sådan motsättning till hennes formellt och 

motiviskt konservativa lyrik.
5
 I sin kartläggning över modern lyrik från samma tidsperiod 

utelämnar litteraturforskaren Kjell Espmark helt Karin Boye med hänvisning till hennes 

beskedliga estetik, “med sin huvudinriktning på reflexion och omedelbar bikt”.
6
 Det är Espmarks 

åsikt, i likhet med många Boyeforskare, att För trädets skull är hennes modernistiska diktverk 

framför andra, men trots det har han vissa förbehåll även när det gäller den samlingen: “Mitt i 

denna påtagliga gestaltning av de förnekade djupen befinner Karin Boye sig ändå på visst avstånd 

från den samtida svenska modernismen. Havsörnarna och grottan tillhör snarare än [sic] äldre 

poesis symbolvärld […]”.
7
  

          Denna äldre, traditionella symbolvärld är starkt influerad av grekisk och nordisk mytologi, 

kristna ideal och naturromantisk lyrik. Ändå ligger Boyes naturskildringar ibland mycket nära 

primitivism och  hennes mytologiska och religiösa inslag blandas med erotisk mystik. I min 

uppsats lyfter jag fram de normbrytande impulser som finns i Karin Boyes diktning, om än på ett 

mer lågmält sätt än hos många av hennes samtida poeter, och därför vill jag problematisera den 

vedertagna uppfattningen att Boye ”upprätthåller den stränga vakthållningen vid gränsen” till 

modernismen.
8
 Det var inte alls ovanligt för modernisterna att liksom Karin Boye gör kombinera 

äldre dikttraditioners element med nya sammanhang – exempelvis att genom en behärskad 

rimbundenhet framhäva ett nytt och explosivt språk eller innehåll.  

 

 

                                                
3
 Birgitta Svanberg, ”Slaget om driften” i Nordisk kvinnolitteraturhistoria, 

http://nordicwomensliterature.net/sv/article/slaget-om-driften/. (Inhämtat 10 april 2015). Romanen Av samma blod 

ingick i Agnes von Krusenstjernas serie om systrarna von Pahlen. För en utförlig studie om von Krusenstjerna, se 

Anna Williams Från verklighetens stränder: Agnes von Krusenstjernas livoch diktning (Stockholm: Bonnier 2013). 
4
 Svanberg påstår att hela samlingen i själva verket är “den erotiska fullbordans poesi”, som är så “djärvt 

modernistisk” att kritiker blev både chockerade och upprörda Se Svanbergs artikel ”Den mörka gåtan”,  Nordisk 

kvinnolitteraturhistoria, http://nordicwomensliterature.net/sv/article/den-mörka-gåtan/. (Inhämtat 10 april 2015).  
5
 T. ex Monica Morén, Ditt namn bland keruberna: En studie i Karin Boyes poetik och poesi (diss. Uppsala 

universitet 2001) och Kjell Espmark, Själen i bild: en huvudlinje i modern svensk poesi (Stockholm: Norstedts 1977). 
6
 Espmark, s. 221.  

7
 Espmark, s. 222.  

8
 Ibid.  

http://nordicwomensliterature.net/sv/article/slaget-om-driften
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Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte med uppsatsen är att utföra en queerteoretisk studie av Karin Boyes lyrik för att lyfta 

fram aspekter som den tidigare forskningen förbigått med tystnad. Särskilt fokuserar jag på 

nattens, naturens och begärets tematiska beröringspunkter. Jag spårar också vilka olika motiv 

som förknippas med dessa teman, med det övergripande syftet att begripliggöra Karin Boyes 

gestaltning av normbrytande strävan och erotiskt begär. Vilken roll spelar natten och naturen som 

platser för diktgestalternas begär? Hur åskådliggörs det normbrytande begäret genom gestalternas 

orientering och rörelser i det lyriska landskapet (i vad jag kallar ”begärslinjer”)? Och slutligen, på 

vilket sätt framställs ett inom dikterna underförstått normativt sammanhang som fastställer 

villkoren för gestalternas normbrytande strävan? 

 

Material  

Mitt källmaterial består av de fyra diktsamlingar Karin Boye gav ut under sitt liv, Moln (1922), 

Gömda land (1924), Härdarna (1927) och För trädets skull (1935), samt den femte postuma 

samlingen, De sju dödssynderna och andra efterlämnade dikter (1941).
9
 Jag har valt dikterna istället 

för Boyes prosa då de tidigare är förhållandevis förbisedda, och ingen tidigare har genomfört en 

queerstudie med helhetsperspektiv på Karin Boyes lyrik. 

 

Metod och teori  

Queerteorin härstammar från genusteorin, och därför har den queera läsarten en del gemensamt 

med den feministiska litteraturforskningen. En gemensam metod är det som kallas 

mothårsläsning, vilket innebär att närläsa en text på jakt efter sprickor och tvetydigheter i den 

heteronormativa och sexistiska grund som litteraturen förutsätts vila på.
10

 Min läsning av Karin 

Boyes lyrik bygger alltså på texten i sig, och genom att avvika från den förhärskande biografiska 

läsningen av Boye hoppas jag hitta nya tolkningsmöjligheter. Kort sagt ser jag i Karin Boye ett 

                                                
9
 De sju dödssynderna och andra efterlämnade dikter är sammanställd av Signe Boye och Hjalmar Gullberg efter 

Karin Boyes död, och vi vet inte vilka dikter hon själv skulle ha valt att ge ut eller i vilken ordning. Då jag inte gör 

några biografiska tolkningar eller inriktar min analys på dikternas kronologiska struktur utgör det inte någon större 

problematik för min uppsats, men det är viktigt att förhålla sig kritisk till urvalet och begrunda sina egna spontana 

antaganden vid läsningen av den postuma samlingen. Detta beror exempelvis på att dikter som handlar om döden 

placerades sist och därför ger intrycket av att de skrevs kort före Boyes bortgång, trots att vissa av dem skrevs redan 

1935. Se Camilla Hammarström, Karin Boye (Stockholm: Natur och Kultur 1997), s. 249. 
10

 Se t. ex förordet till Queera läsningar, red. Katri Kivilaakso, Ann-Sofie Lönngren och Rita Paqvalén (Stockholm: 

Rosenlarv förlag 2012). 
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samlande namn för materialet, men inte som ett psykologiskt enhetligt subjekt som avspeglas i 

hennes litterära verk. Det betyder att jag placerar uppsatsen i en historisk kontext utan att basera 

mina tolkningar på Boyes privatliv eller att jämställa henne med diktjaget.  

          Under drygt tjugo år av författarskap varierades naturligtvis Boyes poesi, och dikterna 

färgas av motsträviga impulser och intryck. Det är inte min avsikt att försöka formulera vad som 

är ”kärnan” i lyriken. Undersökningen går ut på att spåra hur vissa lyriska motiv relaterar till 

begär och normbrott, med förhoppningen att en queerteoretisk läsning kan ge en djupare 

förståelse av den lyriska produktionen i sin helhet. 

  

Skevhet och begärslinjer  

Mitt viktigaste begrepp skevhet använder jag som en samlande beteckning för de former och 

uttryck av begär i dikterna som inte låter sig inordnas i raka led, utan som är krokiga, trotsiga, 

avvikande.
11

 Begreppet hör samman med norskans skjev och engelskans queer, som ofta syftar 

till att problematisera normer och normativitet. Skevbegreppet är, som Maria Margareta 

Österholm säger, ”en variation på queer, en utvidgning, en hybrid. Skevbegreppet handlar om 

heteronormativitet men även andra sorters normer”.
12

 Jag undersöker i huvudsak dikternas 

framställning av erotiskt begär, men också andra typer av normbrytande strävan, eftersom det 

ofta är svårt att skilja dem åt i dikterna. 

          Med normativitet menar jag föreskrivande eller preskriptiva uppfattningar om hur något 

bör vara. I Karin Boyes lyrik tar det sig uttryck som påbjudna och tillåtna sammanhang för 

begäret, som oftast symboliseras av dagens avslöjande ljus, det rationella språkets definitioner 

och kategoriseringar, och olika former av empirisk sinneserfarenhet (som alla verkar för att 

kategorisera och begränsa begäret). Jag förstår normen som det som diktjaget hela tiden 

orienterar sig bort ifrån, utan att för den delen anta att dikterna består av ett homogent 

diktuniversum med sammanhängande normsystem eller följer ett enda enhetligt diktjag. 

                                                
11

 Begreppet skevhet introducerades på svenska i tredje numret av Tidskrift för litteraturvetenskap av 

litteraturvetarna Eva Heggestad, Maria Karlsson och Anna Williams (2005). Se även Maria Margareta Österholm för 

en svensk användning av begreppet i avhandlingen Ett flicklaboratorium i valda bitar. Skeva flickor i svenskspråkig 

prosa från 1980 till 2005 (Stockholm: Rosenlarv förlag 2012).  
12

 Maria Margareta Österholm, “Skrubben – skrivandets skeva utrymmen”, Queera läsningar, s. 307. 
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          Den feministiska, postkoloniala forskaren Sara Ahmed talar i Queer Phenomenology: 

Orientations, Objects, Others om ”lines of desire”.
13

 I sin undersökning tar Ahmed fasta på den 

spatiala implikationen i det engelska begreppet sexual orientation.
14

 Hon argumenterar: ”If 

orientation is a matter of how we reside in space, then sexual orientation might also be a matter of 

residence; of how we inhabit spaces as well as 'who' or 'what' we inhabit spaces with.”
15

 Genom 

att följa givna, upptrampade vägar, menar Ahmed, kan vi gå rakt och utan omvägar. Vi blir 

snabbt bekanta med det normativa landskapet, känner oss hemmastadda i det, vi behöver inte leta 

efter bakgator eller snåriga stigar. Men det innebär också att vägen vi valt exkluderar allting som 

inte finns inom räckhåll för den, och begränsar möjligheten för vad vi kan rikta vårt begär mot. 

Även om jag inte gör anspråk på en identisk förståelse så har jag lånat Ahmeds begrepp i min 

uppsats och översatt det till begärslinjer. Poängen är att kunna begripliggöra begärets rumsliga 

dimensioner i Boyes lyrik, det vill säga diktjagets position och rörelser i förhållande till den inom 

dikterna konstruerade, underförstådda normen. 

          De normativa begärslinjerna bildas alltså genom att vi följer samma linjer som människor i 

vår omgivning, vilket Ahmed kallar ”'alignment', or […] ways of being in line with others”.
16

 Det 

är viktigt att minnas att dessa linjer är socialt konstruerade, och beroende av performativa 

processer: ”They depend on the repetition of norms and conventions, of routes and paths taken, 

but they are also created as an effect of this repetition.”
17

 Normbrott och avvikelser, det jag i min 

uppsats kallar skeva begär, avviker från den utstakade, enkla och uppmuntrade normativa 

riktningen, och blir istället en riktning som viker av och skapar nya sätt att begära.  

  

Tradition och normbrott  

Karin Boyes lyrik är formellt sett karaktäriserad av traditionella diktkonventioner och ett 

konservativt språkbruk.
 
”Ingen interpunkterar ordentligare än hon”, som Margit Abenius 

                                                
13

 Sara Ahmed, Queer Phenomenology: Orientations, Objects, Others (Durham: Duke University Press 2006), s. 19. 

Det är ursprungligen ett landskapsarkitektoniskt begrepp som syftar till att beskriva människors spontana 

rörelsemönster, utöver stadens på förhand dragna linjer (som t. ex asfalterade vägar). 
14

 På svenska översätts sexual orientation till sexuell läggning, som implicerar en placering (hur man är lagd) medan 

orientation  snarare handlar om rörelse eller riktning. I min uppsats syftar jag inte på en statisk sexuell identitet, utan 

rörliga och ospecificerade begär. 
15

 Ahmed, s. 1. Se även Signe Bremers användning av Sara Ahmeds teori och begreppsapparat i avhandlingen 

Kroppslinjer: kön, transsexualism och kropp i berättelser om könskorrigering (Göteborg: Makadam 2011). 
16

 Ahmed, s. 15. 
17

 Ahmed, s. 16.   
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uttryckte det i sin välkända Boyebiografi.
18

 Det innebär bland annat att Karin Boye gärna följer 

en sträng rytm som binder ihop dikterna formellt med slutrim, och hon använder ofta 

allitterationer, upprepningar och dubbelbetoningar. Denna paketering bidrar till en kontrollerad 

förtätning i dikterna, som stegrar sig genom stroferna för att nästan alltid nå någon form av 

vändpunkt eller förlösning i den avslutande strofen. 

          Hennes texter är alltså formellt sett konventionella, men en viktig normbrytande aspekt är 

att Boye genomgående använder sig av ett lyriskt “jag” i sina dikter, som för det mesta tilltalar ett 

obestämt “du”. Det innebär att hon nästan uteslutande utelämnat pronomen i tredje person i 

dikterna, så att diktens gestalter kan läsas som flerkönade eller okönade, och begäret kan förstås 

som riktat åt alla tänkbara (och otänkbara) håll. Heteronormativitet och normer kring kön är 

oftast osynliga i vår litteratur eftersom de omärkbart glider förbi våra blickar. Samtidigt kräver de 

konstanta reproduktioner och bekräftelser för att förbli normativa. Litteratur- och genusvetaren 

Ellen Mortensen fäster sig också vid Boyes lyriska jag och du: “This openness is not present in 

most traditional love poems, where the personal pronouns are usually fixed in correspondence 

with the traditional, heterosexual couple, and do not allow for any substitution.”
19

 När 

heterosexuella och könsspecifika referenser tigs ihjäl genom ett helt lyriskt författarskap skapar 

det i sig en skev diktvärld, vid sidan av en normativ förståelsehorisont.  

          Av det skälet kommer jag att använda hen som könsneutralt pronomen när jag talar om 

dikternas gestalter, utom i de fall där dikten själv på något sätt markerar könstillhörighet 

(exempelvis dikten ”Från en stygg flicka”, vars rubrik antyder diktjagets kön). Det saknas även 

för det mesta könade beskrivningar av kroppar, även om många biografiskt lagda forskare gärna 

läser in eufemismer för kvinnokroppar i dikternas naturbeskrivningar. Dessa växtliga partier finns 

det gott om: liksom övriga modernister använder Boye naturbesjälningar för att spegla diktjagets 

begär, med det kanske mest berömda exemplet ”Ja visst gör det ont”, där Boye beskriver hur 

ängsliga vårknoppar brister ut i blomster.
20

  

          Jag läser, precis som den biografiska forskningen, naturen som symbolisk för eller 

parallelliserande diktjagets begär, men eftersom min läsart går ut på en textnära analys utan något 

biografiskt perspektiv är det inte möjligt att påstå att diktjaget har specifika könsmässiga 

                                                
18

 Margit Abenius, Drabbad av renhet. En bok om Karin Boyes liv och diktning (Stockholm: Bonnier 1950), s. 65. 
19

 Ellen Mortensen, “All That is Nameless and New: Exploring Queer Paths in Karin Boye’s Poetry”, Scandinavica, 

volym 40, nr 1 (New York: Academic Press 2001). 
20

 Karin Boye, ”Ja visst gör det ont”, För trädets skull (Stockholm: Bonnier 1935). 
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egenskaper utanför Boyes ordval eller att det syftar på en specifikt kvinnlig kropp. Uppdelningen 

mellan kvinnligt och manligt förutsätter kroppar, och aktiviteter utanför kropparna som är 

maskulint respektive feminint kodade. Det betyder att jag inte läser diktgestalternas kroppar som 

könade om inte dikten själv specificerar dem som könade, eftersom de inte kan ha en kropp 

utanför diktens ord (och ibland saknar de dessutom uttryckligen en mänsklig kropp, exempelvis i 

dikten ”Elementarandar”)
21

. När jag uttalar mig om femininitet spårar jag därför motiv och 

symboler som idéhistoriskt eller intertextuellt förstås som feminina, utan att försöka härleda det 

till en kroppslig kvinnlighet.  

 

Tidigare forskning  

Till de arbeten om Karin Boye som varit mest inflytelserika hör Margit Abenius omfattande verk 

från 1950, Drabbad av renhet. En bok om Karin Boyes liv och diktning. Abenius biografi är den 

främsta som funnits till hands de senaste 65 åren.
22

 Camilla Hammarström diskuterar det 

problematiska med detta: “Att polemisera mot Margit Abenius blir nästan en nödvändighet för 

varje skribent som sysselsätter sig med Karin Boye eftersom hennes Boyebild varit så 

förhärskande och samtidigt så personligt färgad och affektladdad.”
23

  

          Trots att senare forskning i hög grad kritiserar Abenius tycks personkulten kring Karin 

Boye vara svår att skaka av. Även de som kritiserar det anekdotiska förhållningssättet uppehåller 

sig gärna vid pikanta eller sensationalistiska detaljer kring Boyes privatliv, och en del tycks 

tvingade till biografiska läsningar genom sin önskan att framställa författaren som en mer 

nyanserad, politiskt radikal eller estetiskt medveten person än Abenius gav uttryck för. Bland de 

största verken är Gunilla Domellöfs I oss är en mångfald levande. Karin Boye som kritiker och 

prosamodernist (1986).
24

 Domellöf går i hård polemik mot Abenius framställning av författaren, 

men de delar samma anspråk på att skildra Boye biografiskt (som privatperson, i Abenius fall, 

och som offentlig person, i Domellöfs). Paulina Helgeson belyser hur mycket av 

                                                
21

 Karin Boye, ”Elementarandar”, Gömda land (Stockholm: Bonnier 1924). 
22

 Litteraturvetaren Johan Svedjedal är dock i färd med en kommande biografi om Karin Boye. 
23

 Hammarström, Karin Boye, s. 9.   
24

 Domellöf, Gunilla, I oss är en mångfald levande. Karin Boye som kritiker och prosamodernist (diss. Umeå 

universitet 1986). 
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Boyeforskningen som uppehåller sig vid personen Karin Boye samtidigt som den försöker 

förminska, neutralisera eller osynliggöra hennes sexuella normbrott och politiska sprängkraft.
25

  

          Ett arbete som varit särskilt värdefullt för mig är Camilla Hammarströms monografi Karin 

Boye (1997). Det är ett översiktsverk om Boyes författarskap, symbolvärld och idéhistoriska 

sammanhang, vilket jag har haft stor nytta av. Detsamma gäller Birgitta Svanbergs artiklar om 

Boye i Nordisk kvinnolitteraturhistoria.
26

 Både Hammarström och Svanberg förankrar dock sina 

lyriktolkningar i Boyes privatliv.  

          Detsamma gäller forskningen med psykoanalytisk inriktning, även om denna har kartlagt 

Boyes återkommande motiv och symboler, vilket har fördjupat mina egna tolkningar. Det gäller i 

synnerhet Barbro Gustafsson Rosenqvists avhandling Att skapa en ny värld. Samhällssyn, 

kvinnosyn och djuppsykologi hos Karin Boye (1999) och Monica Moréns Ditt namn bland 

keruberna: En studie i Karin Boyes poetik och poesi (2001).
27

 En rad forskare har även skrivit om 

Boyes modernistiska projekt i egenskap av romanförfattare.
28

 I anslutning till detta har ett fåtal 

avhandlingar med queerperspektiv dykt upp. Eftersom dessa texter befinner sig nära min egen 

teoretiska hemvist har det varit nyttigt att ta del av deras olika perspektiv och frågeställningar, 

men då de riktar in sig på Boyes romaner är utbytet begränsat.
29

  

                                                
25

 Se Helgesons artikel “Karin Boye: Posthumous Excuses” publicerad i Scandinavica, volym 40, nr 1 (New York: 

Academic Press 2001).  
26

 Svanberg, “Det som brister, det som stänger” och “Den mörka gåtan”. Se även Svanbergs “Längtan efter 

moderliga män. Könsrollsattityder hos Karin Boye” i Könsroller i litteraturen från antiken till 1960-talet, red Karin 

Westman Berg (Stockholm: Prisma 1968) och “‘Vill möta livet vapenlös’: genusmönstret hos Karin Boye. Tema de 

unga och psykoanalysen” i Parnass (2005). 
27

 Andra psykoanalytiska lyriktolkningar av Boye hittas b. la. hos Gunnar Tideström i Lyrisk tidsspegel (Lund: CWK 

Gleerups 1947) och Alf Kjellén, Diktaren och havet. Drift- och drömsymbolik i svenskspråkig lyrik 1880-1940 

(Stockholm: Almqvist & Wicksell 1957). Jag rekommenderar även  Ilze Gertenbachs artikel om jungianska 

arketyper i “The Magnetism of the Ocean” (original: Die aantrekkingskrag van die see), Journal of Literary 

Criticism, Comparative Linguistics and Literary Studies, vol 29, nr 3 (Potchefstroom: Bureau for Scholarly Journals 
2008); samt artikeln “Ripeness is All: A study of Karin Boye’s poetry” av Richard B. Vowles i Bulletin of the 

American-Swedish Institute vol 7, nr 1 (Minneapolis: The American-Swedish Institute 1952). 
28

 Exempelvis Margareta Garpes kapitel “Karin Boye” i Författarnas litteraturhistoria 3, red. Lars Ardelius och 

Gunnar Rydström (Stockholm: Författarförlaget 1978) eller Anders Palms kapitel “Karin Boye – sköldmö och 

stjärneväsen” i Den svenska litteraturen: Modernister och arbetsdiktare 1930-1950, red. Lars Lönnroth och Sven 

Delblanc (Stockholm: Albert Bonniers förlag 1989). 
29

 Främst Liv Saga Bergdahls avhandling Kärleken utan namn: identitet och (o)synlighet i svenska lesbiska romaner 

(diss. Umeå universitet 2010), och Caroline Haux Framkallning: skrift, konsumtion och sexualitet i Karin Boyes 

Astarte och Henry Parlands Sönder (Göteborg: Makadam 2013). Helena Forsås-Scott behandlar besläktade teman i 

“‘Reading and writing our own tongue’: the examples of Elin Wägner and Karin Boye”, Women’s Studies 

International Forum nr 9 (Oxford: Pergamon 1986). 
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          En annan text som står teoretiskt nära min undersökning är Ellen Mortensens “All That is 

Nameless and New: Exploring Queer Paths in Karin Boye’s Poetry” i tidskriften Scandinavica. 

Mortensens queerteoretiska tillämpning på lyriken inskränker sig dock till ett par av Boyes dikter, 

och hon väljer att spåra lesbiska tendenser i dikterna med det explicita grundantagandet att alla 

dikternas gestalter är kvinnor.
30

 Därmed saknar artikeln relevans för min textförankrade läsning.  

          Jag vill uppmärksamma att även då biografiska undersökningar skiljer sig avsevärt från 

min egen finns det vissa överlappningar mellan perspektiven, eftersom också biografer tenderar 

att läsa Karin Boye mothårs på jakt efter ”queera läckage” eller små vinkar till de invigda som 

författaren kan tänkas ha smugit in. Därför har jag läst majoriteten av den tidigare forskningen 

med stor behållning, och ser inte min undersökning som korrigerande utan kompletterande och 

utvidgande. 

 

 

Natten 

”... då alla sinnen domna / själens skärpta ögon se” 

Ola Hansson, Notturno 

 

Sinnenas bortdomning 

Karin Boye är långt ifrån den första poeten som nyttjat natten som rum för erotiskt begär. 

Mörkrets och skymningens litterära historia är lång och nära besläktad med uppfattningar om det 

förbjudna, dolda och grumliga, som den tid då dagslivets rigida gränser löses upp och en mera 

drömsk tillvaro tar vid. Under det tidiga 1900-talet blev natten ett populärt tema i konst och 

litteratur, som ett tankfullt och känslosamt mellantillstånd, en dunkel värld bortom vardagen.
31

 

Tanken kan spåras i kristen mystik, psykoanalytiska drömtolkningar och utgör inte minst ett 

utrymme för det avvikande, hemlighållna och ljusskygga att ta plats i lyriken, långt borta från 

dagens sorl och fördömande blickar. Begäret är så förknippat med mörkrets inbrott i dikterna att 

det ena närmast blir en markör för det andra. 

                                                
30 Mortensen, s. 52. 
31

 I Novalis diktsvit “Hymnen an die Nacht” [1800] (Hannover: Banas & Dette 1923) förenas exempelvis många av 

Boyes troper: natten som tröstande modersgestalt, sömnen som besläktad med döden, och natten som länken till det 

himmelska och gränslösa. Kvällen och natten ser vi också som centrala motiv i Karl Nordströms och Edvard Munchs 

konst. I “Preludium”, tryckt i Boyes första novellsamling Uppgörelser 1934,  står det att läsa: “Skymningen är inte 

riktigt vaken verklighet. Det är en övergångsform till drömmen, där vad som helst kan hända”.  
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          Natten introduceras tidigt i Karin Boyes lyrik, redan i början av samlingen Moln (1922). I 

dikten ”Nattskärran” möter vi en lågtflygande, nattaktiv fågel vars vingar ”tyckas bundna vid 

jorden, / tyngda av stoff och mull”.
32

 Den drömska, nattliga stämningen sätts redan i diktens 

inledande rader i en besjälad och beslöjad natur: ”Halvvaken ruvar sommarnatten / stilla på 

drömmar, dem ingen vet.”  

          Trots att skärran upplever sig motvilligt dragen mot marken och ”svävar lågt för sin låghets 

skull” så längtar den upp till den gränslösa natthimlen: ”Ingen kan längta så / mot det fjärran / 

som skärran”. Det fjärran återvänder ständigt i Boyes lyrik som ett obegripligt, mystiskt högre 

som gestalterna sträcker sig mot: begärslinjen går uppåt. Natten återkommer också regelbundet 

genom alla samlingarna, och uppträder gärna tillsammans med liknande fenomen som sömn, 

drömmar och rymd. Det senare är ofta en ren synonym till den svarta, oändliga natthimlen, som i 

”Nattskärran” eller i dikten “Vinternatt” där diktjaget är fylld av ”en bister törst / till 

vinterrymden”.
33

 Andra nattliga motiv i dikterna är skuggor, blekhet och dimma (som precis som 

natten suddar ut alla konturer och gör att tingen sammanblandas) och döden (som en förlängd 

sömn, och ett absolut sätt att lämna sin sinnliga kropp). Trots att detta är en rad olika fenomen är 

det ofta lönlöst att skilja dem åt.  

          Det är om natten som Karin Boyes diktjag ligger vakna med kropparna bultande av begär. 

Inte sällan lider de av längtansfull sömnlöshet, som får nattens funktioner att framträda 

dubbelexponerade för läsaren, som det samtidigt mest diffusa och mest klara. I ”Från en stygg 

flicka” uttalar diktjaget en fräck önskan att det tilltalade duet ”ligger vaken som jag”, eftersom 

det innebär att den som får henne att vrida sig sömnlöst och känna sig ”lustigt glad och rörd / och 

yr och ängslig och mycket störd” skulle besvara hennes känslor.
34 

Det är också i natten som ett 

trånande diktjag går omkring och fryser i den långa diktsviten ”Tillägnan”.
35

 Hen vill ”se två 

fönster på gavel lysa”, och det är inte en slump att hen har hamnat just på den gatan: “Den som 

bor där inne är mig mycket kär. / Jag blir sjuk i hjärtat, när det lyser där”. Faktumet att fönstret 

lyser upprepas tre gånger i dikten, vilket förstärker intrycket av det slukande mörker som omger 

jaget och som får den älskades hem att framträda i skarp relief. 

                                                
32

 Karin Boye, ”Nattskärran”, Moln (Stockholm: Albert Bonniers förlag 1922). 
33

 Boye, ”Vinternatt”, Moln. 
34

 Karin Boye, ”Från en stygg flicka”, Härdarna (Stockholm: Albert Bonniers förlag 1927). 
35

 Boye, ”Tillägnan”, nr 14, Härdarna.  



11 

 

          Ibland är natten synonym med den djupa drömmen som leder diktjaget till insikter och för 

begäret i nya gränslösa riktningar. Enligt Gustafsson Rosenqvist förknippar Boye nattliga motiv 

med ”outgrundliga krafter inom människan”.
36

 Sömnens magiska effekter blir tydligt i dikten 

“Uppvaknande” där ett nyförälskat diktjag genomgått en djup natt av längtan: “Nyvaknad ser jag 

verklighet, / där dov dröm nyss tyngde mig”.
37

 Känslorna för den som jaget åtrår stiger “ur 

djupen”, och “skälvande, skälvande / lyss det och tiger”. Tystnaden, den avdomnade hörseln, 

återvänder genomgående som det som öppnar diktjaget för nya erfarenheter.  

          Ibland är istället natten en tid för begäret att kristalliseras och koncentreras efter den tröga, 

tunga dagen. I ”Tillägnan” vaknar diktjaget på natten “av en hemlig värk” och minns varje ord, 

varje tonfall och ögonkast från den älskade, medan dagen står för det dova: “Min dag är grå av 

mig och mitt, / som grumlar min gestalt. / Men spegelklar är nattens värld, / där du är allt, allt.”
38

 

Nattens mörker blir, istället för en fördunklande dimma, en klar och reflexiv projektionsyta som 

kastar ut en spegling av diktjagets begär över tingen. Det finns inga föremål att närma sig eller ta 

avstånd ifrån, och begärslinjen riktar sig åt alla håll samtidigt, eftersom allting påminner om den 

diktjaget älskar. 

          Också en annan dikt ur samma svit utspelar sig nattetid, där natten tvingar jaget att tänka på 

den älskade, som hen annars försöker undvika: “Mitt sinne sluts i ett fruset tvång, / och tanken 

krymper allt trängre”.
39

 Frusenheten hos diktjaget speglas av och läcker ut i resten av naturen: 

“stelnat är Fyris flöde” och resten av jorden “är lam och himlen blind”. Inte bara jaget utan också 

hela omgivningen domnar, stelnar och bleknar. Nattbegäret suddar ut konturer hos olika ting i 

synfältet, medför en reflekterande tysthet, och trubbar av jagets sinnesorgan tills bara begäret 

kvarstår. Samma funktion framträder i “Trollbunden”, där diktjaget står “dödstung”, “som i 

drömmar” av sitt starka och hemliga begär, då hens “tanke somnar” och “hjärtat domnar”.
40

 

          I dikten ”I mörkret” ligger jaget vaken och lyssnar på klockorna som dånar utanför, “med 

långa, tunga, jämna slag, / som mörkrets djupa andetag. // De dövar allt och söver allt / och löser 

tingens dimgestalt / i långa, tunga, jämna dån, / som tanken aldrig lossnar från”.
41

 Tunga vokaler 

som å och u ljudhärmar klockans ekande dån, och de tre adjektiven kommer dessutom (med 

                                                
36

 Gustafsson Rosenqvist, s. 205.  
37

 Boye, ”Uppvaknande”, Moln. 
38

 Boye, ”Tillägnan”, nr 4, Härdarna. 
39

 Boye, ”Tillägnan”, nr 13, Härdarna. 
40

 Boye, ”Trollbunden”, Moln. 
41

 Boye, ”I mörkret”, Härdarna. Dubbla snedstrecken har jag använt för att indikera blankrad i dikten. 
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kommatecknets avgränsning och upprepningen) i en jämn, hypnotisk rytm som förstärker känslan 

av den dova, drömska atmosfären och tingens isärglidande till ett oskiljaktigt dis. 

          En liknande effekt finner vi också i “Den okända”.
42

 I den här dikten är tilltalet svårtolkat, 

och det är svårt att veta om det rör sig om en verklig person eller något metafysiskt och 

gudomligt. Jaget tycks vända sig till Natten själv (“ditt namn är natt”) samtidigt som denna 

nattliga gestalt påstås vara diktjagets “syster och mor, du och jag och ej jag”. Den personifierade 

natten är både föremål för begäret och en del av diktjaget, i en svårbegriplig och sammansmält 

form. Återigen är sinnesdomningen central, och varje strof i dikten alternerar mellan att beskriva 

olika utslocknade sinnen. Redan på första raden får vi veta av diktjaget att hen ”aldrig sett” den 

som tilltalas, och att hen ”bidar i tystnad”. Natten beskrivs i följande strof som en ”gåta skum”, 

alltså diffus och oskönjbar, som något diktjaget bara kan ana (alltså inte uppleva fullt ut med sina 

empiriska sinnen). Därtill är natten själv ”blind / och ljudlöst stum”. I tredje strofen vet natten 

”fasors djup, som jag ej sett”, och i den sista upplever dikten en stegring, då jaget ”tigande gömt 

hos dig mitt sår / och värkt bland törne, till själen var tom”. Trots att synen och hörseln slocknar 

ut gradvis genom hela dikten förblir känselsinnet starkt, och redan första raden i dikten beskriver 

nattens ”läkande hand” (som inte syns, men alltså känns). Samma hand sträcks tröstande ut mot 

diktjaget efter själens smärtsamma urladdning och ger hela mötet ett förlösande slut: ”I mörkret 

rörde du törnet – det sprang / i vildrosblom”. 

          Dikten ”Du är min själs uppståndelse” gavs ut i Karin Boyes postuma samling.
43

 Även om 

den till skillnad från mina tidigare exempel inte nämner natten specifikt så formulerar den på ett 

tydligt sätt sinnenas bortdomning och jagets strävan efter sammanblandning med det begärda. 

Första strofen redogör hur jaget vaknat upp ”till verklighetsextas” tack vare duet. Det är just 

genom att sinnena slocknar som jaget förmått sitt extatiska uppvaknande, då ögonen ”domnande 

förnimmer / hur alla färger flammar ut / i drucket skimmer”.  

          Det finns en bitterljuv aspekt i Boyes kärleksdikter som blir tydlig här: ”mina sinnens 

hunger, / som hetsar mig och jagar / blir därför att en gäller dig / ett jubel alla dagar”. Jagets 

påträngande känslor av hunger är inte jubelvärda i sig – det är eftersom de gäller just detta du 

som de styrker jaget. Begäret ger diktjaget kraften ”att vänta och att handla”, att vara både passiv 

och aktiv på samma gång. Traditionellt förstås det som en feminin respektive maskulin egenskap, 

                                                
42

 Boye, ”Den okända”, Gömda land. 
43

 Karin Boye, ”Du är min själs uppståndelse”, De sju dödssynderna och andra efterlämnade dikter (Stockholm: 

Albert Bonniers förlag 1941). 
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och därmed som två dikotomiskt särskilda beteenden, men här sammanblandas de vilket 

ytterligare försvårar könsbestämningen hos jaget. 

          I diktens sista strof förtätas språket till korta, kärnfulla satser (jämfört med exempelvis den 

inledande strofen, vars åtta rader består av en och samma mening). Strofen beskriver tydligt 

diktjagets begär i Karin Boyes typiska vägmetaforer: ”Du gör mig hel. / Ur mitt förgångna samlar 

sig / var tåga och minsta del. / På hundra skilda vägar / har jag vandrat och trevat. / Nu möts de. 

Fram mot dig / har jag levat”. Trevandet innebär att diktjagets sökande begär är en okunnig och 

öppen attityd – när vi inte kan använda empiriska sinnen som synen och hörseln, som är 

premierade i vetenskaplig idétradition, blir det möjligt att närma sig föremålet för begäret på 

andra sätt, att snarare känna än förstå.
44

 De hundra skilda linjer som begäret har tagit har 

tillsammans lett fram till duet och diktjagets upplevelse av förening och fullbordan.
  

          Gemensamt för de nattliga motiven är att de utgör en världsutvidgande effekt på diktjaget, 

genom att de släcker hens erfarande sinnen – allt tystnar och förmörkas, skuggor upplöser tingens 

och kropparnas gränser och normens definitioner går bort. Natten öppnar därmed diktjaget för en 

ny typ av erfarenhet än den vakna kunskapssökande, och för nya rörelsemönster och 

begärslinjer.
45 

 

Döden som fördjupad sömn 

Som jag har nämnt förekommer andra motiv som fyller liknande funktioner som natten. I sin 

mest extrema form gäller det dödsmotivet, som en slags mutation eller förtätad form av 

sömnen.
46

 Döden är också ett slutgiltigt sätt att lämna den sinneserfarande kroppen och närma sig 

det okända och obegripliga fjärran som jaget längtar till: en skev tillvaro som ligger placerad 

                                                
44

 Se t. ex Martin Jay, Downcast Eyes: The Denigration of Vision in Twentieth-Century French Thought (Berkeley: 

University of California Press 1993). 
45

 För fler exempel på nattmotiv hos Karin Boye se ”Aftonbön”, ”Önskenatt”, ”Portarna” och ”Räddad” ur Moln; 

”Elementarandar”, ”Stjärnorna”, ”Till en diktare”, ”Kvällstilla”, ”Några hjärtan är skatter”, ”Ikväll har himlen ingen 

skrud”, ”Vandraren”, ”Till en vän”, ”Sånger om ödet” och ”Trädet” ur Gömda land; ”Tillägnan” (nr 0, 4, 6 och 

12),”Till skuggan av en verklighet”, ”Till någon mycket ung”, ”Världen är drömd”, ”Stjärnan” och ”Världens hjärta”  

ur Härdarna; ”Kunde jag följa dig”, ”Evighet” ur För trädets skull;  ”De sju dödssynderna”, ”Var tyst. Ha tillit”, ”Jul 

1939”, ”Straffängeln talar”, ”Din röst…”, och ”Linköpings domkyrka” ur De sju dödssynderna och andra 

efterlämnade dikter. 
46

 Redan i Boyes barndomsdikter finns nattens motiv i kombination med varandra. Flera av dikterna finns återgivna i 

sin helhet i Camilla Hammarströms Karin Boye, och Hammarström betonar att “det finns intressanta paralleller 

mellan Karin Boyes barnlyrik och den lyrik hon kom att skriva som vuxen”, s. 22. Hammarström skriver även: “I 

några av dikterna beskrivs döden, eller [...] sömnen, som en befrielse”, s. 21.  
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bortom och bakom diktjagets vakna vardag. Också för detta finner vi exempel i ”Tillägnan”.
47

 

Den som tilltalas och begärs liknas vid döden: ”Jag tror att döden är som du / hög och blek och 

rak som du”. Med begäret följer återigen bortdomning: “Alla livets krafter har du dövat, / sövt i 

sorgsen dvala in”.  

          Den dubbla betydelsen av ”döden”, både som gestalt och fenomen, innebär en 

sammansmältning mellan diktjaget och diktduet. Formuleringen “[m]en jag älskar dig, min död” 

innebär att den tilltalade som dels är döden som gestalt (med kroppsliga attribut, “hög och blek 

och rak”), också på samma gång är diktjagets egen död och utplåning (”min död”). Genom att 

sakta förtvina blir diktjaget del av döden, och därmed del av den begärda personen till både kropp 

och sinne: “Du är döden. Jag är din, / handen din och hågen din”. Döendet är en process av 

förening med det som jaget begär.  

          Själva poängen med nattens upplösning och domnande tycks vara sammansmältningen 

med det andra, att uppgå i det som diktjaget begär. Detta är ofta på en personlig nivå, där jaget 

vill bli en del av en annan individs konkreta kropp, och ibland på en metafysisk, mystisk och 

religiös nivå (vilket jag kommer in mer på i nästa avsnitt).
48

  

          Det tidigare förekommer på flera ställen i ”Tillägnan”: “Det finns en dödens lycka, en 

undergångens lycka, som bara en kan räcka / min törstande mun”.
49

 Skuggan av den begärda 

personen “växer omkring mig”, och diktjaget vill ha detta berörande mörker framför sina vakna 

sinnen och sin enskilda, avskilda identitet: “Jag vill ge syn och liv / för din själ och din famn”. 

Det är lika aktuellt i nästföljande dikt: “Jag vill dö på din tröskel här”, följt av: “Nu har natten liv, 

nu har rymden makt”, och “den svindel av jubel, som sveper mig in / den är dödens andedräkt”.
50

 

Jublet, som är en av Karin Boyes främsta symboler för den erotiska extasen, har döden i 

kölvattnet. 

          Trots den makabra emfasen på död och undergång är det oftast tydligt att jagets upplösning 

rör sig om en sorts pånyttfödelse, snarare än total utplåning. I “Till sömnen” beskriver diktjaget 

“Nattens dop av djupet, / du, i vars flöden / anden tror sig snudda vid / det hav som kallas 

döden”.
51

 Men det är i själva verket livets, inte dödens, hav som natten för oss till: “livets 

bävansvärda / bortanför…” Det nattliga djupet dit jaget nedstiger ligger skevt placerat, bortanför 

                                                
47

 Boye, ”Tillägnan”, nr 5, Härdarna. 
48

 Särskilt tydliga är också Boyes valfrändsdikter, som är tolkningar av bland annat Rilkes och Goethes lyrik. 
49

 Boye, ”Tillägnan”, nr 11, Härdarna. 
50

 Boye, ”Tillägnan”, nr 12, Härdarna. 
51

 Boye, ”Till sömnen”, Gömda land. 
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livet och dagen. Detta beskrivs i en för Boye typisk undervatten- och rotmetaforik, där jaget 

stiger ner i “det underjordiska / dimmiga vattnet” som “osett sköljer / vårt dagslivs rötter”. Denna 

dödsliknande, skeva sömn är alltså nödvändig för pånyttfödelsen till en fullständig 

begärsutlevelse: “Död, som ger livet”.
52

 

 

Den religiösa mystiken 

Det finns en underström i kristen idétradition mellan erotik och andlig mystik, trots att vi kanske 

ofta brukar förstå kristendomen som kroppsfientlig och erotiken som ett kroppsnära fenomen.
53

 

Karin Boyes religiösa dikter har också flera erotiskt laddade bilder och motiv, och vice versa. 

Framförallt verkar diktjaget ha samma attityd till sitt begär oavsett om det rör sig om en erotisk 

eller religiös känsla, och eftersom diktgestalterna mestadels har könsneutrala pronomen utan 

explicit könskodade egenskaper blir det ibland tvetydigt om det tilltalade duet är en älskare eller 

en frälsare. I sin avhandling om medeltida mystik skriver Jonna Bornemark: “Relationen till det 

gudomliga kan inte vara en kunskapsrelation med det gudomliga som objekt. Istället har det ofta 

formulerats som en kärleksrelation som förbinder det gudomliga och den troende.”
 54

 

          Denna kärlek beskrivs historiskt i kroppsliga, sinnliga och stundvis erotiska termer, i 

synnerhet av kvinnor som oftast utestängs från en mer empiriskt vetenskaplig attityd. Det innebär 

att ”[d]är en objektiverande kunskap inte längre räcker till träder andra sätt att relatera till det 

radikalt främmande fram”, exempelvis “troende, älskande och erotiska” förhållningssätt, intill 

”den traditionella kunskapens gräns”.
55

 Sinnena är det sätt som diktjaget (från positionen i sin 

kropp) kan uppleva och nå fram till det högre som hen strävar mot, men det är också sinnena som 

måste slockna ut innan hen kan uppgå i det. Istället måste jaget öppna sig själv och upplösa sin 

egen kropp, genom just troende och erotiska attityder, för att smälta samman med omgivningen, 

som redan på många sätt är förlängningar eller speglingar av jagets begär. 

                                                
52

 För andra dikter av Karin Boye där dödsmotivet förekommer, se ”Moln” och ”Förklaring” ur Moln; ”Stjärnorna”, 

”Den stora skaran”, ”Önskan” och ”Sköldmön” ur Gömda land; ”Tillägnan” nr 3, ”Gräsets sång” och ”Fördärvaren” 

ur Härdarna; ”Valborgsnatt” ur För trädets skull, ”De sju dödssynderna”, ”Träden”, ”Hur kan förtröstan leva?”, ”De 

lugna stegen bakom” och ”På botten av tingen” ur De sju dödssynderna och andra efterlämnade dikter. 
53

 Ola Sigurdsons Himmelska kroppar: inkarnation, blick, kroppslighet (Göteborg: Daidalos 2006) genomför ett 

inventarium av kroppens centrala funktion i kristen idétradition. 
54

 Jonna Bornemark, Kunskapens gräns, gränsens vetande. En fenomenologisk undersökning av transcendens och 

kroppslighet (diss. Södertörns högskola 2009), s. 16. 
55

 Bornemark, s. 15. 
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          Boyes lyriska andlighet består av kristna, mytologiska, filosofiska och buddhistiska 

influenser som vävs in i synen på det obegripliga högre. Det är en religiös mystik snarare än en 

traditionell konfessionell tro. Diktjaget i Boyes lyrik betonar ständigt att hen inte fullt ut kan 

förstå det fjärran som hen strävar mot, att det är obeskrivligt – men beskriver det ändå så mycket 

att läsaren förstår dess vidd med hjälp av spatiala metaforer. Det beskrivs bland annat som stort, 

vitt, utvidgat och utan placering. Detta framträder tydligt i “En buddhistisk fantasi”, där diktjaget 

står vid den kända världens ände och tittar ut över det som finns utanför: “högt i dess portvalv 

står jag här / och vad jag ser är ändlöst stort / och ingen syn så ändlös är”.
56

 Denna ändlöshet är 

alltså för stor för att ta in med synsinnet. Det går inte att göra till föremål för kunskap: “Hur djupt 

jag ser, hur långt jag ser / min blick får ej det minsta stöd. / Allt vad jag vet finns där ej mer”.  

          Diktjaget är obekant i omgivningen, och allting saknar kontur och konsistens. Strävan efter 

det bortomvärldsliga och gränslösa högre får en klar definition i dikten, även om det bara är en 

antydd och negativ beskrivning utifrån vad det inte är. I detta mystiska tillstånd saknas den kända 

världens dikotomier mellan tingen, här finns “ej stort, ej smått – ej liv, ej död”. Detta är en typisk 

modernistisk inställning till det lyriska, irrationella språkets normbrytande potential, det Boye 

själv kallade ”symbolspråket” eller verkets egen interna ”underjordiska betydelsevärld […] 

innanför det logiska”.
57

 

          Idén om den skeva begärslinjen blir märkbart bokstavlig i dikten när jaget vill ta ett “steg 

på spårlös stig”. Det är en paradoxal bild av en väg som är samtidigt upptrampad (som en stig) 

och otrampad (då den är spårlös). Jaget avviker från den utstakade, bekanta normativa linjen och 

rör sig mot det främmande och gränslösa. 

          ”Nattens djupa violoncell” ger en lite annorlunda bild av religiös mystik som för tankarna 

till Edith Södergrans diktjag som rymdvandrar genom kosmos.
58

 Den har ofta lästs som ett 

erotiskt möte, och beskriver en violoncell som ”slungar sitt mörka jubel ut över vidderna”. Detta 

nattliga, förmänskligande instrument tränger igenom världen i en ohämmad och explosiv 

begärslinje. Resultatet av detta är att “tingens töckenbilder löser sin form / i floder av kosmiskt 

ljus”. Detta mystiska möte mellan musiktonerna och rymdens ”nattblå evighet” når sin mest 

extatiska förtätning i den uppbrutna raden: ”Du! Du! Du!” Precis som tidigare sker det bortom 

                                                
56

 Boye, ”En buddhistisk fantasi”, Moln. 
57

 Boyes essä ”Språket bortom logiken” i tidskriften Spektrum nr 6 (Stockholm: Spektrum 1932). 
58

 Boye, ”Nattens djupa violoncell”, För trädets skull. 
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vetskapen och urskillnaden, när allting är formlöst och sublimt, en ”svävande, svindlande 

drömmars dröm” och diktjaget befinner sig på okänd mark, ”långt östan om allt jag vet”. 

          Natten här är märkbart upplyst. Genomskinligheten eller färglösheten återkommer ibland 

för att beskriva nattens kulör istället för mörkret, i synnerhet i de religiöst färgade dikterna. Boye 

kontrasterar ofta mörker och ljus i sina dikter. Som Margit Abenius uttryckte det: “Karin Boyes 

[färger] är stjärnglansen och det molnmörka, blåsvarta – det vill säga vit och svart 

levandegjorda”
59

. Detta grepp är Boye knappast ensam om, men något centralt i Abenius citat är 

att inte bara det svarta molnmörka hör till natten, utan också vithetens stjärnglans. Redan i Moln 

ser vi den vita, upplysta natten, när nattskärran längtar upp till himlen som den aldrig lyckas nå, 

och betraktar “en skymningshimmels / bleka oändlighet. / Stjärnorna vitare bli”. 

           Vi ser det också i ”Liliths sång”.
60

 Liksom tidigare är det skeva begäret intimt 

sammanbundet med natten. I diktens första rader får vi veta att vi befinner oss i mörkret: 

”Molnen hänger tunga, / mognar i ljumma mörkret, där de göms”. Natten och mörkret 

återkommer sedan i varje strof: i den första beskrivs regnmolnen som ”nattblåa druvor”, i andra 

strofen faller regnet ”i dödstyst natt”, och så vidare. 

           Hela första strofen handlar om molnens organiska mognande och den växande, trängande 

rörelsen mot utbrottet. Begäret att spricka ut i regn är inte bara omgärdat av mörker utan också ett 

visst hemlighållande, eftersom molnen ”göms” i mörkret och regnet ska falla ”tyst över jorden”. 

Att de är tunga av både ”Djupets vin” och av en ”hemlig makt” ger en mystisk, religiös stämning 

till dikten. Läsarens upplevelse av molnens tyngd ökar sedan gradvis, genom att ordet ”tunga” 

upprepas fyra gånger. 

           I den andra strofen spricker molnen äntligen, i enlighet med det eruptiva begärstema som 

jag kommer att diskutera mer i nästa kapitel. Diktjaget beskriver hur ”livets heta ånga / tätnar i 

droppar”, och på samma gång tätnar dikten innehållsligt till scenen för begärets utlopp. Regnet 

associeras återigen till ljudlösheten, men den här gången får tystnaden ett förstärkande attribut 

som relaterar till döden: ”faller i dödstyst natt”. Begäret stegras och får sedan utlopp i skyfallet, 

vilket möjliggör diktduets kontakt med det okända högre: ”Du ska fånga / nyckeln dit, där ingen 

sin fot har satt”. Denna mystiska plats ligger bortom det normativa samhället (där människor 

                                                
59

 Abenius, s. 372. 
60

 Boye, ”Liliths sång”, Härdarna. Den bibliska varelsen Lilith brukas ofta som en normbrytande feministisk gestalt i 

kulturella skildringar, då hon enligt vissa versioner av myten var den första kvinnan som gjorde uppror mot Gud och 

sin make Adam för att frivilligt ge sig av från lustgården.  
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följer i varandras fotspår, går enligt raka och repetitiva linjer). Den skeva platsen beskrivs också 

med Karin Boyes typiska bild av den otrampade stigen, den intilliggande och avvikande. Den är 

kunskapslös, konturlös och omöjlig för sinnena att greppa: ”landet, där anden löst / bortanför 

tidens gräns / smakar i evigheter / ting som aldrig anas och syns och känns”.  

           Diktens tredje strof klargör den rumsliga relationen mellan den normativa världen och 

skevheten ytterligare. Den främmande platsen som diktduet söker ligger ”[b]akom vakna 

världar”, vid sidan av det vakna och påtagliga, och beskrivs som ett sjudande hav ”av lust och 

ve”. Livet får återigen stå för det grumliga och bleka, där den nattliga döden inbegriper två absoluta 

tillstånd och är samtidigt svart och vit: ”Döden är svart av kval. / Döden är vit av lust. / Sänkt i hans 

susande vågor / glömmer du livets bleka töckenkust.” 

           Men allra vitast är natten i “Nattens djupa violoncell” där jaget som seglar genom rymden 

“rör vid världens hjärta – / bländvitt!”.  Bilden av den vita natten kan framstå som en paradox, 

men trots det fyller det bländvita samma funktion som kvällens mörker: tingens konturer 

upplöses. Det är omöjligt att urskilja olika ting från varandra utan djupseende, utan att kunna göra 

skillnad mellan för- och bakgrund (vilket i praktiken är en färgskillnad). Nattens färglösa 

bländvithet suddar ut konturer mellan kroppar och ting lika effektivt som dess slukande mörker.
61

 

 

Djurängeln och skeva kollektiv 

I diktsamlingen För trädets skull utsätts diktjaget för hårdare kritik från omgivningen än i Karin 

Boyes övriga samlingar. Flera av dikterna förmedlar bilden av ett mänskligt samhälle i vars 

normer och mallar jaget inte passar in, särskilt tydligt i ”Bekännelse”, Kerub” och “Ögonen är 

vårt öde”.
62

 Det enhetliga och normativa samhället kräver att alla oliktänkande stängs ute, genom 

att inrätta regelverk kring vilka kroppar, handlingar och attityder som får ingå. 

          I första strofen i ”Bekännelse” beklagar sig diktjaget att utomstående personer lägger sig i 

hens liv: ”Varför är inte mitt öde privat?” Motvilligt måste hen kämpa mot en normerande 

omgivning för att få följa sin egen begärslinje: ”Passar inte till upprorsman / och tvangs ändå bli 

det”. Andra strofen fokuserar på det omgivande samhällets enhet och jagets ensamhet: ”Blod av 

mitt blod, ni som dömt mig hårt / och mig i skam förskjutit,  / nog kände jag, då jag slungades ut / 

                                                
61

 För fler exempel på religiös eller andlig mystik i Boyes dikter se ”Aftonbön”, ”Morgonsång” och ”Gudarna” ur 

Moln; samt ”Elementarandar”, ”De osynliga tingen”, ”Nya vägar”, ”Sånger om ödet”, ”Asar och alfer”, ”Barnet”, 

”Vandraren” och ”Till en vän” ur Gömda land. 
62

 Boye, ”Bekännelse”, ”Kerub” och “Ögonen är vårt öde”, För trädets skull. 
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att mot ett helt jag brutit”. Diktjaget kan inte följa samhällets linjer och lagar, och resultatet blir 

utfrysning och smärta.  

          Men snart vänder dikten mot en hoppfull insikt, då diktjaget har kastats ut i mörkret och i 

dess tystnad upptäcker att hen har sällskap av de andra skeva och utstötta. ”Men när jag låg och 

trodde mig stum, / hörde jag mörkret kvida. / Själar ur samma kvalens rum / andades vid min 

sida”. Hens gemenskap med det normativa samhället grundas bara på kroppsliga likheter, ett 

delat blod, men gemenskapen med det skeva kollektivet är själslig, eftersom de känner samma 

begär, med samma kval som följd. När jaget märker att hen har skeva syskonsjälar får hen ny 

kraft att stå emot det hänsynslösa förtrycket. Trots sin ångest och rädsla måste diktjaget gå sin 

egen väg: ”Feg, feg, trefalt feg / måste jag ändå fäkta, / slås till jorden och resa mig upp / med 

alla nerver bräckta, / måste känna som brännjärn / de obönhörligas domar – / och lyda och lyda 

en svidande eld, / som fram ur mörkret blommar”.
63

   

          Också i ”Ögonen är vårt öde” slits diktjaget mellan sin egen ensamma skevhet och den 

inbjudande gemenskapen med det normativa samhället som väntar om hen fogar sig. ”Hade jag 

sett mindre, / tänkte jag andra tankar, / och slapp bli en utstött”. Jaget beklagar sig över sin 

ensamhet, för ”varm är mänskors gemenskap / och deras förakt kallt”. Men sanningskravet mot 

det egna begäret är för starkt för att ignorera – trots att sanningen är ”förfärande” så är den också 

helig och ”har rätt till allt”.  

          Precis som i ”Bekännelse” vänder snart diktens jag mot en känsla av trygg tillförsikt vid 

tanken på sina likar: ”Minns med het ömhet / ögon långt borta, / också de förlorade / i 

ensamhetens hav”.
64

 Avslutningen har en helt annan attityd än de första tre stroferna som präglas 

av melankoli. Istället möter vi en varm, skev gemenskap över tid och rum: ”Då kan jag inte 

klaga. / Då måste jag tacka. Med dem har jag delat / vad jag vet, vad jag minns. / Och genom 

mörkret anar jag / hem och gemenskap. / Älskade syskonögon! / Ni finns. Ni fanns.” Den allra 

sista raden blir särskilt betydelsebärande vid tanken på hur avvikande begär osynliggjorts, 

nertystats och marginaliserats genom historien, till den grad att det knappast funnits ett språk för 

det. Litteraturvetaren Mia Franck talar om reglerande ”tystnadspraktiker kring det avvikande” 

som förutsättningen för sexuella normers fortlevnad.
65

 

                                                
63

 Jag utvecklar blommetaforens starka koppling till det skeva begäret i nästa kapitel. 
64

 Jämför Radclyffe Halls roman om lesbisk kärlek, Ensamhetens brunn, som utkom 1928. 
65

 Mia Franck, ”Vampyrens makeover – tystnad som normbrott i vampyrfiktion”, Queera läsningar, s. 228.  
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          Till skillnad från de rimbundna dikterna ”Bekännelse” och ”Ögonen är vårt öde” så är mitt 

tredje exempel, ”Kerub”, skriven på högmodernistisk fri vers.
66

 Dikten riktar sig inte från ett 

diktjag utan en allvetande berättare, som istället tilltalar ett mänskligt du. Precis som tidigare får 

vi inledningsvis veta att diktens du ”våndas under allas klander”, ett förföljande samhälle som 

ropar ”Oren, oren!” efter hen, men änglarna kallar gestalten ”till din plats bland keruberna”. Den 

kristna tematiken är stark i alla tre dikterna, genom motiv som renhet kontra orenhet och 

rättfärdighet kontra orättfärdighet. På primitivistiskt vis förknippas de fördömande mänskliga 

samhällena med sexualfientlighet, i motsats till de skeva gestalternas livsbejakande hedonism. 

Det normativa samhälle som ropar efter den avvikande att hen är ”oren” beskrivs i de två tidigare 

dikterna som ”de rättfärdiga” och ”en helig gemenskap”, trots att de på ett uppenbart sätt är 

varken rena, rättfärdiga eller heliga, eftersom de ”aldrig drabbades av renhet”. Den verkligt 

heliga är den avvikande och skeva gestalten med sin änglalika association. Normens religiositet 

kan alltså läsas som en slags hycklande eller självrättfärdig kristendom, i motsats till skevhetens 

genuina.  

          I ”Kerub” får vi ett intryck av den skeva personens hybriditet. Detta förföljda diktväsen är 

som sagt ”kallad till din plats bland keruberna – / med lejonfötter, med solvingar / med 

vördnadsbjudande människohuvud: / djur-ängel”. Karin Boyes begrepp ”djur-ängel” är mycket 

intressant ur queerteoretisk synpunkt, eftersom hybriditet har teoretiserats ingående inom 

postkolonial och feministisk queerteori.
67

 Dessutom är det ovanligt för Boyes gestalter att närma 

sig ängelskap, även om diktjaget ofta förknippas med djurriket. Ängeln i Boye är ett mycket 

vanligt motiv, men har nästan alltid krigiska och renande konnotationer till eld och blixar, och 

skiljer sig från jaget. Detta är allra tydligast i “Brinnande ljus” i diktsamlingen Gömda land, där 

änglarna är “kämpar, som går i brynjor av eld”.
68

 Dessa krigare “står på stormens rygg / mellan 

piskande vingars dån”, och deras krigiskhet är en kraftfull, könlös bild av religiös renhet och 

övertygelse. 

          Boyes stränga änglar tycks ändå aldrig fördöma de skeva gestalternas begär. Deras längtan, 

som kritiseras så hårt av den mänskliga omgivningen, får både naturens och änglarnas 

                                                
66

 Två stora forskningsverk om Boye har tagit sina titlar från denna dikt: Margit Abenius Drabbad av renhet och 

Monica Moréns avhandling Ditt namn bland keruberna. Båda applicerar ett psykoanalytiskt och biografiskt 

perspektiv på dikten, och menar att det rör sig om en process mot större acceptans inom jaget av sina motsatta och 

motsägelsefulla delar (hen blir smidd från spridda gnistor i vrårna till en enhetlig blixt). 
67

 Se exempelvis Mikko Tuhkanens kapitel ”Queer Hybridity” i Deleuze and Queer Theory, red. Chrysanthi Nigianni 

och Merl Storr (Edinburgh: Edinburgh University Press 2009). 
68

 Boye, ”Brinnande ljus”, Gömda land. 
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välsignelse, vilket dras till sin spets i “Kerub”. Från sin nya änglaposition uppmanas djurängeln 

att “samla dina gnistor ur vråarna, / ässjan väntar, och hammaren som smider dig till blixt / skall 

lära dig blixtens snabba renhet”. Hen måste bli till ett vapen, med syftet att försvara sig från de 

människor som förföljer och plågar hen. 

          Djurängeln är som sagt en märklig kombination av “lejonfötter” (det som för djuren över 

jorden), “solvingar” (som för änglarna genom himlen), och slutligen ett “vördnadsbjudande 

människohuvud”. Detta skeva väsen, en mytologisk sammansättning av lejonkroppen och det 

mänskliga huvudet, för inte bara tankarna till de bibliska keruberna utan också den våldsamma 

grekiska sfinxen.
69

 Gestalten i “Kerub” har därtill ängelkropp, med sina solvingar och sin givna 

position i kerubernas kollektiv. Hen tycks vara mer ängel än djur eftersom hens plats och namn 

bestäms utifrån det tidigare, precis som bibliska keruberna.
70

 

          Samtidigt uppmanar prefixet “djur-” oss att föreställa oss en mer komplex varelse än 

ängelskapet allena skulle tillåta. Som Camilla Hammarström skriver om djurängeln är det “[e]n 

hednisk bild som ger den upphöjda keruben ett driftliv”.
71

 Djurängeln är det tydligaste tecknet på 

en position som tillåter diktens gestalt att vara skev utan skam, eftersom hens begär legitimeras 

av både naturen och himlen. 

          Det finns ett fåtal liknande exempel. I den dramatiska dikten “Valborgsnatt” står 

exempelvis diktjaget vid foten av ett tornande berg, och runtomkring “som ovädersmoln” samlar 

sig “formlösa väsen, skymningsdjur”. Diktjaget måste antingen påbörja en farlig och oviss färd 

upp för berget för att möta och bli del av skymningsdjurens “dimmans lek”, eller stanna i det 

trygga. “Men går jag, går jag, då vet jag ingenting mer. / För den som tar de stegen / blir livet 

saga”. Sagan, det drömska och himmelskt dimmiga, kräver att diktjaget avsäger sig sin form, blir 

formlös.  

          Den enda dikten med ett explicit änglablivande utöver ”Kerub” är “Efter döden”. I denna 

dikt berättar en mor för sitt barn hur döendet möjliggör människans förvandling till ängel, till en 

könlös och himmelsk varelse.
72

 Modern beskriver med ett kroppsnära bildspråk hur 

änglavingarna vecklas ut och växer: “Först kröker ryggen på sig, den växer så bred och stor. / 

                                                
69

 Den grekiska sfinxen (som förekommer exempelvis i Sofokles antika drama Kung Oidipus) biter huvudet av den 

som inte kan svara på hennes gåta. 
70

 I Bibeln beskrivs keruberna, “de fyra varelserna”, med olika kombinationer av kroppsdelar från oxar, lejon, örnar 

och människor. Se t. ex Hesekiel 1:5. 
71

 Hammarström, s. 177. 
72

 I Bibeln är människor och änglar två skilda skapelser (vilket klargörs i t. ex Hebreerbrevet). Idéen att människor 

blir änglar efter döden är förbunden med en folkloristisk, mystisk tradition.  
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Den blir den tyngre och tyngre. Det är som man bar ett berg. / Det rister och det brister i revben 

och kotor och märg”. Denna kvalfyllda och kroppsliga förvandling ligger långt från en 

traditionell bild av eteriska änglar. Men till sist, när ängeln är färdig, rätar den upp sig “och bär 

allt, allt”. Det som för människan är brett och stort – alltså kroppsligt och möjligt att mäta och 

jämföra – blir för ängeln gränslöst, utan begränsning. 

          Normens gemenskap skapar oundvikligen ett sammanhang av utstötta som tvingats in i den 

skeva marginalen. I “Ögonen är vårt öde” så minns diktjaget syskonögon, människor som ser 

världen som hen ser den. Detta avvikande syskonskap hänger samman på grund av sin 

gemensamma sinneserfarenhet, en delad värld som avskärmar sig från normblicken: det 

bestämmande, kategoriserande seendet. Detsamma händer i “Bekännelse”, där diktjaget har 

uteslutits från det mänskliga kollektivet när hen plötsligt upptäcker att det finns andra skeva 

varelser: “Själar ur samma kvalens rum / andades vid min sida”. Versmåttet och rimmen ger 

läsaren upplevelsen av en gemensam, rytmisk andning, och mörkret och tystnaden möjliggör för 

jaget att uppfatta det tysta kvidandet. De “rättfärdiga” med “helig gemenskap” är inte längre den 

grupp som diktjaget strävar mot. Hens verkliga gemenskap finns i mörkret, med “själar ur samma 

kvalens rum”, hens syskon. Trots detta är en kamp nödvändig – diktjaget vet att hen måste fäkta 

för sin rätt att se och uppleva och känna som hen gör. Trots anklagelser om orenhet och 

“obönhörligas domar” så måste hen följa sin egen begärslinje. 

          Det gemensamma seendet med syskonögonen är samtidigt blindhetens famlande i mörkret 

och ett djupare seende än det normativas. I dikten “Den stunden” inväntar jaget längtansfullt ett 

särskilt ögonblick i en dimmig sommarnatt, då “ensamhetens gränser plånas ut / och ögonen blir 

genomskinliga / och rösterna blir enkla som vindar / och ingenting mer är att gömma”. Det 

påminner om den genomskinliga eller vita färglöshet som kännetecknar natten i Boyes religiösa 

mystik. De genomskinliga ögonen är fönster, färglösa och vidöppna, snarare än spejande, 

rationellt organ. De öppnar sig mot världen utan att kategorisera den. Sinnena domnar, och jagets 

gränser försvinner så att det inte längre finns något att gömma: allting ingår i allting.
73
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 För bilden av de sinneslösa ögonen se också ”Träden”, De sju dödssynderna och andra efterlämnade dikter. 



23 

 

Naturen 

“De hörde samman på ett sällsamt sätt,  

som blommor, som träd  

som finna sig växande tätt intill varandra  

så att blad och grenverk flätas samman …”  

Agnes von Krusenstjerna, Av samma blod 

  

Naturbesjälning  

Kjell Espmark menar att det är kännetecknande för modernistisk lyrik att “sinnena somnar och 

själen intar den försvinnande naturens plats”.
74

 Naturen associeras historiskt sett till feminina, 

undertryckta och vilda drifter, och blir under det tidiga 1900-talet en arena för själslivets 

bortträngda begär att ta sig uttryck. Det förnuftiga sinnet, som använder sig av ett logiskt språk 

och står för återhållsam civilisation, kodas istället som maskulint.
75

 

          Allra störst blev naturlyriken under romantiken, och Boyes naturskildringar har många 

romantiska drag.
76

 Det växtliga utgör några av de vanligaste lyriska symbolerna i vår 

litteraturhistoria – ofta fungerar de som en projektionsyta för mänskliga inre förlopp, eller 

uppträder med mänskliga drag: de suckar, sörjer, trånar. Hos Boye står naturen i direktkontakt 

med det höga och gränslösa eftersom den är sinneslös, utan ögon eller händer. Istället växer 

naturen sig uppåt och utåt i samma begärslinje som diktjaget genom att spegla och imitera jagets 

begär. 

          Den besjälade och erotiserade naturen som uppträder hos Boye har företrädare inte bara i 

romantisk lyrik utan också surrealism och expressionism, men i Boyes lyrik är hela den 

övergripande stämningen “vegetativ”, enligt Margit Abenius. Hon menar att “[b]ilder hämtade 

från det växandes värld är genomgående för Karin Boye. Vare sig hon talar den kristna mystikens 

språk eller den hedniska livskänslans, är fröet som sprängs, knopparna som brister, den spirande 

örten och det ofödda trädet som våndas under jorden de symboler hon helst tillgriper.”
77
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 Espmark, s. 47. Specifikt talar han om Vilhelm Ekelunds poesi, men resonemanget kan förlängas till att omfatta 

modernismen i stort. 
75

 Se t. ex Karin Johannissons Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och fin-de-siècle (Stockholm: Norstedts 

1994). 
76

 Några av de mest kanoniserade romantiska poeterna är Johann Wolfgang von Goethe, Percy Shelley, John Keats, 

William Wordsworth och Erik Johan Stagnelius. 
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 Abenius, s. 66. 
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          När det gäller erotiska markörer använder Boye (liksom många poeter före henne) gärna 

rosen som symbol. Ett tidigt och tydligt exempel är “Vårens väntan”, där vi ser diktjagets 

känslosamma inre sprida sig utåt för att besjäla naturen: “Går jag ej här rusig av rosendoft / -- 

ändå ha inga rosor kommit!”
78

 Hela landskapet runtomkring diktjaget “skälver” fortsättningsvis 

“i gudomligt skir”, och skymningen viskar “hemliga löften”, medan vindar når diktjaget “lätt som 

en återhållen andning, / fylld av en blyg bävande väntans doft”. Naturen ställer upp en relation av 

spänning som ska luckras upp och övergå i något annat, genom att hålla något tillbaka från 

diktjaget som hen begär, som en undflyende, gäckande vinkning. 

          Det är inte naturen i sig som sexualiseras, utan den blir en försinnligad förmedlare av jagets 

inre känsloliv. Skymningens viskning och vindens flämtning syftar istället mot något bortanför 

dem, mot något erotiskt som ligger utanför diktjagets empiriska omgivning, utanför den värld hen 

känner till och kan orientera sig i. Begärets lätta, skira och viskande egenskaper ska inte förstås 

som att diktjagets känsla är svag, tvärtom går hen ju “rusig” och försjunken i en “i dröm om 

rosor”. Allting hen tidigare kände till har förlorat sin innebörd, och en ny och fjärran värld har 

uppenbarat sig. Denna värld som kan göra utrymme för vidden av begäret, som rör sig som en lätt 

vind men över oerhörda avstånd, mellan den topografiska och kända världen (där inga rosor 

kommit än) och den drömska, underbara (där rosdoften är så påtaglig att den gör diktjaget rusig). 

Vinden och viskandet blir de mest konkreta uttrycket för jagets rörliga, expansiva och läckande 

inre känsloliv. 

          Den fjärran drömvärld som beskrivs är mystisk och obegriplig. Dess hemliga löften som 

introduceras i första strofens avslutande rad beskrivs också som “ett under” i andra strofen och 

något som ger tingen deras “sällsamma gåtfullhet” i den sista. Begäret är den mystik som gjort 

om hela världen på nytt: “Allt är som förr – likväl är allt förbytt”. Landskapet omkring jaget 

omladdas, sinnena domnar av. Istället för ett kognitivt tillvägagångssätt kräver det skeva begärets 

rumslighet att diktjaget använder sig av ett trevande sätt att närma sig det hen åtrår: utan kunskap 

eller avsikt, utan vilja att bruka eller förstå den andra. Egentligen rör sig den drabbande känslan 

bara om en föraning, något oerhört som diktjaget “anar”: ett slags erotiskt förspel, med närhet och 

avstånd om vartannat. 

                                                
78

 Boye, ”Vårens väntan”, Moln. Rosorna framträder fortsättningsvis i samma diktsamling som begärsmarkörer, 

exempelvis i “Förmaningen”. I “Trollbunden”, en dikt som jag återvänder till i nästa kapitel, beskrivs också begäret 

med blommetaforer: “Ditt väsens stolta kungliga blomdoft fin / jag ville hemligt dricka”. 
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          Närmandet kräver att diktjaget trevar sig fram med en smekande rörelse över världen, som 

hen tvingas till eftersom hen saknar kunskap om sin omgivning: “intet vet jag”. Tingen är 

“förbytta”, omkodade. Bortom kunskapens kategoriserande attityd blir det möjligt för diktjaget 

att närma sig sitt begär på detta förutsättningslösa, desorienterade och skeva vis, vilket öppnar 

upp för en rörelse vidare, tills den normativa världen hen känner till tar slut och något annat tar 

vid: ett skevt “fjärran land”. 

 

Blommande kroppar 

Ofta är det inte bara naturen som uppvisar mänskliga egenskaper utan också människor som rör 

sig mot ett vegetativt tillstånd. Margareta Garpe diskuterar Boyes passiva vegetativa kvinnoideal 

när det gäller romanproduktionen.
79

 Men även om växtligheten konnoteras med natur och 

femininitet så uppvisar inte diktjaget särskilt betonad passivitet i lyriken. Istället följer hen aktivt 

sin begärslinje, och förvandlingen till blomma framställs hela tiden som något eftersträvansvärt 

och extatiskt. I dikten ”Idyll” berättar diktjaget att “där jag sitter är det vår i luften omkring mig 

av din / levande värme”.
80

 Omgivningen har omgjorts av begäret, och som om den tilltalade 

personen var en förkroppsligad sol anländer våren i hens fotsteg och kommer (liksom i dikten 

“Vårens väntan”) med kärlek i själva atmosfären. Begäret ger också diktjaget vegetativa 

egenskaper: “Du blommar i min tanke, du blommar i mitt blod, och / jag undrar bara, / att inte 

mina lyckliga händer slår ut i tunga rosor”.  

          Bilden av händerna som slår ut i blom går även att finna i “Avsked”.
81

 Denna bittra dikt 

beskriver en misslyckad kärleksrelation, där jaget har försökt att ta med sig den älskade till 

samma skeva tillstånd av upplösning och sammansmältning. Hen ville ”väcka” den älskade 

personen “till en nakenhet som en naken förvårskväll, / då stjärnorna svämmar över”. Denna 

hypotetiska erotiska förening innebär också att duets ögon skulle vara “som vidöppen rymd”, 

“färdiga att fyllas”, och “som utslagna blommor dina händer, / tomma, nya, i väntan”. Även om 

det aldrig inträffade så får vi veta att den nya, blomlika kroppen är en kropp som låter sig öppnas 

och fyllas av rymden och de översvämmande stjärnorna, och därför blir en del av den gränslösa 

omgivningen. 
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 Se Garpe, ”Karin Boye”, s. 97-104. 
80

 Boye, ”Idyll”, För trädets skull. 
81

 Boye, ”Avsked”, För trädets skull. 
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          Men den tilltalade gestalten är inte öppen för jagets hejdlösa, framvällande begär. De 

misslyckades med att smälta samman i en gemensam begärslinje på det sätt som jaget önskat, och 

går skilda vägar: “ingenting av mig tar du med dig – / lämnar mig åt nederlaget”. De förblir 

enskilda individer, utan att ha vaknat “till en formlöshet som en formlös fladdrande låga”. 

Särskilt hjärtskärande blir jagets förtvivlande önskan om förening när hen minns tillbaka till 

parets ursprung som en enhetlig varelse: “vi slungades ur degeln som ett enda väsen, / och när vi 

skildes, visste vi inte längre / vad som var jag och du…”
82

 

          I naturens topos handlar det mer om att växa samman med den älskades kropp än att uppgå 

i ett mystiskt och skugglikt världsallt. I dikten “Minne” känner sig diktjaget tacksam eftersom 

hen aldrig kommer att kunna mista den hen älskar: “Som en pärla växer i musslan, / så inom mig 

/ gror ditt daggiga väsen ljuvt”.
83

 Målet med detta projekt är att den andra ska bli “blod av mitt 

blod, / då är du ett med mig”. Jaget vill utplåna alla köttsliga gränser mellan sig själv och den 

andra, på samma sätt som i dikterna med dödsmotiv. 

Naturens expansion 

De besjälade naturkrafterna har en penetrerande och utvidgande dynamik i Karin Boyes lyrik. 

Denna frambrytande strävan återkommer genom alla diktsamlingarna, där gestalterna tycks vilja 

tänja den omedelbara omgivningens gränser och göra plats för sitt jag. Det förekommer redan i 

“Barfrost”, där solfloder tvingar sig genom molnen, som “viljornas vässade klinga”, och lustfyllt 

bryter “fram genom rymderna”.
84

 Både naturen och diktgestalternas begär sväller och spränger 

sig fram med eruptiva verb och bilder, i skeva och friktionsfyllda linjer.  

          I ”Önskenatt” väntar ett otåligt diktjag på att en stjärna ska falla genom rymden och snudda 

vid hens heta önskan: ”sliter en stjärna sig lös i natt, / så måste hon känna min bön” oavsett var 

hon sjunker, eftersom ”hela den tysta, tysta natten / är hela den vida, vida rymden / alldeles full 

av min enda önskan!”
85

 Jaget har expanderat tills hela den vida rymden (Boyes främsta symbol 

för transcendens och oändlighet) är uppfyllt av begäret. I ”Morgon” uttrycker jaget en expansiv 

hänryckning, och vill istället omfamna hela dagen: “[D]å sträcker jag full av växande jubel / 
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 Bildspråket påminner om myten om hermafroditen i Platons Symposion. 
83

 Boye, ”Minne”, Moln. Se även ”Allting rymmer du…” i De sju dödssynderna och andra efterlämnade dikter. 
84

 Boye, ”Barfrost”, Moln. 
85

 Boye, ”Önskenatt”, Moln. 
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öppna famnen mot stundande dag – / ty dagen är du / och ljuset är du / solen är du / och våren är 

du / och hela det vackra, vackra / väntande livet är du!”
 86

 

          “Vårvisa” karaktäriserar våren som den tid då frönas skal brister, och “[e]n ilning av vällust 

/ går genom själ och kropp” när de brister fram.
87

 Dikten avslutas med ett självtillräckligt utrop: 

“Så bort, all min feghet! / Jag hör min framtid till. / Jag tar mig rätt att växa nu / som rotens 

krafter vill.” Naturen och diktjagen parallelliseras som speglingar av varandra, båda färdiga att 

spränga fram genom världen, trots ett insinuerat hinder och motstånd. 

          En mer erotiskt expansiv natur finns i dikten “Stjärnorna växer om våren…” där stjärnorna 

beskrivs som “stora som darrande droppar, / mjuka som levande väsen / med skimrande vita 

kroppar”.
88

 Betoningen på stjärnornas kroppslighet har en suggestiv effekt, de “sväller som heliga 

frukter, / sänker sig nära, nära”. Sänkandet kommer närmre och närmre: formuleringen ger 

läsaren känslan av en spänd förväntan. Men “tyngst och vitast av alla” hänger den som är “villig 

att falla / mogen och klar i handen”.   

          Dikten avslutas med att diktjaget i febrig och rastlös hänryckning uppmanar en ”[m]an 

efter stjärnors sinne” att “skaka en frukt i mitt sköte!” Det påminner om en dikt från samma 

samling, ”De båda ätterna”.
 89

 Dessa är två av ytterst få verk i Boyes lyriska produktion som har 

uttryckliga referenser till könsorgan eller sexuell reproduktion. ”De båda ätterna” ger en 

mytologisk beskrivning av världen där ”himlafurstar” gästade ”människors döttrar / i 

måneböljande nätter / och sådde barn av sin etersäd”. Men det är inte helt uppenbart att 

beskrivningar som ”man efter stjärnors sinne” eller en himlafurste med ”etersäd” går att förstå 

som mänskliga, könade kroppar. Detsamma gäller själva sexakten som med växtliga metaforer 

beskrivs som att ”så” ett barn eller att ”skaka en frukt”. Kontexten av svällande stjärnor och 

måneböljande nätter ger istället ett intryck av en mystisk, kosmisk erotik. 

          I vissa dikter har naturen alltså mänskliga egenskaper, snarare än tvärtom. I “Blonda 

morgon” erotiseras den nyvakna och stillsamma omgivningen på samma sätt som i ”Morgon”, 

och jaget vill närma sig denna naturkropp: “lägg ditt lena hår / mot min kind”.90 Hela naturen ska 

öppna “vid och vidare sin jättekalk, / född på nytt i slutet mörker”. Jorden framstår här som en 
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 Boye, ”Morgon”, Moln. 
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 Boye, ”Vårvisa”, Gömda land. 
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 Boye, ”Stjärnorna växer om våren…”, Härdarna. 
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 Boye, ”De båda ätterna”, Härdarna. 
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 Boye, ”Blonda morgon”, För trädets skull. Naturen som slår ut sitt hår återfinns även i Edith Södergrans svit 

“Fantastique” (Rosenaltaren 1919), där en ungbjörk skakar sina gyllene hårlockar. 
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enda blomma med gemensam stjälk som ska pollineras, och vars pånyttfödelse kräver mörkrets 

erotiska omfamning. Befruktningen blir explicit när ett mystiskt väsen, själva livgivandets Under, 

ska sväva “som en väldig insekt / för att snudda lätt vid aningslösa / vaknande pistiller”.  

          Lika sinnligt erotisk är naturen i “Nu är den väldiga väntans tid”, där naturen och 

människorna gör gemensam sak i sitt begär.
91

 Dikten beskriver den sammandragna, 

förväntansfulla tiden före lövningen, då träden “darrar” i sin “bristande gloria”. Jaget förklarar 

först hur träden ser ut när hen tar in dem med sina vakna sinnen (“björkarna i purpur, asparna i 

grönt”). Sedan förtätas och erotiseras naturen i mer abstrakta och själsprojicerande beskrivningar, 

då dikten når fram till ett ögonblick “då allt är bara födande sköten / själarna går flämtande tunga, 

/ och skymningen hetsar och tröttar / som måttlösa kärleksmöten”. Hela skapelsen hukar sig 

tillsammans “till längtans språng”, som ger en tydlig bild för den skeva och framåtsprängande 

begärslinjen som går uppåt och bortåt från det kända. Det hela får dock ett antiklimatiskt och 

besviket slut då “träden och människorna mumlar som i sömnen: / ‘Vi ville mer’”.92
 

 

Underjordiska träd  

Trots att Boyes naturskildringar allra oftast hör samman med ett rofyllt bejakande av begäret 

förekommer det ibland en annan sorts natur i dikterna, som istället blir förvriden, skrämmande 

och hotfull. Jaget i Boyes diktvärld får inte alltid ett förlösande, jublande avslut eller ens en 

försiktig känsla av tillförsikt. Ibland upplevs det avvikande begäret istället smärtsamt och 

begränsande, och begärslinjen som våldsamt krokig och desorienterande. Det är skevhetens 

undersida. 

          Diktjaget från i ”Tillägnan” känner sig instängd i en steril och blek värld: ”Törnsnåren i 

ångestväntan / stänger hårt i sin kala stam / alla lågor, som ber och tigger om / att snart få brista i 

blommor fram”.
93

 Jaget uttrycker med samma blommetaforer som i de mer erotiska dikterna hur 

hen vill ”blomma / dig till glädje, och inget mer”. Trots det är jagets starka begär obesvarat, och 

hen förblir inlåst i sin klaustrofobiska stämning, eftersom det är omöjligt att närma sig eller 

vidröra den andra: ”Stel och kall är min slutna hand”.  

          Den hotfulla naturens skogspartier kännetecknas av törne, stiltje, myrmarker och mossa, 

sådant som inte kan förstås som växande på samma sätt som friska lönnar eller väldoftande rosor 
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 Boye, ”Nu är den väldiga väntans tid”, De sju dödssynderna och andra efterlämnade dikter. 
92

 Se även Boyes ”Ja visst gör det ont”, För trädets skull. 
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 Boye, ”Tillägnan” nr 1, Härdarna. 
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eftersom det har stillnat och murknat. Det fungerar inte på samma sätt som nattens drömska 

övergångar till det mystiska begärda, som låter diktjagets sinnliga kropp upplösas och bli del av 

en större, högre samvaro av annorlundaskap eller utanförskap – istället är det förvridna begäret 

ett hungrigt gap i jorden som vill sluka jaget och utplåna hen fullständigt.  

          Ännu mer fruktansvärd och kvävande är bilden av det felvuxna begäret i ”Trädet under 

jorden”.
94

 Som Birgitta Svanberg argumenterar så beskriver dikten ”det begär, den växtkraft och 

kreativitet som obönhörligt förtrycks under den logiska och lagiska ordningens stadfästa 

mönster”.
95

 Redan första raden ger oss en tydlig bild av det inverterade trädet: ”Det växer ett träd 

under jorden”. Andra strofen fortsätter med ”En ångest förföljer mig. / Den sipprar ur jorden. / 

Där våndas ett träd i tunga lager av jord”. Det är ett levande begravt träd, som växer neråt i 

myllan, istället för uppåt mot ”vind” och ”[s]olljus” som andra, friska träd.  

          Den förvridna och hotfulla naturen förekommer mest i de senare samlingarna dikter som 

“Trädet under jorden” och “Martall”, men föregrips redan i den tidigaste samlingen Moln i dikten 

“Dröm”.
96

 Där följer vi ett diktjag som nyss vandrat på soliga ängar och sjungit muntert om den 

grekiska guden Pan, men nu irrat in sig i en annan och okänd del av skogen, där mörkret och 

okunskapen istället inger diktjaget med djup skräck, och hotar att kväva hen i kvicksand: “Hjälp, 

min fot sjunker! / Gungfly är marken.”  

          Jaget är desorienterat och vilse, eftersom omgivningen hela tiden kränger sig och 

omorganiseras. Här beskrivs träden som “ormlika stammar, / vuxna ur kärret” som ”vrida sig 

kvidande hit och dit”, medan naturens händer sträcker ut sig mot diktjaget “svarta och knotiga, / 

likt de fuktdrypande / murkna grenar, där mossan bor”. Det är en hotfull och illvillig natur, som 

viskar hånfullt till diktjaget: ”’Här i de hemliga djupens skog, / här är också hans boning! / Vågar 

du ännu sjunga / Pan, den store Pan?’” Men när allt känns som mest hopplöst får diktjaget 

plötsligt en riktning igen, hens ”fot får fäste bland vit kalkar”. Det som räddar hen från den 

hotfulla naturen är ”blommors doft”, och när vita skimrande blommor slår ut överallt på de 

mörka kärren vågar diktjaget sjunga igen. 

          En mer pessimistisk bild ger trädet som plågat och förvridet växer upp ur marken i dikten 

”Martall”. Det dvärgartade myrträdet “pinar sig [...] upp ur stenen”, och assonanser förstärker hur 
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 Boye, ”Trädet under jorden”, För trädets skull. Dikten innehåller även den trefalt upprepade frasen ”för trädets 

skull”, som gav hela diktsamlingen sin titel. 
95

 Svanberg, ”Det som brister, det som stänger”. 
96
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martallen “kröker”, “knyter” och “kryper” sig upp. Den befinner sig i ett kollektiv av “vridna 

spökkonturer” som står “[s]varta mot kvällens stormhimmel” i en skräckromantisk bild. 

Martallarnas ångestfyllda begär får röst då ett ordlöst stönande går “genom de rivna kronorna”, 

precis som de kvidande alarna i “Dröm”.  

          Dikten präglas av känslan av att isoleras och stötas bort från en frisk, men reglerande 

gemenskap. Martallen drömmer om att kunna växa “rak emot ljuset” som en “kungaek / en 

gossebjörk / en gyllene jungfrulönn”.
97

 Men ute på myren, de “yttersta skären” så finns det bara 

hopkrympta, skamsna martallar “så långt ögat når”. Det är en liminal plats utanför det normala, 

“friska” och “gyllene” samhället, ett rum för de utstötta. Det innebär också att martallen inte kan 

inordnas som kung, gosse eller jungfru i samhällets hierarkiska könsordning, utan förblir en 

könlös och odefinierad organisk varelse, som inte kan växa rakt och öppet i ljuset utan måste 

kämpa sig upp i en skev, mörk och hemlig linje vid sidan av normen. 

 

Den organiska utopin 

Camilla Hammarström menar att hela Karin Boyes författarskap kan läsas “som en strävan att 

formulera en möjlig kvinnlig och mänsklig identitet bortom könsrollsschablonerna”.
98

 Jag skulle 

vilja omformulera det till en feminin och mänsklig identitet, eftersom dikternas gestalter sällan 

specificeras som kvinnor, men däremot hyllar ideal som traditionellt sett kodas som feminina. 

          Boye nyttjar oftast organiska och växtliga motiv för att formulera denna skeva utopiska 

tillvaro. Idéer om matriarkat och en matrilinjär, feminin historieskrivning var i svang i tiden kring 

Karin Boyes verksamma tid (exempelvis i Agnes von Krusenstjernas Systrarna von Pahlen-serie 

eller Charlotte Perkins Gilmans Herland), och dessa mötte på de flesta håll våldsamt motstånd.
99

  

          Hos Boye är den feminina myten mer diskret och öppen för tolkning. Trots det anspelar 

hon ofta på ett ursprungstillstånd av feminin fred, en harmonisk samvaro med naturen och 

varandra. I “Människans mångfald”, en hyllningsdikt till den gränslösa potential som bor i varje 

individ, får vi veta att alla föddes av “mödrar av himmel och jord / och makter utan ände / 

nattliga viljor och viljor av ljus / med namn som ingen kände”. Namnlösheten, som förekommit 

många gånger tidigare, kan enkelt läsas som ett avståndstagande från det maskulina, vakna 

                                                
97 I Boyes dikt ”Lönnen” (ur Moln)  förekommer också bilden av jungfrulönnen, som samtidigt upphöjs till ”gudom” 

och erotiseras: ”i susningar skrattar du, / när vandraren kysser din stam”. 
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 Hammarström, s. 9. 
99

 Svanberg, ”Slaget om driften”. 
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språket och namngivandet som kategoriserar in världen i hierarkiska fack. Boyes feminina 

mänsklighet har “rötter i alltets natt”, och uppmanas att minnas sitt syskonskap med träden och 

naturen. Också i “Bön till solen” beskrivs människosläktets begär som synonymt med naturens, 

nämligen som en strävan upp mot solen. Diktens berättare beskriver hur solen suger upp 

”blommornas stänglar i höjden”, på samma sätt som den drog upp människan “till en vandrande 

vajande växt”.
100

 

          “Drömsyn” formulerar särskilt rättframt den organiska utopin.
101

 Jaget beskriver en 

fantasibild eller vision som flammat upp för hens blick “av en enda / mänsklig varelse”. Mötet 

med denna person tillåter diktjaget att föreställa sig ett nytt utopiskt universum för dem båda, där 

människor växer “blomlikt” och “harmoniskt från rötterna”: ett kärleksfullt kollektiv som växer 

organiskt och fredligt. Detta framställs i bjärt kontrast till den grymma och plågsamma empiriska 

omgivningen som diktjaget befinner sig i, “bland stympade stridande”, en “söndersliten / värld av 

lidande”. 

          Diktjagets faktiska verklighet antyder en antagonistisk och våldsam historieskrivning, 

medan hens fantasi lägger fram ett alternativt naturtillstånd. Jagets begär tillåter hen att föreställa 

sig en myt om en samexistens där människosläktet inte strider utan växer fram. Frasen ”blomlikt 

vuxna” upprepas två gånger i dikten, vilket betonar att växandet och likheten med blommorna är 

central för detta utopiska begär.
102

 

          Dikten ”Munnarna”, som är skriven på fri vers, inleds med en makaber bild: ”Omkring mig 

simmar förfärliga munnar”. Diktjaget sitter ombord ett ”förstadståg” och betraktar 

civilisationskritiskt de övriga passagerarnas fiskmunnar: ”Rovfiskmunnar, / spärrade och spända i 

girig ångest: / äta eller ätas”. Olika konsumtionslystna och hänsynslösa personer beskrivs, 

självförnekande och främmande för sina egna kroppar. Men plötsligt får diktjaget syn på en 

avvikare, en ensam figur vid fönstret: ”halvöppen, / blommar en mun som ingenting fångar”.  

          Den blommande munnen försöker inte sluka andra i girig förtvivlan. Hen beskrivs som 

”världsfrämmande”, och andas stillsamt ut ”sig själv” över världen. Jaget blir orolig att denna 
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 Se även Boyes dikter “Lönnen”, “De båda ätterna” och “Linköpings domkyrka”. 
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 I Boyes dikt “Rättesnöre” ur Gömda land ställs återigen “trots och segt krig” mot det fridfulla livet som en 

tilltalad kvinna visat för diktjaget, ett liv som är “alltför ungt och knoppningsgyllne” för att ödsla på striden. Detta 

tema föregrips också i “Lönnen”, där diktjaget hyllar “de kämpar, som blöda i striderna”, men sedan gör en 

helomvändning i andra strofen: “Men o du unga träd, du blommande lönn, / dig älskar jag mer än kämpars ärr”. 
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sällsamma gestalt ska ”skrämmas dit ner i djupen” till samhällets rovfiskar och bli en av dem, och 

hen vill hitta en annan värld åt den förtjusande främlingen: ”en värld där munnar får vara 

blommor / och andas som blommor / sin livsanda / och flöda som blommor / av djupa skänker / 

och stå som blommor / lyckligt öppna”. Den blomlika personen sprider ut sig själv över världen 

utan att försöka skada eller äga andra. 

          Boyes organiska myt får en starkare feminin och matrilinjär prägel av den återkommande 

moderssymbolen. Allmodern dyker upp för första gången i ”Det namnlösa”, där diktjaget visar 

upp en kunskapslös attityd med hjälp av ett vegetativt bildspråk: ”Bäst är att tryggt på det 

hemliga tro / utan att peta på frön som gro. / ’Här gick aldrig tanken på spaning. / Allmoder, led 

mig med säker maning!’ / Gott är att lyss till sin Moders röst -- / ordlöst bekymmer får ordlös 

tröst”.
103

 Dikten ”Den okända”, som jag diskuterat i kapitlet om natten, är också centrerad kring 

en feminin och tröstande gestalt, en mystisk ”syster och mor” som rör vid diktjagets ”törne” som 

då springer ”i vildrosblom”. Den främmande allmodern finns också i ”Vi sömniga barn”, där 

diktens gestalter ”lutar oss med barns blinda lit mot en okänd mors knä”, och ”Liliths sång” där 

diktjaget ska ta sig till en slags ursprungsnatt, de ”eviga Mödrarnas mörka hus”.
104

  

          En dikt med moderskapstema som ofta tolkas erotiskt är ”Du är fröet” som inleds med: 

”Du är fröet och jag din mull. / Du ligger i mig och gror. / Du är det barn som väntas. / Jag är din 

mor.”
105

 Diktjaget, som för ovanlighetens skull själv är modern, beskriver också begäret som en 

strömmande varm våg som vägrar att hindras av omgivningen. Precis som naturen expanderar 

den utåt: ”vidare vill den skapa, / bryter sig fram”. Trots att den måste bryta sig fram, vilket 

antyder ett motstånd, betonas begärslinjen som kreativ snarare än destruktiv. Dikten avslutas med 

en extatisk förlossningsstrof där själva jagets kropp måste ge vika för den andra: ”Därför gör det 

så levande ont / ini mig nu: / något växer och spränger mig –  / käraste, du!”  

          I ”Barnet” formuleras en ursprungsmyt genom det ofta versaliserade begreppet 

”Mödrarna”. Den organiska utopin som kontrasteras mot kriget beskrivs som ”jordens magiska 

läkedomar, / spindelvävar i morgondagg, / och den heliga växtkraften”.
106

 Också i dikten 

”Havsbön” beskriver ett diktjag en natur som talar ett mer genuint språk än människans logiska: 
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”Ord, som inga dödliga / läppar kan uttala”. Diktjaget beskriver sin egen svält på ”människoord”, 

och hen längtar efter att ”mätta min mun vid moderns bord”. Detta modersmål beskrivs som 

”hemmets sånger”, som diktjaget återigen vill ta in i sin kropp för att smälta samman med det 

begärda: ”Innanför själ och ande / hör jag dig sjunga. / Stig i mitt blod, och blomma / i min 

tunga!” Den blommande kroppen framstår här som symbol för ett feminint urtidsspråk, ett 

irrationellt och naturligt språk som inte försöker kategorisera eller förstå.  

 

 

Sammanfattning 

Syftet med min uppsats var att undersöka normbrytande begär i Karin Boyes lyrik ur ett 

queerteoretiskt perspektiv. I anslutning till Sara Ahmed begrepp desire lines, som jag kallat 

begärslinjer, förstår jag diktjagets erotiska normbrott i rumsliga termer som ett avvikande från en 

rät eller utstakad väg. Därtill har jag följt begärets skiftande former genom olika motiviska 

kategorier, som jag valt att inordna under två huvudsakliga teman: natten och naturen.  

          Formellt är dikterna normbrytande bland annat eftersom de nästan alltid är skrivna med 

första persons pronomen. Ett diktjag med ospecificerad könstillhörighet riktar sig till ett lika 

könlöst du, vilket avviker från poetiska konventioner som kräver att kärlek och begär ska röra sig 

i explicit heteronormativa riktningar. Motiviskt framträder de normbrytande aspekterna i Boyes 

sätt att skildra natten och naturen som skeva platser och tillstånd, som ligger bortom dagen och 

civilisationen. 

          Natten och begäret inträder nästan alltid simultant i dikterna. Till nattens motivkrets hör 

framförallt sinnenas bortdomnande, då tystnaden faller och mörkret upplöser tingens konturer, 

och detta ackompanjeras av flera motiv som förknippas med natten. Det gäller diffusa fenomen 

som skuggor, blekhet och dimma, som gradvis löser upp konturer och gränser, och därtill redan 

gränslösa tillstånd och platser som drömmar, rymden och döden. Döden som motiv fungerar 

oftast som en förtätad form av sömn och upplöser gränserna mellan diktjaget och det hen begär, 

som kan vara både en mystisk högre tillvaro eller en älskad persons kropp. Ibland framträder 

natten istället som en reflexiv och klar yta mot en grå och grumlig vardag, där diktjagets begär 

blir oändligt därför att det kan föra sig fritt och obehindrat i alla riktningar samtidigt. 

          Dikterna antyder ett underförstått normativt sammanhang som går ut på ägande, 

kunskapssökande, kategoriserande och begränsande attityder. Normativitetens begärslinjer är 
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snäva och håller sig till det på förhand kända och definierade, vilket framgår främst i motsats till 

diktjagets egen strävan som rör sig bort från den upptrampade stigen. I vissa av dikterna finns det 

också ett uttryckligt omgivande och enhetligt samhälle som stänger diktjaget ute. Diktjaget å sin 

sida uppvisar ett kunskapslöst och smeksamt förhållningssätt till omvärlden, i synnerhet naturen. 

Hen vill röra vid det hen begär utan rationella och kategoriserande sinnen, vilket blir möjligt när 

natten faller och både synsinnet och hörseln fördunklas och försvagas. Hen avviker därför från 

den utstakade normativa attityden och rör sig mot något annat, nytt.  

          Ibland blir diktjagets annorlundaskap explicit, när hen tvingas att kämpa mot en 

skuldbeläggande eller exkluderande gemenskap. Utfrysningen möjliggör dock oftast en ny sorts 

gemenskap, med en grupp nattliga gestalter som inte heller passar in i normativitetens regelverk. 

Men det är inte alltid så att denna nya skeva gemenskap ger diktjaget tillförsikt eller trygghet – 

ibland är utanförskapet bara skrämmande och smärtsamt, och upplevs av diktjaget som en 

felvuxenhet och vilsenhet, exempelvis i flera av dikterna om underjordiska träd och mörka, 

hotfulla skogar. 

          Oftast är dock naturlyriken positivt kodad och där rör sig både diktjaget och den besjälade 

naturen i en expansiv rörelse, som extatiskt och okontrollerbart tränger igenom allt motstånd och 

tar sig nya, okända riktningar. I flera dikter formuleras organiska utopier eller mytologiska 

ursprungsberättelser där människor och växter lever i harmoniskt samförstånd, vilket ofta 

kontrasteras mot krig och civilisationens aggressivitet. Genom referenser till ett mystiskt 

mödraskap formuleras en matrilinjär myt vid sidan av den traditionella patriarkala, och det 

förstärks genom att dikternas gestalter ofta växer samman med naturen omkring, med blommande 

kroppar som rör sig mot ett vegetativt tillstånd. Närheten till naturen markeras också formellt 

genom naturbesjälningar, där naturen symboliserar eller speglar jagets inre, och jagets begär 

färgar hela omgivningen. 

          Framförallt finns det i dikterna en genomgående attityd från diktjagets sida att närma sig 

det hen begär på ett kunskapslöst sätt, ofta förknippat med religiositet och erotisk mystik. 

Diktjaget strävar bort från upplevelsen av begränsning mot ett okänt, gränslöst och kollektivt 

fjärran där hen kan ingå. Detta fjärran förstås spatialt som lokaliserat bortom, bakom eller 

bredvid den värld diktjaget känner till. Jagets begärslinjer kan variera i hänseende till form och 

innehåll, men de förbinds av en attityd som vänder sig mot kategorisering – och rör sig till det 

mystiska och gränslösa, bortom sinnena. Jag har därmed visat att vissa av Karin Boyes 
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traditionella bilder och symboler organiseras om och fylls med nya innebörder, vilket styrker 

Boyes modernistiska impulser. Hon uppehåller sig inte endast vid traditionella västerländska 

myter och motiv utan omformulerar dem; gör dem skeva. 
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