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Den röda sorgklänningen,
en gåta som det tog lång tid att lösa.

Av Anne-Marie Blom

Denna den svartaste av dagar
bar jag en klänning,  lysande röd,
så trodde jag alla skulle förstå,
att nu var min älskade död.
Min klänning var röd.
Röd som smärta,
röd som blod.
Kanhända ingen förstod.
(Ebba Lindqvist: Röd klänning 1941)

Jag tillhörde dem som inte förstod. Året var 1941. Jag var
sex år och ute och promenerade i New York med min mor Ebba
Lindqvist.

Det var något som inte stämde. Mamma var så fin men
stämningen var tryckt. Hennes klänning var röd. Den vidbrättade
hatten var röd. Handskarna och skorna likaså. Röda klackar
klapprade mot trottoaren. Jag kunde inte låta bli att fråga vad
det var för kalas vi skulle gå på.

Mamma fick tårar i ögonen och hon hade svårt för att tala.
Hon hade just fått reda på att Karin Boye var död. Hon förklarade
att Karin hade velat dö. Hon berättade om Karins underbara
dikter och hennes prosa, som jag skulle kunna läsa en gång när
jag lärde mig svenska.

Jag förstod att Karin hade varit en verkligt god vän. Mamma
berättade för mig att Karin tröstade henne när hon var otröstligt
ledsen och hjälpte henne att få sin första diktsamling utgiven
1931. Fortfarande kunde jag inte begripa hur mamma kunde klä
sig i rött när hon sörjde.
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1995 gick min mor bort och jag började se igenom hennes
efterlämnade papper. Överst i en pappkartong låg ett noga
förseglat kuvert. ”Till Anne-Marie” stod texten med stora
bokstäver. I kuvertet låg ett manuskript, skrivet med prydlig
skolflickshandstil: ”Jord och rymd”. Längst bak i kuvertet låg
en brevlapp från Karins mor. Hon hade funnit Ebbas dikter i
Karins kvarlåtenskap och ville sända tillbaka dem 1946. Men
jag fick detta först 50 år senare.

Det var i Leipzig 1931. Som språkstipendiat hade Ebba
förälskat sig i en ung tbc-sjuk lektor. När han dog greps hon av
bottenlös förtvivlan. Ensam och fattig hade hon ingenting mörkt
att ta på sig. I sin enda finklänning – och den råkade vara röd –
begav hon sig till Karin Boye, som också befann sig i Leipzig.
Med sig hade hon sina handskrivna dikter. Karin hjälpte henne
att få kontakt med förläggare. Säkert var också Karin den enda
som kände till klänningen, ”röd som smärta, röd som blod”,
eftersom Ebba kom till henne i sin sorg.

En gång till var Ebbas
sorgklänning röd. Det
var när Karin Boye var
död. Samma år kom
diktsamlingen ”Röd
klänning” ut. Tio år
senare, 1941, kunde
Ebba Lindqvist klä sin
sorg i ord. Karin Boye
hade visat henne vägen
dit.

Ebba Lindqvist
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Några tankar kring Karin Boye och Ebba Lindqvist:
Två författarkollegor födda i Göteborg.

Av Sonja Johnson
Ordförande i Karin Boye Sällskapet, Göteborgsavd.

NATTVIOL

Ingen blomma liknar denna,
ingen blomma står så ensam.
Dold i djupa gräset
eller gömd i ljungen
lyfter den sitt vita ljus.
Rör den inte, bryt den inte!
På sin späda stängel bär den
hela sommarkvällens doft.

Dikten av Ebba Lindqvist ingår i diktsamlingen RÖD
KLÄNNING, som utkom 1941. Denna dikt har i hög grad
anknytning till Karin Boye. Ebba Lindqvist har i boken "Diktaren
om dikten. 27 poeter kommenterar egna dikter" (Natur och
Kultur 1952) berättat om hur dikten kom till. Hon befann sig i
New York och en sommardag 1940 mitt på Broadway började
hon tänka på en svensk skog med svalka, grönska och doften av
nattviol. Hon skrev samma dag vad hon trodde "vara en naturdikt
framtvingad av hemlängtan och i kontrastverkan mot storstaden."
Så här avslutar Ebba Lindqvist sin berättelse: "Dikten heter
Nattviol. Det finns ingenting som röjer, att den skulle vara något
annat än en naturdikt. Den föredrog att komma förklädd. Också
den sannaste dikt söker symboler för att våga visa sig. Men
inunder dikten ser jag alltid skrivet - med små, små bokstäver:
Till Karin."
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Sommaren 1930 träffades Karin Boye och Ebba Lindqvist i
Leipzig. Karin fick Ebbas, ännu outgivna, dikter till genom-
läsning och ägnade dem en natts studium. (Källa: Margit
Abenius: Karin Boye). Detta Ebba Lindqvists förstlingsverk,
diktsamlingen JORD OCH RYMD, utkom 1931 och det var
Karin Boye, som tog sig an den på förlaget. Två år senare kom
diktsamlingen LAVA och Karin Boye betecknade den som "En
verklig lyrisk upplevelse" i tidningen Arbetet 1933.

Temat för vårt sällskaps sammankomst i april 1998 var Ebba
Lindqvist och Karin Boye. Ebba Lindqvists dotter, Anne-Marie
Blom, var inbjuden för att berätta sina personliga minnen av
modern och om sin mors författarskap. Det blev en fin och
innehållsrik upplevelse och eftersom Anne-Marie också
berättade om vänskapen mellan Ebba Lindqvist och Karin Boye
blev det till en helhet, som vi i Karin Boye Sällskapet uppskattade
mycket. Mezzosopranen Maria Schéle, Göteborg, sjöng
tonsättningar av Ebba Lindqvist-dikter så vackert och
inlevelserikt att de blev bestående i hörselminnet.

En fortsättning på vårt tema från april kom i oktober samma
år i vårt lyriskt/musikaliska program OÄNDLIGT ÄR VÅRT
STORA ÄVENTYR och då sjöng Maria Schéle tonsättningar
av Karin Boye-dikter till ackompanjemang av pianisten Lowe
Pettersson. Musikern och tonsättaren Stefan Forssén, Göteborg
hade specialkomponerat dikten I RÖRELSE för vårt program.
I OSS ÄR EN MÅNGFALD LEVANDE var rubriken på
skådespelaren Martin Berggrens dikturval när han reciterade
dikter av Karin Boye och flera av hennes samtida författar-
vänners dikter varvid vi denna gång särskilt lyfte fram Ebba
Lindqvists dikter.

Två stora lyriker kom att födas i Göteborg. Karin Boye
debuterade vid 22 års ålder och Ebba Lindqvist när hon var 23 år.

Grebbestadsdottern Ebba Lindqvist föddes visserligen på ett
privat förlossningshem i Göteborg, men var inte många dagar
gammal när hon kom hem till Grebbestad. För oss i Göteborg
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med närheten till det Bohuslän, som Ebba Lindqvist med sådan
kärlek, insikt och realism skildrat i sina dikter, är hon en högst
levande lyriker.

Tonsättaren Gösta Nystroem har inspirerats av Ebba
Lindqvists poesi till det stora musikaliska verket "Sinfonia del
mare".

Dikten “VI SOM ÄR FÖDDA VID HAVET" har gett namn
åt en LP med Göteborgs Kammarkör.

Musikdirektör Vivan Myhrvold-Lassen, Göteborg, har tonsatt
ett 25-tal av Ebba Lindqvists dikter; flera av dem arrangerade
för kör. Vivan Myhrwold-Lassen, som var nära vän till Ebba
Lindqvist, fyllde 85 år i september 2002.

Ebba Lindqvist arbetade åren 1931-40 till och från som lärare
på "sin gamla skola" Sigrid Rudebecks gymnasium för flickor,
Göteborg.

Många har vittnat om hur Ebba Lindqvist "trollband sin
publik" när hon läste sina egna och andras dikter. En av mina
vänner har berättat om hur hon minns när Ebba Lindqvist läste
sina dikter på en Kvinnopoesifestival på Humanisten i Göteborg
- det kan ha varit i slutet av 70-talet eller början av 80-talet - och
hon betonar: Ebba Lindqvist läste med varsamhet om orden och
varsamhet var också för övrigt utmärkande för hennes sätt att
tala.

Ebba Lindqvist har gett ut sammanlagt 14 diktsamlingar. De
finns i en samlingsvolym "Hon som älskade havet" utgiven 1997.
Ebba Lindqvist har under långa perioder av sitt liv bott
utomlands; något som också avspeglas i hennes rika författar-
skap.

Ebba Lindqvist, som föddes 1908, gick bort 1995 och fick
sin sista viloplats på kyrkogården i Grebbestad.
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"Vi som är födda vid havet, var vi bor gör detsamma. Det
blåser alltid en vind omkring vårt hus."

Flera av Ebba Lindqvists mest älskade dikter är inristade i
stenblock vid den minnesplats som 1996 invigdes i Grebbestad.

I en av sina dikter - ur samlingen "Sången om Fedra" - frågar
Ebba Lindqvist: "Vad finns det mera värt på jorden, än en
människas tillit?”

Då hör jag skaldekollegan Karin Boye: ... "och mer än annat
förunderligt den oförtjänta nåden av en människas evigt
upprättade tillit".
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Om Signe Boye, Karin Boyes mor

Av Moa Boye Carlsson

Moa Boye Carlsson, brorsdotter
till Karin Boye, höll detta tal om
sin farmor vid 100-årsjubileet av
Karin Boyes födelse den 26
oktober 2000.

Tyvärr hade jag inte förmånen att känna Karin Boye
personligen, då jag bara var ett år när hon dog. Hennes mamma
Signe Boye, som blev 100 år gammal, hade jag däremot mycket
bra kontakt med.

Hon växte upp i Göteborg. Redan tidigt dog hennes mor och
pappan gifte om sig med en kvinna som endast var 11 år äldre
än Signe. Hon kunde aldrig lära sig tycka om sin styvmamma.

I slutet av tonåren förälskade hon sig i en man som hon också
förlovade sig med. De seglade mycket tillsammans i Göteborgs
skärgård. Två år senare dog mannen i lungsot.

Hon arbetade då på det försäkringsbolag där Karin Boyes
pappa var en av direktörerna. Han fattade tycke för den 18 år
yngre flickan. 1899 gifte dom sig. Så föddes de tre barnen inom
loppet av fyra år. Hon blev då försvagad av de täta barnsängarna
och hennes läkare rådde henne dricka porter, men porter var ju
starkt på den tiden och så grundlades hennes alkoholberoende.

Signe Boye var i 60-årsåldern när jag först träffade henne.
Karins mor var en utpräglat intellektuell kvinna, humoristisk
och mycket humanitär till sin läggning.

Själv växte jag upp under 40-talet i en auktoritär miljö och
jag och mina syskon upplevde det som en befrielse att träffa
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farmor, som verkligen förstod sig på barn. Hos henne blev vi
behandlade som jämlikar och hon lade en hel del möda på att
stimulera och utveckla våra intressen.

Mig gav hon alltid en bok i julklapp. Det började med Bland
Tomtar och Troll och i tonåren Fröding, Pär Lagerkvist,
Strindberg, Dostojevski och många andra. Det var hon som
grundlade mitt stora läsintresse. Hon läste också mycket sagor
för oss. Bl a minns jag när hon läste ur HC Andersens sagor och
jag och min syster Anita, som är ett år äldre än jag, grät och grät
för det var ju ofta sorgligt. Då sa farmor: ”Då skall jag inte läsa
mer om ni blir så ledsna”. ”Jo, läs, läs” - för vi tyckte ju att det
var så fängslande.

Var vi någon gång sjuka och hade hög feber, kunde hon bara
lägga sin hand på pannan och man kände sig genast lugn. Hon
hade en sådan stark utstrålning.

Under de cirka 40 år jag kände Karin Boyes mor, såg jag
aldrig henne missbruka alkohol.

Karin Boyes lyrik vann stor uppskattning redan efter debuten
1922 och journalister, som besökte Signe Boye, frågade henne
hur det kändes att vara mor till en så framgångsrik skald. Då sa
Signe lugnt, ”Ja, men det är inte min enda förtjänst i livet, att
jag är mor till Karin Boye”.

Man kan säga att hon arbetade med terapeutisk verksamhet
under senare delen av sitt liv. Hon tog regelbundet emot
deprimerade människor i sitt hem. Hon lyssnade på dem och
förde långa samtal med dem och hjälpte också många. Hon fick
ofta mycket blommor som tack för sin insats.

Hon var mycket språkintresserad, talade flytande tyska och
undervisade i Esperanto. På det viset hade hon många
internationella kontakter, själv reste hon nästan aldrig utan folk
kom hem till henne.

Hon levde ett mycket spartanskt liv, var helt fri från bindningar
till så kallade världsliga ting. Karin skriver att hon var teosof,
men hon var överhuvudtaget intresserad av religionsfilosofi, i
synnerhet österländsk. Hon utstrålade ett lugn och en harmoni
som gjorde det mycket behagligt att umgås med henne.

Vad hon egentligen försörjde sig på vet jag inte. Pensionen
på 40-talet kan ju inte ha varit särskilt stor. I vårt hem hade vi



13

fått lära oss att det var mycket opassande att tala om pengar så
ämnet berördes aldrig. Det är ju annorlunda idag när varenda
kotte på gatan talar om ekonomi och aktieplaceringar. Det känns
främmande, i alla fall för mig.

När farmor var i 95-årsåldern frågade jag henne vilken
uppfinning som hade berett henne mest glädje under hennes
långa liv. Hon svarade genast att det var radion. Hon tyckte
mycket om musik. Hennes far hade varit sångare i den
akademiska OD-kören och när hon nu kunde höra konserter och
sång i sitt eget hem tyckte hon att mer kunde man inte önska
sig.

När jag satt hos henne på hennes 100-årsdag och frågade
henne om det inte kändes fantastiskt att ha blivit så gammal,
svarade hon: ”Jo, men vet du vad. Nu tycker jag att jag har sett
så mycket. Nu har jag bara en enda önskan och det är att jag
skall få dö så fort som möjligt”.

Det egendomliga är att min far Ulf, hennes yngste son, sade
nästan samma sak innan han skulle dö när han var i 95-årsåldern,
med det tillägget att han hade haft ett så roligt liv. Signe Boye
hade nog inte haft lika roligt. Bland annat överlevde hon två av
sina barn, men de stora svårigheter hon gått igenom, hade gjort
henne till en vis och upphöjd person.

Signe Boye
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Karin Boye: Trumma och flöjt

Ylva Eggehorn

Ylva Eggehorn fick Huddinge
kommuns Karin Boye
Stipendium år 2001.

Sista året i gymnasiet höll jag
föredrag för klassen om Karin
Boye. Vi drog för gardinerna
och tände ljus på katedern mitt
på blanka försommardagen, för
att skapa den rätta poetiska
stämningen. Margit Abenius biografi över Boye hade jag läst.
Och hennes dikter, förstås, de såriga, kantiga och innerliga. Fler
källor hade jag inte. Året var 1968 och viktiga böcker om Karin
Boye var ännu oskrivna.

Så småningom kom jag till Sigtunastiftelsen och blev god
vän med Werner Aspenström, som hade mött Karin Boye när
båda var unga. –Ingen hade  en sådan eld som hon, minns jag att
han sade. Där, i Sigtuna, finns också ett alldeles oemotståndligt
underbart foto av  Karin tillsammans med några unga manliga
författarkollegor – bland dem Karl Gustav Hildebrand. Karin
lyser. Männen omkring henne ser förälskade ut. Hon rörde vid
många. Och blev en trösterska för skrivarkamraterna när de bar
hemliga sorger.

Idag vet jag mer om hur komplicerad hon var, vilket högt
pris hon fick betala för sitt konstnärskap. Det finns ett vinterns
kalldrag från döden tidigt i hennes diktning. Om man haft och
ändå förlorat mamma tidigt i livet finns en spricka i grunden, en
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hemlig istid av skam och instängd längtan. Boye besvärjer den
med sin konst och når långt bortom den privata arenan. Hon är
djupt engagerad i världen, ibland tar hon miste och går till
överdrift, men hennes eld för de utsatta och svaga leder henne
oftast rätt igen. Hennes roman Kallocain är ännu inte läst i sitt
fulla djup och är än mer aktuell idag än då den skrevs. Som
samhällskritiker är hon en av de främsta i sin tid. Hennes
recensionskonst är nästan bortglömd men kunde vara förebild
och inspiration för ett sätt att förhålla sig till litteratur som skulle
kunna återge kulturjournalistiken dess förlorade heder i vår tid.

Hennes omfattande bildning och beläsenhet, hennes öppenhet
mot andra tankeströmmar än de västerländskt-kristet vedertagna,
är imponerande. När jag läser hennes dikter idag ser jag det
ännu klarare. I vems intresse har hennes enorma intellektuella
kapacitet ignorerats till förmån för en reducerad bild av Boye
som tonårsflickornas känslosamma bundsförvant?

Till sist: Karin Boye är en genommusikalisk diktare. Ojämn,
men när hon lyckas minns man ibland hela dikten efter att ha
läst den en enda gång. Hon använder sig av två grundrytmer –
eller snarare instrument: trumma och flöjt. Den strama, enkla
rytmen, som kan återfinnas både i folklig koral och i marscher,
är hon mest känd för. Trumman slår i ”Rustad, rak och
pansarsluten/gick jag fram./Men av skräck var brynjan gjuten/
och av skam.”  Slutraden om att möta livet vapenlös får sin
djupverkan genom den rytmen.

Några få gånger viker trumman för flöjten. En mjuk, dansant
rytm. Som i ”Aldrig är skogen lycklig som nu…” Livets
lekfullhet väcker diktarjagets smärta: ”Över mig störtar/friskt
och vilt som ett vattenfall ett smärtans minne.” Bara den som
använt hela sin eld kan smida sin diktkonst till ett gyllene snitt
av det slaget. Jag är tacksam och hedrad över att ha fått ett litterärt
pris i Karin Boyes namn.
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En målares önskan

Av Birgitta Kärnbo

Birgitta Kärnbo har utställt sin
konst på många platser, bl.a. i
Göteborg, Stockholm,
Hallagården utanför Örebro och
under våren 2002 i Huddinge.
Hon har även utfört större
utsmyckningsuppdrag i offentliga
lokaler.

Den ena poetens dikter lades åt sidan efter den andres i mitt
sökande efter den dikt som jag verkligen kände för och ville
gestalta i bild.

Vi hade fått i uppgift att illustrera en dikt, vilken som helst,
på Konstfackskolan. Året var 1963.

Efter flera dagars läsande, fann jag äntligen dikten med stort
D. – Dikten som skulle påverka hela mitt liv och konstnärskap:

”Jag ville måla ett ringa grand
av slitnaste vardag så nött och grått
men genomlyst av den eld som förmått
all världen att springa ur Skaparns hand.
Jag ville visa hur det vi försmå
är heligt och ljust och andens skrud.
Jag ville måla en träsked så
att mänskorna anade Gud.”

Dikten började så enkelt och stilla, växte och växte ut, till
någonting fantastiskt stort. Den inspirerade mig och utmanade
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mig att måla. Jag lämnade in min bild till bedömning på skolan.
Även om jag fick bra kritik på min målning, ville jag fortsätta
och göra fler målningar efteråt, tills jag förstod att det är en
omöjlighet att göra någonting som är så bra att det ger dikten
rättvisa. Så jag gav upp efter flera försök.

Tio år senare knackade en liten 5-åring på min dörr och gav
mig en träbit, som liknade en träsked. Jag tog det som en
”hälsning” att jag skulle fortsätta med dikten som inspira-
tionskälla till allt det jag gör.

En annan tanke föddes också, när jag stod med den lilla
pojkens träsked i handen, att jag kanske kunde ”måla en träsked
så…” men att jag skulle kunna måla en bakgrund, för att
framhäva ett enkelt föremåls skönhet.

Under de senaste åren har jag ägnat mig nästan uteslutande
åt Karin Boyes dikt och gjort 100 tavlor kring den. Dessa har
under våren visats i Huddinge Folkets Hus, strax intill där Karin
Boye bodde 1915-1927.
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Karin Boye med ryska ögon

Åke Sandahl
Åke Sandahl är
rektor vid
Sundbybergs
Folkhögskola.
Han är
ordförande i
Bulgakov-
Sällskapet samt
deltar i
sånggruppen
Margaritas
vänner.
(På bilden: Peter Magnéli, Åke Sandahl, Margarita Magnéli
och Marina Korot)

Vad vet ryssar om Karin Boye? Attraheras man av hennes
lyrik? Naturligtvis är det svårt att dra några generella slutsatser
om det. Genomsnittsryssen torde inte ha stora möjligheter att
stöta på den svenska diktaren. Men många ryssar i exil tilltalas
av tonen i hennes poesi.

I Sverige har den ryskfödda författaren Inga-Lina Lindqvist
uppgett (bl.a. i ett radioprogram i april 2002) att det var först
när hon läste Karin Boye som hon plötsligt förstod att även det
svenska språket duger till att dikta på. Hon tog snabbt till sig
Boyes diktarspråk som hon fann fascinerande och dramatiskt.
Där fanns ett heroiskt stråk som omedelbart kunde intressera en
rysk författare. Detta gav inspiration att ge ut egna dikter.
Nuförtiden föreläser Inga-Lina Lindqvist ofta om Karin Boye
och om rysk litteratur. Men det finns fler än hon som finner
ryska toner i det svenska – eller tvärtom.

De likaså ryskspråkiga  musikerna och tonsättarna Marina
Korot och Margarita Magnéli (den viktigaste delen av sång-
gruppen Margaritas Vänner) ser – närmast intuitivt - ett samband
mellan Boye och en diktare som Marina Tsvetajeva (död 1941).
Tsvetajeva förknippas ofta med de samtida Anna Achmatova,
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Boris Pasternak och Osip Mandelstam, men liksom Karin Boye
är hon ojämförbar och helt sin egen.

I Tsvetajevas lyrik är ljudet, rytmen och den direkta nerven
mellan form och innehåll nästan lika viktigt som innehållet. I
hennes dikter finner vi en  passionerad erotik som ofta har samma
ingrediens som hos Boye, dvs kärlek mellan kvinnor. Och visst
kan vi känna igen något i exempelvis följande dikt ur hennes
”Guld-nyckel” (övers. Hans Björkegren):

En orm som prasslar, sierskan som viskar
och höstens sus i hagtorn och buskage –
det finns en tingens osynliga makt
i dina dikter – en som väcker fruktan

Du går, för flickors glädje främmande,
med munnen stängd för kärlek eller hat,
du glider, dövstum, som en hemlig skugga

och hjärtat hör blott djupa källors sorl
och sånger utan sömn – tills det helt plötsligt
brister i gråt för jordebojors skull.

Margaritas Vänner bildades för två år sedan i samband med
att Bulgakov-Sällskapet ville ha tonsättningar av några texter
ur romanen ”Mästaren och Margarita”. Gruppen råkade finnas
på plats och levererade snabbt två vidunderligt sköna stycken
som framfördes vid flera tillfällen under 2000 och 2001, bland
annat vid milleniefestligheterna i Gamla stan i Stockholm. Man
har därefter fortsatt sitt trägna arbete med tonsättningar av svensk
lyrik, såväl Pär Lagerkvist, Erik Axel Karlfeldt och Karin Boye
som Esaias Tegner (!). Det är dock Karin Boyes lyrik som de
ägnat djupast intresse och som lett fram till ett otal framföranden,
även inför Karin Boye sällskapet.

Själva anser Marina Korot och Margarita Magneli att det inte
alls är speciellt svårt för ryssar med erfarenhet av litteratur att
uppfatta innehållet i Boyes lyrik. Även om det någon gång kan
finns svårigheter rent språkligt, är budskapet ofta så klart att
problemen övervinns. De är inte heller främmande för att tolka
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kärleksbegreppet hos Boye både sinnligt och religiöst. Tvärtom
– de väljer företrädesvis ut just sådana dikter där flera  tolkningar
är både möjliga och uppenbara, och där Boyes ”du” ger
mångahanda associationer, som i ”Aftonbön”:

Du får lyfta, du får bära,
jag kan bara allting lämna.
Tag mig, led mig, var mig nära!
Ske mig vad du sen må ämna!

eller i ”Du är min renaste tröst”:

Du är min renaste tröst,
du är mitt fastaste skydd,
du är det bästa jag har,
ty intet gör ont som du.

Nej, intet gör ont som du.
Du svider som is och eld,
du skär som ett stål min själ –
du är det bästa jag har.

Tonsättningarna av dessa och andra dikter som görs av
Margaritas Vänner är ofta originella men ändå kongeniala i
förhållande till texten. De ger åhöraren en känsla av att dikten
både är tolkad och till sitt innehåll djupt genomlevd. Där finns
ett mycket medvetet sätt att förhålla sig till innehållet men
kanhända också ett stänk av ortodoxi och vemod. Det omedelbara
intrycket är ändå enkelhet, en enkelhet både i harmonier och i
visornas refränger. Att sångerna sedan framförs med en lätt rysk
accent gör bara lyssnaren mer uppmärksam.

Här bifogas en komposition som framfördes i Skarpnäck i
april 2002.
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Viljan till liv har gjort mig seende

Av Marie Silkeberg

Det är hundra år sedan
Karin Boye föddes. Årsbarn
med seklet kom hon att bli en
av förkrigstidens mest
moderna författare. Men har
vi tappat bort den sidan av
hennes författarskap? Marie
Silkeberg ställer frågan.

Ur DAGENS NYHETER KULTUR essä oktober 2000

Det är dessa år då allt det nya med så stor möda och under så
stort motstånd bryter in i Sverige. ”Allt är dörr. Allt är början”,
skriver hon i dikten ”Porten” 1935. Och det är vid detta heta
inledningsskede man hittar henne.

Så länge sedan det var som jag läste Karin Boye, tänker jag
när jag cyklar genom stan någon av de första mörka
höstkvällarna. Associationerna hennes namn väcker rör sig i mitt
huvud medan billyktorna, de upplysta skyltfönstren och
reflexerna i asfalten flimrar förbi. Bara en enda rad tycks tränga
igenom och väcka min förundran i allt detta rörliga
mångskiftande ljus – ”varför skulle annars våren tveka”. Så
främmande och långt borta hennes dikter ändå tycks vara, tänker
jag, från vår tid och dess livskänsla, formkänsla.

När jag sedan börjar läsa de tre böcker som nu ges ut till
hundraårsminnet av hennes födelse befinner jag mig inte längre
i Sverige. Jag går längs Paris gator och tycker att jag för första
gången hör den klara tonen i hennes dikt. Dess milda, intensiva
lidelse. Den särpräglade rytmen. En alldeles avväpnande
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nakenhet i anslaget. Kanske är det avståndet till det svenska
språket som gör, att jag nu hör den, avståndet till instängda
lektionssalar, trista utläggningar; den svävande homofobiska
stämningen som alltid funnits, uttryckt eller förnekad, när man
talat om eller velat tolka hennes dikt.

Ändå är få poeter så lästa och älskade som Karin Boye. Hennes
dikter har lyckats leva ett eget liv. Kanske har de så införlivats i
kulturen och språket, cirkulerat så många varv, att de nötts ner
och nu finns där som en nästan anonym källa.

Är det då en utslätad och alltför anpassad version som
införlivats? Har priset varit att allt, allt för brännande och
svårhanterligt, lämnats utanför?

Med en viss förväntan börjar jag läsa breven. Jag försöker
sedan minnas denna förväntan, för läsningen i sig är så
fängslande att jag glömmer den för annat. En märkligt levande
och nästan vardaglig bild av detta väsentliga skeende i svensk
historia och litteraturhistoria träder fram ur breven. Det är dessa
år då allt det nya – modernismen, surrealismen, den intellektuella
marxismen, psykoanalysen – med så stor möda och under så
stort motstånd bryter in i Sverige. ”Allt är dörr. Allt är början”,
skriver hon i dikten ”Porten” 1935. Och det är vid detta heta
inledningsskede man hittar henne. Vardagligheten, den
karaktäristiska tonen – mild humor; skärpa, integritet – kan få
en att under läsningen glömma vilken enastående betydelse hon
hade. (”Vad vill du ha för upplysningar om mig? Här har du
dom: Karin Boye. Ulv i fårakläder. Lever oförtjänt högt på sitt
goda rykte från tidigare år. Har skrivit en del dikter, som bara
hon själv och Gud begriper.” Brev till Dagny Nilsson, 1931.)
Både under sin livstid och efter – översättningen av T S Eliots
”The Waste Land,” bildandet av tidskriften Spektrum, upptakten
till den beryktade von Krusenstjerna-fejden, introduktionen av
psykoanalysen. Alla dessa händelser är hon inblandad i. I breven
flimrar de förbi. I levande nutid. Sällan talar hon dock om sitt
konstnärliga arbete. Gåtan, om man nu vill kalla den så, förblir
dold. Hon har över huvud taget en mycket tydlig gräns för vad
man kan tala om i brev. Ibland överskrids den. Vissa händelser
omtalas. Mänskliga passioner. Hur mycket de spelar in när en
litterär kanon bildas kan man alltid spekulera över. Här får man
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i alla fall höra hennes egna ord om en tilldragelse som skymtat
på annat håll – när Gunnar Ekelöfs första fru, Gunnel Bergström,
lämnar honom för Karin Boye: ”Och just nu har jag det verkligen
bra. Trots att jag redan ställt till med äktenskapsskandal, tragedi,
skilsmässa,/i en annan familj än min egen väl att märka. Men
det är en annan historia och passar inte i brev. För resten var det
dumt att skriva trots att, det bör vara emedan. Som du hör, fortfar
jag på lättsinnets breda, fördärvliga men behagliga väg”.

Var det också en hämnd från Boyes sida? I ett högt spel om
sex och makt. Gunnar Ekelöf hade året innan efterträtt henne i
redaktionen för Spektrum, den tidskrift som hon arbetat så
intensivt med för att starta och vars redaktion hon lämnar bara
ett år senare av anledningar, som trots breven, inte blir klarare.
Efter återkomsten från Berlin återtar hon sedan aldrig den
centrala plats hon hade i det litterära avantgardet.

”Allt är början.” Ja. Men vad hände sen?

Hon söker något annat, som högmodernismen inte kan eller
vill rymma.

Vad? Den förväntan jag hade när jag började läsa breven har
med den frågan att göra. En titel på en film jag läst om, men inte
sett, kommer hela tiden för mig. She must be seeing things.
Betoningen kan variera. Den första: ett avfärdande av blicken,
den hon ser är inte verkligheten. Den andra: Hon måste. Den
tredje: ting. Något måste hon se.

Själva kombinationen av de tre utgivna böckerna – brev-
samlingen, romanen ”Kris” från 1934 och de samlade dikterna
– skulle kunna ge en ingång. Ett bläddrande fram och tillbaka.
En Karin Boye för en tid där frågor om liv och gestaltning, sex
och makt, giltighet och verkan är brännande.

I alla de tre böckerna kan man följa den kris som Karin Boye
gick igenom som tjugoåring. Romanen ”Kris” gestaltar den,
breven omtalar den, vissa dikter i diktsamlingen ”Moln” kretsar
kring den. 1934 har hon redan mycket bakom sig – tre
diktsamlingar, två romaner, arbetet i den litterära offentligheten,
resorna till Ryssland och Berlin, mötet med Margot Hanel, den
kvinna hon ska leva resten av sitt liv med. 1934 återvänder hon
alltså i romanens form till den ungdomskris som gjorde henne
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till författare. Hon söker sitt författarskaps urscen, skulle man
kunna säga, skriver den, som hon senare ska skriva den
annorlunda i sin sista roman ”Kallocain”.

Ja där fanns en längtan. En levande längtan, inte den vanliga
döda ångesten. En som sökte för att finna, inte bara snurrade
runt av leda. Något som liknade den bleka trevande grodden till
en vilja.

Var vill jag vara då? Var hör jag hemma då? prövade hon
försiktigt sin längtan. Men svaret slog upp från grunden som en
låga och fyllde henne in i minsta skrymsle.

Jag vill se Siv. Jag vill vara där Siv är.

Bättre än Fucking Åmål, tänker jag. Och mer.
Romanen skildrar Malin Forst som under sitt sista år på

lärarinneseminariet hamnar i ett vakuum, i fullständig konflikt
med sitt liv, sina ideal och sina omgivningar: Gunilla Domellöf
har i sin avhandling ”I oss är en mångfald levande” ingående
analyserat boken, kritiken av makten, dess språk och symboler,
den uppbrutna romankonstruktionen och den radikala kultur-
kritiken. En upprorsroman med en alldeles levande intensitet
som man skulle önska fann sin väg in i alla skolors uppsättningar
av böcker.

”Det var bara en sak: vad i all föraktad och förtrampad
rimlighets namn har detta med sedlighet att göra? Jag skulle
vilja kalla det: Läran om de Maktägandes Förbund mot Uppror.
Och moral är något annat…

Det upplevda och av henne själv erkända begäret blir själva
öppningen, grunden för en etik, för språk, den levda erfaren-
hetens sanning mot maktens och språkets döda former.

Vilket mod ändå, att skriva detta 1934, när homosexualitet
var klassat som en kriminell handling och fläkten från det
nazistiska Tyskland med sin katastrofala dyrkan av den manliga
styrkan redan var kännbar.

Jag föreställer mig att ”Kris” är skriven under Karin Boyes
och Margot Hanels första lyckliga tid. Själva kraften i boken
tycks komma därur: Deras förhållande, som skulle bli långt och
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svårare, ligger som en andra scen under den. I ett brev till Ebbe
Linde skriver hon: ”Nej, i den här boken kunde jag inte gärna
transformera könet hos någon av vederbörande, eftersom just
det förbjudna i saken hör till handlingen. Annars måste man ju
tyvärr fortsätta på samma bana i fortsättningen också. Inte för
att jag tycker att det gör så mycket, det är ju ändå så mycket
man måste vrida på, och så överväldigande skillnad blir det väl
i allmänhet inte. Fast ibland tycker jag att det skulle vara ganska
givande att beskriva rent ut vad man hade sett, hört och upplevat.
Det är i alla fall väldigt mycket och ganska mycket levnads-
visdom och jämförande köns- och maktpsykologi som man
aldrig får ge uttryck åt.”

Om detta inte kan uttryckas hur mycket ligger då inte
komprimerat i detta seende, till förmågan till att se annat,
annorlunda. En hel erfarenhetsvärld, en blick från sidan,
sexualitet och själ, kraft, djup, öppning.

Jag ser tingen. De erkänner inte sina namn. Jag kastar deras
namn.

Jag står alldeles ny på stranden av ett hav, och samvetet är
inte längre mitt. Jag kastar det.

Viljan till liv har gjort mig naken. Viljan till liv har gjort mig
seende. Vad som än kommer skall jag möta med nakna, seende
ögon./…/

Därför att jag har sett dig, Siv.

I sin artikel ”Tendens och verkan” skriver Karin Boye: ”Så
visst som liv är handling, så visst är också dikt handling, en stöt
i ena eller andra riktningen.” Kanske har man gjort hennes dikter
stor orättvisa genom att försöka tolka dem, innebörden av den
ena eller andra symbolen, i stället för att träda in i akten,
förförelsen och uppfordran av denna blick. Jag föreställer mig
att hennes dikter är en särskild balans mellan ”språket som
samvetskamp” som Birgitta Trotzig skriver om i samband med
Erik Mesterton, och det ”språk bortom logiken”, som Karin Boye
själv skriver om i sin mest kända essä. Ett språk där klanger och
symboler spelar med sin läsare i en förgrenande och alstrande
rörelse. Att de vill vara en omformande akt, att de bär en strävan



27

att ge sin blick vidare. En blick med risken och möjligheten av
att vara från ett icke-accepterat håll. Dikterna tycks drivna och
burna av en sång som hela tiden söker villkoren för sin skapelse.
Och sitt upphörande. Sång, tystnad, exakta tomrum, för allt det
som språket, varken som samvetskamp eller bortom logiken,
rymmer. Ett vidgande, en port i fullständigt abstrakt mening.

Ett öga, en blick vid randen.
Jag skriver allt detta och undrar ändå var jag upplevde

Parisnätterna och dagarna. Jag hörde Bachs cellosviter, såg en
utställning av Anselm Kiefer. Överallt såg jag denna exakta
punkt, balansen, mellan livet och döden. Det djupa, mörka stråket
i hennes dikter skrämde mig inte. Det fanns där uttryckt på
museerna, gallerierna. Det våldsamma upproret: ”let every bond
be loosed, every force fail, let all iron be broken, every rope or
every strap, let every knot, every chain be opened, and let no
one compel me.”

Det var i sången, bars av sången. Ja visst gör det ont när
knoppar brister.

Hon leve.
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Även unga män läste Karin Boyes poesi

Gunnar Fredriksson

Kolumnartikel i tidningen Aftonbladet 23 oktober år 2000

Det är hundra år sedan Karin Boye föddes. Hon är en av få
poeter från mellankrigstiden som ännu läses och många rader
har blivit bevingade.

Hon stod till vänster, var antinazist och intresserade sig för
mystik och psykoanalys. Hennes kulturkritik var ofta feministisk
men jag kan garantera att hon lästes även av unga män.

På en bild från Sigtunastiftelsen sitter hon vid ett kaffebord
tillsammans med en yngre poet, Karl-Gustaf Hildebrand, nu
plötsligt känd. De var Uppsalastudenter och Hildebrand skrev
om studentexamen:

”Låtom oss fröjdas i ungdomens vår.
Någon sköt sig här i går.

Djupt i jorden skall han bo,
Där de härliga lagrarna gro.”

Som ung litteraturstuderande tycks jag ha fäst mig vid mycket
hos Karin Boye: modernistisk poesi som protest mot det gamla,
ett stråk av Schopenhauers pessimism, kulturradikalismen, de
unga 30-talsförfattarnas sensualism.

Kanske läses hennes kända rader som en kommentar till
puberteten:

”Ja visst gör det ont när knoppar brister
Varför skulle annars våren tveka?”

Och många kan utantill dessa rader:
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”Nog finns det mål och mening i vår färd –
men det är vägen som är mödan värd.

Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.
Oändligt är vårt stora äventyr.”

Jag skrev ner den här dikten i en sliten anteckningsbok när
jag var 18 år:

”Jag har sett de torra fröna
gro till slut.

Jag har sett det ljusa gröna
vecklas ut.

Mäktigt är det späda livet
mer än järn.

Fram ur jordens hjärta drivet
utan värn.

Våren gryr i vinterns trakter
där jag frös.

Jag vill möta livets makter
vapenlös.”

I en essä om ”Dagdrömmeriet som livsåskådning” skriver
Karin Boye att ”den stora ledstjärnan över vårt liv heter Rädsla”.
Människan är olik ”den förnuftiga  och blida gudom, som var
upplysningsfilosofins hopp”, istället är hon ”gåtfull, tusen-
formad, skiftande, ett halvt okänt väsen med mycket dimmiga
gränslinjer”.

I ”Språket bortom logiken” heter det: ”Den underjordiska
betydelsevärlden i ett diktverk, det hemliga och personliga
språket innanför det logiska är det som avgör om diktverket
skall ha förmåga att gripa eller inte”.

I ”Socialdemokraten” kritiserar hon 1933 idéer om tvångs-
sterilisering, ”vulgärdarwinismen”. Hon fruktar att ”denna
biologiska samhällssyn” kommer att visa sig seglivad – ”man
kan bara lägga märke till vilken stor roll den spelar på nazistiskt
håll”.
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Karin Boye var bisexuell, fick aldrig ro på det området, levde
kanske mellan livsberusning och dödsdrift.

I april 1941 hittades hon förfrusen under en ek i skogen norr
om Alingsås. Hon efterlystes i radio av TT, samma dag som
tyskarna intog det klassiska bergspasset Thermopyle i Grekland.

Om detta skrev Hjalmar Gullberg vid dödsbudet en dikt, ”Död
amazon”, där han citerade signalementet:

”Starka trupper har enligt TT
nått Thermopyle,
Greklands lås.

Fyrtiåriga Karin Boye
efterlyses från Alingsås,

Mycket mörk och
med stora ögon;

klädd i resdräkt när
hon försvann.

Kanske söker hon
Bortom sekler,

dit en spårhund ej vägen fann,
Frihetspasset där
Spartas hjältar

valde döden till sista man.”

I en modern litteraturhistoria läser jag att ”hon har alltid tillhört
ungdomen” och att unga flickor ofta fått hennes dikter som
konfirmationspresent.

Gärna det. Men jag gav hennes samlade dikter som födelse-
dagspresent till min mor när hon var nära 80.
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Möte med en diktare och ett författarskap

Av Barbro Gustafsson Rosenqvist

På 100-årsdagen av Karin Boyes
födelse, den 26 oktober 2000,
publicerades denna artikel i
Uppsala Nya Tidning.

Jag möter en diktare. Att placera sig själv i centrum, berätta
om sitt eget möte med en stor och berömd författare ter sig vid
första eftertanken förmäten. I motsats till Moa Martinson kan
jag inte överraska med en ordlek, inte ens övergå till fiktion. En
diktares hundraårsminne, det sekeljubileum som Karin Boyes
mor och så när hennes ene bror fått fira som födelsedag,
hundraårsdag. En människa som här på jorden länge levat endast
i medmänniskors minnen och, för flertalet, i sina verk varav
några efter åttio eller sextio år förefaller mer levande än någonsin
förut. De egna minnena av ett författarskap, av upplevelser, stiger
mig till mötes, som när imman försvinner från en spegel och
bildens konturer och färger blir klarare. Och chefen för den sida
där hittills jag själv endast skrivit om andra, endast andra skrivit
om mig själv har förmått mig att sätta några av mina minnen på
pränt.

En bok hämtad från någon av föräldrahemmets hyllor, en bok
med Karin Boyes samlade lyrik. En rubrik med versaler,
”BARFROST”. Jag ljuder ihop bokstäverna, märker förtjust att
de sex första så när blir mitt eget namn, BARBRO. Det enda
som behövs är att ett F förses med två små bågar, och det är
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enkelt  åstadkommet. De båda extra bokstäverna går lätt att med
läsarens frihet till egen tolkning tänka bort. Troligen min första
bekantskap med Karin Boyes diktning. Denna nya erfarenhet
att finna sig själv i en författare, eller åtminstone i hennes verk,
kan den ha haft betydelse för framtiden, varslat om ytterligare
och djupare insikter, eller bidragit till att framkalla dem? Vad
skulle en av Karin Boyes egna lärofäder, Sigmund Freud, ha
haft för teori? Skulle han triumferande ha talat om de tidiga
upplevelsernas avgörande betydelse?

Långt senare står jag med en annan bok i handen, också den
innehållande poesi av Karin Boye. Boken heter Till Dig, en
samling kärlekslyrik namngiven efter den korta och innerliga
titeldikten, en bok i kongenial, estetiskt lyckad utformning, länge
levandehållen. Sedan Valborgsmässoafton, min traditionsrika
studentdag, är jag nybakad studentska, nu åter skrudad i vit dräkt,
vita skor – och vit mössa. Vid skolavslutningen i stadens kyrka
skall jag ur rektors hand liksom kamraterna högtidligen mottaga
mitt studentbetyg, en stund senare i ensamt majestät även
Stockholms-Tidningens legendariska pris för rikets bästa
studentuppsats. (Nej, den handlade inte om Karin Boye, utan
besvarade frågan ”Varför är Shakespeares dramatik alltjämt
aktuell?”) Till Dig är min studentpresent från min latinlärare, i
första ringen även svensklärare, min klassföreståndare och min
amor intellectualis. Kanske ett tack för tjänster jag som klassens
ordningsman utfört, kanske ett uttryck för den speciella
själsfrändskapen mellan oss. Med sin intuition för mig måste
givaren ha känt att gåvan var den rätta, att Karin Boyes
författarskap borde kunna öppna sig för mig. Visst valde jag
ofta litteraturämnet, men ingen uppsats hade berört Karin Boye,
och jag vet mig aldrig ha uttalat någon preferens för just henne.
Fick även denna händelse speciell innebörd, styrde den mitt
undermedvetna i en framtida valsituation?

En storslukare som jag hade många ledstjärnor på vägen mot
den stora litteraturen. Om jag under skoltiden fått den flitigt
nyttjade frågan om min favoritförfattare, hade jag tvingats nämna
flera namn, men säkerligen hade Karin Boye hört till dem som
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jag placerat på parnassens högsta platå. Den dikt som efter
”Barfrost” först och i synnerhet blev min egen var den tidiga
och kanske en smula naiva, sällan citerade ”Till en sfinx”. Dikten
är riktad till ett du, öm och inkännande. Troligen har skaldinnan
en avhållen vän eller förälskelse i tankarna. Men empatin tyder
på att hon vet att den personlighet hon porträtterar även är hennes
egen, sluten, svår att komma nära, med törst efter vänner och
gemenskap, så väl dold att ingen tror sig om att få de omgärdade
stängslen att rasa. (Jag tyckte inte titeln var så välfunnen, minns
jag – någon sfinx nämns aldrig, bilden för duet är en snäcka,
inte mussla, den vanliga symbolen för en sluten och svåråtkomlig
själ, utan snäckan i det svala vattnet på dammens botten, dit
solstrålarna aldrig ens silas genom de avskärmande vatten-
gräsen.)  Att under skygga år, då erbjudanden om vänskap ofta
fick gå förbi, så känna igen sig själv blev en tröst i många
ensamhetens stunder. Det var en högtid att läsa stroferna, fastän
jag för länge sedan kunde dem utantill, känna samförstånd. Den
stora diktens vingslag hade nått mig.

”Ja visst gör det ont”. Ofta läst, hörd, helst med Karin Boyes
eget, intensiva tonfall. Titeln hade rentav lånats till en ungdoms-
roman. Det handlade förstås om tonårens smärtsamma
brytningstid, och det var så dikten oftast tolkades, åtminstone
inför skolelever. Även här minns jag ett tidigt möte med en dikt
som sjöng och ekade i mitt inre. Jag anade eller snarare kände
en djupare innebörd, ett vittnesbörd om något som jag nog ännu
inte kunde verbalisera som personlighetens gränsöverskridande,
dock kanske som dess frigörelse, eller befrielse. Men det var
något som jag behöll för mig själv. Alltför udda i mina tankar
och reaktioner vill jag inte framstå som, ännu var vägen lång till
den älskade minnesgåvan Till Dig och till den vita mössan.

Kallocain. Tidigt läst, aldrig lämnad. Prosaisten Karin Boye,
sedan dess närvarande. (Liksom den spännande kultur-
journalistiken – att i henne få möta en av våra verkligt stora
litteraturkritiker!) En varning för nazismen, sades det i skolorna,
där boken oftast ingick i kursplanen. Men så mycket mer, tyckte
jag. Inte så att jag ännu såg framtidsskildringen som en
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bekännelse, om ett inre, länge undertryckt avståndstagande från
Sovjetunionens statsskick, byggt på de högsta av ideal, inte heller
som ett centralt kulturkritiskt verk med hemortsrätt i den
europeiska traditionen. Men bottnarna var många, det kände jag
intuitivt. Stämningen, kyligt grön som hos snäckan i dammen –
ja Världsstatens ”medsoldater” levde ju förresten långt under
jordens yta, dit heller aldrig solstrålarna kunde skina. Kanske
kände jag, fast jag knappast hade valt uttrycket, att romanen
”från 2000-talet” är en stor kvinnoroman, i teorin, i ett levande
porträtt. Mest var det teckningen av gestalterna, som väckte min
fascination. Leo Kalls utveckling, antydd i hans egen berättelse.
Igenkännande även i hans svårigheter att visa sitt behov av
kontakt, av själarnas sammansmältning. Lindas underbara
monolog om sin inre befrielse – ”jag var en gren som blom-
made”, sade hon, och när jag läste hennes stilla och samtidigt så
lycksaliga berättelse, var det som om såväl hägg som syren
tillsammans med en småländsk sluttnings alla fruktträd hade
slagit ut i sin himlastormande blomning.

Sedan dess har Karin Boye alltid funnits med, på något sätt.
Det finns avskräckande exempel på forskares identifikation med
sitt objekt. Själv tycker jag uppriktigt att jag förblivit fri från
sådana böjelser. Jag blir generad och ängslig, när jag ibland
benämns ”en yngre upplaga av min kära vän Karin”, när läsare
tycker sig se Karin Boye i mig, åtminstone upptäcker gemen-
samma drag. Även om jag naturligtvis gläds åt uppskattningen
bakom orden! Men ändå, visst bör det erkännas att man knappast
ägnar sin möda åt en viss diktares verk, om man inte möter sådant
som starkt talar till en, känner en överenskommelse i sitt eget
inre, finner något av sig själv – det må vara mindre påtagligt än
att glatt överraskad se sitt eget namn med stora, svarta bokstäver!

Det har blivit en hel del Karin Boye. Att efter mötet i tidiga år
just finna den mycket unga Karin Boyes manuskript i en
kappsäck i en Lidingökällare, att presentera och kommentera
dem i tre böcker illustrerade med hennes bildkonst var en lycka.
Likaså att från dessa ungdomsverk få följa de mest väsentliga
linjerna i Karin Boyes författarskap och analysera deras
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fördjupning i den mogna roman som så tidigt fängslade mig
och som blivit hennes ansikte utåt världen, att få lägga fram
detta i en doktorsavhandling och se den mottagas väl. Att få
hjälpa andra till upplevelser av detta så aktuella, såväl emotionellt
som intellektuellt så intensiva författarskap och få bevittna deras
glädje.

Visst har raden av föreläsningar, av essäer i böcker och
tidskrifter, av artiklar i tidningar, av radio- och TV-program blivit
lång, och stadd i snabb tillväxt med anledning av hundraårs-
minnet. Ett vidgat forskningsperspektiv är på väg att bli mitt, i
en studie där Karin Boye är en av de mellankrigsdiktare vars
verk ställs i fokus. Och de egna läsupplevelserna blir för varje
gång djupare och rikare. Den som har mött en diktare må med
Karin Boye jubla: ”Oändligt är vårt stora äventyr!”
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Karaktären Boye

Harry Martinson

Första gången publicerad i
”KARIN BOYE. Minnen och studier, 1942”

Redigerad av Margit Abenius och Olof Lagerkrantz

Man sitter en dag på stranden och ser i havsvattnet. Man
suggereras då av de klara vågorna och ser tydligt därnere algerna
som kråmar sig av och an för vattenrörelsen, men under tiden
smyger de halvt genomlysta medusorna förbi vår syn, i samma
vatten som algerna men svårare att upptäcka. De är så pass
genomskinliga att de inte behöver dölja sig bakom stenar eller
inne i algskogen. Deras sätt att gå ihop med omgivningen är att
dölja sig i klarheten själv.

Om Karin Boye kan sägas detsamma. I hennes dikt: ”Ja, visst
gör det ont när knoppar brister” tror man sig först läsa ett klart
och fullständigt genomlyst vittnesbörd om hel och full tillit till
livets makter. Men  ett förbehåll att få välja på makter och makter
finns där, ja, t o m förbehållet att få välja ganska strängt.

Harry Martinson och Karin Boye. Foto: Ebbe Linde
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Denna dikt talar utåt om öppenhet och om ”den tillit som
skapar världen”, men tyvärr var detta även hos Boye mer än till
hälften en önskedröm. Ty själv var hon varken öppen eller sluten.
Hennes själ var en dörr på glänt, där stod hon klarsynt och
verklighetsbejakande men med säkerhetskedjan ständigt pålagd.
Hängivenhet för livet och rädsla för livet var hos henne
oskiljaktiga drag. För döden var hon aldrig rädd. - Ty döden är
enkel, den är inget konglomerat, inte mångformad och virrig.

När ”Kallocain” var färdig sade hon: det är som om någon
annan än jag hade skrivit den; jag är rädd! Under sådana
förhållanden behövdes det inte mycket av extra belastning för
att den personliga bristningen skulle vara ett faktum.

Tillit, förbehåll, väljande. Detta tresteg som i sig inneslöt
hennes karaktärs paradox upprepade hon alltid. Hennes käraste
ord var tillit, en tillit till livets makter, men denna tillit gömde
en skygghet som blev till många förbehåll; ur förbehållen
formulerade sig sedan hennes stränga väljande. Ibland ser vi
bara tilliten, såsom i den nyss nämnda dikten: ”Ja, visst gör det
ont när knoppar brister”, och lägger inte märke till de förbehåll
som ligger utsagda i själva bildvalet. Därför lyckades hon med
denna dikt suggerera sig själv och de flesta till att det här gäller
tillit till livets makter överhuvud. Hon lyckades därmed därför
att hon väljer en så tilltalande bild av själva bristningsprocessen
att den går fram på ren skönhet. Få är de som kan motstå denna
dikts bild av vårliga ängsliga knoppar som omedelbart försättes
i en bild av kristallklara vattendroppar på en späd och vårlig
gren. Här övertygar hon konstnärligt, genom skönheten i den
genomförda symboliken, genom växlingen, övergångarna och
rytmen. Den daggiga dikten blir en vacker vaggsång för att få
själens bråkiga barn att acceptera den skapande tillitens tro. De
kristallklara vattendropparna står ett ögonblick och darrar på
den späda kvisten, de tvekar och ängslas, men de dras neråt, de
glider längs kvisten så långt det går, men snart skall de falla.
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 Och nu sker det; de

glömmer att de skrämdes av det nya,
glömmer att de ängslades för färden –
känner en sekund sin största trygghet,
vilar i den tillit
                     som skapar världen.

Konsten och den vackert valda bilden har gjort det lätt för
oss att acceptera detta vittnesbörd om tilliten. Men frågan är om
inte den bild som här fått symbolisera tillitsproblemets lösning
är så vacker, att den tar bort det moment av sanningssmärta som
diktarinnan avsåg att läsaren skulle känna. Så mycket kan valet
av bild betyda i en dikt, och av alla Boyes bilder från senare år
är denna den mest citerade.

En dikt som man däremot knappast har sett citerad är dikten
”Martall” i samma diktsamling. Dess förbehåll är svåra och
tydliga. Verkligheten skrämmer. Diktarinnan accepterar inte på
något villkor dessa martallars knotiga förvridenhet. Havsvinden
har kuvat dem och format dem till lågväxta grotesker. Hon tycker
att de är en samling monstra:

Vidunder grips av leda
för vidunder.

Och hon låter de vridna tallkronorna stöna:

O att se en enda gång
rak emot ljuset
stiga en kungaek,
en gossebjörk,
en gyllene jungfrulönn.

Men vad är de raka gossebjörkarna och de smäckert räta
jungfrulönnarna om inte reträttplatsernas träd? Endast bakom
en vall av skyddande martall och strandskog kan gossebjörkar
och jungfrulönnar stå raka och smäckert ljuvliga. De är
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visserligen en verklighet, men en verklighet i lä, medan
martallarnas verklighet är stormen. Vad dessa martallar längtar
efter att se är enligt dikten de inre skogshagarnas välskyddade
vita och raka glasbjörkar. Varför gör de det? Underskattar de då
alldeles sina egna erfarenheter? Växer ur deras erfarna, hårda
liv på martallskobben bara en önskan att få vara skyddade raka
gossebjörkar i lä?

Alltså en diktarinnans protest mot verkligheten och mot livs-
lagarna; en protest mot att livet inte är paradoxalt skönt, d v s
gossebjörk och jungfrulönn var som helst trots stormar.

Valet av bild, eller rättare sagt bristen på väljerätt, ty bilden
har tvingat sig på, har här förändrat hela frågeställningen. Tilliten
har vänts i idel förbehåll. Kravet att få välja ut det sköna står
kvar som ett skri till kosmos, eller – om man vill hårdra
symboliken – till den sociala världen.

Verkligheten är svår. Boye önskade den annorlunda. Ingen
önskan är mer förklarlig. Vi har alla denna önskan. Bränt barn
skyr elden. Tilliten varar tills man storknar av verklighet; sen
ryggar man tillbaka eller dör – av verklighet, av oförenliga
motsatser. Skeendet förnyar åter och åter dualismens tragik hos
den enskilda mänskan.

I Boyes medkänsla med det av livet vridna insmyger sig ett
drag av i symbolik draperat förakt eller rentav hat mot fulheten.
Och mer än en gång apostroferar hon vissa utvalda vackra och
harmoniska företeelser på ett sådant sätt att hednisk ungdoms-
och skönhetsdyrkan vore rätta namnet därpå. Kanske tog hon
till slut själv konsekvenserna av detta, ty konsekvens var hennes
signum. Kanske accepterade hon när allt kommer omkring inte
åldrandets öde, och inte då heller lidandets fysionomiska och
för den sköna formen förnedrande följder. I så fall lyckades hon
dölja det då hon talar om kristallklara vattendroppar, där diktens
skönhet själv är bevisande part åt sanningen, men så fort
blickfältet för hennes symboliska tänkande förändrades och
martallar steg in däri då lyste förbehållen fram, skönhetsdyrkan
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och lyckokrav driver då ut allt annat, särskilt tilliten. Ångesten
är då där.

Karin Boyes naturuppfattning är helt och hållet den väljande
konstnärens. Detaljer, områden och företeelser inom naturen
grupperar hon in i sitt bildspråk endast om de passar hennes
karaktärsfäste. Här följer hon ett formsamvete: stil över natur
(Gud vet om hon inte har rätt, natur bör inte få spränga andar, ty
ande är något sällsynt, men natur allestädes vanlig). Men natur
i stort står också över ande. Boye förenklade medvetet naturen.
Henne bildspråk gick mestadels i blått och vitt liksom omslagen
till hennes böcker. Blå himmel (ett valv av oändlighet), och den
orörda snöns renhet i en vinterskog.

Havsdövad i bränningsbruset,
solbländad i snöljuset –
sövd i segerdröm av furususet
så välsignar jag din härlighet

skriver hon redan tidigt, så tidigt att hennes medvetenhet om
vad hon vill välja är långt starkare och renare än denna, trots de
många vackra orden, nästan prosaiskt tunga vers. Överhuvud
låg det inte för hennes stil att räkna upp alltför mycket på en
gång. Det mäktade hon inte, och hur många gör det? Mångfald
och stil, konglomerat och form, dessa motsatser orsakar för
många fler poetnaturer än man tror större kriser och slitningar
än något annat. Ingen sorg kan vara större än den som följer på
upprepade nederlag i dessa jakobsbrottningar med tillstormande
stoff som inte låter sig fångas i stil med mindre än att stilen
spränges. Stilkrav blir, med sådana utsikter för ögonen, liktydigt
med förenklingskrav, stilstrategi gentemot varat. För en sådan
förenkling krävs antingen förenklande begåvning eller karaktär
att stå emot den upplevda eller anstormande mångfaldens alla
hugskott och ingivelser. En karaktär! En sådan hade Boye. Och
modet att våga förenkla gav henne också ibland lön, harmoni:

En stillhet vidgades mjuk som soliga vinterskogar.
Hur blev min vilja viss och min väg mig underdånig?
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Mister hon denna harmoni, och det sker inte så sällan, då är
rädslan där. Rädslan för att bli desintresserad bland mångfalden
var hennes hemliga svaghet men hon gjorde den till styrka. Detta
var hennes största konst, hennes vita magi. Hon drog sina lansar
för det ljusa och hon menade då det verkliga ljuset som ingen
frånsida har emedan det är alltigenom ljus. Det var som ville
hon ständigt säga: är inte ljuset först och blodet sedan? Är inte
luften det konkretaste som finns för lungor som andas? Varför
kallas vita blommor i förklenande mening bleka? Är inte de
vita liljorna lika levande som den mörka rosen? Hon talar om
”världens hjärta – bländvitt”. Det klappande världshjärtat (solen)
vem uthärdar dess vithet? Att läsa hennes produktion är en studie
i vitt, ett vitt som stöder sig mot blått, en vit lilja som stöder sig
mot en blå horisont. Det var som hade ett övermäktigt kosmiskt
ideal hos henne ständigt återfört henne till denna blåvita ordning
där hon fann balans och harmoni. Hennes djupaste dröm som
också var hennes ljusaste och förvandlades till övertygelse och
byggde hennes karaktär, var drömmen om rättvis kosmisk
neutralitet. Denna övertygelse steg upp och försvalkade hennes
begreppsvärld så snart hon grep i pennan.

I nästan all hennes dikt finns detta svala ideal att se, men hon
vill samtidigt verkligheten sådan den är – eller kunde vara.
Dörren står på glänt inåt och utåt, men säkerhetskedjan är stadigt
pålagd: mot mångfaldens överrumpling och till helhetens skydd.
Hon söker då övertyga utåt. Naturligt nog. Utåt är vekligheten,
med mångfalden som tigger om lösningar på alla sina problem.
Det är ju den som skall övertygas. Inåt är drömmens land. Det
behöver inte övertygas. Det talar själv i hennes öra med sin svala
röst, sina svalkande viskningar. Därför talar hon själv. Med den
blåvita dörren på glänt ut mot verkligheten:

Det är tröst i drömmens dofter,
svala, knappast märkliga.
Ändå ville jag ge bort dem
för det jordiskt verkliga.
Kära vackra händers värma…
Jag vill älska, inte svärma.
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Livets mognad
orkar drömmen aldrig härma.

Detta sade hon till verkligheten. Men ingen har som hon
dragits uppåt mot det luftiga och svala, ingen har som hon
suggererats av det blå himlavalvet där: ”solvita torn dricker
himlens blåa ro”. När hon tänker på vad som är avundsvärt så
får svalorna i rymden symbolisera detta:

Sol går ner,
men däruppe dröjer all dagens prakt,
runt kring er,
högt i en lekfullt vunnen,
luftig och lycklig trakt.

Vad kunde hon då göra med denna vita rymdglädje? Förmådde
hon något med den? Är inte de enkla linjerna trots sin obestridliga
närvaro i allt samtidigt också de största illusionerna? Svaret härpå
måste bli avhängigt av hur man av inre och yttre nödvändighet
tvingas se världen, från dag till dag och från år till år. Här gäller
inget antingen eller utan ett både och, men med ett avgjort steg,
en avgjord skillnad emellan. Hos Boye är steget från bild till
ren idé ibland inget steg alls men ett uppgående i vartannat.
Ännu en metamorfos, och bilden är helt idé, såsom i den tre
åttaradiga strofer långa dikten ”Gräsets sång” i ”Härdarna”, där
det inte finns ett ord som söker suggerera fram stämningen av
något grönt. Gräset som i dikten sjunger sin egen sång är ett
rent idégräs, en platonisk matta under ekarna.

Exemplifierar vi vidare för att med diktarinnan ta steget över
till det moraliska idéplanet förbleknar färgen ännu en grad. Idén
i begreppet rättvisan har, enligt detta sätt att se världen, ingen
färg, inte ens livets färger. I stället har den för Boye det livgivande
vattnets färglöshet, källvattnets klarhet. Rättvisan är truismernas
truism, nödvändighetens och vardaglighetens enkla klarhet,
uppmärksamhet och saklighet. En bättre sinnebild än källvatten
finner man inte härför. Vattnet är världens enda allmänna dryck,
allmännare och vardagligare är alla andra drycker och all mjölk.
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Bara vatten är rättvisan,
just inget att nå –
alltför nära, svår att älska,
kärv dryck att få.
Herre, ge mig rättvisa,
ge min själ dess art!
Herre, ge mig vatten,
färglöst och klart.

Mot sådant finns ingenting att svara eller anmärka, mot sådant
kan man bara synda. Detta gör verkligheten dagligen. Vill man
vara bitter kan man invända att i den mån vattnet kan dölja sig
för människorna undgår det att smutsas, annars inte. Och
rättvisan i människors händer kan inte undgå att få mänskliga
tillsatser. Boye inser svårigheten, men den väg som för fram till
allt som kan symboliseras med det klara källvattnet intresserar
henne på ett övermäktigt sätt:

- slik dryck är så fattig,
när vin finns att få.
Bara vatten är källan.
Jag längtar dit ändå.

Mera oförvillad av bländverk kan man inte vara. Frågan är
om någon svensk dikt är sannare. Den är som skapad till
minnesvers om vad rättvisa är. Denna längtanslivets avveckling
av alla glödande sensationer, detta svala, vädjande rop om
försvalkning är Karin Boyes speciella paradox, och inte likt något
annat i svenskspråkig dikt. Diktarinnan är fången under ett slags
vit magi av källvattensmak. Vad hon tillber och dyrkar är i
grunden ett vitt neutrum även inne i tidens mörker. Idémystik är
kanske rätta namnet på denna vita lidelse. Ibland tyckte man sig
kunna ange allt som var hennes art, bara med hjälp av hennes
ideala dekor i blått och vitt genom att överföra den på verklighet
och saklighet och säga: hon har tagit sitt vita och sitt blå ur blå
ögon och vita ögonvitor ur blå himlavalv och vita tottmoln, ur
visionen av joniska marmorpelare i vitt mot blå joniska hav, ur
allt detta, men också ur staden Göteborgs vapen och ur färgen
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på dess spårvagnar. Men det var åt verklighetens håll hon
mystificerade, hennes tillit till verklighetens möjligheter att
kunna fylla sina sakliga mått var, kunde man tycka, obegränsad,
men i grunden var denna tillit teoretisk, en tillit åt en verklighet
som existerar med en skenklarhet i teoretikernas värld, men som
är oändligt mycket grumligare om man ser den i dess faktiska
vara, ja, kanske rentav olösligt insnärjd. Den teoretiska
verkligheten, med dess uppskisseringar av sociala sammanhang
och psykiska mekanismer är på sitt sätt en motsvarighet till kravet
att stil står över natur, att samlande enkelhet står över mångfald
o s v. Men vem garanterar i längden de klara linjerna? Vem kan
överhuvud garantera något mer än vad som ligger faktiskt
överblickbart i faktisk verklighet stycke för stycke? Ingen.

”Bara vatten är rättvisa”, men den klarheten har denna först
när rättvisa får fogas till rättvisa, från alla små överblickbara
områden av liv tagna ett för ett. Porlar inte rättvisan i Byn och
upprinner i Byn, så porlar den inte heller i Staten. I ”Kallocain”
visar Karin Boye att verkligheten lärt henne detta. Den är en
rannsakande källrensning.

Romanen ”Kris” handlar om kampen för lyckans seger,
lyckoviljan, eller tron på lyckans seger. Mig veterligt har
emellertid lyckan aldrig varaktigt segrat, lika litet som olyckan.
Även det bästa liv blir med tiden rutin och måste söka sig konst
eller religion istället för direkt lycka, ty denna är en fjäril, dess
liv kan räknas i stunder. En blandning av lika delar envishet,
tålamod, uppmärksamhet, humor, ironi, ödmjukhet, stolthet och
annat skapar inte lycka, men uthållighet, och utfiskar ur ting
och företeelser de uthärdliga sammanhangen. Men ingenting är
garanterat därmed. Det mesta inom oss reder sig och tar sig fram
utan både lycka och sorg. Att upphöja lyckan till rangen av ett
livstillstånd av varaktighet är och förblir något som kommer att
ge bakslag för alla. God sömn är viktigare än lycka och man
kan ha god sömn utan att vara lycklig alls, man kan ha den
emedan man har en övervinnande ironisk begåvning. Funnes
inte en sådan i världen skulle mänskligheten för länge sedan ha
varit utdöd, men livsironien i mänskan står över frihet och tvång.
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Detta och föga annat är det som i karaktärsavseende gör
mänsklighet till en oövervinnelig makt. Det är den stilla makten,
medan lycka, tvång, frihet och allt sådant är som ett buller från
låsrassel och kalvdans. Medkänsla med de fula och förkrympta
blommar fram endast ur en mörk livsironi som inte begränsar
sig till lycka. ”Kris” romanen om den hedniskt sköna Siv, den
lilla kvinnan som lyste av vegetativ vishet, är en betydande bok
om mänskligt lyckokrav, men den ger inget svar. Den mynnar
ut i något där allt står i vida fältet, ty all ungdoms skönhet har en
fortsättning i rutin, svåra nyupptäckter, ironisk mognad, ironiskt
åldrande, fulhet och död.

Romanen slutar i sjungande skönhet, i bekännelsen till en
extas som är den lättaste i världen att åstadkomma: extasen inför
ungdomlig skönhet och gratie. Återigen hednisk skönhetsdyrkan.
Diktarinnan har några sidor dessförinnan bekänt sin hellenska
dröm: ”Låt oss bedja, att våra hjärtan förhärdas till glad kristall”.

Den går genom tiderna som en upprättande sval vind:
drömmen om Hellas. Bara en hägring. I de lyckliga svala
källorna tvättar självgisslarna blodet från sina skuldror.
Drömmen om ett hedniskt ljus-Hellas, som aldrig fanns i
verkligheten. Drömmen om ett mål.  – Siv! Tillflykt!

Och vid seminarieavslutningen summerar diktarinnans alter
ego Malin (Malin II i den inre dialogen) sin extas till slutlig
formulering:

Och där framför henne i andra stämman stod Siv, för sista
gången, och Malin visste, att nu skulle de sällan komma att
träffas.

Men inte heller det var ett avsked. Hur skulle man kunna
mista den som växer i en som ett träd? Hur skulle man ens kunna
tänka sig, att en seminarieavslutning, eller avstånd, eller tid,
var av sådan betydelse, att det kunde skymma själva faktum,
själva den skapelse som var Siv?

Hon stod där smärt och rak och förnäm, med hälsans skimmer
av guld och frukt i huden, och lyste av den naturens lyckliga
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adel, som någon gång kan falla en människa till, oförmärkt som
dagg faller över gräset. Hon stod där i yttre och inre jämvikt,
vuxen ur sin egen grund utan att förvillas. En människa, full av
behag och vegetativ vishet, på den smala gungande spången
över kaos.

Och med denna bekännelse och bejakelse fyllande sin själ
faller Malin in i sången om ängarnas älskliga vår.

Bekännelsen till livet har här den älskligaste form, full av
behag som när svalan gör ett svep över en prästkragsäng. Men
den är lätt att göra, ty den har valt ett motiv som alltid går fram,
skönhetens, behagets, den fysiska fulländningens. Kvar står
fortfarande frågan om verkligheten i dess helhet kan accepteras
eller inte utan svår kamp och utan svåra förfulande konflikter.
På detta ger romanen ”Kris” inget svar. Dörren står fortfarande
på glänt med säkerhetskedjan pålagd. Extasen är fortfarande en
bekännelse till det sköna urvalet. Detta sköna urval gör vi alla,
och det är vår ödesdigra begränsning till behagets magi. Däremot
finns det få som är konsekventa så som Boye var. Hon tog till
slut konsekvenserna av denna begränsning – ett hedniskt farväl
till livet redan i unga år och i Valborgstid. Hon offrade sig.
”Kallocain” är ett offer, ty dess utformning innebar ett pressande
arbete och en övermänsklig stildisciplin mitt i en tid av gungande
kaos och kakofoniskt nervkrig.

Med denna bok med blått och vitt på pärmen avslutade Karin
Boye ett liv av tragisk skönhet och modig bejakelse. Hon
formade modigt och flitigt sin längtan till den fasta och sköna
form som hon krävde. Till slut förbehöll hon sig själv rätten att
dra konsekvenserna:

Hel går jag under svindlande bågen,
och eviga vindar i eviga rum
dricker min gåva.

”Stoftets fattigspråk och virrordskören” som Birger Sjöberg
talar om var för Karin Boye ingen angelägenhet att utreda. Hon
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var inte på samma sätt som många andra, och Sjöberg bland
dem, utsatt för det yrväder av syn- och hörselminnen som
kommer och går på en inre valplats, själens valplats av hemlig
stormighet. Hon var snarare motsatsen, en bestämt inriktad och
bestämt väljande karaktär. Där andra var mottagliga för allt och
värnlösa för intryck, där var hon mottaglig allenast för de intryck
hon med sin vilja och livssyn valde. Och när hon sade: ”Jag vill
möta livets makter vapenlös”, gällde inte detta ett skrämmande
konglomerat av allt. De livets makter hon menar var fastmer
det urval därur som hon erkände. Därav tar också hennes
bildspråk sin färg. ”Solvita torn” och ”himlens blåa ro” kan
rentav synas som en avundsvärd förenkling för dem som dag
efter dag och år efter år har kaos som hyresgäst i sin själ. Hade
Boye, såsom dessa, varit mera desintresserade från sin huvudväg
då hade hennes slutliga öde också blivit annorlunda än det blev.
Nu blev det i stället de stora linjernas väg och den är ginare. En
rak karaktär och en rak lidelse leder fort till döden.
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Leif Björk

Av Jan-Erik Björk

Vid sidan av sitt arbete som
professor i matematik vid
Stockholms universitet, ägnar sig
Jan-Erik Björk åt konstnärlig
verksamhet. Tillsammans med Ylva
Lindgren har han bl.a. gjort den
vackra bysten av Karin Boye i
Universitetsbiblioteket i Stockholm.
I Paris, Skurup och Rottneros-
parken flyger hans Nils Holgersson
på gåskarlen. Elsa Brändström i
S:t Petersburg, Astrid Lindgren i Vimmerby Folkhögskola och
Pippi Långstrump på neonatalavdelningen på Karolinska
Sjukhuset är andra exempel på hans skulpturer.

Leif Björk avled 9 juni 2000 vid 93 års ålder. Han är begravd
i minneslunden vid Kungsholmens kyrka i Stockholm. Hans
närmaste är syskonen Ann och Kaj, sonen Jan-Erik från
äktenskapet med Marianne Hellström under 1940-talet, samt
sönerna Lars och Per och deras mor Siv Ljungberg-Björk som
gifte sig med Leif 1956.

Minnesartikeln i Svenska Dagbladet (7 juli 2000) av Roland
von Euler och Jan Hagberg belyser Leifs yrkesliv och veten-
skapliga verksamhet i nationalekonomi och riskteori. Han
anställdes 1936 vid Socialstyrelsen och blev byråchef 1957. Han
ägnade sig främst åt arbetsmarknadsfrågor. Vid överflyttning
av de statistiska byråerna följde han med till Statistiska
centralbyrån där han var verksam till början av 1980-talet.



49

Den följande texten berättar om Leifs uppväxt och äktenskapet
med Karin Boye. Vidare ingår ett hittills opublicerat brev som
Karin skrev till Leifs mor Eva Jancke-Björk samt en beskrivning
av Evas verksamhet som konstnär. Några av hennes akvareller
är placerade i Karin Boye rummet i Huddinge.

Förutom rent biografiska uppgifter bygger några avsnitt på
samtal jag haft med min far och farmor. Det gäller bland annat
det stycke som handlar om Karin Boyes översättning av Thomas
Manns roman Der Zauberberg.

Uppväxtåren. Leif föddes 29 maj 1907 i Stockholm. Han var
sju år när familjen flyttade till Göteborg där fadern Adolf Björk
tillträdde tjänst som läkare. Leif hade fyra syskon – Arne,   Ann,
Lennart och Kaj. Fadern avled efter akut sjukdom 1919. Han
var då endast 34 år. Modern Eva Jancke-Björk försörjde under
1920-talet sina barn med akvarellmåleri, lärartjänst vid Slöjd-
föreningens skola i Göteborg samt egen produktion vid
keramikverkstaden i Mölndal.

Leif avlade studentexamen vid Göteborgs högre latinläroverk
1924. I studentbetyget ingår även naturvetenskapliga ämnen.
Ungdomsårens intensiva studier av de klassiska språken latin
och grekiska lade grunden till hans verksamhet som översättare.
Leif kom att översätta 60 volymer facklitteratur från tyska,
engelska och franska – främst inom filosofi och ekonomi. 1974
tilldelades han författarfondens översättarpris för sina insatser.

Uppsalatiden. Hösten 1924 började Leif studera i Uppsala. Han
var främst intresserad av filosofi och tog starka intryck av
filosofen Axel Hägerström. I fil. kand. examen från 1927 ingår
praktisk och teoretisk filosofi, nationalekonomi samt statistik.

Leif var endast 17 år då han hösten 1924 var en av grundarna
av Clarté i Uppsala, bl a tillsammans med Jarl Hjalmarsson –
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sedermera partiledare för Högern. De närmaste åren arrangerade
Leif ”sammankomster med tédrickning” för unga intellektuella
i Uppsala. Dit kom också Karin Boye.

De första åren i Stockholm. Sommaren 1927 flyttade Leif till
Stockholm. Han försörjde sig som översättare av filosofiska och
samhällsvetenskapliga verk – främst från tyska. Han studerade
intensivt ryska där han i början fick privatundervisning av
syskonen Riwkin – Josef, Anna och Eugenie. Redan inför resan
till Sovjetunionen i Clartés regi 1928 behärskade Leif ryska.
Senare kom Leif att arbeta som tolk – bl a åt Alexandra Kollontaj
under hennes tid som sovjetisk ambassadör i Stockholm på 1930-
talet.

Karin Boye och Leif träffades redan i Uppsala. Men det var
först sedan båda flyttat till Stockholm de blev nära vänner. Karin
studerade historia vid Stockholms Högskola fram till årsskiftet
1928-29. De reste med en grupp från Clarté till Sovjeunionen
våren 1928 – bland reskamraterna kan nämnas Eric Mesterton
och Eva Palmér. Både Karin och Leif erfor hur socialiststatens
politiska idealism stod i skarp kontrast med rådande censur och
inskränkningar av åsikter. Under 1930-talet kom de att politiskt
orientera sig mot socialdemokratin. Karin var bl a medarbetare
i Socialdemokraten 1933-36. Leif var aldrig politiskt aktiv men
anslöt sig i början på 1940-talet som medlem i socialdemo-
kratiska partiet.

Äktenskapet med Karin Boye.  Sommaren 1929 gifte sig Karin
och Leif. Deras äktenskap präglades av resor och skrivarbete.
Karins debutroman Astarte skrevs bland annat under äkten-
skapsåren.

Hösten 1929 blev en särskilt intensiv period. Karin fick i
början av augusti förfrågan från Bonniers om hon kunde
översätta Thomas Manns roman Der Zauberberg. Tidsfristen
var extremt kort eftersom Thomas Mann skulle få Nobelpriset i
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litteratur samma år. Till att börja med tvekade Karin. Men hon
fick uppmuntran och stöd av Eva Jancke-Björk. Min farmor har
berättat för mig hur Karin i andra veckan av augusti besökte
hennes bostad i Göteborg och hur de citerade sina favoritdikter
av Goethe och Rilke för varandra. Karin skrev då ett nytt brev
till Bonniers adresserat från Kungsgatan i Göteborg där hon
accepterade uppdraget att översätta Der Zauberberg som i hennes
geniala översättning kom att heta Bergtagen.

Vid samma tid flyttade Karin och Leif in i en lägenhet på
Kungsholmen med adress Ahlströmergatan 32 uppgång 9.
Kvarteret finns kvar idag och ingår i HSB:s bostadsförening
Färjan. Under arbetet med Der Zauberberg bistod Leif med
korrekturläsning och tog även aktiv del vid översättningen av
enstaka kapitel medan Karin stod för det övergripande litterära
översättningsarbetet.

Sommaren 1930 gjorde Karin och Leif en längre resa i Europa
– bland annat till det forna Jugoslavien. Episoder från resan
skildrades i kapitlet Strövtåg i Sarajevo från Karin Boyes
novellsamling Bebådelse. Ett utdrag där Leif figurerar återges i
ett särskilt avsnitt. Under resan besöktes också Berlin där intryck
och kontakter senare fick betydelse för såväl Karin som Leifs
insikter om det politiska händelseförloppet i Tyskland i början
av 1930-talet.

Efter skilsmässan 1931 förblev Karin och Leif goda vänner
men de träffades endast sporadiskt. Däremot upprätthöll Karin
brevkontakt med Eva Jancke-Björk. Flera av Karins brev
överlämnade Eva till eftervärlden och de finns återgivna i
KARIN BOYE: Ett verkligt jordiskt liv, Brev, Urval och kom-
mentarer av Paulina Helgesson – Bonniers 2000. Ett opublicerat
brev av senare datum som Eva bevarade under sin levnad återges
i ett särskilt avsnitt.
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Politisk journalistik.   Händelserna i Tyskland berörde starkt
Karin och Leif. De hade båda insikt om utveckling vid tiden
omkring nazisternas maktövertagande 1933. Detta har belysts
i Barbro Gustafssons avhandling (sid 71 ff). Följande exempel
visar hur Karin och Leif bidrog till att upplysa svenska läsare
om nazismen.

I Socialdemokraten skrev Kain Boye i början av 1934 två
artiklar om litteraturen i Nazityskland. De utkom vid samma
tidpunkt som Leif fullbordat översättningar från Tyskland som
dokumenterade nazisternas illdåd omkring maktövertagandet
1933. Den ur politisk synvinkel mest laddade skriften var
Koncentrationslägret – Oranienburg författad av Gerard Seger.
Han fängslades sommaren 1933 vid en tidpunkt då han var

Leif Björk
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riksdagsledamot för socialdemokraterna i Tyskland. Denna bok
– utgiven på Tidens förlag 1934 – utgör den första autentiska
skildringen av Nazitysklands koncentrationsläger och gav i ett
tidigt skede läsare i Sverige insikt om nazisternas politiska
ansikte. Leif översatte även Den Bruna Boken som var redigerad
av James Rössel. Den utkom i flera upplagor åren 1934-39.

Epilog.  Leifs bror Kaj Björk har skildrat händelser där minnen
av Leif ingår i KAJ BJÖRK: Ett 30-tal, Minnesbilder – Tidens
förlag 1984. Leif förekommer även i biografin om Karin Boye
av Margit Abenius samt i Barbro Gustafssons doktorsavhandling
där materialet bygger på hennes samtal med Leif på 1970-talet.

Mycket mer hade kunnat sägas om Leif Björk. Följande rader
från minnesartikeln får avsluta hans levnadsbeskrivning:

Tack vare sitt otroliga minne hade Leif Björk ett outtömligt
förråd av kunskaper och intryck från vida fält, citat och
anekdoter som han till mångas förtjusning gärna delade med
sig av. Varje samtal med honom var ett intellektuellt äventyr.
Hans lärda associationer gav ständigt nya upptäckter.
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STRÖVTÅG I SARAJEVO

I den postumt utgivna novellsamlingen Bebådelse ingår ett
kapitel där Karin Boye skildrar intryck från ett besök i
Jugoslavien sommaren 1930. Där förekommer tankar om landets
historia och kultur som varvas med episoder från själva resan –
som när Karin skildrar vad som hände då hon tog fram sin kamera
för att fotografera en skomakare och hans gesäller under en
promenad i Sarajevo. (Se sid. 334). I ett avsnitt berättar Karin
om en utflykt på landsbygden. Inledningen (s. 354) där Leif
omnämns återges här:

De allra flesta, från tjänstemännen på resebyrån Putnik och
till chaufförer och guider, spärrar upp ögonen och tror sig ha
att göra med rubbade människor, när man förklarar att man
vill se på bondstugor.

Det var emellertid vad min man satt sig i sinnet att göra, och
av några lyckade försök i Montenegro, kunde man sluta sig till
att de minst ovilliga var bönderna själva; de var glada åt
främlingar, nyfikna och roade, dessutom vänligt stämda över
att här var någon som försökte lära sig deras språk. Vi gick
alltså gladeligen på och steg in i första bästa stuga…

För fortsättningen av detta äventyr hänvisas till novellen där
läsaren kan följa dagsturens olika episoder på landsbygden
utanför Sarajevo.

(Red. anm: Delar ur novellen är publicerad i ”Karin Boyes liv
och diktning III”)
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EVA JANCKE-BJÖRK

Eva föddes i Stockholm den 25
december 1882. Hon studerade vid
Högre Konstindustriella Skolan i
Stockholm 1899-1904. Vistades en
längre tid i Paris 1905 vid Christian
Kroghs målarskola och blev 1906
elev vid Konstnärsförbundets skola
i Stockholm med Richard Berg och
Karl Nordström som lärare. Vid
samma tid gifte sig Eva med den
några år yngre Adolf Björk som studerade medicin. De flyttade
till Göteborg 1914. Från hennes konstnärliga verksamhet under
perioden 1910-1920 kan nämnas teckningar för modeller åt
glasbruket i Orrefors och bidrag till utsmyckningen av
Engelbrektskyrkan i Stockholm. Så här beskrevs den mässhake
hon komponerat till kyrkan i Dagens Nyheter: Den fjärde
mässhaken som är komponerad av fru Eva Björk är också den
ett mästerverk av textilkonst. Dess namn är Pingst och
symbolerna för hänryckningens tid, duvan och eldtungorna,
avteckna sig mot skimrande guld mot fonden av klarröd
sammet…

Efter makens bortgång blev Eva lärare vid Slöjdföreningens
skola i Göteborg. Här utvecklade hon dekormåleri på lergods
som skulle bli hennes främsta specialitet. I mitten av 1920-talet
blev hon knuten till Bobergs Fajansfabrik där hon var verksam
till 1950-talet. På länsmuséet i Gävle återfinns keramiska verk
av Eva och hennes verksamhet vid Boberg.

Parallellt med keramik ägnade sig Eva år akvarellmåleri –
motiven är landskap och blommor. Hon hade flera utställningar
– bl a med Oskar Bergman på 1930-talet. Hennes sista
separatutställning ägde rum på Galleri Bengtsson på Strandvägen
år 1976. En retrospektiv utställning av hennes måleri och
keramik gjordes på Sillegården i Värmland 1988.
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Evas främsta ambition var att skapa vacker konst i
vardagsmiljö. Under 1920-talet då hon hade en egen keramik-
verkstad i Mölndal skrevs det i Göteborgspressen om  ”Världens
vackraste blomkruka” – signerad Eva Björk. Åren kring 1930
hade Sverige en ledande internationell roll inom industribaserad
vardagskonst. Keramik av Eva är bl a omnämnd i artikeln Why
Sweden leads modern design från Chicago i början av 1930-
talet. Följande rader från en recension av en utställning på
Röhsska muséet på 1930-talet får som avslutning belysa
huvudtemat i hennes konst:

Eva Björks nya keramik här på utställningen ger ett alldeles
särkskilt friskt skede i hennes produktion. Hon har lierat sig
med Gävle fajansfabrik och kan alltså bjuda en mångfald
reproduktioner av föremål, som ursprungligt gjordes ett för ett.
Flertalet av dessa har bevarat en synnerligen personlig karaktär,
de äro hennes konstnärliga andas barn i såväl form som dekor…

Fabrikens industri har befriat henne från att lägga personlig
hand vid varje liten sak och gett konstnärinnan tid att genomföra
sina mönster grundligare och utveckla större variation i dekoren.
Hon kommer med en hel del överraskande vackra nya ting,
däribland en gul glasyr med inslag av grönt på några fat och
kannor som säkert kommer att bli mycket efterfrågade…
Utställningen bjuder på åtskilligt av fru Björks välbekanta av
en rik ornering präglade keramik, och av de blomkrukor hon
tidigare omhuldat finnes här en mängd olika storlekar till ytterst
billiga priser…
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KARIN BOYES BREV TILL EVA JANCKE-BJÖRK

Brevet är daterat 3 januari 1938. Eva tillskrevs med sitt
smeknamn Daida.

Kära Daida!

Först och främst: gott nytt år! Och sedan tusen tack för den
underbara ljusstaken! Det var faktiskt det sötaste jag har sett i
mitt liv, och jag har ändå sett hemskt mycket sött! Är det
oförskämt att fråga, var man kan få tag i en sådan? Det är någon
jag så väldigt gärna skulle vilja ge just en sådan.

Här har varit trevligt och lugnt över jul, hela familjen har
visat sina bästa sidor. Modern hälsar så mycket och tackar för
hälsningen! Hon är fullt sysselsatt med sitt esperanto och full
av dådkraft, har studiecirklar och föreläsningar och allt möjligt
och mår utmärkt.

Margot ber också hälsa så mycket. Hon reser till Paris om ett
par dar – är bjuden på fritt vivre några månader av en god vän,
som bor där och som har bott hos oss en tid nu i höst. Jag är
avundsjuk, men kan tyvärr inte resa själv, eftersom jag har min
skola. Istället skall jag använda tiden till att stormarbeta på
något mer litterärt.

Har Daida läst några böcker i höst? Jag har inte hunnit läsa
något alls, men har ett intryck av att det inte innebär någon
större försummelse. Carlbergs tre prisbelönta telefonkataloger
(detta smeknamn avser deras format, ej deras innehåll) har jag
fått, men tungan låser sig vid min gom vid blotta tanken på att
komma igenom dem.

Allt gott och bra önskar Daidas tillgivna Karin

Kommentarer. Det är Viggbyholmsskolan som åsyftas i texten
där Karin vid denna tid var lärarinna. Margot avser hennes
väninna Margot Hanel. Gösta Carlberg (1909-1973) förf.
Prisbelönt debutroman: Bären varandras bördor (1937).
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Karin Boye
Några minnesanteckningar

Av Ingeborg Abramson

Tidigare utgiven av Samfundet De nio,
Svensk Litteraturtidskrift,

Fyrtiofemte årgången 1982, nr 1.

Detta är några min-
nesanteckningar av en
gammal skol- och stu-
diekamrat samt nära vän
till Karin Boye.

Vi lärde känna varan-
dra redan under vår
gemensamma skoltid
vid Åhlinska Skolans
gymnasium i Stock-
holm, men verkliga vän-
ner blev vi först under
studieåren i Uppsala.
När jag efter avlagd exa-
men lämnade Uppsala
medan Karin stannade
kvar där ännu några år,
skildes våra vägar,
ehuru vi försökte hålla kontakten genom brev och samman-
träffanden, tyvärr med tiden allt sällsyntare.

Vi var kamrater och vänner på det sätt som man blir det genom
liknande släkttrådar bakåt, liknande uppväxtmiljö, samma skol-
och studieupplevelser och samma religiösa och kulturella
intressen. Vi förstod varandra och trivdes tillsammans under de
gemensamma Uppsalaåren. Sedan möttes vi sällan, men jag
följde alltid med intresse och även med oro hennes senare liv.

Jag tror att den samhörighet vi kände i viss mån berodde på
att vi båda hade våra rötter i Småland. Det har skrivits mycket

Åhlinska skolan, från skolkata-
logen 1916-1917
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om det kulturella och konstnärliga arv Karin Boye hade efter
sin fars Fritz Boyes släkt, men även moderns, Signe Liljestrands
släkt var rikt begåvad. Morfadern Erik Peter Liljestrand hade
även han starka kulturella och religiösa intressen och därtill
energi och klokhet samt förmåga att handskas med livets
praktiska sidor.

Karin har själv sagt att hon ansåg sin mors släkt ”roligare” än
fädernesläkten. Den var starkare, ursprungligare. Den för Karin
dominerande gestalten i denna släkt var morfadern Erik
Liljestrand. Han är född på gården Lilläng i Björstorps by i
Hamneda socken i Småland. Det var inte någon släktgård utan
släkten var spridd såväl i Hamneda som  Pjetteryd, Agunnaryd
och Stenbrohult. Det var en rörlig befolkning i denna trakt, dess
ungdomar sökte sig ut, särskilt till USA och Stockholm. Även
brödraskaran från Lilläng skingrades. Karin Boyes morfar fick
möjlighet att genomgå seminariet i Växjö och var en tid
folkskollärare. Han tog sig då namnet Liljestrand. Varför han
valde just detta namn vet jag inte. Kanske var han attraherad av
det vackra ordets klang, liksom Karin sedan älskade vackra ord
som ”rosende lid” och andra poetiska ord ur folkvisorna, kanske
växte det liljor vid stranden av den å, som flöt genom
hemsocknen.

Karin Boye växte upp i en god borgerlig miljö. Fadern,
civilingenjör Fritz Boye, var mycket litterärt intresserad och hade
en ovanligt stor boksamling. Karin fann där mycket snart
läsandets glädje.

Båda föräldrarna var lyhörda för samtidens frågor, men
modern och morfadern uppmärksammade även de religiösa
strömningarna. De blev teosofer d v s anhängare av den religiöst-
filosofiska trosriktning, som omkring sekelskiftet började sprida
sig över Europa och USA. Teosofin d v s ”vishet om Gud” är
byggd på delar av många gamla religioner, mest indiska och
den har i hög grad upptagit element från buddismen.

Teosofin fick i Sverige många anhängare, särskilt inom
kulturellt högtstående kretsar. Den av Katherine Tingley ledda
grenen skapade 1914 en teosofisk skola på Visingsö.

Hemmets anslutning till teosofin och den stora mängd av
teosofisk litteratur som där fanns, är troligen orsak till den
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dragning till buddism och österländsk mystik, som förekommer
i Karin Boyes diktning. Den brukar omtalas med stor förvåning
och beundran. Men det var nog mest buddism i teosofisk
tappning.

Karin var ett mycket älskat barn, beundrad och en smula
bortskämd. Hon hade länge en barnslig charm; man ville ta hand
om henne, hjälpa henne. Men hon hade även en mognad långt
före sina år, den väckte förundran och beundran.

Karin Boye och jag lärde först känna varandra i Åhlinska
skolans gymnasium i Stockholm. Visserligen var Karin yngre
och gick alltså inte i samma ring som jag, men det rådde mycket
god sammanhållning inom gymnasiet. Dess elevantal var ganska
litet och det var beläget för sig själv högst upp i skolans hus vid
Dalagatan. Därför tillbringade vi även rasterna tillsammans
däruppe, det var svårt att hinna de långa trapporna ned till
skolgården under de korta rasterna. De fyra klassrummen och
kollegierummet bildade en liten grupp för sig. Vi var som en
avskild och utvald del av skolan. Vi svetsades samman och
”gamla Åhlinare” har ofta hållit samman hela livet.

Karin hade deltagit i den scoutkår, som bildades vid Åhlinska
skolan så fort som flick-scouting infördes i Sverige. Jag vill
minnas att lärarinnan Emilie Henning var ledare för kåren. Karin
var då bland de yngsta deltagarna. Tydligen har hennes mamma
önskat att scoutlivet skulle bli till nytta och glädje för hennes
kontemplativa dotter.

Det blev det också, scoutidealet lyser fram i hennes diktning.
Hon var ”alltid redo” att hjälpa så mycket hon förmådde och
mer än det. Sanningskärlek, ärlighet och redbarhet fanns redan
medfött i hennes natur, nu tillkom kamratskap och strävan efter
höga ideal.

Det förvånar mig att ingen av hennes många biografer tycks
ha uppmärksammat detta hennes intresse för scouting, ty det är
ju ganska tydligt att scoutidealet haft stort inflytande på hennes
ungdomsdiktning.
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Studierektor vid Åhlinska skolans gymnasium var under vår
tid fil. dr. Lydia Wahlström. Hon var en mycket stark personlighet
och kom att utöva ett stort inflytande över många av sina elever.
I min ring undervisade hon i såväl ”svenska” som i historia. Det
var sällsynt att hon tog båda dessa stora ämnen, vi kände oss
mycket smickrade av att hon valt ut just oss. I de övriga ringarna
hade hon endast historia.

Hennes undervisning täckte en så stor del av kulturområdet
att den kom att betyda mycket för hela vår livsuppfattning. Det
sätt på vilket hon lade upp sin undervisning var nog ganska
ovanligt, hon gav oss bilder av hela tidsavsnitt, samarbetade
politisk historia, kulturhistoria, religionshistoria och konst-
historia till en enhetlig utvecklingshistoria, som, så vitt möjligt
var, omfattade hela jorden. För oss var detta något nytt, vana
som vi var, att läsa historia sönderhackad i små enheter i både
tid och rum. Vi lärde oss att se de stora sammanhangen och att i
någon mån försöka förstå vår tid.

Bland de lärare Karin och jag hade gemensamt bör särskilt
nämnas, förutom dr Wahlström, Lisa Klingbom, lärarinna i latin.
Hon var spirituell och rolig och gjorde sina lektioner värdefulla,
glada och livliga utan några döda punkter, trots att språket
förklarats dött. Jag för min del gladde mig åt latinstudier. Inte
nog med inblicken i antikens historia och liv, utan även själva
språkets uppbyggnad, dess logik och dess förmåga att i få ord
säga det väsentliga, imponerade på mig.

Karin fick kanske inte samma kärlek till latinet som jag. Hon
började nämligen gymnasiet på reallinjen och övergick först
senare till latinlinjen. Det måste ha varit svårt för henne att då
läsa in den föregående kursen i latin. Hennes kärlek till antiken
koncentrerade sig därför på grekiska språket.

Kanske bör några ord nämnas även om skolans tecknings-
undervisning, som leddes av fröken Lisbeth Hellström. Karin
Boye älskade att måla små akvareller i mjuka linjer och milda
färger, oftast med motiv hämtade från Bibeln eller från folksagor.
Jag vet ej om det var undervisningen som inspirerade henne
härtill eller om hon påverkades av en allmän tendens i tiden. I



62

teckningssalen fanns den kända engelska konsttidskriften ”the
Studio”, som med sina prerafaelitiska ideal då var stilbildande.
Särskilt Rosettis tavlor synes ha varit förlagor för en del av Karins
teckningar.

Från åren 1918 till 1921 vet jag föga om Karin Boye. Själv
lämnade jag Åhlinum med min studentexamen 1918 och
överflyttade till Uppsala. Karin fortsatte sitt skolarbete och tog
sin studentexamen 1920. Under det följande året genomgick hon
Folkskoleseminariet i Stockholm och först därefter blev vi i
Uppsala åter studiekamrater. Det enda jag vet om Karin under
den tiden är det som hon själv och kamraterna berättat.
Kamraterna säger att hennes intresse för skolarbetet och
kamratlivet var stort. Hon uppskattades som en god kamrat och
det talades om hennes utomordentliga uppsatser med dess
förnäma språkbehandling. Däremot har jag aldrig hört någon
nämna att hon skrev dikter.

Även hennes religiösa intressen fångades in av kamratlivet.
Hon blev medlem av ”Kristliga gymnasistförbundet” och deltog
i deras sommarkonferenser bl a på Fogelstad 1918. Hon hade
där som ledare Anita Nathorst, vilken senare kom att bli hennes
närmaste vän under hela livet.

Karin trivdes med föreningsliv och konferenser. Hon njöt av
att med intelligenta människor få diskutera och genomarbeta
viktiga frågor. Hennes inlägg var väl genomtänkta och kloka
och framfördes på ett mjukt, nästan vädjande sätt. Hon hade
stor charm och alla tyckte om henne.

Karin Boye talade när hon kommit till Uppsala föga om sin
seminarietid 1920-21, den tid som hon senare skildrade i boken
”Kris”, utkommen 1934. Jag fick ej alls något intryck av att den
tiden för henne varit en så fruktansvärd upplevelse. Hon
framställde den snarare som mycket arbetsam, det hade varit
bundet och inskränkt och hon hade vantrivts. Hon hade avskytt
slöjd och gymnastik och hon ogillade i många fall hela
uppläggningen av undervisning. Men vi ”fria studenter i
Uppsala” ansåg att man inte kunde ha väntat sig något annat av
ett folkskoleseminarium, där alla skulle stöpas i en form och få
samma kompetens.
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Uppsala

Vårt Uppsala, 1920-talets Uppsala, var en gammaldags svensk
småstad, full av minnen och dominerat av sitt gamla universitet.

Jag minns när Karin Boye första gången kom till vårt matlag
på Solidar vid höstterminens början. Vi satt i hörnet av det lilla
rummet till höger om tamburen, som vi alltid gjorde, och hon
mottogs med förtjusning. Vi förklarade för henne att vi delat
upp tidningsläsandet så att var och en i matlaget hade att svara
för sitt område: skola, juridik, teologi, medicin o s v. Vad ville
hon ha? För tillfället hade vi ingen teolog. ”Men, sade någon,
Karin gick ju på den grekiska kursen för blivande teologer, hon
var mest lämpad för att taga detta ämne”. Vi dekreterade: ”Var
Karin inte teolog så var hon dock närmast till det” och vi
förklarade: ”Nu är du vår teolog”.

Dock var hon det ju inte på ”riktigt”, så vi förkortade det till
”Teo”.

Namnet fastnade, vi kallade henne alltid så och så gjorde de
flesta av hennes Uppsalavänner.

Det var inte något överlagt val av namn. Det bara blev så.
Själv trivdes hon tydligen med namnet. Jag har brev från henne
så sent som 1927 undertecknat ”Teo”. För mig är hon Teo och
jag kommer därför att använda det i dessa anteckningar, det är
under det namnet jag minns henne.

Det som jag nu berättat om var så att säga ramen kring vårt
Uppsala-liv. Innehållet var våra studier och vår utveckling.

Teo inledde höstterminen 1921 sina studier i ”grekiska språket
och litteraturen”. Professor var Otto Lagercrantz, docent var Ture
Kalén. Hennes första studieerfarenhet var den kurs i ”Nytesta-
mentlig grekiska” d v s ”koiné”, som var avsedd för teo-fil
examen och där deltog hon som enda flicka bland idel manliga
blivande teologer.

Det var inte vad hon väntat sig. Hennes längtan hade stått till
det antika Hellas och hennes önskan var ”att få läsa Platon på
originalspråket”.

Tiden efter första världskriget blev en förändringens och
nyskapandets tid. När jag kom till Uppsala 1918 var allt gammalt
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och slitet. Hela Sveriges land och folk var präglat av de
svårigheter kriget fört med sig även för oss. Vi var ganska
försvagade av umbäranden, och vi hade varit avstängda från
den utveckling och forskning som dock förekommit inter-
nationellt. Därtill kom den epidemi ”Spanska sjukan”, som drog
fram över landet denna höst och som krävde många offer bland
ungdomarna. Den vanliga sjukhjälpen räckte inte till. Vi försökte
hjälpa varandra med mat och vård, men många hade mycket
svårt.

Helt annorlunda var det redan när Teo kom 1921. Uppsala
hade vaknat upp och hade börjat bryta sig ut ur sin isolering. Vi
fick lära känna utländska forskare och författare och vi kunde
själva resa ut och se att det fanns en värld utanför gamla Sverige.
Utländska studenter kom till oss från de krigshärjade länderna.
På Fackskolans matlag hade vi som gäster två studentskor från
Wien. De talade om Freud och Einstein. Utländska veten-
skapsmän, forskare och andra kulturpersonligheter inbjöds att
föreläsa. Ärkebiskop Nathan Söderblom ordnade en hel serie
föredrag i ekumenisk anda. För oss klassiker var sir Arthur Evans
föreläsning om utgrävningarna på Kreta en höjdpunkt. Det var
så mycket nytt, både på ont och gott, som då kom över oss.

Kulturlivet blommade, föreningslivet blomstrade, vi blev mera
vakna och engagerade. Naturligtvis tillhörde Lydia Wahlströms
gamla elever den kristliga studentföreningen, men där kände vi
oss knappast hemma. En liten grupp av kvinnliga studenter, både
teologer och med andra starka religiösa intressen, slöt sig därför
tillsammans. Vår förebild var väl närmast kväkarna. Vi samlades
ibland utan någon bestämd organisation eller några bestämda
tider till samtal och meditation, oftast hemma hos Anita Nathorst.
En tid hade vi även tidiga morgonböner i Trefaldighetskyrkan.

Vi sökte gemenskap med Gud. Vi ville vara hans tjänare och
hans redskap. När det var gott, var det som i Teos dikt ”En
målares önskan”, när det var svårt var det som i Bo Bergmans
”Marionetterna”.

Kvinnliga studentföreningen blomstrade på vår tid. Teo blev
så småningom dess ordförande. Selma Lagerlöf besökte oss där
en gång och Lydia Wahlström deltog en gång i en litterär
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diskussion, där hennes bok Daniel Malmbinck hårt kritiserades.
Hon fällde då de klassiska orden: ”Om en bok och ett huvud
stöter ihop och det låter tomt, så är det inte säkert att det är
bokens fel”.

Senare blev Teo även en mycket uppskattad medlem av
Estetiska föreningen, The Poets Corner och Clarté, men då var
hon redan känd som skaldinnan Karin Boye och jag och de flesta
av mina jämnåriga hade lämnat Uppsala.

Jag minns den dag då den första recensionen på Teos
diktsamling ”Moln” stod att läsa i ”Uppsala Nya”. När jag kom
till frukosten på Fackskolan rådde stor uppståndelse. Alla var
vreda och förbittrade. De hade läst den recension, som började
med orden: ”När man sprättar upp ett dikthäfte med ett kvinnligt
namn på titelbladet, så är det med en känsla av att man ej får
vänta sig för mycket och så är det också i detta fall”.  Sedan
fortsatte recensionen med en förlöjligande svada och talar om
pekoral och om att detta borde förblivit otryckt.

Vi tillhörde naturligtvis även de föreningar som hörde ihop
med våra studieintressen, först och främst Föreningen för
klassisk filologi = ”Klassiska Föreningen”. Teo hade ju börjat
sina studier som grek, jag som latinare. Det var en ovanligt god
och trivsam förening, där vi båda hade våra bästa kamrater och
vänner. Där vill jag särskilt nämna Ingrid Odelstierna, som då
licentierade i latin och som stod oss bi med råd och hjälp när vi
började våra studier. Vi beundrade henne mycket och hennes
vänskap fick stor betydelse för både Teo och mig.

Jag och kanske Teo tillhörde även Historiska föreningen och
när Teo började läsa nordiska språk och litteraturhistoria tillhörde
hon naturligtvis Estetiska Föreningen.

En av de sista dagarna innan jag lämnade Uppsala, kom Teo
upp till mig och vi talade om hennes dikter. Jag hade själv köpt
”Moln” den första dagen den kom till bokhandeln, men nu skrev
hon en dedikation i den samt på försättsbladet en nyskriven dikt
”Törnet” som sedan ingick i hennes nästa diktsamling 1924
”Gömda land”:
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Gott sticker du, törne
Väl bita ni, markens onda små pilar.
Slapp, trög, vårdslöst tung,
min fot på vägen vilar.
Tvingad hårt till spänning,
när törntagg stinger,
fjädras min svidande fot till språng.
i flykt fram han springer.

Teo antecknade också i min bok årtalen för de olika dikternas
tillkomst och berättade något om deras bakgrund. Titeldikten
”Moln” är enligt hennes egen uppgift skapad 1917 eller 1918.
Den ”kom för henne” en dag, när hon i villan i Huddinge stannat
i trappan till övre våningen och genom det stora fönstret sett de
vita, tunga molnen torna upp sig. Så vitt jag kan förstå var det
en ren skönhetsupplevelse.

Många har sökt analysera Teos dikter och deras omdömen är
ofta präglade av deras egen förmåga eller brist på förmåga att
förstå skapande och inspiration. Den dagen, när Teo kom till
mig, förtvivlad, rasande och upplöst i tårar efter professor
Reuterskiölds föreläsning om modern poesi, visade hon sin åsikt
om dessa litteraturforskare.

Här vill jag nämna något om de antydningar, som gjorts av
vissa psykologiserande biografer, att Karin Boye skulle ha varit
homosexuell. Vi, hennes nära vänner i Uppsala, såg eller märkte
aldrig något som kan tyda härpå. Dock var detta något som vi
visste förekom. Vi hade sett det i vår egen skola, där en av våra
kamrater omhuldades och prioriterades på ett osedvanligt sätt.
Vi pratade om det i smyg, vi skrattade litet åt det. Det var för
oss en litet löjlig abnormitet. Vi menade dock aldrig att det var
”synd och stor tragedi”.

Därför syntes detta tal om Karin Boyes homosexualitet vara
utan grund, framkallat av den störtvåg av intresse för Freud och
psykoanalysen, som vid 1920-talets början, tillika med
efterkrigstidens andra epokgörande nyheter, svepte in över
Sverige och förändrade så mycket. Psykoanalysen blev för
många mer än en modesak. Den blev en religion. Såväl Anita
Nathorst som Teo påverkades. Teo genomgick analys. Det var
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då mycket inom henne, som legat halvt obeaktat och som inte
inverkat på hennes sunda vardagsliv, som då drogs fram i dagen.
Det var obetydliga detaljer bland de många andra, vilka bildade
hennes mångskiftande personlighet.

Klart är dock att hon senare under behandlingen i Berlin
suggererade sig själv till att tro att hon var homosexuell. Det
första tecknet härpå är boken ”Kris” som utkom 1934, fjorton
år efter seminarieåret.

Freud och psykoanalysen blev aktuell i vår krets omkring
1922, mitt sista år i Uppsala. Jag arbetade hårt för att bli färdig
med min examen och avlade min sista tentamen i historia i mitten
av höstterminen. Jag stod därför helt utanför diskussionerna,
ehuru jag naturligtvis ej kunde undgå att till leda höra ämnet,
mest bland medicinarna.

Här upphörde Teos och mitt gemensamma studieliv. Jag kom
som vikarie till den lilla flickskolan i Arvika, en bra skola,
trevliga elever och glada och vänliga vänner. Ett av de roligaste
åren i mitt liv.

Teo kom till Stockholm och Clartéberömdhet och bekymmer.
Mycket hade varit annorlunda om hon fått mitt glada
Värmlandsår istället.

Endast en gång återvände jag till Uppsala efter det jag tagit
min filosofie magisterexamen i oktober 1922. Ingrid Odelstierna
hade upptäckt att jag under julsemestern 1923-24 var hemma i
Stockholm och bjöd mig att besöka henne i Uppsala. Hon och
Teo hade bjudit samman några av de gamla kamraterna, de som
nu höll på med sina licentiatstudier  eller doktorsavhandlingar,
samt vänner från Klassiska föreningen. Det var som förr i tiden,
kamratligt och gott.

Jag bodde hos Ingrid och nästa morgon kom Teo för att hämta
mig till en promenad. Vi vandrade runt och hamnade på Teos
rum. Hon sade att hon bett mig komma upp för att visa mig
något. Hon hade då lagt ihop en liten packe små akvareller,
utvalda för mig, och hon ville att jag skulle ha dem och vara
rädd om dem. Det har jag också varit och har kvar alla utom två,
som jag givit till nära släktingar. Jag har låtit rama in dem och
har dem alltså väl bevarade.
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Det är först och främst en bild av Jungfru Maria, omstrålad
av ljus, en bild av Salome, skyggande för Johannes Döparens
huvud som erbjudes henne av en slav, samt fyra bilder ur
Almqvists ”Songes”: ”Den lyssnande Maria, Allt vill jag
glömma, samt Människa om Du i jordiska stoftet, en blomma
av fägring fåfängt söker”. Dessa tre är kvinnofigurer i den
jugendstil hon ofta använde. Den fjärde av Almqvist-bilderna
är olika. Den kallas ”Mariamnes sång vid Eufrat”. Mot en mörk
bakgrund med stora tulpanliknande glödande blommor sitter en
mörkhårig kvinna djupt framåtböjd och med händerna vilande
knäppta i skötet. Det är egendomligt att detta är den ställning i
vilken man fann Teos döda kropp när hon hittades på
utsiktsberget i Alingsås den 25 april 1941.

Akvarell av Karin Boye
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Karin Boyes kvinnosyn

Av Barbro Gustafsson Rosenqvist

Barbro Gustafsson bidrar i denna minnesbok med en
förkortad version av kapitel IV ur sin doktorsavhandling
”Att skapa en ny värld” (Carlssons Bokförlag 1999).

”JAG VAR EN GREN SOM BLOMMADE”

       Jag var en gren som blommade och
       jag visste ingenting om min rot eller
       stam, men jag kände hur saven kom
       ur okända djup—-
       (Kallocain, s. 249)

1. Inledning

Genomgående är Karin Boyes inställning i kvinnofrågan en
betydande komponent i hennes författarskap, liksom den intar
en viktig plats i hennes liv. I yrkesmässiga och privata relationer
gjorde hon erfarenheter som stämde till eftertanke beträffande
kvinnans ställning. Hon följde intresserat sin tids litteratur om
kvinnosaken, liksom skönlitteraturen av, såväl som om, kvinnor,
bl. a. som kritiker, och hon deltog själv i den aktuella debatten.

Karin Boyes syn på kvinnans ställning och uppgifter utveck-
lades och fördjupades genom åren. I denna utveckling skönjs
en tydlig linje. Sedan hon blivit medveten om kvinnans problem
på olika områden, strävade hon, som många andra under 20-
talet, efter ökade rättigheter för kvinnor. Målet var att bli
mannens like. 30-talets vitalistiska strömningar gjorde djupt
intryck på Karin Boye och bidrog till att förändra hennes
kvinnosyn. De viktigaste uppgifterna för kvinnan blev nu i
hennes ögon att tillvarata det egna könets speciella kvaliteter,
att öka solidariteten kvinnor emellan och gemensamt arbeta på
ett nytt samhälle med världsfred och mänsklig gemenskap på
programmet.
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Så småningom lyckades Karin Boye förena dessa delvis
motsägelsefulla kvinnoideal till en helhet. Den hotande
nazismens bakåtsträvande syn på kvinnan varnade henne för att
okritiskt väva en ridå av livsprästinnemystik, liksom för att
idealisera den förindustriella tidens kvinnoroll. Även om hon
ställde sig negativ till den alltför långtgående intellekt-
ualiseringen, som drivit fram en motreaktion, insåg hon också
farorna i att ”lyssna till blodets röst”, med dunkelt känslo-
tänkande som ödesdiger följd. I sina sista verk, omkring år 1940,
ser hon det fortfarande som angeläget att uppvärdera kvinnliga
sysslor och egenskaper, men hon betonar samtidigt att kvinnan
måste ha sin självständiga uppgift, liksom mannen, och bli hans
fullvärdiga kamrat - olikheterna könen emellan bör bli till stöd
och styrka. Samtiden, som innebar kris och omstörtning för
mänskligheten, fordrar att alla värden kommer till sin rätt. Den
nya värld man hoppas på måste byggas av män och kvinnor
gemensamt.

2. Upp till mannens nivå

I Karin Boyes tidiga lyrik och prosa finns knappast något
som tyder på att författarinnan under sin barndom och första
ungdom var medveten om de svårigheter som en flicka hade att
möta i manssamhället. Vissa dystra barndomsupplevelser var
kanske ännu alltför plågsamma för att hon skulle kunna ge dem
uttryck i sitt författarskap. Som vuxen menade hon att hon som
barn känt sig skjuten åt sidan av de två yngre bröderna, som
upptog huvuddelen av moderns intresse. Att hon blev bortglömd
berodde enligt hennes egen åsikt inte bara på att de mindre barnen
helt naturligt krävde mer omvårdnad utan främst på att modern,
komplicerad och dubbelbottnad även i sin egenskap av aktiv
kvinnosakskvinna, var betydligt stoltare över de båda sönerna -
att få en son var för denna vida förnämligare än det varit att få
en dotter. Detta motiv ger Karin Boye litterär gestaltning i ett
tydligt självbiografiskt novellfragment. Den ofullbordade
novellen behandlar jag i min uppsats ”Karin Boyes okända
förklaring”, Svensk litteraturtidskrift nr 4, 1973. Temat är
detsamma i berättelsen ”Mammas duktiga flicka”, publicerad i



71

samlingen Ur funktion (1940); i båda fallen favoriseras en yngre
bror, särskilt i det senare även därför att han är stabilare och
mindre problematisk än sin ömtåliga syster och i högre grad av
modern uppfattas som själsligen besläktad med henne själv.

Karin Boye tog år 1920 studenten med glänsande betyg efter
att ha vunnit beundrade studieframgångar i sin helt kvinnliga
skolmiljö. Även på det ettåriga folkskoleseminariet bestod
omgivningen av kvinnor. Minnet av att hon som barn känt sig
nedvärderad för att hon var flicka hade antagligen trängts undan,
och hon tycks inte ha varit medveten om att en studerande ung
kvinna befann sig i en annan situation än en manlig kollega.
Konfrontationen med skillnaden mellan manliga och kvinnliga
studenter i det akademiska Uppsala, dit hon förväntansfull kom
höstterminen 1921, blev brutal. I sin essä med titeln ”Studentska
på 20-talet” från senare år (Hågkomster och livsintryck XIX,
1938) berättar hon om de olika miljöer som hon mötte och om
den varierande synen på kvinnliga universitetsstuderande. Därtill
hade Karin Boye som första ämne valt grekiska, ett särdeles
mansdominerat ämne. Hon var ensam flicka på seminarierna
och betraktades med förundran, ej sällan blandad med misstro.

I umgängeslivet dominerade de konservativa i än högre grad,
beklagar sig Karin Boye. Studentskorna var nätt och jämnt
tillåtna, än mindre välkomna. Enligt en kvinnlig väns berättelse
blev Karin Boyes första valborgsmässoafton i studentstaden en
chockartad besvikelse. Hon deltog i vårfirandet på Göteborgs
nation, där det - trots att nationen ansågs i detta avseende vara
ovanligt progressiv - ännu inte på alla håll var helt accepterat att
flickor besökte gasquerna. Själv njöt hon i fulla drag av den
allmänna yran. Stående på sin stol skålade hon glatt med de
manliga studenterna under en bordsvisa, då hon fick höra en
professor delge en kollega sin övertygelse att hon var berusad
samt sin tacksamhet över att hon inte var hans dotter. Förtvivlad
rusade hon hem från en förstörd festkväll.

Samma vän har skildrat hur en likartad episod utspelade sig,
när hon inte långt efteråt som nygift fick besök av Karin Boye.
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Den nyblivne äkta mannen fick då syn på en spindelväv i taket
och bad i sin oskuld sin hustru ta ned den, vilket föranledde
Karin Boye att i plötsligt raseri hålla en glödande straffpredikan.
Att en så ålderdomlig syn på kvinnans uppgifter kunde
förekomma i ett äktenskap mellan två intellektuella var för henne
en skrämmande upptäckt. Mot bakgrund av sådana erfarenheter
föll det sig naturligt att sträva efter att utjämna skillnaderna
mellan könen och göra kvinnan jämställd med mannen.

Det kan som en komplettering av tidsbilden nämnas att Karin
Boyes studentår i mycket var en brytningstid. Studentskorna
blev allt fler och kom i allt högre utsträckning att synas i
nationernas vardagsliv, inte bara som inbjudna damer på balerna.
När år 1925 studenternas traditionella vårfest i Botaniska
trädgården skulle firas - på kvällen följd av vårbalen - ansåg
följaktligen den framsynte manlige kårordföranden att flickorna
nu var så många och inflytelserika att det inte var för mycket att
det gängse ”Talet till Kvinnan och Våren” skulle följas av ett
nytt inslag, ”Talet till Mannen”. Han vände sig betecknande nog
till Karin Boye, bemärkt studentska och i uppsaliensiska
sammanhang mer berömd för studentikosa spexverser än för
högstämd lyrik. Hon tackade ja till det hedrande uppdraget.

När det blev känt att Karin Boye lovat framträda som offentlig
talare å de kvinnliga studenternas vägnar, uppenbarade sig dock
en deputation studentskor i avsikt att förmå henne att avstå. Tänk,
om hon skulle misslyckas! Då skulle skammen falla inte bara
över henne själv, utan, vad mer väsentligt var, över alla
studentskor, och detta just under en kritisk period av
frambrytningar för deras kön. Den aldrig självsäkra Karin Boye
lyssnade, funderade, instämde och tågade upp till kårordföranden
för att förklara att hon tyvärr inte kunde åtaga sig uppgiften.
Denne anade dock sammanhanget och övertalade henne att
kvarstå. Talet blev högeligen bejublat och publicerades nästa
vardag i Upsala Nya Tidning (18.5. 1925).
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I vårens tid, då lövsångarn börjar att drilla
och finken och trasten, var fågel på sitt vis,
då sjunger också Mannen att Kvinnan förvilla.
Men hon som finken sjunger om, hon sitter tyst
och stilla,
(ty hon är icke skön blott, men hon är även vis).
Dock, människan bör ha någon hyfsning framför
djuren,
och artigheten stiger med den högre kulturen.
Ty ämnar jag sjunga till Mannens pris!
         /—/

Du vet, att sedan urtid vi förekom tillsamman.
I grottor sög vi björnmärg i glädje och gamman,
men björnen fällde du (det var hederligt gjort).
Vår strävan blev att vårda den på härden tända
flamman,
du vände dig till bragder som sagorna sport.
Se´n dess har världen ändrat sig - mot dolda mål
hon hastar -
och du, o Man, en omild blick på Konkurrenten
kastar.
Men vet, att innerst inne är det likt sig i stort!
Du täckes lyxstudentskan, den doftande, snäsa?
O Man! Den fina doften, den sprids för d i n näsa!
O Man! Den granna jumpern, den lyser för d i n
skull.
Och om du skulle finna henne klen i att läsa,
o Man, det är av d i g hennes hjärna är full.
Och för de mera flärdfrias doftlösa skara
är du ett lömskt Memento, en lurande fara,
som hotar störta framtidsplaner kapitalt
omkull.

          /—/

Talet slutar med en maning att begrava stridsyxan. Och
åtminstone för vårbalsnatten hade säkert ingen något att invända
däremot. Man kunde ju alltid gräva upp den, när vardagen åter
grydde!
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Som många andra kvinnor vid denna tid såg den unga Karin
Boye som kvinnosakens mål att nå upp till mannens nivå. Länge
hade man kämpat för kvinnlig rösträtt - denna etappseger vanns
år 1921. Kvinnorörelsens medlemmar strävade också efter att
utbildningsvägar, som dittills varit förbehållna män, skulle
öppnas även för kvinnor. Man stred för att få tillträde till männens
värld, vilket innebar att man fick överta manliga värderingar
och leva på männens villkor. Dåtidens kvinnosakskämpar gav
till och med sitt yttre en maskulin accent - skjortblus, slips,
kortklippt hår eller hårt åtdragen knut. Detta skedde av allt att
döma både som en demonstration och av praktiska skäl; man
ansåg sig ha viktigare saker att ägna sin tid åt än sin klädsel och
sin frisyr.

Att kvinnan borde utveckla sin särarts värden var en främ-
mande tanke för den unga Karin Boye. I ”Studentska på 20-
talet” konstaterar hon att den ”avoghet mot konkurrenten” som
hon oftast mötte ibland utbytts mot en annorlunda attityd, som
hon dock alls icke fann mer tilltalande utan karakteriserar som
en lika obehaglig romantisk vördnad för kvinnan- madonnan-
instinktväsendet, så att man inte fick glömma bort, att man i alla
fall var en besynnerlig avart av släktet människa.

Karin Boye verkar ha börjat intressera sig för kvinnofrågan
mer aktivt i och med att hon, som jag närmare har redogjort för
i förra kapitlet, vid 20-talets mitt engagerade sig politiskt och
på ett annat sätt blev samhällsmedveten. Under rösträttskampen
var hon alltför ung för att strida på barrikaderna, och hennes
samhällsintresse tycks överhuvud taget inte ha vaknat, förrän
hon i Uppsala gick in i Clarté. Men från tidiga år hölls hon av
modern à jour med kvinnosakskvinnornas verksamhet. Signe
Boye kämpade alltid för kvinnornas emancipation och var aktiv
medlem i Frisinnade kvinnor, tidvis dessutom sekreterare i dess
riksförbund. Striden för kvinnlig rösträtt hade varit lång och
hård, och den kastade sin skugga ännu över den tid då Karin
Boye började intressera sig för kvinnosaken. Man hade gjort
bittra erfarenheter men också av såväl motgångarna som den
slutliga segern eggats till fortsatt kamp för nya mål.
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Karin Boyes engagemang framgår av en passus i en uppsats,
”Okänt land”, av Elsa Svartengren i den av Elsa Björkman-
Goldschmidt redigerade Fogelstad. Berättelsen om en skola
(1956). Det sägs inte exakt när den beskrivna episoden inträffade,
men troligen var det något av de närmaste åren efter det att Karin
Boye år 1928 hade flyttat över sina studier till Stockholm; hon
deltog vid den tiden ofta i offentliga debatter över aktuella
ämnen.

Fyrtio år hade gått sedan den första motionen om kvinnans
lika medborgarskap hade avlämnats i riksdagen och Föreningen
för kvinnans politiska rösträtt hade arbetat intensivt i tjugo år.
Det hade behövts trettiofem motioner och tre k. propositioner
för att de svenska kvinnorna skulle bli erkända medborgare och
få samma rättigheter som männen. Och ändå kunde några år
senare en svensk författare vid en diskussion på Viktoriasalen
med en självbelåten gest från talarstolen slunga ut: ”Vi har ju
givit kvinnorna rösträtt!”

Karin Boye, som satt på första bänk, gled då stilla fram i
svart sammetsklänning och lugg, neg djupt med ett nyp i kjolen
och sade endast: ”Tack så mycket.” Det övervägande kvinnliga
auditoriet tillkännagav med ett sus att de uppfattat ironien.

3. Ned till kvinnlighetens rötter

Karin Boyes inställning i kvinnofrågan förändrades under 30-
talet. Under inflytande av tidens ideologiska strömningar kom
hon att betrakta kvinnan som en varelse olik mannen, med
särskilda egenskaper och en särskild styrka, som bör framhävas
i stället för att, som tidigare, hållas tillbaka - först av mans-
samhällets förtryck, sedan på grund av kvinnorörelsens
programmatiska iver att göra kvinnan till mannens like. Parallell
är utvecklingen då hon miste sin tro på Sovjetunionen och
lämnade sin verksamhet för socialismen och Clarté, förbundet
såväl som tidskriften, för att ingå i tremannaredaktionen för den
psykoanalytiskt inriktade kulturtidskriften Spektrum, som utkom
åren 1931-1933.
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Vi kvinnor, vi äro så nära den bruna jorden.
Vi fråga göken, vad han väntar av våren,
vi slå våra armar kring den kala furan,
vi forska i solnedgången efter tecken och råd.

Så skrev Edith Södergran redan år 1916 i sin debut-
diktsamling. Med vitalismens uppvärdering av det självklara
och omedelbara i människan följde en uppfattning av kvinnan
som det primitivare könet, som en naturvarelse, i starkare
beroende av undermedvetna drifter och delaktig av livets
innersta hemligheter. Denna kvinnosyn hyllades av djup-
psykologerna, vilket åstadkom reflexer i samtids-litteraturen.
Under 20-talets senare år liksom under 30-talet växte sig
sexualromantiken och -mystiken allt starkare. Som klassiska
litterära företrädare för den nya kvinnosynen räknas sedan länge
Sherwood Anderson och D.H. Lawrence; inom den svenska
litteraturen kan nämnas Fem unga liksom Eyvind Johnson i
Bobinack (1932) och Vilhelm Moberg i främst Mans kvinna
(1933). En signifikativ bild för hur kvinnan uppfattades i den
strömning som var dåtidens kan vi låna från en annan konstart
- den avindividualiserade, drömartade kvinnan på tavlan
Kosmisk moder, som målades år 1935 av Waldemar Lorentzon,
medlem av Halmstadgruppen.

Som vi sett, strävade Karin Boye under 20-talet efter
kvinnans jämställdhet med mannen, utan att betona några för
kvinnan egna karaktärsegenskaper. När hon under samma
decennium mötte djuppsykologin och kom att omfatta dess
teorier med entusiasm, protesterade hon å det bestämdaste mot
Freuds kvinnouppfattning, som föreföll henne såväl förlegad
som felaktig. I Karin Boyes författarskap under 30-talet märks
emellertid tydliga spår av kvinnosynen i den samtida litteraturen
och idédebatten: kvinnans styrka ligger just i hennes kvinn-
lighet. Att tidens vitalistiska strömning tilltalade Karin Boye
förefaller naturligt - till dess tidiga företrädare hörde just de
diktare som hon i sin ungdom känt själsfrändskap med och
som hjälpt henne till tro på livet. Något okritiskt tillägnande är
det dock inte frågan om. I motsats till många andra diktare
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hyste hon aldrig någon extrem uppfattning av kvinnan som
naturbarn och driftvarelse.

En betydelsefull dåtida träffpunkt var gynekologen Ada
Nilssons ”litterära salong”. I hennes hem på Triewaldsgränd
brukade under åren omkring decennieskiftet en skara författare
träffas, däribland Moa och Harry Martinson, Marika Stiernstedt
och Elin Wägner; även paren Lilly Arrhenius-Nils Beyer liksom
Karin Boye-Leif Björk sågs då och då bland gästerna. Naturligt
nog diskuterades ofta kvinnofrågor, inte minst de nya tankarna
att kvinnans värde ligger i hennes särdrag, som därför bör
uppskattas bättre. Ada Nilsson själv tog sig som kvinnoläkare
varmhjärtat an de prostituerades situation och arbetade
överhuvud taget för bättre villkor för kvinnor. Hon tillhörde
dessutom, liksom Elin Wägner, den s. k. ”konstellationen”, som
grundade såväl tidskriften Tidevarvet (år 1923) som med-
borgarskolan för kvinnor på Fogelstad (år 1925).

Inom Fogelstadgruppen ansåg man att det tillkommer
kvinnan, som genom sin biologiska situation står närmare
naturen, växandet och själva livet, att protestera mot miljö-
förstöring, exempelvis användande av gifter inom jordbruket,
liksom oansvarig resursutarmning. Tillsammans författade två
medlemmar av Fogelstadkretsen, Elisabet Tamm och Elin
Wägner, den idag berömda skriften Fred med jorden (1940) om
det slags jordbruk som numera kallas biodynamiskt. I den
pacifistiska Tidevarvet betonades från olika aspekter kvinnornas
betydelsefulla uppgift att verka för fredens sak - hur angelägen
denna är, ansågs för deras kön lättast att inse. Kvinnorna kring
Tidevarvet höll ofta till i Ada Nilssons hem; redaktionen låg
praktiskt nog i samma hus. Även om Karin Boye aldrig kom att
tillhöra gruppen på Fogelstad, knöt hon hos Ada Nilsson vän-
skapsband med flera av dess medlemmar.

Flitig gäst i det Nilssonska hemmet var Elin Wägner, fram
till år 1929 Tidevarvets redaktör. Kontakten med Elin Wägner
blev den mest väsentliga som Karin Boye stiftade inom
Tidevarvskretsen och bland Ada Nilssons gäster. Själv ansåg
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hon att Elin Wägner hjälpte henne att finna sin väg - hennes
kanske innerligaste dikt om personlighetens frigörelse, ”Ja visst
gör det ont”, som första gången publicerades i festskriften
Bergsluft till Elin Wägners femtioårsdag den 16 maj 1932, hade
som ursprunglig överskrift ”Till Elin Wägner”.

Karin Boyes beundrade vän tillhörde dem som framhöll vådan
av att kvinnligheten undertrycks, vilket ofta skett i kvinno-
saksdebatten. Kvinnan skulle inte försöka efterlikna mannen utan
betona sin särart, menade hon. Genom sin biologiska situation
står kvinnan närmast naturen och växandet, vilket betonas redan
i urgamla riters vatten- och månmystik. I det kvinnostyrda
samhälle som Elin Wägner såg framför sig skulle öppenhet och
fred råda i motsats till patriarkatets prestigekrav och krigiskhet.

Sommaren 1936 vistades Karin Boye en kortare tid hos Elin
Wägner på Lilla Björka i Småland. Ett resultat av den mer
ingående bekantskapen blev en essä om Elin Wägner i Ord och
Bild nr 8, 1936, där Karin Boye med särskild tonvikt behandlar
sin vän och kollegas budskap om kvinnans inneboende styrka
och om vad som förhoppningsvis skall komma därur.

Elin Wägners utveckling i kvinnofrågan, som Karin Boye
tecknar i sin uppsats, sammanfaller i mycket med essäistens egen
- säkert inspirerades Karin Boye i många avseenden av sin äldre
kollega. Vänskapen mellan Elin Wägner och Karin Boye
fördjupades alltmer - de var samtidigt medlemmar av Samfundet
De Nio och fick därigenom mycket med varandra att göra. Men
även från andra håll mottog Karin Boye impulser, som bidrog
till att hennes kvinnosyn förändrades.

En markant profil inom kvinnosaksdebatten, vars vänskap
kom att betyda mycket för Karin Boye, var Emilia Fogelklou,
som i sin bok Bortom Birgitta (1941) framlägger resultat om
matriarkatets och kvinnosakens historia. Med henne diskuterade
Karin Boye ofta teorier om kvinnans ställning under tidigare
skeden, liksom andra kvinnofrågor. Det är tänkbart att även
Agnes von Krusenstjerna i viss mån har påverkat Karin Boye. I
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hennes romansvit Fröknarna von Pahlen (1930-1935) grundar
Petra och Angela på den småländska landsbygden ett kvinno-
samhälle, där hörnstenarna utgörs av moderskap och frihet från
konventioner.

Den vitalistiska strömningen, även konkretiserad i personlig
kontakt med ett par av dess företrädare inom den svenska
litteraturen, bekantskap med kvinnoideologer liksom privata
upplevelser - allt samverkade till att Karin Boye under 30-talet
på ett nytt sätt intresserade sig för det kvinnliga psyket. I hennes
författarskap från den tiden är kvinnan och kvinnligheten ett
återkommande motiv - inte sällan försöker hon utforska dess
för henne ofta oförklarliga djup.

Kvinnlig gemenskap får ny betydelse i Karin Boyes diktning.
Konstnärinnan Barbro i den öppet självbiografiska novellen
”Spöktimme” (Uppgörelser 1934) förstår i ett ögonblick av
plötslig klarsyn att hennes man och kollega trots deras likheter
och goda kamratskap aldrig helt kan förstå henne. Innerst hör
hon samman med en beundrad kvinnlig vän och har alltid gjort
det. Genom ett tågfönster betraktar hon det förbiglidande
landskapets lugna linjer och djupa färger. Den själ som hon där
tycker sig möta har hon tidigare funnit hos Agneta Rustow, som
i sin diktning tolkat sin skånska hemtrakts karaktär. Att Agneta
Rustow står för Anita Nathorst är tydligt. Karin Boyes alter ego
verkar i denna förklaringsstund inse inte bara med vem hon har
den starkaste gemenskapen utan också att en mans kärlek aldrig
kan bli nog för henne. I denna novell är det inte frågan om vanligt
kamratskap mellan kvinnor utan om något långt mer personligt.

Den kvinnliga huvudpersonen i en annan novell, ”Äventyr i
Kandia” (Bebådelse 1941), uppfattar i grund och botten
kvinnosolidariteten som ett surrogat för något värdefullare men
kanske ouppnåeligt. Kerstin Holm, även hon konstnärinna,
tröttnar på att alltid bli betraktad som objekt i erotiska relationer.
Under en studieresa i Grekland attraheras hon av studenten
Gregors hårda, virila charm. Men när hon är på väg att inleda en
kärleksförbindelse med honom, inser hon att han enbart styrs
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av maskulin erövringslust och inte av intresse för henne som
människa, lika litet som de män hon tidigare känt. Hon sluter i
stället ett vänskapsförbund med den unga Evangelia, som mot
sitt lands sed vill skaffa sig högre utbildning.

Den ofullbordade romanen ”Bebådelse” har fogats samman
av ganska disparata partier. Flera av dessa verkar ha skrivits i
den stämning som allmänt rådde i Sverige vid andra världskrigets
utbrott. Den åldrande målarinnan Signe Thorling har en gång
givit upp sin karriär för att vårda hem och barn. Hon försöker på
alla sätt hjälpa den unga fiskardottern Elisabet, som hon tagit
emot i sitt hem, fastän deras olikheter i fråga om ålder och
bakgrund kanske hindrar verklig förtrolighet.

Elisabet väntar barn med sin fästman, ivrig kommunist, men
hon börjar bli skrämd av hans fanatism och förakt för
människoliv. För honom är de båda redskap, vars enda uppgift
är att medverka till den snara revolutionen. Och vid en sådan
tidpunkt är det inte lägligt att ett barn kommer till världen.
Elisabet, som är hans kamrat i vuxenstudierna och uppriktigt
har delat hans politiska entusiasm, känner plötsligt av djup
instinkt att främlingskap längst inne råder mellan dem. Starkare
än med sitt barns far känner hon samhörighet med träden runt
omkring i höstkvällen, med de fuktiga skuggorna och de
kluckande vågorna, med hela det växande livet och dess
hemlighetsfulla lagar.

Många av de kvinnliga gestalterna i Karin Boyes diktning
under hennes sista årtionde förtrycks och deformeras själsligen
i det könsfördomarnas samhälle där de lever. Av en oförstående
omgivning hindras deras inre styrka från att komma till sin rätt.
Karin Boyes första större prosaverk, kollektivromanen Astarte
(1931), behandlar främst kvinnans beklagansvärda roll i det
moderna västerländska samhället. Efter industrialismens
genombrott har hon förlorat sin tidigare naturliga uppgift att
förestå hemmets under självhushållningens dagar vidsträckta
verksamhetsfält; författarinnan vill framhålla kapitalismens
fördärvliga verkningar. Den gudom som dyrkas är Astarte, den
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kalla mångudinnan, ”som begär kroppar och själar som offer”,
inkarnerad i skyltdockan, en skapelse utan själ och individualitet.

När Gunilla Domellöf i sin doktorsavhandling hävdar att
”Astartes grundstruktur är likheten mellan fåren, som producerar
ull, kvinnorna, som producerar barn, och silkesmasken, som
producerar silke”, visar detta att hon inte har uppmärksammat
utvecklingen i Karin Boyes kvinnosyn. Först betydligt senare
skulle kvinnornas uppgift som reproducerande, kvinnlighetens
och moderskapets värden såväl som dess faror diskuteras i Karin
Boyes författarskap. Detta är viktiga teman i Merit vaknar
(1933), För lite (1936), ”Bebådelse”, ”Asketer” och ”Kvinnans
egenvärde” liksom i Kallocain. I Astarte är det emellertid det
kapitalistiska samhället som gör kvinnan till offer, utarmar henne
och varken låter henne bli mannens jämbördiga kamrat eller
utveckla sin särart och styrka som kvinna.

I flera noveller från samma tid skildrar Karin Boye hur kvinnor
hämmas av sin orättvisa situation i samhället. Bristen på ansvar
och egenvärde får Bodil i titelberättelsen i samlingen Ur funktion
(1940) att andligen förtvina. Hennes man, en ung och idealistisk
lärare, vill göra hennes tillvaro trygg och fri från sorger genom
att aldrig anförtro henne sina vardagsbekymmer, som han
dessutom inte tror henne om att förstå. Undan för undan avmattas
deras gemenskap, och Bodil tycker sig sväva fritt  i en ödslig rymd.

Den lilla huvudpersonen i ”Mammas duktiga flicka”, novell-
samlingen Ur funktion (1940), plågas av att hennes dyrkade mor
föredrar den yngre brodern. Att storasyster kommer i andra
rummet beror delvis på att hon anses klen, nervös och besvärlig,
men djupast ligger kanske uppfattningen att en flicka är mindre
värd. Tydligt framgår att en sådan åsikt styr en mors handlande
i ett novellfragment med snarlikt motiv som jag funnit bland
Karin Boyes efterlämnade papper och försökt tolka i min uppsats
”Karin Boyes okända förklaring”. Den lilla flickan i berättelsen
grips av vanmäktig desperation inför det grymma faktum att
hon är just flicka och befinner sig lägre på rangskalan än sin
yngre bror.
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En fortsättning tycks följa i ett annat fragment av en berättelse,
posthumt publicerat i samlingsvolymen Bebådelse (1941) under
titeln ”Den dödas rätt”. Personernas namn är desamma. Flickan,
nu en ung kvinna, har begått självmord. Slutsatsen ligger nära
till hands att hennes bittra erfarenheter från tidiga år haft sin del
i denna utveckling. Enligt vad en nära vän till Karin Boye har
berättat för mig ansåg författarinnan att hon själv i barndomen
varit med om liknande upplevelser och blivit lika skakad.

I några av Karin Boyes noveller från samma period möter vi
dock också kvinnor, som får möjlighet att mogna och utveckla
sin kvinnliga styrka till hjälp för sig själva och andra. Den unga,
osjälvständiga flickan i ”Blomningstid”, i samlingen Ur funktion
(1940), får utgöra ett exempel. Hon ställs oväntat inför en svår
uppgift, som hon måste klara. Efter denna vändpunkt i sitt liv är
hon medveten om sin identitet och finner sin egen väg.

4. Fram till det mänskliga

Till dem som restlöst anammade 30-talets förkunnelse om
kvinnlighetens styrka och outgrundlighet hörde aldrig Karin
Boye. Redan år 1933 i romanen Merit vaknar visar det sig att
den jordnära, vegetativa och antiintellektuella kvinnovarelse som
hyllades av samtiden inte hade kvaliteter nog att upphöjas till
ideal. Huvudpersonen Merits vän Håkan har sedan länge ett
förhållande med Anna, en okomplicerad lantkvinna utan djupare
tankar. Betecknande nog är det Anna, som har fött hans barn,
men tanken på ett äktenskap med henne är honom främmande.
Den kvinna Håkan älskar är hustrun Rut, högspänt idealistisk
och sträng i sina moralbegrepp. Med henne lever han, även detta
symptomatiskt, i ett barnlöst äktenskap - författarinnans tydliga
avsikt är att visa otillräckligheten i båda förbindelserna, var och
en symbol för en livshållning. Då Rut vill skiljas för att Håkan
skall få tillhöra sina barns mor, kan han inte tänka sig att välja
Anna, som aldrig kan ge honom det han söker hos en kvinna.

När Birgitta Svanberg i sin avhandling Sanningen om
kvinnorna. En läsning av Agnes von Krusenstjernas romanserie



83

Fröknarna von Pahlen (1989) efter citat såväl ur Karin Boyes
recension av Elin Wägners roman Dialogen fortsätter (1932)
som ur Merit vaknar hävdar att författarinnan här, liksom många
kvinnliga 30-talskolleger, uttrycker ”matriarkatstankar”, kan
man konstatera att det rör sig om en schematisk övertolkning
för att få Karin Boyes roman att stämma med ett givet mönster.
Lika starkt som för det kyliga och rigida i Ruts kvinno-, eller
kanske snarare människotyp vill författarinnan varna för det
vegetativa i Annas.

För Karin Boye innebar heller aldrig bejakandet av en
ursprunglig kvinnlighet att hemmet borde som förr bli kvinnans
naturliga arbetsplats och intresseområde. I den andra av tre
artiklar med rubriken ”Samhällsutsikter” i Arbetet, den 15
december 1932, ställer hon mot varandra två kvinnoromaner,
Vera von Kraemers Vägen till min vän och Elin Wägners
Dialogen fortsätter. Med såväl häpnad som ironi konstaterar hon
andemeningen i den första: ”De fåror, som här är de rätta, är
hemmets. Hemmet är alla dessa kvinnors mål.” För henne är
detta ”falsk romantik”. Att göra ”en makalöst god myntasås”
kan aldrig bli kvinnans rätta uppgift.

Hos Elin Wägner finner Karin Boye de stora sammanhangen,
när denna enligt hennes sammanfattning ”ställer upp kvinnornas
livssyn och fordringar mot männens” och hyser förhoppningen
att ”de livets krafter, som blommar i kvinnan-modern, livs-
vårderskan,” skall växa sig starka och förhindra att en katastrof
drabbar mänskligheten. Men Karin Boye är noga med att
understryka att Elin Wägner i rädsla söker efter en utväg att
vända den hotande utvecklingen i världen, och hon inser att man
kan få ett intryck av motsägelse, när man jämför med Wägners
kvinnosyn i övrigt, nära besläktad med hennes egen.

Så småningom kom dock Karin Boye att varnande framhålla
inte bara bristerna utan även farorna hos det tidens kvinnoideal
som Anna i Merit vaknar representerar. Mot slutet av 30-talet
stod det klart att tidens primitivistiska och antiintellektualistiska
evangelium beredde marken för våldsideologiernas framfart.
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Karin Boye var tidigt uppmärksam på detta. Om kvinnan styrs
av drifter och dunkel instinkt, måste det vara hon, som först
lyssnar till fascistiska tongångar. Att framhäva och idealisera
denna sida hos kvinnan innebar att underlätta den farliga politiska
utvecklingen, menade Karin Boye - liksom att det är felaktigt
att utgå från att alla medlemmar av kvinnokönet i detta avseende
liknar varandra.

Bland Karin Boyes efterlämnade papper fanns två påbörjade
kvinnoromaner med handlingen förlagd till Uppsala, ”Handicap”
och ”Asketer”. Båda är intressanta dokument om hennes
kvinnosyn. Man möter i vardera romanen ett kvinnligt mot-
satspar - det är tänkbart att författarinnan i någon mån låter sina
romanfigurer gestalta olika sidor av sitt eget jag. Vidare har hon
utan tvivel som syfte att framhålla att företrädare för kvinnokönet
sinsemellan kan vara mycket olika.

Liksom i Merit vaknar fördelas i dessa verk intellektuella och
vegetativa drag på två olika kvinnogestalter. Det är knappast
Karin Boyes tanke att dessa sidor inte kan kombineras i en och
samma person - som snart skall visas, förenar Vera i skådespelet
Hon som bär templet (1941) urkvinnliga, positiva egenskaper
med analytiskt tänkande och självständighet. Elisabet i
”Bebådelse” utvecklas i samma riktning. Snarare är författar-
innans avsikt att mer pregnant kunna teckna vissa drag och idéer
genom att låta dem representeras av olika personer - denna
tudelning är karakteristisk för Karin Boye, hennes författarskap
igenom.

Den omdiskuterade kvinnligheten kan i politiken få såväl
negativa som positiva verkningar - benägenheten att följa
mystiska, undermedvetna drifter leder till medlöperi, när
totalitära ideologier, byggda på våld, predikas, medan den
specifikt kvinnliga styrkan bjuder den rätta sortens känslo-
mässiga men samtidigt besinningsfulla motstånd i medmänsklig-
hetens tecken. Detta är budskapet i Karin Boyes skådespel Hon
som bär templet, som verkar vara avsett som Karin Boyes bidrag
till beredskapslitteraturen - ett sådant väntades av varje
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betydande svensk författare - och skulle kunna kallas hennes
andliga värnplikt.

Hon som bär templet utspelas i ett land, som står inför att
besättas av en totalitär erövrarmakt. Personerna är två män och
två kvinnor. Signifikativt nog är det en av kvinnorna, som har
gripits av entusiasm för de nya lärorna. Männen, en författare
och en läkare, är ivriga motståndare och planerar att fly för att i
frihet kunna kämpa för demokratins sak. Den andra kvinnan,
Vera, är författarens hustru och syster till den övertygat
fascistiska. Återigen får ett systrapar visa hur stora olikheter
som kan finnas mellan medlemmar av kvinnokönet. Här manas
två systrar av sin kvinnlighet till vitt skilda handlingssätt.

Veras avsikt har varit att följa männen, men inför avgörandet
inser hon att hennes uppgift är en annan. Hon måste stanna i sitt
land, som binder henne med trådar, omöjliga att slita av.
Organiskt, inifrån, skall hon verka för att bygga upp en ny anda,
kämpa mot det andliga övervåldet. Hennes man och deras vän
har som män svårt att förstå henne - de tycker sig resonera logiskt
och förnuftsmässigt. Hur det skall gå för de svaga själarna i
hemlandet, för dem som nu kommer att influeras av ondska och
grymhet, har de inte tänkt på.

Karin Boye låter Vera representera idealet av kvinnlig styrka.
Hon styrs av sin inre röst, men detta innebär inte, som i systerns
fall, att dunkelt känslotänkande får makt över henne. Såväl
självständighet som eftertanke utmärker hennes handlande. Inte
heller vill hon möta det onda med vapen utan, i Elin Wägners
anda, verka för människans frihet och världens fred genom sin
egen personlighet. Detta bör bli kvinnornas uppgift, lyder Karin
Boyes budskap. Karyatiderna i Erechteions tempel har hon
tidigare använt som symbol. Veras man äger en statyett,
föreställande en karyatid, som för honom blir en sinnebild av
styrkan. En kvinna som Vera kan liknas vid en karyatid - detta
är innebörden i skådespelets namn. Det är hennes styrka, som
bär upp ett fritt och mänskligt samhälle.
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I Karin Boyes kvarlåtenskap fanns ett manuskript till ett
föredrag om kvinnofrågan, vilket under författarinnans egen
rubrik ”Kvinnans egenvärde” tagits med i Samlade skrifter IX.
Sannolikt har det tillkommit under hennes sista tid. I manu-
skriptet sägs mycket om hennes syn på kvinnan och dennas
uppgift i den problemfyllda samtiden - utan tvivel visar detta
dokument klarast författarinnans kvinnouppfattning. Därtill
framgår hur hennes inställning har varierat under olika perioder
fram till det att föredraget skrevs.

I en tid då den avancerade tekniken ofta används i förstörande
syfte är det naturligt att kvinnan-modern blir ”en symbol för de
levande och livsfödande skaparkrafterna i tillvaron”, skriver
Karin Boye.

Men låt oss aldrig glömma, att Hon är en bild. Det kan få
farliga konsekvenser, om man glömmer det. Först och främst:
de makter Hon representerar finns hos män likaväl som hos
kvinnor, liksom de förstörande makterna finns hos kvinnor
likaväl som hos män. Hon bör alltså inte användas som tillhygge
i kampen mellan könen.

Inte heller är det rätt att av detta kvinnoevangelium dra
slutsatsen att kvinnans sanna uppgift är att stanna hemma och
sköta barn och hushåll, framhåller författarinnan.

Tidigare ansträngde sig kvinnan att lyckas med samma
prestationer som mannen, till och med inom gymnastiken.
Kvinnor kände sig mindervärdiga för att deras kön aldrig kunnat
visa upp någon Beethoven eller Platon. Men nu har man börjat
uppmärksamma det förunderliga och glädjande i att varje varelse
har sin egenart.

I vår tid strävar man att frigöra sig från det senaste år-
hundradets intellektualisering. Det är riktigt och naturligt,
instämmer Karin Boye - tidigare överskuggade förnuftet andra
drag hos människan. De nya idéerna väcker starkare gensvar
hos kvinnor än hos män. Kanske är deras läggning mindre
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förnuftsmässig och deras känsloliv rikare utvecklat. Själv anser
Karin Boye att det är för tidigt att avgöra, vilka orsakerna är; att
antiintellektualismen vinner terräng hos kvinnorna är dock ett
obestridligt faktum.

Visst är det positivt att kvinnan inser sin särart och dess styrka,
liksom att hon därigenom kan göra sig fri från sin känsla att
vara mindre värd och i stället finna sina naturliga uppgifter,
fortsätter Karin Boye. Det är möjligt att den antiintellektualistiska
reaktion som i våra dagar märks hos kvinnorna är ett försvar
mot den ensidiga förnuftsdominans som tidigare rådde - men
det är också tänkbart att denna inställning verkligen är kvinnans
självklara. Sedan gammalt har hon ansetts vara ”förbunden med
jordens dunkla och gåtfulla makter, med naturens mystiska
nattsida”, och man har trott henne äga ”ett skräckinjagande och
heligt samband med de världar som slumrar bakom det vakna
medvetandet.” Den nya tidens kvinnosakskämpar måste finna
ett nytt ideal. De väljer ”hemmets kvinna”, som före industri-
alismen hade lika väsentliga uppgifter som mannen och visst
inte ansågs mindervärdig. Samtidigt kan de då betona familje-
institutionens nödvändighet.

Med oro visar Karin Boye på den nazistiska propagandan. Vi
kan inte gå tillbaka till den förindustriella tidens kvinnobild,
betonar hon. Kvinnans tidigare arbetsuppgifter inom hushållet
har nu industrin i mycket stor utsträckning övertagit, och
hemmets skötsel kan inte längre fylla hennes liv med mening.
Hon måste finna ett passande verksamhetsområde och bli ”för
mannen en livskamrat och fullvärdig vän”.

Karin Boyes nya kvinnosyn innebär inte någon direkt brytning
med hennes tidigare inställning. Snarare än en ögonblicklig
övertygelse ligger en långsam utveckling bakom, när hon nu
teoretiskt såväl som litterärt kläder sina reflexioner och farhågor
i ord. Ännu i ”Kvinnans egenvärde” framlägger hon ärligt sina
funderingar att det kanske är naturligt just för kvinnan att inte
sätta förnuftet i högsätet - detta fastän huvudtemat i artikeln är
en protest mot synen på kvinnan som känslovarelse med
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begränsat intresseområde.

När Birgitta Svanberg i sin uppsats ”Längtan efter moderliga
män” fastslår att Karin Boye i föredragsmanuskriptet ”Kvinnans
egenvärde” ”helt och fullt” ansluter sig till ”den sexual-
romantiska synen på den kvinnliga egenarten”, visar detta att
hon inte har insett hur nyanserad och nytänkande Karin Boye är
i sin kvinnosyn. Författarinnan till föredragsmanuskriptet menar
inte, som Svanberg vidare hävdar, att ”kvinnornas största
tillgångar ligger på det antiintellektuella planet”, vilket de själva
inte har förstått, när de ”felaktigt gått och grämt sig över en
förment mindervärdighet, därför att de jämfört sig med och velat
tävla med männen.”

Att förstå att kvinnan på grund av mindre muskelmassa inte
kan nå mannens idrottsresultat och att traditionella skillnader i
utbildning hållit antalet berömda kvinnliga vetenskapare på en
betydligt mer anspråkslös nivå innebär för Karin Boye inte att
ansluta sig till livsprästinnemystiken. Tvärtom vill hon varna
för den sexualromantiska kvinnosynen, som ger en konstgjord
vrångbild av kvinnan - nazismen visar med överväldigande
klarhet hur farligt detta vapen är i händerna på just mans-
samhället, vars strävan är att binda kvinnan vid hemmet.

Som alltid är Karin Boye en försiktig och ödmjuk sökare i
sin analys. Lika litet som hon gör avsteg från kvinnorörelsens
kamp för ökade rättigheter, vill hon kategoriskt avfärda att
kvinnokönet kan äga personlighetsdrag som gör det lättare än
för det motsatta könet att lyssna till intuitionen, ja, även till
samtidens dunkla ideologier - det som av hävd betraktas som
kvinnligt är inte alltid så förebildligt att männen bör anamma
det, menar hon i motsats till många kvinnoteoretiker. Men tydligt
är att hon anser ovanstående definition överdriven och hårdragen,
närmast en myt; hon använder uttrycken ”varit förbunden med”,
”tillskrev man”. Vem förband med, vem tillskrev? Underförstått:
främst patriarkatet, som vägrade erkänna kvinnan som jämlike
och ville se henne som en drift- och naturvarelse.
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Den kvinnoforskare som inte rätt lyssnar till Karin Boyes
lyhörda analys av sin egen och tidens utveckling hamnar i den
grop där litteraturforskaren Toril Moi i sin bok Sexual/Textual
Politics (1985) finner kollegan Hélène Cixous - faran är stor att
spela den synnerligen patriarkala ideologin i händerna, om man
inte inser att det är denna, inte feminismen, som har givit
kvinnorna etiketten att vara ”emotional, intuitive and imagi-
native, while jealously converting reason and rationality into an
exclusively male preserve.” För Birgitta Svanberg blir
slutledningen att männen måste förkasta sina maskulina
värderingar och söka sig tillbaka till de ursprungliga livskällor
som matriarkatet byggde sin livssyn på. Det är kvinnorna som
genom sin biologiska egenart står i närkontakt med den
instinktvärld som ger näring åt sådana känslor.

I sin essä ”Feminist, Female, Feminine”(1989) såväl som i
Sexual/Textual Politics behandlar Toril Moi distinktionen mellan
dessa tre begrepp, vars innebörd kvinnoforskningen har velat
göra konsekvent. ”Female” har kommit att stå för den biologiska
egenarten, ”feminine” för den förmenta och socialt förvärvade.
I polemik mot Sandra M. Gilbert och Susan Gubar i The
Madwoman in the Attic (1979) frågar Toril Moi: ”For what is
this ́ female creativity´ they are studying? Is it a natural, essential,
inborn quality in all women?” Likaså kritiserar hon Gilberts och
Gubars hypotes att in a given patriarchal society all women
(because they are biologically female) will adopt certain
strategies to counter patriarchal oppression. These strategies
will be ´female´ since they will be the same for all women
submitted to such conditions.

För Svanberg är det hos Karin Boye till begreppet ”female”,
till matriarkatets ”ursprungliga livskällor”, som männen måste
”söka sig tillbaka”. Det har gått Svanberg förbi att Karin Boye i
sitt sena författarskap, vilket jag snart skall visa även i min
läsning av Kallocain, vill framhålla att begreppen manligt och
kvinnligt inte får vara rigida och statiska, att de positiva
egenskaper som benämns kvinnliga även, kanske i lika hög grad,
står att finna hos män, att grundegenskaperna ofta är helt
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olikartade hos olika medlemmar av kvinnokönet - liksom Toril
Moi vill Karin Boye understryka att det som har ansetts och
anses kvinnligt, och föredömligt, inte är gemensamt för alla
kvinnor.

En jämförelse inställer sig med den angloamerikanska
feministiska litteraturforskningens centrala objekt Virginia
Woolf. Toril Moi går i Sexual/ Textual Politics till rätta med
Elaine Showalters kritik i A Literature of Their Own (1977) av
vad som där kallas ”A Flight into Androgyny” hos Woolf, vars
lika centrala verk A Room of One´s Own (1929) Showalter
travesterar i titeln på sitt arbete, som har kommit att bli ett av
den feministiska litteraturforskningens förgrundsverk. För
Showalter blir denna flykt en klandervärd teknik av Woolf att
komma undan ”troubled feminism”. För Karin Boye verkar det
androgyna vara en väg bort från ensidighet i såväl feminism
som sexualromantisk kvinnosyn. De vegetativa kvinnorna
Hillevi i ”Asketer” och Margit i ”Handicap” äger varsin motpol,
fostersystern Inger respektive bästa vännen Nanni, av vilka i
varje fall den senare skulle kunna ses som en representant för
det androgyna. Och det är Nanni, den intressanta och
komplicerade forskaren med vunnet insteg i männens värld, som
starkast fängslar läsaren och som tydligt hade blivit huvud-
personen i romanen, om den fått bli fullbordad. Samtidigt ser
Karin Boye Nanni som en företrädare för den nya tidens kvinna,
som hon analyserar i ”Kvinnans egenvärde”, ehuru i den konst-
närliga gestaltningen ingalunda idealiserad och entydig utan tro-
värdig och levande.

Virginia Woolf har nyss nämnts - tanken går till ett annat
kvinnligt motsatspar, Mrs. Ramsay och konstnärinnnan Lily
Briscoe i hennes fascinerande och mångbottnade roman To the
Lighthouse (1927). Av makarna Ramsays barn dör Prue, än
skönare och kvinnligare än modern, i barnsäng, Andrew, än mer
remarkabel vetenskaplig begåvning än fadern, sprängs i kriget.
Namnen är karaktäristiska - Prue, förkortning av Prudence, klok
försiktighet, betecknande en egenskap som av hävd betraktas
som kvinnlig, Andrew bildat av det grekiska ordet för man -
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detsamma gäller dödssätten. Ytterligheterna existerar inte längre.
De barn som i romanens slutparti står i centrum är pojkflickan
Cam och hennes för bristande mod beryktade lillebror James.
Den ultrakvinnliga Mrs. Ramsay är borta och har ersatts av den
androgyna Lily Briscoe, professor Ramsay framtonar som
mjukare och accepterar rentav sin yngste sons personlighet, när
de fyra äntligen anträder den länge planerade båtfärden till den
fyr som utan tvivel är tänkt som en symbol, en ledstjärna på
vägen mot en ny tid, en ny kvinnosyn. Reskamrater till Lily
Briscoe är inte svåra att finna i Karin Boyes författarskap.

Det är anmärkningsvärt hur nära senare tids mindre dog-
matiska feministiska litteraturforskare står Karin Boye i den
kvinnosyn som hon manifesterar i sina sista verk, teoretiskt i
”Kvinnans egenvärde”, skönlitterärt i de oavslutade romanerna
liksom i Kallocain.

Kallocain tillkom vid ungefär samma tid som ”Bebådelse”,
”Handicap”, ”Asketer”, ”Hon som bär templet” och ”Kvinnans
egenvärde”. Tydligt visar romanen att Karin Boyes
kvinnouppfattning utvecklats från 20-talets militanta strävan
efter jämställdhet över 30-talets vitalistiska förkunnelse med
djuppsykologin som bakgrund fram till en mer nyanserad syn,
där kvinnans särdrag erkänns men inte romantiskt överbetonas
och där män och kvinnor förenas i högre uppgifter än enbart att
förändra förhållandet mellan könen.

Ytligt sett råder ingen skillnad mellan mäns respektive
kvinnors arbetsuppgifter och egenvärde i den på kommunistisk
grundval byggda Världsstaten. Skötseln av barnen och sysslorna
i hemmet faller inte mer på kvinnans lott än på mannens.
Hushållsarbetet utförs av ett hembiträde, som kommer till
bostaden på morgonen och går därifrån på kvällen - och som
samtidigt med familjens vetskap spionerar på dem som hon
arbetar åt.

De mindre barnen vistas under dagen i husets ”barnvåning”;
här har Karin Boye sannolikt inspirerats av de daghem hon sett
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vid sitt besök i Sovjetunionen, troligen också, vilket jag har visat
i föregående kapitel, av sin generations kollektivhusidé,
realiserad i det av Sven Markelius ritade huset på John
Ericssongatan. De något större barnen, som får sin uppfostran i
”barnlägret”, hälsar endast på i hemmet under ”familje-
kvällarna”. Liksom männen kan alltså kvinnorna ägna hela sin
dag åt hårt arbete i Världsstatens tjänst, och även de är vissa
kvällar kallade till militärberedskap. De höga positionerna är
inte förbehållna män - chefen för Propagandaministeriet sjunde
byrå är en kvinna, Kalipso Lavris. Någon mer värdig representant
för Världsstaten kan man inte finna i hela romanen. Men ändå
tycks det Linda, som själv arbetar i en livsmedelsfabrik, att
jämställdheten är konstlad. Hon känner att hennes värde blir ett
annat, när hon får en son: ”i honom höll jag nästan på att växa
upp till man!” (s. 245)

I hög grad är Världsstaten militärt uppbyggd - dess invånare
kallas ”medsoldater”, och barnen får från tidig ålder lära sig
krigsföring som främsta disciplin. Inför hotet från Universal-
staten trappas beredskapen upp. Så länge krig är en realitet, måste
de fysiska förutsättningarna oundvikligen tillmätas betydelse,
och då blir kvinnorna automatiskt underlägsna, hävdar Karin
Boye. Oavsett hur avancerat samhället är i övrigt, kan inte sann
jämställdhet råda i krigstid, eller så länge som krig förbereds.
Nya soldater, i första hand manliga soldater, kommer hela tiden
att behövas, och kvinnans mest väsentliga uppgift blir att
producera dem, alldeles som det hävdats i nazipropagandan.

Några andra grundläggande och avgörande skillnader mellan
könen än denna, som alstrats av en sjuk samhällsutveckling,
finner man inte i Kallocain. Den första av Leo Kalls försöks-
personer som bekänner sin längtan efter samhörighet och
förtrolighet är visserligen en kvinna. (s. 89 ff) Det är likaså en
kvinna, som skildrar den hemliga sektens möten och berättar
historien om Kristusgestalten Reor (s. 132 ff) - men först efter
det att två män avslöjat att en underjordisk rörelse existerar (s.
119 ff resp. 127 ff).
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Linda är en människa med levande och växande inre. Hennes
egenart, hennes tankar och känslor, kan en kommunistisk stat
aldrig pressa in i ett konformistiskt mönster. Men den främsta
representanten för denna gåtfulla människotyp, som bär fröet
till en ny värld inom sig, är en man - Leo Kalls chef Edo Rissen.
Karin Boye vill betona sitt avståndstagande från tidens upp-
fattning att teknik och förnuft är mannens område, liv och känsla
kvinnans.

I uppsatsen ”Död och liv i Karin Boyes Kallocain” (Edda
hefte 4, 1984) tolkar Helena Forsås-Scott relationerna mellan
Linda, Leo Kall och Edo Rissen med utgångspunkt i myter -
”rivalernas kamp, döden och återuppståndelsen, bröllopet och
utdrivandet av syndabocken” - men överbetonar därvid de
rituella mönstren och motivet att oskadliggöra rivalen. Hon ser
det som centralt att Leo Kalls ”rival” Edo Rissen ”degraderas”
till syndabock: till följd av Leo Kalls angivelse drivs Rissen ut
ur den samhälleliga gemenskapen och döms till döden.” Hos
Forsås-Scott blir då följdriktigt Linda, inte Rissen, den som
starkast representerar den nya livshållningen - främst därför är
hon föremål för de båda männens intresse. När männen dras till
Linda, är skälen därför inte traditionellt erotiska: Lindas
attraktionskraft ligger i stället i det faktum att hon förkroppsligar
en livshållning som Världsstaten inte kan acceptera men som
både Kall och Rissen mer eller mindre medvetet söker och önskar
genomföra.

Det är dock Edo Rissens gåtfullhet som mer än Lindas
handlingen igenom oroar Leo Kall. Och vi har i Lindas stora
monolog hennes eget vittnesbörd om att Rissen för henne är
den gestalt som starkast står för detta hemlighetsfulla och
lockande. Två av makarna Kalls barn, sonen Ossu och dottern
Laila, betecknas som ”den nya tidens barn” (s. 23). Dottern
Maryl, mellanbarnet, är olik syskonen, ”stilla och drömmande”
(s. 22). För modern är det en skrämmande upplevelse att inte
kunna känna igen någon anhörig i det egendomliga barnet.
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Det är svårt att avgöra, om det är en tillfällighet att det av
Kalls barn som aldrig kan bli en mönstergill ”medsoldat” är just
en flicka. Maryl är troligen tänkt som en form av Maria, i den
kristna världen det vanligaste av kvinnonamn. Kanske menar
Karin Boye fortfarande att den starkaste individualiteten står att
finna i det kvinnliga psyket, att grodden till räddande förnyelse
lever vidare i kvinnan - liksom hon i ”Kvinnans egenvärde”
inte avfärdar tanken att kvinnan är rikare utrustad känslomässigt
än mannen. Eventuellt lockas kvinnorna i särskilt hög grad av
fascismens appell, blir Karin Boyes iakttagelse och slutledning,
men porträtten av Linda och Maryl i Kallocain, Vera i Hon som
bär templet och Elisabet i ”Bebådelse” antyder att det också
främst kommer att vara kvinnor, som hindrar att ett samhälle
med likriktade och själlösa medborgare i längden kan bestå.
Samtidigt understryker författarinnan att även om vissa
kvinnosjälar är outgrundliga som Maryls, uppvisar samma kön
också förnuftsvarelser som den yngre systern Laila (s. 22 f) och
den högt uppsatta Kalipso Lavris.

Leo Kall har i hela sitt liv varit en kylig karriärist utan djupare
kontakt med andra - det sistnämnda är dessutom för en
”medsoldat” värsta sortens statsförräderi! Med våra dagars
könsrollsdebatt som bakgrund ligger det nära till hands att
uppfatta honom som fången i en mansroll. Men det räcker att ta
Sjunde byråns chef Kalipso Lavris som exempel för att visa att
känslokall strebermentalitet står att finna även hos fram-
tidsstatens kvinnor. Oavsett könstillhörighet drabbas med-
borgarna av den förtryckets och bevakningens anda som vuxit
fram i Världsstaten, en gång byggd på samarbete och sann
gemenskap.

I Karin Boyes författarskap finner man flera skildringar av
överlägsna, i vissa fall uppenbart kvinnoföraktande män,
exempelvis den äkta mannen i ”Gå in för ...’’ (Uppgörelser 1934),
den unge greken i ”Äventyr i Kandia” (Bebådelse 1941), Tyra
Neevers älskare och Elisabets fästman i ”Bebådelse”. Möjligen
hyser författarinnan innerst inne medlidande med dem och ser
dem som offer för en olycklig samhällsutveckling. Men något
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sådant drag är svårt att märka i hennes teckning av deras
karaktärer - i långt högre grad visar hon indignation. Överhuvud
taget ger Karin Boye sina kvinnliga gestalter avsevärt känsligare
och mer engagerade porträtt än de manliga. Hon intresserade
sig mest för kvinnopsyket, liksom de flesta och starkaste av
hennes erotiska böjelser gällde kvinnor. Hennes mest inträng-
ande, nyanserade och träffsäkra manliga karaktärsstudie är utan
tvivel den av Leo Kall.

Till en uppsats med underrubriken ”Könsrollsattityder hos
Karin Boye” förefaller Birgitta Svanbergs titel ”Längtan efter
moderliga män” alltför speciell. Det drag hos Karin Boye som
denna rubrik syftar på finner man först i ”Bebådelse” och
Kallocain, i någon mån också i ”Äventyr i Kandia”; i övrigt är
moderlighet ingen egenskap som hon verkar sakna hos de män
som hon i sin diktning gestaltar eller hyllar.

Den hemliga rörelsen i Kallocain vill ge ”medsoldaterna”
mänsklighet och värme tillbaka, vattna de själar som torkat ut i
Världsstaten. Detta framställs hos Birgitta Svanberg på följande
sätt:

En annan kvinna i romanen blir språkrör för den
gemensamma kvinnliga längtan tillbaka till det
ursprungliga och vegetativa: ”Det som är organiskt
behöver inte organiseras. Ni bygger utifrån - vi byggs
inifrån. Vi byggs inifrån som träd, och det växer ut
broar mellan oss som inte är av död materia och dött
tvång. Från oss går det levande ut. I er går det livlösa
in.”

Det bör invändas att det ingenstans framgår att kvinnor tagit
initiativet till de underjordiska sammankomsterna eller att sekten
mest består av kvinnor. Även om uppsatsförfattaren syftar på
Jungs symbolik om modersbegreppet i vårt undermedvetna, bör
framhållas att Karin Boye i Kallocain avsiktligt understryker
att hon tar avstånd från sina tidigare matriarkatstankar och mer
extrema teorier om kvinnans speciella natur, vilket klart framgår
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också i ”Kvinnans egenvärde”. Hon har låtit en man, labo-
ratoriechefen Rissen, bli den som mest av alla genomsyrats av
den nya andan - eller, snarare, den som Världsstaten minst av
allt förmått forma efter sitt mönster. En man, Reor, är de
sammansvurnas förebild. Män hyser i lika hög grad som kvinnor
”längtan till det ursprungliga och vegetativa”, vilket avslöjas
under experimenten med sanningsserum. Och när Rissen ställs
inför rätta, uppdagas det att varje människa innerst inne längtar,
innerst inne bär embryot till en ny och annorlunda värld. Till
slut strävar män och kvinnor, utan tanke på egen eller andras
könstillhörighet, gemensamt att rädda mänskligheten.

För att Leo och Linda skall förstå andras inre behov och kunna
börja sitt befrielseverk, fordras att de först kommer till klarhet
om sig själva och varandra. Den kärlek som de finner hos
varandra skänker dem trygghet och styrka, och de förmår då
även gripa sig an med sin stora uppgift. Tidigare har de levat i
främlingskap, vilket ju också är det förebildliga i Världsstaten,
där gemenskap anses vara av ondo och äktenskapet existerar
för barnalstringens skull.

Leo vill inte erkänna att tankar, otillåtna för en trogen
”medsoldat”, ibland tränger sig på. Något främmande framträder
också i Lindas personlighet - Leo uppfattar henne som svår-
åtkomlig. Han känner förbjuden längtan, blandad med skräck,
så småningom med hat. Linda å sin sida när en dröm om kär-
leken. Vad hon söker finner hon inte hos Leo, som inte vågar
avslöja vad han tänker och känner, angelägen som han är att
uppfylla Världsstatens krav.

När Birgitta Svanberg ser makarna Kalls förhållande som en
illustration till Adlers maktlära - enligt vilken mannen känner
fientlighet mot kvinnan på grund av hennes gåtfulla djup, som
han själv saknar - är detta en alltför schematisk tolkning. Vad
Leo Kall och flertalet av Världsstatens medborgare förlorat, har
tidigare ägts av såväl män som kvinnor - en själ. De har - nästan
- förvandlats till robotar, men en liten rest av något högre har
Världsstaten ännu inte lyckats utrota. Det drag hos Linda som
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både skrämmer och fascinerar Leo är just detta hemlighetsfulla,
som ger förbjuden genklang i honom själv, och det är inte
specifikt kvinnligt. I än högre grad finner han det oförklarliga
hos Rissen. Han försöker föra ned det hela till ett begripligt plan
genom att, med orätt, misstänka att Linda och Rissen har ett
kärleksförhållande, att det är deras gemensamma hemlighet, som
ger dem samma utstrålning.

Inte är det heller kvinnlig underlägsenhetskänsla, som inger
Linda lusten att döda sin man, vilket skulle ha varit fallet, om
Adler här varit Karin Boyes inspirationskälla. Som vi har sett,
känner sig Linda otillräcklig som ”medsoldat”, därför att hon
som kvinna är sämre krigare än mannen. Det är ställt utom tvivel
att hon är den starkare i hennes och Leo Kalls relation. Hennes
styrka oroar Leo. Men det är inte frågan om manlig fåfänga, om
att han som man skäms att vara svagare än en kvinna; Leo känner
samma rädsla inför den trygga styrka som Rissen utstrålar, trots
den förmenta svaghet som denne enligt Leos åsikt ofta röjer.

Livets under har uppenbarats för Linda, men hennes upp-
levelse kan inte fångas enbart i ordet modersmystik. När hennes
första barn föddes, var hon en mor i Världsstatens anda, fylld av
stolthet över sitt nya värde, över att ha fött en krigare åt Staten.
Inför sitt andra barn kände hon svartsjuk girighet - hon visste nu
vad det innebar att inte få behålla sitt barn, som ju i stället var
statens egendom. Först vid sitt tredje barns födelse fylldes hon
av hänryckning över livet och dess gåta, över att varje ny varelse
har sina drag och sin särart, som inga statliga bestämmelser kan
påverka.

Jag var en gren som blommade och jag visste ingenting
om min rot eller stam, men jag kände hur saven kom ur
okända djup — (s. 249)

Det är frågan om en personlighetens frigörelse. Linda har i
en förklaringsstund blivit delaktig av livets hemlighet.
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En liknande insikt har förunnats Edo Rissen:

Jag lever i alla fall - trots allt vad de har tagit ifrån mig
- och just nu vet jag, att vad jag är tar vägen
någonstans. (s. 262)

Undret är inte förborgat för männen. Det tillfälle då Linda
var med om sin egen genomgripande upplevelse inspirerar
hennes bildspråk, när hon ger uttryck åt sitt hopp om räddning
för mänskligheten:

Kanske det kan växa fram en ny värld av sådana som är
mödrar - antingen de är män eller kvinnor, och antingen
de har fött barn eller inte. (s. 253)

I föredragsmanuskriptet ”Kvinnans egenvärde”, en uppgörelse
med 30-talets romantiserade kvinnouppfattning, för Karin Boye
ett odogmatiskt och eftertänksamt resonemang, avväpnande i
sin okonstlade uppriktighet. Med försiktiga och välgrundade
avvägningar söker hon sig fram. Trots att hennes tes härigenom
blir mindre slagkraftig, vill hon inte helt förneka att det kan
finnas en kärna av sanning i den mystik som samtiden tillskriver
kvinnokönet. Lika litet tar hon i Kallocain definitivt avstånd
från evangeliet om kvinnans släktskap med dunkla makter.

Utan tvivel upphäver författarinnan medvetet de traditionella
begreppen manligt-kvinnligt. Den ena livshållningen repre-
senteras inte bara av Linda utan än mer av Edo Rissen, den andra
inte bara av Karrek utan i högre grad av Kalipso Lavris. I
Kallocain är kriget centralt. Begrepp och terminologi i
Världsstaten har inspirerats av krigets sfär. Men Karin Boye för
läsaren mindre till ett ingenmansland där könsstrid utkämpas,
och där kvinnan lägger landområden under sig, än till ett utopiskt
”människans land”.

Den ofullbordade romanen ”Bebådelse” har en mångtydig
titel, som inte enbart antyder att en av gestalterna, Elisabet, väntar
barn, vilket för henne medför en förändrad livssyn. En ny tid
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kommer att gry, på andra sidan världskriget och alla omvälv-
ningar det medför - också denna innebörd ligger i berättelsens
namn. Kvinnans ställning tillhör det som kommer att bli annor-
lunda.

Läsaren möter kvinnor, som på olika sätt har drabbats av
manssamhället. Så skall ingen kvinnas liv behöva gestalta sig i
framtiden, visar Karin Boye: Elisabet är den nya tidens kvinna.
Hon har brutit sig loss från sin uppväxts trånga sammanhang
och blivit självständig. Av kunskapsbegär drivs hon att studera,
och under vuxenstudierna möter hon, som kamrat och jämlike,
den man som blir far till det barn som hon nu väntar. Även i
politiskt arbete deltar hon. Men sin kvinnlighet och sina innersta
åsikter tvingas Elisabet undertrycka, trots all jämställdhet på
ytan. Till slut, när det ofödda barnets öde skall avgöras, får hon
dock mod att stå för vad hon tycker är rätt och riktigt, utan att
bry sig om att Ivar, hennes fästman, anser henne både barnsligt
känslosam och borgerlig. Hon vågar besluta att behålla sitt barn,
och hon tar orädd avstånd från det kommunistiska samhälle som
Ivar skisserar för henne.

Liksom Elisabet har Linda blivit jämställd med mannen. Men
detta har skett till priset av att hon tvingats förneka sina kvinnliga
egenskaper, såsom sin modersinstinkt. Någon återgång till den
forna kvinnorollen förespråkar Karin Boye inte heller här -
undermeningen är inte att Linda borde ägna sig åt hemmet och
barnen. Tvärtom uttrycks, som vi sett ovan, ett hopp att såväl
män som kvinnor kan bli ”mödrar”. Detta ord används
visserligen i symbolisk bemärkelse, men det framgår även på
ett mer konkret sätt att barnen hör samman också med männen.
Liksom Linda lider av att lämna ifrån sig sina barn (s. 246), får
Leo redan i början av berättelsen, om än bara för läsaren, ge
uttryck åt sin fasa inför den dag då alla hans barn är borta (s. 23).

I slutet visar Linda att jämställdhetens kvinnoideal och den
kvinnliga egenarten går att förena; mänskligheten behöver det
bästa av bådadera. Hon och Leo har då mötts, som människor,
men också som man och kvinna. Leo har avslöjat sin svaghet,
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och Linda har fått ge prov på sin styrka - den otillräcklighet
som hon i egenskap av kvinna tidigare har känt, därför att hennes
kön är sämre i krig än mannens, har kompenserats. Under sina
tysta funderingar genom åren har Linda kommit till klarhet över
sig själv; hon är en människa med egen identitet, med en tydlig
uppfattning om det egna jaget. Nu, i den nyvunna förtroligheten,
kan hon också öppet tillstå sina kvinnliga reaktioner. Att hon
erkänner sin kvinnlighet hindrar inte att hon gör betydelsefulla
insatser för samhället - morgondagens samhälle. I stället är det
nu, som Linda, en kvinna, blir den som börjar arbetet på att
befria mänskligheten från Världsstatens tyranni. Hon framstår
som en helgjuten personlighet, som öppet vågar visa alla sidor
av sitt jag.

Kallocain slutar med att en tillvaro skymtar, där män och
kvinnor hjälps åt att sprida ett mänsklighetens budskap. I
gemenskap arbetar man på att bygga en ny värld. Kvinnans roll
i framtidens samhälle är densamma som i ”Kvinnans egenvärde”,
där författarinnan gav sin nya uppfattning teoretisk doku-
mentation. Karin Boye har i sitt författarskap nått fram till en
kvinnosyn, som kan sägas vara en syntes av hennes tidigare
ideal. En ny anda måste uppstå, ett nytt samhälle måste växa
fram - men inte ett kvinnosamhälle utan något som skulle kunna
kallas ett människosamhälle. Det är inte längre frågan om
kvinnosak utan om människosak. I stället för att använda vår
manlighet och vår kvinnlighet som slagträ måste vi bli
”människor” med alla de särdrag som naturen skänkt oss och
låta dem berika vårt gemensamma liv.
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Till minne av May Mehlin

av Rune Tideholm

May Mehlins bortgång den
8 september 2002 innebar en stor
förlust för Karin Boye Sällskapet.
Syftet att sprida kännedom om Karin
Boye och hennes verk kunde inte
gärna ha gjorts bättre än genom May.
Utan henne hade Sällskapet inte haft
bildspel,vykort eller en internetpres-
entation om Karin Boye.

May och hennes son Hans blev
medlemmar i Sällskapet då det grundades 1983. Inte mindre än
tre bildspel om Karin Boye skapades av dem - alla med Mays
fina sinne för bildkomposition och hennes känsliga röst som
förmedlade det lyriska hos Karin Boye. De har visats vid ca 200
tillfällen runt om i Sverige och även i Norge och Finland. På
sina husbilsresor följde ibland Karin Boyes bror Ulf med.
Tillsammans gav de med sina bildspel, och Ulfs eleganta och
personliga föredrag om sin syster, en fascinerande bild av Karin
Boye. Jag minns att den pojkaktige Ulf - då i nittiårsåldern -
uppskattade dessa reseäventyr, där hans övernattningar i husbilen
kom att utgöra en extra krydda i hans liv. Även sällskapets
ekonomi har stärkts av dessa visningar och försäljningen i
samband med dem.

Mays känsla för bilden och hennes kalligrafi syntes inte bara
i bildspelen, informationsmaterialet och de vykort hon gjorde
till Sällskapet, utan även i boken “Till Dig” som May och Hans
publicerade 2000. Hon arbetade även med uppbyggandet av
Karin Boye rummet där hon bl.a. utformade väggen med
“fönstret”.

Vi minns med tacksamhet allt arbete hon ägnat Sällskapet.


