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1 Inledning 

Med den här uppsatsen avser jag göra en tematisk komparation mellan Karin Boyes roman 

Kallocain (1940) och Harry Martinsons epos Aniara (1956) och undersöka vilka eventuella 

likheter och skillnader det finns mellan tema kärlek, människosyn, konst och vetenskap. Det 

finns visserligen många andra teman i båda verken som skulle vara intressanta att undersöka 

och Barbro Gustafsson Rosenqvist (1999, s. 13) hävdar att flera betydelsefulla teman 

utmynnar i Kallocain. Det riskerar att bli problematiskt om jag väljer teman som inte är 

framträdande eller som inte återfinns i båda verken. Jag har valt att fördjupa mig i de fyra 

teman jag räknat upp ovan då dessa är framträdande i båda verken jag har valt och att jag inte 

tagit med fler teman beror på att jag är tvungen att göra ett urval då omfånget på uppsatsen är 

begränsat. Inledningsvis kommer jag tala om metoden jag valt att använda mig av för att 

därefter förklara begreppet dystopi. Sedan kommer jag ge en kort författarpresentation om 

respektive författare och ta upp tidigare forskning för att därefter diskutera begreppet tema 

och gå igenom handlingen i de undersökta verken. Det som följer är undersökningen där jag 

kommer gå igenom romanen Kallocain och eposet Aniara tema för tema och undersöka om 

det finns några eventuella skillnader och likheter. Efter undersökningen följer en diskussion 

och slutsats, och uppsatsen avslutas med en sammanfattning. 

I denna uppsats har jag valt att göra en tematisk komparation av romanen Kallocain och 

eposet Aniara. Jag skulle ha kunnat valt att använda mig av en idéhistorisk eller biografisk 

metod men det skulle ha resulterat i ett alldeles för omfattande arbete och då jag har begränsat 

med utrymme så har jag avgränsat mig till att göra en tematisk komparation av verken. Jag 

har valt att göra en tematisk komparation mellan Kallocain och Aniara eftersom de båda är 

framtidsskildringar och tillhör samma litterära genre, dystopin, vilket gör det intressant att 

undersöka hur de olika temana framställs.  

Som jag nämnt är dystopi en litterär genre och för att närmare kunna förklara begreppet 

dystopi börjar jag med att förklara begreppet utopi. Söker man på ordet utopi i NE så får man 

förklaringen ”ideal som inte går att förverkliga, ofta ett samhällsideal” (Nationalencyklopedin 

2010-11-27). Begreppet härstammar från Thomas Mores roman Utopia (1516) som beskriver 

en idealstat där social rättvisa är högsta mål och för att uppnå detta måste individens frihet 

inskränkas. Vidare beskrivs romanens handling kortfattat i NE: ”Människorna arbetar, intar 

måltider, bildar familj och lever hela sitt liv efter en centralt bestämd plan. Med jämna 

mellanrum arrangeras arbetsbyte mellan stad och land, men medborgarna får inte själva resa 

omkring utan särskilt tillstånd.” (Nationalencyklopedin 2010-11-27). Mores skildring blev 
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stilbildande och under de efterföljande århundradena kom en rad utopier och i slutet av 1800-

talet blev tekniken föremål för en ny typ av utopisk litteratur som brukar benämnas ”science 

fiction” (Nationalencyklopedin 2010-11-27). Enligt Sarah Ljungquist är begreppet dystopi 

inte lika allmänt känt som utopibegreppet (2001, s 18). Enligt NE är en dystopi en negativ 

framtidsvision, en pessimistisk form av utopi som började komma under början av 1900-talet 

där vetenskap och teknik utmålas som den moderna diktaturens maskininstrument 

(Nationalencyklopedin 2010-11-27). Ljungquist förtydligar att begreppet dystopi inte enbart 

kan definieras som motsatsen till utopi utan att det också är en imaginär plats där allt är dåligt. 

Hon påpekar att en dystopi både kan vara en beskrivning av ett tillstånd i ett bokstavligt 

utopia, en motsats till utopia i betydelsen något idealt, och en beteckning på en variant inom 

den utopiska genren och att detta är aspekter man måste lägga till när man använder dystopin 

som genrebeteckning. Ljungquist väljer att inte se den litterära dystopin som en egen genre 

utan som en variant inom den litterära utopiska genren, ett ställningstagande hon gör då hon 

menar att genregränser ofta är flytande samt att både litterära utopier och dystopier bygger på 

ett slags visionär grund (2001, ss. 20-21). Ljungquist tar upp att den litterära dystopin uppstår 

som en fristående variant inom den utopiska genren under 1900-talet och att den utopiska 

genren domineras av litterära dystopier speciellt under 1920-1960 (2010, ss. 58-62). 

Dystopierna från den perioden behandlar ofta ett av två huvudteman varav det ena är den 

”extremtotalitära extremkollektivistiska världen där individen inte längre har något 

existensberättigande” (2001, s. 62). I det andra huvudtemat är världen ställd inför olika former 

av ekologiska katastrofer. Ljungquist menar att kopplingarna man kan göra mellan 

verklighetens diktaturstater och fiktionens extremtotalitära stater eller verklighetens miljöhot 

och fiktionens döende jord är så explicita och starka att det är uppenbart att det som ligger till 

grund för dystopiernas gestaltade mardrömsvisioner är 1900-talets grymma och omvälvande 

historia (2001, s. 62). I likhet med Ljungqvist väljer jag att inte se dystopin som en egen genre 

utan om en variant inom den utopiska genren samt använda utopi- och dystopibegreppet som 

ett öppet och tvetydigt begrepp vilket innebär att benämningarna kan avse ”[v]erk där utopia, 

ickeplatsen, skildras som en idealvärld, som texter där den densamma framställs som en 

tvetydig värld eller som en ren mardrömsvärld – en dystopisk värld” (2001, s.17). 

Att Kallocain är en dystopi är påtagligt då man kan se att den stämmer tydligt överens med 

NE:s definition, det är en negativ framtidsvision där vetenskapen och tekniken utmålas som 

den moderna diktaturens maskininstrument. Dessutom benämns även verket Kallocain som en 

litterär dystopi i NE (Nationalencyklopedin 2010-11-27). Med Aniara är det annorlunda då 

jag inte sett den benämnas som just dystopi men dock ”som en kritisk, varnande utopi” i NE 
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(Nationalencyklopedin 2010-11-27). I Litteraturens historia i Sverige (2009, s. 400) tas 

Aniara upp som ett exempel på science fiktion, likaså Kallocain. Då Ljungqvist för ett 

resonemang kring att verk som kan ses som utopier/dystopier också kan ses som science 

fiction så verkar det finnas ett samband mellan benämningarna (2001, ss. 22-23). Då Aniara 

även innehåller en negativ framtidsvision samt skildrar en värld ställd inför en ekologisk 

katastrof, som är ett av de två huvudteman som Ljungquist nämner så väljer jag att se Aniara 

som en dystopi. Att båda verken ingår i den litterära dystopin men behandlar varsitt av de två 

huvudteman som Ljungquist tar upp anser jag gör den tematiska komparationen intressant att 

genomföra. 

Båda författarna vars verk jag valt att komparera föddes i början av 1900-talet, Karin Boye 

föddes år 1900 och tog sitt liv 1941 och Harry Martinson föddes 1904 och dog 1978. Enligt 

Barbro Gustavsson Rosenqvist (1999, s. 10) är Karin Boye främst känd som lyriker och i 

Litteraturens historia i Sverige framkommer det att Boye skrivit några av 1900-talspoesins 

mest kända dikter och sin officiella debut gjorde hon 1922 med diktsamlingen Moln (2009, s. 

388). Hon befäste sin ställning som en av samtidens främsta svenska poeter med samlingar 

som Gömda land (1924) och Härdarna (1927) (Nationalencyklopedin 2010-11-27). Karin 

Boye tog folkskollärarexamen (Hammarström 1997, s. 41) och 1928 fullbordade hon de 

akademiska studier hon påbörjat i Uppsala med en fil.mag. i Stockholm 

(Nationalencyklopedin 2010-11-27). 1927 blev Boye aktiv redaktionsmedlem i tidningen 

Clarté där hon var kvar i ledningen till år 1931 då hon var med och startade den socialistiska 

idétidskriften Spektrum (1995, s. 264). Under dessa år hade hon ett starkt politiskt 

engagemang och Barbro Gustafsson Rosenqvist upplyser om att Boye politiska engagemang 

öppnades via kvinnosaken och hon var engagerad i kvinnofrågan (1999, s. 12). Till skillnad 

från Karin Boye som kom från ett hem som tillhörde den övre medelklassen (Hammarström 

1997, s. 16) så har Harry Martinson en arbetarklassbakgrund. När Harry Martinson ännu var 

ett litet barn dog hans far och senare emigrerade hans mor till Amerika vilket resulterade i att 

Martinson blev ett sockenbarn som fick flytta mellan olika gårdar och fosterhem. Till slut 

rymde han och sökte sig till sjöss och han tillbringade sedan flera år som sjöman och 

vagabond utomlands (2009, s. 397). I Naturfilosofen Harry Martinson (1985, ss. 27-35) 

berättar Tord Hall att Martinsons skolgång består av små- och folkskola och att han på egen 

hand uppnådde en encyklopedisk kunskap med åren och han menar att Martinson förvandlar 

sina stora naturvetenskapliga kunskaper till poesi i verk som Aniara. Sina erfarenheter från 

sjömansåren redovisar han i Resor utan mål (1932) och Kap farväl (1933) och han beskrivs ha 

förnyat reseskildringens genre ”med sin ohämmad verbala fantasi” (2009, s. 398). Harry 
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Martinson skrev även dikter och var en skicklig naturskildrare. Med de självbiografiska 

romanerna Nässlorna blomma (1935) och Vägen ut (1936) sällade han sig till gruppen av 

arbetarförfattare som var de första att skildra arbetarklassen ur eget perspektiv (2009, s. 344-

400 ). Johan Wrede skriver i Visionen i Aniara att det var då Martinson fick in 

Andromedanebulosan i sin stjärnkikare en klar sommarkväll 1953 som den första impulsen 

till att skriva dikten Aniara sattes i rörelse då det var en stark upplevelse för honom, men det 

hotfulla världsläget 1953 låg också till grund för verket (1985, s. 40-41). Till Karin Boyes 

verk Kallocain står även där det förändrade världsläget till grund men då Kallocain skrevs så 

var det nazismen i Tyskland och den kommunistiska diktaturen i Sovjetunionen som 

påverkade (1995, ss. 257-258). Wrede menar att man i Kallocain möter tanken att den 

politiska makten söker underkuva individen och utsläcka det individuella tänkandet, något 

som återfinns i den tidens litteratur som i Brave New World och  Nineteen Eighty-four (1965, 

s 212). Karin Boye och Harry Martinson levde och gav ut en del av sina verk under samma 

tidsperiod och det finns även skäl att tro att båda författarna blev påverkade av de krig som 

fördes samt diverse andra förändringar som skedde i samhället när de skrev respektive verk 

som jag har för avsikt att undersöka. En skillnad man kan se mellan verken idag är att 

Kallocain fallit ner mer i glömska än Aniara som fortfarande sätts upp som teater och opera, 

den sattes nyligen upp på Stockholms stadsteater. 

 

Tidigare forskning  

Det finns relativt omfattande forskning kring författarna Karin Boye och Harry Martinson och 

deras verk då båda författarna varit framstående i Sverige. Gunilla Domellöf skriver om Boye 

i sin avhandling I oss är en mångfald levande (1986) och det gör också Crister Enander i 

Relief: Författarporträtt (1995) där han även tar upp verket Kallocain. I Att skapa en ny värld 

(1999) tar Barbro Gustafsson Rosenqvist upp Boyes författarskap ur tre olika perspektiv och 

hon analyserar Boyes idémässiga utveckling från hennes ungdoms verk till de sista årens 

diktning. Camilla Hammarström skriver om hennes liv och diktning och lyfter fram hennes 

insatser som litteraturkritiker i boken Karin Boye (1997) och Monica Morén studerar Boyes 

poetik och poesi från olika infallsvinklar i avhandlingen Ditt namn bland keruberna (2001). 

Böcker och antologier om Boye och hennes författarskap har inte ofta Kallocain som 

studieobjekt och Kallocain tas sällan upp som studieobjekt i någon av de jag nämnt ovan, 

däremot behandlar Helena Forsås-Scott Kallocain i artikeln Död och liv i Karin Boyes 

Kallocain (1984). I artikeln Den levande döden känner vi alla (1993) skriver Christer Enander 
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om Kallocain och kopplingar till andra världskriget och tredje riket och Sarah Ljungquist 

behandlar Kallocain ur ett dystopiperspektiv i avhandlingen Den litterära utopin och dystopin 

i Sverige 1734-1940 (2001) där hon jämför den med en rad andra dystopiska verk.  

Aniara behandlas i en hel del böcker och antologier. Johan Wrede behandlar Aniara i Sången 

om Aniara (1965), likaså gör Tideström i Ombord på Aniara: en studie i Harry Martinsons 

rymdepos (1975). I Kring Aniara (1989) ingår dikter, essäer, betraktelser och 

programförklaringar av Harry Martinson själv samt intervjuer med honom och kritik om 

Aniara. Ingvar Holm tar upp Martinsons verk i Harry Martinson, Myter, målningar, motiv 

(1974) och i Harry Martinsons landskap (red: Bengt Ahlsén, 1985) har man gjort en 

sammanställning av föredrag om Harry Martinsson och han verk. I artikeln Föreställningens 

värld av Johan Wrede publicerad i eposet Aniara (1997) behandlar Wrede Aniara och 

anknyter till sin tidigare bok om eposet som jag nämner ovan.  I Kjell Espmarks Harry 

Martinson, mästaren (2005)  behandlas Harry Martinsons författarskap.  

Begreppet tema 

Då jag använder mig av begreppet tema upprepade gånger finner jag det lämpligt att reda ut 

vad jag menar med begreppet. Tema är ett problematiskt begrepp som inte har någon enhetlig 

förklaring men jag kommer att utgå från följande definitioner. Peter Hallberg beskriver 

begreppet tema som ett verks allmänna och övergripande innebörd där del och helhet 

förutsätter varandra genom att helhetssynen måste byggas upp med hjälp av delarna och 

uppfattningen av delarna och deras funktion påverkas av hur man ser på helheten (2008, ss. 47 

– 48). NE definierar begreppet som så att ett tema kan uttryckas genom olika gestaltade motiv 

och att tema står för en mer abstrakt formulering av de idéer eller grundtankar som kan tolkas 

ur en text. Att formulera temat är ett led i en tolkning av det lästa då temat inte alltid ligger 

utsagt i texten (Nationalencyklopedin 2010-11-27). I The New Princeton Encyclopedia of 

Poetry and Poetics (1993) beskriver Fabian Gudas att man med begreppet tema vanligen 

menar det ämne som behandlas i en diskurs eller en del av det, och att ett tema kan vara svaret 

på frågan om vad en dikt i stort handlar om. I litterära studier kan begreppet också användas 

med fler betydelser som återkommande inslag i litterära verk eller som ett verks ”doctrinal 

content”. För en mer fullständig och precis definition av en dikts tema kan en man peka ut 

temat genom att summera en dikts ”doctrinal content” i en mening eller som ett generellt 

påstående. Den betydelsen av begreppet tema har dykt upp under olika benämningar som 

mening, budskap eller moral (1993, s.1281-1282).  



 
 

8 
 

2 Handlingen i korthet 

2.1 Kallocain (1940).  

I Kallocain får läsaren följa berättelsen ur Leo Kalls perspektiv då det är han som är 

berättaren genom att han i fångenskap skriver ner händelserna som skedde 20 år tidigare, 

innan han tillfångatogs. När berättelsen börjar är Leo en lojal medsoldat i Världsstaten, där 

han bor med sin fru och sina barn. Världsstaten genomsyras av fasta rutiner där invånarnas 

dagar består av arbete, sömn och familjetid samt tjänstgöring av olika slag. Världsstaten 

genomsyras också av en stark kontroll, en kontroll som inskränker invånarnas frihet genom 

hembiträden som varje vecka byts ut och lämnar rapport om familjen, polisögon och öron 

placerade i hemmen för att förhindra spionage och annat statsförräderi samt vakter 

utplacerade på de anordnade festerna. Leo Kall är kemist och har uppfunnit en sanningsdrog, 

Kallocain, vars väg till användning vi får följa genom en rad experiment. När han berättar om 

sin uppfinning för sin fru Linda väcks en svartsjuka inom honom och han börjar misstänka att 

hon har känslor för hans chef Edo Rissen. Leo Kall känner en stark motvilja inför Rissen och 

hans hela person, inte enbart på grund av hans misstanke kring en eventuell affär mellan 

honom och Linda, utan också på grund av den känsla Rissen inger Leo Kall med sina 

uttalanden/yttranden, rörelser och okontrollerade sätt. Bandet till staten anses vara det 

viktigaste och invånarna, som kallas medsoldater, blir manipulerade till åsikter och handlingar 

redan från att de är barn genom så kallade barnläger och ungdomsläger där de genom lek och 

övning blir tränade till strategiska och disciplinerade medsoldater. I ett tidigt skede i historien 

får den statslojale Leo Kall en känsla av splittring inom sig som han till en början starkt 

förnekar. Men allt eftersom fler experiment med kallocainet genomförs upptäcker han att det 

också finns andra människor som längtar efter något annat än det som staten kan erbjuda, 

nämligen tillit och band mellan människor. Genom experimenten framkommer det att det 

existerar något som de benämner dårsekt där man sysslar med en rad, enligt Leo, konstiga 

saker: de skapar förtroende mellan varandra, sjunger underliga sånger utan marschtakt och 

berättar dessutom om tiden innan världsstaten, något som är strängt förbjudet och uppfattas 

som oerhört statsfientligt. Dessvärre inser inte Leo Kall att han själv hyser denna längtan efter 

förtroende mellan människor utan förväxlar känslan med motvilja inför sin chef Edo Rissen. 

Det leder till att han anger Rissen som blir dömd till döden efter ett förhör under påverkan av 

kallocainet. När Leo Kall väl kommer underfund med sina känslor inför Världsstaten och 
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finner en äkta gemenskap hos Linda så blir han tillfångatagen av grannstaten där han sätts i 

fångenskap. 

 

2.2 Aniara, en revy om människan i tid och rum (1956)  
Aniara är ett rymdepos bestående av 103 sånger som börjar med att rymdskeppet Aniara ska 

ta människor från den strålskadade jorden till planeten Mars men svänger ur kurs när de 

tvingas väja för en asteroid. Det framkommer att det inte finns någon möjlighet att ändra 

riktning på rymdskeppet efter undanmanövern utan rymdskeppet styr ut i rymden mot lyrans 

stjärnbild. Läsaren får följa mimarobens skildring av passagerarnas öde i skeppet Aniara där 

de lever i 24 år innan Nirvanas våg drar genom dem alla. Till en början söker människan tröst 

hos miman, en maskin som visar bilder på en skärm för människorna och får dem att tänka på 

annat för en stund än sin tillvaro i skeppet Aniara. Bland människorna ombord finns den 

kvinnliga piloten Isagel, miman, ledaren Chefone och en mängd karaktärer till där vissa mer 

eller mindre explicit får stå för olika symboler. När miman efter en tid dör då hon sett 

Dorisburg smälta bort, försöker människorna ombord fördriva tiden genom att skapa olika 

religioner, kulter och riter. Mimans skötare, Mimaroben, försöker skapa olika substitut för 

miman genom att bland annat tillverka en spegelsal och spela mimaskärvor. Tiden går och 

människorna försöker skapa sig ett drägligt liv som vi får följa genom Mimaroben som 

berättare. Ingvar Holm beskriver deras resa genom rymden så här: ”Det var inte de fantastiska 

rymdprojekten som ledde till dikt utan reella faror, tecknade i atombombens formler och 

praktiska kalkyler över möjligheter till räddning. Rymdresan är i Aniara inte en segrande 

vetenskaps triumf utan en bankruttens färd, det var inte lekmannafantasins aningslösa tro på 

storartade möjligheter som ledde författaren utan i stället anknytning till faktiska resultat, en 

fruktan grundad på insikt.” (1974. s. 306).  

3 Undersökning 

3.1 Kärlek 

Det förekommer kärlek människor emellan i de båda undersökta verken men den skildras på 

olika sätt och förmodligen med skilda syften. I Kallocain beskriver Leo Kall sin kärlek och 

sina känslor till sina barn och i början beskriver han en mors känslor för sitt barn som hon 

aldrig mer kommer att se eller höra av (Boye 2010, ss. 19-20). Jag kommer inte att gå in 

närmare på den sortens kärlek, som kärleken mellan föräldrar och barn, utan kommer att 
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fokusera på kärleken mellan vuxna människor i min uppsats dels för att den sortens kärlek 

inte förekommer i Aniara men också för att begränsa i syfte om att omfånget inte ska bli allt 

för stort på uppsatsen. Kärleken som porträtteras i Kallocain handlar främst om känslorna i 

äktenskapet och den egna familjen. Men om det är känslor av äkta kärlek som förekommer 

mellan makar kan ifrågasättas då jag snarare upplever det som någon slags tillhörighetskänsla 

till den helhet som familjen bildar.  

Till skillnad från Kallocain där Leo Kall upptäcker den äkta kärleken när romanen närmar 

sig sitt slut så finns den med och skildras redan från början i Aniara. I likhet med Kallocain 

får läsaren i Aniara ta del av berättarens känslor och i Aniara är det Mimaroben som är 

berättare. Precis som Gunnar Tideström (1975, s. 128) påpekar så finns det en mängd olika 

slag av kärlek som skildras i Aniara och för att kunna gå in närmare på några av dem har jag 

begränsat mig till att gå igenom ett fåtal av dessa skildringar eftersom omfånget på uppsatsen 

är begränsat. Kärleken i Aniara framställs inte som i Kallocain mellan familjemedlemmar, i 

Aniara skildras inte ens familjer i den bemärkelsen att den består av två föräldrar och deras 

barn även om det förekommer barn i eposet. Kärleken som skildras i Aniara är i istället de 

känslor som uppstår mellan mimaroben och ett antal kvinnliga individer ombord på Aniara 

men också den beskrivning av kärlek som förekommer mellan rymdmatrosen och Nobia. Som 

jag tidigare nämnt menar Tideström att vi möter ett nyanserat och brett spektrum av olika 

sorters kärlek i Aniara genom de kvinnliga gestalterna. Några av de exempel på olika sorters 

kärlek han tar upp är att mimarobens betagenhet i Doris kan liknas vid den ”första 

ljusskimrande förälskelsen”, att relationen till Daisi visar på ”sexualitet som tröst och tillflykt 

undan ångesten” och rymdmatrosens tacksamhet när han tänker på Nobia menar han skildrar 

kärlek som ömhet, tacksamhet och beundran (Tideström 1975, s. 128).  

Till skillnad från Aniara så förekommer sexualitet mycket sparsamt om än alls i Kallocain. 

”Vår världsstat hade minst av all någon asketisk syn på könet, tvärtom var det ju nödvändigt 

och hedervärt att avla nya medsoldater, och allting gjordes för att män och kvinnor alltifrån 

fullmogen ålder skulle ha tillfälle att fylla sin plikt i det avseendet.”(Boye 2010, s. 26) berättar 

Leo, det är alltså önskvärt från Världsstatens sida att makar får barn. Men sedan berättar han 

att han tror att införandet av polisögat och polisörat kan vara en anledning till den sjunkande 

nativitetskurvan och att äktenskapets mål är just barn (Boye 2010, s. 26), men samtidigt 

innebär statens kontrollbehov en negativ inverkan på invånarnas samliv. Ett exempel på hur 

kroppskontakt betraktas av invånarna får man under ett förhör och experiment med 

kallocainet då den undersökte berättar att ”[d]e tog tag i händerna på varandra. Är det klokt! 

Ohygieniskt måste det vara, och så intimt så man skäms, dessutom. Att röra vid varandras 
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kroppar så där, avsiktligt!” (Boye 2010, s. 70) vilket jag tolkar som en gemensam syn på 

kroppskontakt hos medsoldaterna i den värld som skildras i Kallocain. Någon sådan syn på 

kroppskontakt utifrån karaktärernas perspektiv upplever jag inte i Aniara där närmast rent 

sexuella handlingar, till skillnad från Kallocain, skildras: 

 

Förskrämd av denna klarhet flyr jag frusen / från mimahallen till de röda ljusen / till 

danssalongen, finner Daisi där. // Jag tigger hennes räddningsfamn om möte, / jag ber 

om ingång i ett hårigt sköte / där dödens kalla klarhet inte är. / Där finnes livet kvar i 

Mimas salar / i Daisis sköte lever Doris dalar / när i varandra utan köld och fara / vi 

glömmer rymderna kring Aniara. (Martinson 1997, ss. 28-29) 

 

Mimaroben söker skydd hos Daisi och hennes sköte när han blir förskrämd av en klarhet han 

blir ställd inför. Detta citat bekräftar Tideströms resonemang kring Daisi och att mimarobens 

relation till henne visar på ”sexualitet som tröst och tillflykt undan ångesten” och därför 

instämmer jag i Tideströms resonemang kring Daisi och mimarobens relation. Daisi nämns 

första gången i sång 12: ”Den flicka jag for runt är absolut. /Hon är en flicka från Dorisburg” 

(Martinson 1997, s. 25). Av det citatet framgår det att Daisi är en flicka från Dorisburg och 

Daisi nämns alltså innan det framkommer att Mimaroben älskar Isagel, en kvinna som 

mimaroben också hyser kärlek till om än en kärlek av ett annat slag. Tideström menar att 

citatet ”[o]ch våra blickar mötas, själ mot själ / vi tysta står. Jag dyrkar Isagel” visar på 

kärleken till Isagel som en intellektuell dyrkan och själslig kontakt (1975, s. 129).  Johan 

Wrede skriver att Karl Erik Lagerlöf lägger fram en iakttagelse i en tidningsartikel där han 

menar att mimarobens förhållande till Isagel är mer personligt och att Isagel är ett mål i sig 

och inte en ”port till Doris” som han menar att Daisi är (Lagerlöf 1987 se Wrede 1997, s. 

223).  

Wrede (1997, s. 200) skriver att den kvinnliga piloten Isagel är mimarobens älskade och 

nog finns det verser som indikerar detta. Första gången mimaroben nämner Isagel är i sång 5 

där han kan se sorgen lysa i piloternas ögon: ”Hos kvinnliga piloten syns det klarast. / Hon 

sitter ofta stirrande i miman/och efteråt blir hennes vackra ögon/förändrade.” (Martinson 

1997, s. 11). Även om man kan ana att mimaroben har känslor för Isagel då han beskriver 

Isagels ögon som vackra är det inte förrän i sång 19, där han bland annat beskriver hennes 

utseende, som det framkommer vad för slags känslor han hyser för henne:  

 

Den kvinnliga piloten kommer in / i mimarummet. Hon ger en stum vink / åt mig att 

starta miman. / Hur suverän hon är, hur oåtkomlig.[…]Jag startar miman, sätter mig och 
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väntar / hur anletsdragen om en stund skall lysa / i underlig förvandling hos den sköna / 

rymdförarkvinnan som så oåtkomlig / sin skönhets minsta skiftning kallt bevarar. 

(Martinson 1997, s. 38) 

 

Mimaroben beskriver Isagel som suverän och oåtkomlig och att han beskriver henne som just 

oåtkomlig tolkar jag som en indikation på att han försökt komma henne nära men kanske inte 

riktigt vågat. Att det är kärleksfulla känslor Mimaroben hyser för Isagel framkommer i sång 

81: ”Jag tryckte hjältinnan intill mig/och njöt av den värmande gråten. / Och hon var den 

levande varma/som än höll mig sällskap i båten.” (Martinson 1997, s.159) och det 

framkommer även i sång 89: ”När den man älskat nått till dödens dörr / står rymden hård och 

grymmare än förr” (Martinson 1997, s 171). I dessa citat framkommer det att mimaroben 

anser att världen känns grymmare när han inte har Isagel hos sig som sällskap på båten. I sång 

90 beskriver han Isagel som sin tankes brud: ”[o]ch det stod klart för mig att Isagel / min 

tankes härliga och sköna brud / i denna världsrymd bortom livets Gud / var mimans innersta, / 

var Mimas själ” (Martinson 1997, s. 173). Wrede (1965, s. 286) menar att Mimaroben visar 

en nästan ängsligt kärleksfull omsorg om Isagel, som han försöker bespara alla onda syner: 

”Problem och plågor som har snärjt oss alla / den tid vi rörde oss i Doris dalar / är ingenting 

att visa denna kvinna. /Jag smeker henne med att stänga miman” (Martinson 1997, s. 39). Han 

menar att versraden ”[j]ag smeker henne med att stänga miman” är en antydan som förenar 

dem i ett hemligt samförstånd. Detta tolkar även jag som en skildring av mimarobens kärlek 

till Isagel. Ingvar Holm menar att Isagel är betydelsefullare än övriga personer i rymdskeppet 

och hänvisar till Anna Törngren som han menar gjort den riktiga iakttagelsen att Isagel är den 

enda som representerar en framtid bland hopplöshetens tecken (Törngren 1959 se Holm 1974, 

s. 313).  

Christer Enander nämner att det Leo Kall, likt alla människor i världsstaten, framförallt 

lider av är en obotlig ensamhet (1995 s. 179). Vänskapsskildringar saknas i Kallocain och 

avsaknaden av skildringar av vänskap, där förtroende till en annan människa ingår, kan vara 

en av orsakerna till den upplevda ensamhet människorna i Kallocain känner. Ett uttalande 

som belyser synen på vänskap görs i ett samtal med Rissen där Leo säger ”[f]anns det grund 

och skäl till förtroende människor emellan, så skulle aldrig någon Stat ha uppstått” (Boye 

2010, s. 83). I Kallocain (2010, s.46) framstår känslorna för andra människor, som så mycket 

annat, som arrangerade. Det framgår att när man lämnat ungdomslägret träffas och förälskar 

man sig på anordnade fest- och föredragskvällar och ett annat uttalande som Leo Kall gör till 

Rissen säger en del om känslorna mellan människorna i Världsstaten: ”[m]en det här fallet var 
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väl just ett skolexempel på vart det leder, om de enskilda är för fast knutna till 

varandra![…]Då brister lätt det viktigaste bandet av alla, bandet till Staten!” (Boye 2010, s. 

55). Leo Kalls replik säger inte bara något om känslorna mellan människorna utan avslöjar 

också synen på dessa känslor. Det är inte känslorna och banden mellan makar och vänner som 

är det viktigaste utan banden till Staten, det ses till och med som hot mot Staten om 

människor är ”för fast knutna till varandra” (Boye 2010, s. 55).  

Det finns fler exempel på synen på känslor mellan människor, tidigt i Kallocain beskriver 

Leo Kall den kärlek han ser mellan två ungdomar på den anordnade fest han agerar vakt på 

vars känslor han har en cynisk och närmast strategisk syn på: ”Medlidande förtjänade de ju 

sist av allt, de två, tänkte jag. Vad kan egentligen vara nyttigare för en medsoldats 

karaktärsdaning än att tidigt vänjas vid stora offer för stora mål” (Boye 2010, s. 18). Leo Kall 

anser att man istället borde känna avund men också ”förakt för att så mycket tid och krafter 

slösades på en enskild människa” (Boye 2010, s. 18). Men det är egentligen inte hans egna 

känslor inför paret utan snarare det han lärt sig att han borde känna inför och tänka om dem då 

han sedan erkänner: ”För min del kunde jag inte förakta dem. De spelade ett evigt skådespel, 

vackert i sin tragiska obönhörlighet” (Boye 2010, s. 18). Leos syn på kärlek som ett föråldrat 

begrepp framkommer också då han berättar om hans förhållande till sin fru: 

 

Man kan tala om ”kärlek” som ett föråldrat romantiskt begrepp, men jag är rädd att den 

finns likafullt, och ända från början rymmer den ett obeskrivligt kvalfullt element. En 

man dras till en kvinna, en kvinna till en man, och för vart steg man närmar sig 

varandra, har man givit till spillo något av sig själv; en serie nederlag, där man 

hoppades på segrar. (Boye 2010 s, 10) 

 

Även om kärlek är ett föråldrat begrepp så tror han ändå att den existerar men att för varje 

steg man närmare sig varandra så förlorar man något av sig själv. När han berättar om 

känslorna mellan honom och Linda säger han: ”[j]ag förmodar det är på sin plats att använda 

ordet kärlek, när man mitt i hopplösheten ändå håller fast vid varandra” (Boye 2010 s. 11). I 

Kallocain får läsaren under historiens gång veta hur Leo Kall känner för sin fru och hur de 

känslorna förändras mot slutet genom att Leo Kall kommer till en insikt. Man kan väl säga att 

det börjar med att Leo Kalls känslor för Rissen grundläggs när han under en middag med 

familjen berättar att hans experiment kommit så långt att han ska få börja experimentera med 

riktiga människor. När hans fru Linda frågar honom vem som kommer bli hans kontrollchef 

blir Leo Kall misstänksam och svartsjuk: ”Inte underligt då om ens närmaste frågade vem det 
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skulle bli. Men jag lyssnade efter en underton i hennes röst. [---] Vid hennes fråga vaknade 

min svartsjuka och vädrade. Hur intimt var egentligen förhållandet mellan henne och Rissen?” 

(Boye 2010, s. 9). Han intygar själv att hennes fråga inte är oberättigad men ändå misstänker 

han med ens att Linda och Rissen haft ett närmare förhållande än vad hon vill ge sken av.  

Precis som Leo Kall anar får han Rissen till chef och ända från början hyser han en stark 

motvilja inför honom. Hans misstanke kring ett eventuellt förhållande mellan Rissen och 

Linda gör honom rädd och han börjar misstro hennes intentioner. När ett brev kommer för att 

upplysa Leo Kall om att han måste be om ursäkt för ett uttalande han gjorde under ett tal är 

han till en början övertygad om att hon planerar att lämna honom ”trots att barnen ännu var i 

hemåldern” (Boye 2010, s. 24) när hon försöker trösta honom men det visar sig snarare vara 

planer han själv applicerar på henne: ”Snart kommer alla veta, vilka statsfarliga tal jag brukar 

hålla, sade jag bittert. Begär du skilsmässa, gör det, bry dig inte om att barnen är små. För 

dem är det ju i alla fall bättre att bli faderlösa än att de bor hos en statsfarlig individ som 

jag…” (Boye 2010, s. 24). Linda svarar lugnt att han överdriver och Leo Kall berättar att det 

som övertygade honom om hennes uppriktighet var den ”tunga, nästan likgiltiga tröttheten” i 

hennes röst (Boye 2010, s. 24). Hon ger honom råd om hur han ska gå till väga och han tänker 

att hon är klok och stark, men lägger märke till att hon låter trött. Han blir då orolig för hennes 

hälsa och inser att han inte skulle klara sig utan henne så han frågar henne ängsligt om hon är 

sjuk vilket hon nekar genom att hänvisa till en läkarundersökning hon gjort en vecka tidigare. 

Jämsides med rädslan för att bli lämnad ensam ”löp[er] en rännil av hopp” om att hennes död 

skulle vara en lösning på problemet. Han stiger då upp för att omfamna henne, en av få gånger 

en intim handling genomförs (Boye 2010, s. 25). ”Du får inte dö ifrån mig, sade han. Jag 

behöver dig. Du måste stanna hos mig. Men jämsides med min ängslan för att lämnas löpte en 

liten rännil av hopp: ja varför inte - varför kunde hon inte dö – det kanske vore rätta lösningen 

på problemet? Men jag ville inte kännas vid den.” (Boye 2010, s. 25). Att Leo Kall föreställer 

sig sin hustru död är intressant med tanke på att det framkommer att också hon haft tankar om 

sin mans död:  

 

En enda sak vet jag, det vet jag: att jag skulle vilja döda dig. Om jag bara visste att det 

aldrig blev upptäckt, skulle jag döda dig.[…] Det finns ju inget mål, det finns ju bara 

ensamhet, och varför skulle det finnas något annat, varför skulle det finnas en mening 

för oss enskilda. Jag har hållit av dig för mycket, Leo, och så fanns inte du heller. Jag 

tror nog jag kan döda dig nu. (Boye 2010, s. 126) 
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En fråga jag ställer mig är varför de båda önskar livet ur varandra, för Leos del under ett kort 

ögonblick och för Lindas del verkar de som om hon hyst en önskan om hans död under en 

längre tid. Utifrån Leos tankar så tolkar jag det som att den närhet han hyser till Linda 

skrämmer honom och han vet kanske inte hur han ska tolka eller hantera känslan så därför 

löper denna rännil av hopp inför hennes död. Men han vill ju inte kännas vid denna snabbt 

övergående önskan så därför tror jag inte han egentligen vill att hon ska dö ifrån honom.  I ett 

citat menar han att det finns en rädsla i hans kärlek till henne: 

  

”Jag hade alltid vetat att hennes behärskning var fulländad. Och jag hade alltid vetat, att 

om vi två en gång skulle komma till det yttersta och sista, till en kamp på liv och död, 

skulle hon vara den allra fruktansvärdaste motståndare. Var det rentav därför jag inte 

kunde släppa henne? Var jag rädd för vad som sedan kunde inträffa? I själva min kärlek 

fanns den stora skräcken, jag visste det nog och hade vetat det länge. (2010, s. 121) 

 

Det kan vara den inneboende rädslan som för ett ögonblick gör att han känner hopp inför 

hennes död och kanske är det en liknande rädsla för Leo som Linda har. Christer Enander 

menar att Leo inget ville hellre än att Linda skulle försvinna, på samma sätt som Linda inte 

hade någon högre önskan än att bokstavligen mörda honom i sin desperata ensamhet och 

rädsla. Leo och Linda levde sitt gemensamma liv utan tillstymmelse till närhet eller 

förtroende till varandra men i fångenskapen inser Leo att han faktiskt älskade henne (1995 s. 

179). Om vad Linda säger under inverkan av sanningsdrogen (2010, ss. 125-128) menar 

Enander att Boye låter Leo Kall beskriva en tillvaro i vilken människorna lever likt levande 

döda. Allt är sterilt avklätt, dött och det enda som styr och driver invånarna är rädsla och plikt. 

De är fångar i sin egen skräck inför att visa sina rätta och äkta jag (1995, s. 280). 

I ett av experimenten med kallocainet, där försökspersonerna skulle gå hem och säga till 

sin partner att de fått ett spionuppdrag de tänkt utföra, tolkar jag en makas uttalande som om 

tilliten mellan människor, även till sin nästa, är närmast obefintlig men att det finns ett behov 

och en hemlig önskan att människor kunna prata och lätta sina hjärtan för varandra. Hon säger 

att hon är förvånad över att han vågade och att hon själv inte skulle ha vågat och när Leo Kall 

frågar vad det är han vågade så svarar hon: ”[t]ala med mig. Om något jag inte skulle 

vågat…(Boye 2010, s. 51). Leo Kall försöker få henne att berätta vad det var hennes man 

avslöjade för henne men hon menar att det är oviktigt vad han talade om, det viktiga var att 

han hade anförtrott sig till henne. När Leo Kall till slut får henne att berätta vad det var han 

anförtrodde henne så bryr hon sig inte om att hon blir delaktig i statsförräderi utan fokuserar 

helt på att hennes man visade henne den tilliten, att han över huvud taget vågade berätta något 
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sådant för henne och inte vad det var han berättade. Leo Kall avslöjar då att det hennes man 

berättat i förtroende för henne bara var påhittat, ett experiment med henne och hennes 

reaktion och när hon inser vad Leo sagt står hon ”sluten och stelnad som ett dött ting, utan en 

droppe kvar av sin lyckliga trygghet nyss” (Boye 2010, s.53). Hennes illusion om den tillit 

hennes man visade henne krossas obarmhärtigt av Leos avslöjande. Den tillitskänsla som den 

makan kände ifrån sin man, innan hon inser att det inte på riktigt, uppstår i bokens slutskede 

mellan Leo Kall och Linda efter att han gett henne en dos med Kallocain för att få henne att 

erkänna sina känslor för Rissen. Efter händelsen där Linda blev injicerad med kallocain ber 

hon att få tala med Leo, länge och att han måste lyssna, och han beskriver hur han för första 

gången i sitt liv verkligen lyssnar på en annan människa. Det visar på det förhållande som 

människorna i Kallocain har till varandra. Det gör också det som sägs under ett experiment av 

experimentpersonen när han berättar om vad som skedde under ett möte med dårsekten:  

 

[d]et var så konstigt så. Jag kom in, och det var bara folk som jag inte kände. Nå, det var 

ju inget underligt. Offrar man en ledig kväll på sällskapsliv, så brukar det väl vara för att 

diskutera någonting, något som rör ens arbete eller något annat, en planerad fest eller en 

skrivelse till myndigheterna eller så, och då är det så klart att man inte känner alla som 

är bjudna. Men det var inget sånt! De diskuterade inte alls. De satt och pratade om allt 

möjligt, eller också teg de. (Boye 2010, s.70) 

 

Det förtydligar bilden av umgänget mellan människorna, när man träffas är det för att 

diskutera något specifikt och inte bara för att prata löst om det som faller en in. 

När Linda har berättat för Leo hur hon känt för barnen och Staten beskriver han hur han 

känner ett ”fast sammanhang” mellan honom och Linda (Boye 2010, s. 137). Detta ”fasta 

sammanhang” tolkar jag som det äkta som växer fram mellan dem. Helena Forsås-Scott 

menar att det är först när Linda själv väljer att handla som de två kan mötas på allvar och Leo 

Kall upptäcker ”en medmänniska som kan hjälpa honom att våga acceptera och förverkliga 

sin egen mänsklighet” (1984, s. 215) och hon menar att när han lyssnar till Linda så upplever 

han för första gången i sitt liv en total identifikation (Forsås-Scott 1984, s. 216). Den känsla 

av tillit som uppstår mellan Leo och Linda är äkta, till skillnad från den tillitskänsla som 

upplevdes under experimentet jag nämner ovan.  

Då kärleken framstår som arrangerad i Kallocain framstår den i Aniara i stället som 

okonstlat äkta. Som Tideström kommer fram till så möter vi ett nyanserat och brett spektrum 

av olika sorters kärlek i Aniara genom de kvinnliga gestalterna medan det i Kallocain skildras 

hur människorna söker men samtidigt värjer sig för nära förhållanden till andra människor då 
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det anses statsfientligt. I Kallocain bildar man familjer med Statens bästa för ögonen och tillit 

mellan människor, även makar, ses som ett hot mot Staten. 

 

3.2 Vetenskap 
Som jag nämner i inledningen är ett typiskt drag i dystopier att vetenskap och teknik utmålas 

som den moderna diktaturens maskininstrument. Det temat kan man tydligt se i Kallocain där 

sanningsserumet kallocain framställs genom vetenskap och där teknik används som Statens 

maskininstrument för övervakning, som polisögat och polisörat. Temat vetenskap framträder 

också explicit i Kallocain eftersom Leo Kall arbetar inom vetenskapen då han är kemist. I 

bokens början sitter Leo Kall vid middagsbordet med sin familj och hushållerska och då han 

berättar om sin uppfinning avslöjar han detta om Kallocainets tänkta syfte: ”Om min 

uppfinning råkade i enskilda händer – ja, då kunde man lätt föreställa sig vilket kaos som 

skulle uppstå! Men det får naturligtvis inte hända. Medlet ska tjäna vår trygghet, allas vår 

trygghet, Statens trygghet.” (Boye 2010, s. 13). Här framkommer det att det är meningen att 

kallocainet ska användas för att bevara ”allas vår trygghet” och ”Statens trygghet” och detta 

genom att kunna avslöja människors innersta tankar. Det är meningen att det ska användas 

som en förstärkning av det redan existerande polisörat och polisögat som används för att 

kontrollera medsoldaternas handlingar: ”[p]å väggen satt polisörat och bredvid polisögat, lika 

verksamt i mörker som i ljus. Ingen kunde finna dem annat än välmotiverade: vilka härdar för 

spionage och konspirationer kunde inte föräldrarummen annars bli, helst som de också 

användes som besöksrum!” (Boye 2010, s. 26). Då polisörat och polisögat begränsar sig till 

att endast kontrollera det yttre som handlingar och yttranden, kan jag tänka mig att kallocainet 

blir ett förträffligt komplement till den redan befintliga kontrollen som makthavarna i 

Världsstaten blir synnerligen intresserade av att använda. Förutom dessa kontrollredskap 

används även hushållerskor som varje vecka lämnar en rapport om familjen (Boye 2010, s. 9). 

I Aniara däremot används inte vetenskapen som ett redskap för att kunna utöva kontroll 

över människorna på samma sätt som i Kallocain utan Martinson har använt sig av motivet 

vetenskap på en rad olika sätt. Precis som vetenskap i Kallocain stämmer överens med det 

typiska drag inom dystopin som jag tar upp ovan så stämmer den vetenskapliga 

framställningen i Aniara överens med det dystopiska tema som Aniara är skriven i. I det 

temat är världen ställd inför olika former av ekologiska katastrofer och det kan man se i 

Aniara genom att vetenskapen har lett till att planeten är strålskadad och tvingar människorna 

att lämna den. Det är också genom vetenskapen som människorna har möjlighet att ta sig från 
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Jorden till andra planeter genom att använda rymdskepp som Aniara. I likhet med Kallocains 

tekniska uppfinningar som polisögat och polisörat har man i Aniara framställt den avancerade 

uppfinningen miman med hjälp av tekniken. Miman har dock inte syftet att bevaka 

människorna så som uppfinningarna i Kallocain har. Miman har alltså uppfunnits med 

vetenskapens och teknikens hjälp men det visar sig också att hon enbart till häften är skapad 

av människan och till andra hälften skapad genom sin egen kraft: ”Uppfinnaren var själv 

fullständigt slagen / den dag han fann att hälften av den mima / han funnit upp låg bortom 

analysen. / Att hälften funnits upp av miman själv.” (Martinson 1997, s. 20). Wrede (1965 

s.233) menar att Martinson har givit en konkret åskådlighet åt sin tro på det skapande 

intellektets förmåga i miman, ”att i en idealisk förening av vetenskap och konst nå visionär 

kontakt med universum.” Han (Wrede 1965, s. 169) menar också att miman är ett 

vetenskapligt instrument men huvudsakligen den visionära diktens och konstens symbol 

vilket man kan se exempel på i sång 6: ”Och hennesa elektronverk fångar in, / elektrolinserna 

ger grundrapport / till väljarcellerna och fokusverkan samlar / indifferenta tredje vebens tacis / 

och bild och ljud och doft går fram / ur rika flöden” (Martinson 1997, s. 13). Här ges en 

förklaring av hur miman fungerar och arbetar för att få fram bild, ljud och doft, en förklaring 

som jag tolkar som någorlunda vetenskaplig då citatet ger ett vetenskapligt intryck genom 

sina ordval som ger sken av vetenskap. Detta citat är också ett talande exempel på hur 

Martinson använder en blandning av vetenskaplig fakta och fantasifulla och symboliska 

uppgifter. Tideström (1975, s 31) upplyser om att Martinson ogenerat blandar korrekt 

vetenskaplig fakta med uppgifter av mera fantasifullt eller symboliskt slag vilket Tideström 

menar gör att läsaren aldrig kan vara riktigt säker på var gränsen mellan dem går. Tideström 

menar också att miman är en symbol ”för diktkonstens förmåga att ge sinnligt åskådliga, 

upplevbara bilder av tillvaron” (1975, s. 75). Han beskriver mimans skildring till det yttre som 

en invecklad teknisk apparat som kan uppfånga och omforma vågrörelser i rymden till bild, 

ljud och doft (Tideström 1975, s. 75). Den beskrivningen kan man känna igen i citatet ur sång 

6 ovan men också i sång 43: ”Den trogna miman återgav det hela / orubbligt klart och utan 

bildbeskärning.” (Martinson 1997, s. 85). Miman kan man alltså tolka som en vetenskaplig 

uppfinning då hon tillverkats av en människas hand, en människa som dessutom benämns 

uppfinnare (Martinson 1997, s. 20), men också karaktären Isagel har en vetenskaplig 

betydelse i verket Aniara. Wrede (1997, s. 222) menar att Isagel har en nära sammankoppling 

till miman och påstår att hon är mimans själ och att hon dessutom personifierar de exakta 

vetenskapernas, matematikens och logikens klarhet. Att hon personifierar dessa kan man se på 

flera ställen i Aniara genom att hon utför vetenskapliga handlingar. I sång 39 förekommer ett 
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sådant exempel: ”[e]n upptäckt aldrig förutsedd har gjorts / av Isagel, den kvinnliga piloten. 

/En morgon satt hon tyst i Goptarummet / där hon var sysselsatt med Jenderkurvor.” (1997, s. 

70) och att Isagel har gjort en upptäckt när hon var sysselsatt med Jenderkurvor, ett begrepp 

som jag som läsare tolkar som matematiskt eller tillhörande i ämnet fysik, tolkar jag som en 

indikation på att hon utför vetenskapliga handlingar. I sång 81: ”och Isagel läste bland spåren 

/ från strålarna beta och gama.” (Martinson 1997, s. 159.) och i sång 47 kan man också se att 

Isagel får personifiera de exakta vetenskapernas, matematikens och logikens klarhet: 

 

En talmängdsfilosof och mystiker / av aleftalens skola kommer ofta / med ifyllt 

frågekort till goptaveket, / han bugar tyst för Isagel, den klara / och tassar sedan ut i 

Aniara.(---) Och Isagel som finner frågan rimlig / tar in hans formelflock och ställer om 

den / för goptabordets tankeställ. Och när hon transformerat talgruppsskaran / och 

omsorgsfullt gopterat tensorklassen (Martinson 1997, s. 89)  

 

Hon utför här handlingar som låter vetenskapliga, hon ställer om ett formelflock, ett begrepp 

som för tankarna till formelblock, för goptabordets tankeställ och hon transformerar 

talgruppsskaran och gopterar omsorgsfullt tensorklassen. Även om många av begreppen är 

fantasifulla påhitt som inte finns i verkligheten så låter det som vetenskapliga begrepp och 

handlingar vilket styrker det jag tidigare tog upp att Tideström upplyser om, nämligen att 

Martinson ogenerat blandar korrekt vetenskaplig fakta med uppgifter av mera fantasifullt eller 

symboliskt slag vilket gör att läsaren aldrig kan vara riktigt säker på var gränsen mellan dem 

går. 

Som jag nämner tidigare menar Wrede (1997, s. 222) att Isagel har en nära 

sammankoppling till miman och påstår att hon är mimans själ och att det ligger till på det 

viset kan man se på flera ställen i eposet. Att Isagel är mimans själ säger mimaroben explicit i 

sång 90: ”[o]ch det stod klart för mig att Isagel / min tankes härliga och sköna brud / i denna 

världsrymd bortom livets Gud / var mimans innersta, / var Mimas själ.” (Martinson 1997, s. 

173) och även ett citat ur sång 88 indikerar att Isagel och miman har en nära sammankoppling 

då mimaroben berättar att Isagel hört en röst som ropat på henne:  

 

Hon sade sig ha hört en röst som kallat / på henne med ett namn hon aldrig känt / och 

ropet hade ofta återskallat / i Mimas salar sedan detta hänt. // Det kom från Mimas grav 

och så en natt / hon lydde rösten och när alla sov / hon smög till gravens kakel och där 

satt / ett sändebud från evighetens hov. // Jag låtsas tro, men känner allt för väl/ hur 
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Isagel, min vän, av allt vi mötte / i rymden fått en skärva i sin själ / när vi med Leoniden 

sammanstötte. (Martinson 1997, s. 169)  

 

Att mimaroben säger att Isagel sade sig ha hört en röst ger sken av att Mimaroben inte vet om 

han ska tro henne eller att det är något som bara Isagel har hört. Att det bara skulle vara Isagel 

som hör, att ropet som kallar på henne med ett namn hon aldrig känt kommer från Mimas 

grav anser jag tyda på att det existerar någon slags sammankoppling mellan Isagel och 

miman.  

Man kan tydligt se att temat vetenskap framställs på olika sätt i Kallocain och Aniara och 

dessa skillnader i framställning kan man koppla till att de skriver i de två olika temana som 

Ljungqvist skriver finns inom dystopin. I Aniara framgår temat vetenskap tydligare och har 

en större roll dels för att den är orsaken till den ekologiska katastrofen men också för att en 

karaktär som Isagel får personifiera de exakta vetenskapernas, matematikens och logikens 

klarhet. I Kallocain spelar vetenskapen inte en lika stor roll då jag istället uppfattar relationen 

mellan människor och deras inskränkning av staten som ett större tema, då det är det som 

Kallocain fokuserar på. 

 

3.3 Konst 
I Kallocain är den enda kulturyttring som fortfarande existerar filmen som inte används för 

nöje eller tidsfördriv utan har ett speciellt syfte. Helena Forsås-Scott beskriver i artikeln ”Död 

och liv i Karin Boyes Kallocain” hur film används med ett bestämt syfte och är den enda 

kvarstående kulturyttringen vars enda uppgift är att fungera som redskap för den offentliga 

propagandan (Forsås-Scott 1984, s. 212). Detta resonemang bekräftas när Leo befinner sig i 

filmstudiopalatset då han lyssnar till Djin Kakumitas resonemang kring olika sorters filmer 

och deras syften:  

 

Offertjänstfilmer med lyckligt slut är till för mellantiden mellan kampanjerna, inte för 

kampanjperioderna själva. De är till för att lugna och uppmuntra anhöriga och övriga 

medsoldater om de någon gång råkar sända en tanke till barn, syskon, kamrater, som 

försvunnit i Frivilliga offertjänsten. Sådana filmer behöver bara förekomma strövis, och 

ska deras verkan vara riktigt god, bör de inte bara sluta lyckligt, utan ha starka inslag av 

soligt humör, tokroliga upptåg – gärna också rörande poänger men inte heroiska. (Boye 

2010, s. 96) 
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Djin Kakumitas berättar att de använder filmer med lyckligt slut mellan kampanjperioderna 

och filmer med olyckligt slut där hjälten mister livet, under kampanjperioderna för att värva 

medsoldater till Frivilliga offertjänsten. Han säger att ”[d]e filmer som visat sig vara de mest 

drivande har alltid varit sådana med så kallat olyckligt slut.(---). I alla fall menar jag filmer 

där hjälten går under” (Boye 2010, s. 96). Forsås-Scott menar att Djin Kakumitas distinktion 

på de två sorters filmer som används är den aristoteliska mellan komedi och tragedi (1984, s. 

212).  Filmens användning för att rekrytera medsoldater till Frivilliga offertjänsten kan man se 

på n:r 135 funderingar som han uttalar under påverkan av kallocainet: ”[a]llting mynnade bara 

ut i Frivilliga offertjänsten. Föredrag, filmer, samtal: frivilliga offertjänsten” (Boye 2010, 

s.34). Han var troligen en av de ungdomar som blev utsatta för en sådan kampanjperiod som 

Djin Kakumitas talar om, där de blev manipulerade och indoktrinerade till att gå med i 

Frivilliga offertjänsten utan att själva vara riktigt medvetna om det. Förutom att använda sig 

av film i rekryteringssyfte verkar film också användas för att stilla medsoldaternas nyfikenhet 

på omvärlden vilket man kan se när Leo Kall befinner sig i ett flygplan och önskar att han 

hade ett litet hål att se ut igenom men menar på att han egentligen inte har något att vara 

nyfiken på då han sett hur det ser ut på film: 

 

På film hade jag naturligtvis sett gula åkrar, gröna ängar, skogar, betande får och kor, 

till och med flygbilder, så jag hade strängt taget inget att vara nyfiken på, och ändå hade 

jag att kämpa med en löjlig och barnslig önskan, att planet skulle haft ett litet titthål, 

som man i hemlighet kunde sett ut igenom – inte därför att jag menade att spionera, utan 

av ren barnslig nyfikenhet. (Boye 2010, s. 78) 

 

Sånger finns i Världsstaten men det framkommer att också denna kulturyttring har ett bestämt 

syfte. När Leo Kall läser protokollet över förhöret med en medlem ur den så kallade dårsekten 

så frågar han Rissen vad som menas med att den undersökte sjöng underliga sånger och varför 

de var underliga: ”[d]e var de, svarade han. De liknade ingenting jag har hört. Dunkla ord, 

bara liknelser och bilder, tror jag – och melodier, jag förstår inte hur några soldater i världen 

skulle kunna marschera efter dem… men de gjorde ett sådant intryck på mig, att sällan något 

gripit mig så” (Boye 2010, s. 107). Rissen svarar honom att de inte liknade något han tidigare 

hört, med melodier han inte förstod hur man skulle kunna marschera efter, och dunkla ord, 

liknelser och bilder. Rissens uttalande ger en god bild/avslöjar av vad för slags sånger som 

sjungs och inte sjungs i Världsstaten och att sångerna precis som filmen har ett klart syfte, 

nämligen att hjälpa marscherande soldater att hålla takten. Det förekommer sånger också i 
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Aniara där Mimaroben berättar: ”[o]ch man hör spridda röster sjunga sånger / av sådan 

innebörd som sjöngos de / med en mystik som söker eldfasthet / ur rymdens tomhet och ur 

mimans syner” (Martinson 1997, s. 33) . Även när Mimaroben skildrar poetissan nämns 

sånger:  

 

[e]n poetissa uppstod i vår värld / och hennes sångers skönhet lyfte oss / ut ur oss själva, 

högt till andens dag. Hon gyllenströk vårt fängelse med eld / och sände himlen in i 

hjärtats hus / förvandlade vart ord från rök till glöd.(---) Och undret som hon förde med 

sig hit / var människosjälens lek med språkens själ / och visionärens lek med ve och väl. 

// Och vi förstummades av salighet / och vi förblindades av härlighet / i rymdens 

bottenlöshet där hon blind / i mörkret uppfann Sångerna om Rind. (Martinson 1997, s. 

91) 

 

I citatet framgår det att sångerna som poetissan sjöng, vars skönhet lyfte ut dem ur sig själva 

högt till andens dag, ger en beskrivning av en närmast religiös upplevelse.  

Men även om sånger förekommer i Aniara så står de inte i centrum, och inte heller gör 

dem de i Kallocain, utan i Aniara är det främst den vetenskapliga uppfinningen Mima som 

står för konsten. Innan jag går igenom Miman och hennes betydelse i Aniara tänker jag börja 

med att gå igenom berättaren i Aniara, Mimaroben, som beskrivs som Mimas skötare. 

Mimaroben berättar om sig själv i sång 34: ”[s]jälv har jag inget namn. Jag tillhör Mima / och 

kallas därför endast mimaroben. / Den ed jag svurit kallas goldondevan. Det namn jag burit 

stryks vid huvudprovet / och måste sedan vara glömt för evigt” (Martinson 1997, s. 62). I 

Visionen i Aniara berättar Johan Wrede att professor Valentin Kiparsky visat att benämningen 

mimarob ”är en martinsonsk avledning av det av det slaviska ordet rob, som betyder slav, träl 

eller dräng och som ingår i ordet robot”(Kiparsky 1967 se Wrede 1985, s.41). Detta nämner 

Wrede även i ”Föreställningens rymd” (1997, s. 212) där han menar att den avledningen säger 

något om Martinsons uppfattning om visionen. Wrede menar att Mimaroben är återgivandets 

träl, och att Martinson därmed antyder den enskilde diktarens slit och ”den stora konstens 

oupphörliga möda att ge människan insikt om världen och sig själv” (1997, s.212). I Visionen 

i Aniara menar Wrede att visionen är något som kräver det outtröttliga arbetet att skapa 

hållfasta drömmar i Aniaras värld (1985, s.41). Wrede menar också att Martinson själv 

skymtar bakom mimaroben som fiktiv berättare och att det sker tydligast i eposets två sista 

sånger (1997, s. 212).  

Miman beskrivs av Johan Wrede som en underbar, tänkande och kännande apparat som 

visar bilder av verklighet och dröm överallt i universum (1997, s. 200). Vidare menar han att 
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miman är en metafor för konst och kultur och att hon symboliserar det kulturella, konstnärliga 

och intellektuella sökandet (1997, s 222). Mimaroben är alltså miman skötare och att miman 

ger människorna ombord tröst kan man se exempel på i sång 9 där mimaroben skildrar sin 

egen handling när han ser alla människor be till miman: ”Så ber jag själv när de till Mima 

beder / att detta måtte vara sant som sker / och att den tröst som denna mima ger / är glimtar 

av den sanna tröstens ljus / som söker oss i rymdens öde hus” (Martinson 1997, s. 21). 

Mimaroben berättar att miman ger människorna ombord på skeppet tröst och att han hoppas 

den trösten är glimtar av den sanna tröstens ljus. Att miman står för konsten kan man utläsa ur 

sång 30: ”Förtvivlad sökte jag reparera / vår helga Mimas verk för konst och tröst” (Martinson 

1997, s.56) där han explicit säger att miman är ett verk för konst och tröst.  

Wrede menar att Martinson framhållit att dikten skall förklara och trösta, då han uttalat sig 

om litteraturens mål och att han i Aniara visar på den olösliga spänningen mellan ett ständigt 

tröstbehov och en ständigt förkrossande insikt. Miman beskrivs vara ”till för trösten / men inte 

för att mänskorna ska rysa / för världar som syns lika den de lämnat” ändå tvingas miman att 

se in i en verklighet så grym att hon pressas till sin död (1997, s.203). När miman sett 

Dorisburg smälta bort beskrivs hon lida i flera dagar (Martinson 1997, s. 52) sedan talar 

miman till mimaroben och ber honom säga till ”[l]edningen att hon / sen någon tid var lika 

samvetsöm som stenarna.”. Sedan berättar mimaroben om mimans slutliga skede:  

 

[f]örmörkad i sitt cellverk av den hårdhet / som människan visar i sin ondskas tid / kom 

hon som länge väntat därhän / att hon på mimors sätt till slut bröts ner. / Indifferenta 

tredje vebens tacis / ser tusen ting som inget öga ser. / Nu vill hon i tingets namn ha frid. 

/ Nu ville hon ej förevisa mer. (Martinson 1997, s. 53) 

 

Sedan beskriver han mimans sista suck: ”[e]tt blixtblått sken slog fram ur mimans skärmar, / 

ett muller rullade i Mimans salar / likt åskans dån en gång i Doris dalar. / En stöt av fasa 

genomfor vår skara / och mången emigrant blev söndertrampad / när Mima dog i rymdens 

Aniara” (Martinson 1997, s. 54). Efter Mimans död försöker Mimaroben, som enligt Wrede 

(1997, s. 200) bär ansvar för illusionerna ombord, att med olika tekniska lösningar återskapa 

det som Miman gav människorna ombord. Han försöker till att börja med att reparera Miman 

men upptäcker att det inte går. Sedan övergår Mimaroben till att konstruera spegelsalar, spela 

mimaskärvor, servera drömkonserter och försöka omge skeppet med bilder av ett jordiskt rum 

(Martinson 1997, s.200). Hans tillvägagångssätt när han konstruerar en spegelsal beskriv i ett 

avsnitt: 
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Med stora svårigheter uppfann jag / en skärm bestående av två slags strålar. / Jag lärde 

mig att skenbart fästa skärmen / i rymden några mil från goldondern. / Mot denna 

strålskärm skickade jag så / ett tredje slag av stråle som blev bildvåg. / På så sätt kunde 

jag i rymden ordna / med bilder, skenbart bildande en vägg, / en art av bildtapet i tomma 

intet. (---) Allt för att få en illusion av vägg / som stängde av en outhärdlig rymd. 

(Martinson 1997, s. 121)  

 

 För att fördriva tiden beskriver Mimaroben att de använder sig av drömmar och fantasier 

och jag betraktar även det som en konstform. I sång 8 berättar han att: ”[v]år själ förnöts av 

drömmar, ständigt gnider / vi dröm mot dröm av brist på verklighet, / och varje ny 

förkonstling blir en stege / mot nästa drömbesatta lufttomhet.” (Martinson 1997, s.18) och i 

sång 18: ”Försök till räddning genom tankeflykt / och överglidningar från dröm till dröm / 

blev ofta vår metod” (Martinson 1997, s. 37). Wrede menar att förutom drömmar figurerar 

också syner, illusioner, föreställningar och speglingar och att ett huvudtema i Aniara är den 

bild- och begreppskapande kontakten med verkligheten vars program uttalas i sång 10 (1997, 

s. 211).  

Som en kontrast till Mimarobens försök till att återskapa miman och skapa olika substitut 

för henne och den framställning av konsten i Aniara som något betydelsefullt och som kan ge 

människor tröst så är synen på konst väsentligt annorlunda i Kallocain. Om kultur säger Leo 

Kall till Rissen: 

 

Vi inser och böjer oss för att det mesta av den så kallade ”kulturen” – jag frånräknar då 

de tekniska kunskaperna – förblir en lyx för tider då ingen fara hotar (tider som kanske 

aldrig kommer igen). Vad som återstår är det nakna livsuppehället och det alltmer 

välutvecklade militär- och polisväsendet. Det är statslivets kärna. Allt annat är utanverk. 

(Boye 2010, s. 84) 

 

Statslivets kärna är det nakna livsuppehället och militär- och polisväsendet och allt annat 

beskrivs som ett utanverk och det ger oss en bild av synen på kultur, vad Leo nu menar med 

begreppet då allt man kan räkna som konst och kultur sker av ett bestämt syfte. Om hur det 

såg ut innan det uppstod en världsmakt säger han: ”Men det har vi väl ändå lärt oss redan som 

barn, sade jag. Något som är värt namnet kultur kan inte tänkas under den 

civilistiskindividualistiska epoken.” (Boye 2010, s.108) och menar att människorna som levde 

då var oerhört ociviliserade jämfört med hur de själva lever i nuet i Världsstaten. 
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I Kallocain framgår det att konsten används i ett speciellt syfte utifrån Världsstaten och 

makthavarnas sida. Filmer används för rekrytering eller för att tillfredsställa medsoldaternas 

nyfikenhet vare sig det gäller vänner eller bekanta som rekryterats till frivilliga offertjänsten, 

men verkar även användas i syfte att stilla nyfikenheten på omvärlden eller naturen. Sånger är 

till för att marscherande soldater ska kunna hålla takten och tidningar för att sprida 

information (Boye 2010, s.120). I Aniara framstår det som att konsten används för att ge 

människorna tröst med tanke på Mimans betydelse för människorna och mimarobens försök 

att skapa något som kan ersätta miman efter hennes död. 

 

3.4 Människosyn 
Ljungquist beskriver hur den totalitära Staten i Kallocain ger individen skydd från en yttre 

fiende samtidigt som den förvägrar henne individualitet och att den enskilde bara är en 

utbytbar kugge i ett stort maskineri (2001, ss 266-267). Denna beskrivning finns det ett par 

exempel på i romanen och ett exempel är när en fru till en anställd i Frivilliga offertjänsten 

har blivit förhörd och under kallocainets påverkan har avslöjats med statsförräderi vilket gör 

att polischef Karrek föreslår att hon ska häktas: 

 

– Omöjligt! Ropade Rissen förvirrad. Tänk på att det är ett experiment, att det gäller 

våra anställda, eller rättare sagt deras makar… 

– Hur skulle jag kunna ta hänsyn till det? Frågade Karrek skrattande.  För en gångs 

skulle stod jag helt och hållet på Rissens sida. 

– En sådan häktning kommer ovillkorligen ut, sade jag, till och med om vi avskedar 

hennes man och anställer honom på annat håll – vilket är svårt nog med offertjänstare, 

nedsatta till hälsan som de är– till och med då kommer historien ut, och nyrekryteringen 

inom yrket, som redan förut är så dåligt, sjunker katastrofalt. Jag ber er för, för det helas 

skull, låt den häktningen vara! 

– Ni överdriver, svarade Karrek. Historien behöver visst inte komma ut. Varför skulle 

hennes man anställas på annat håll? Han kan mycket väl råka ut för en olyckshändelse 

på vägen hem. (Boye 2010, s. 54) 

 

Statsförräderiet som kvinnan begått är inte äkta utan är själva experimentet där de som inte 

angivit sina makar begått statsförräderi. Då det är ett experiment blir Rissen förvånad över att 

Karrek menar att hon ska häktas. Som Leo Kall påpekar står han för en gångs skull på Rissens 

sida, men till skillnad från Rissen så har inte Leo Kall den enskilde individen för ögonen utan 

rekryteringen till offertjänstare. Karrek å sin sida har världsstatens makt och säkerhet för 
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ögonen och struntar fullständigt i individen då han insinuerar att den förhörda kvinnans make 

inte alls skulle behöva anställas på annat håll, som Leo menar, då han skulle kunna råka ut för 

en olyckshändelse på vägen hem. Då Karrek har en högre position än både Rissen och Leo så 

ger den repliken en vink om hur makthavarna i Världsstaten betraktar människorna som just 

utbytbara kuggar i ett stort maskineri där människorna inte har något individuellt värde. Ett 

annat exempel som visar på förvägrad individualitet och att den enskilde bara är en utbytbar 

kugge i ett stort maskineri är när Leo Kall i Filmstudiopalatset påpekar talarnas syn på sina 

medsoldater:  

 

– Jag måste rikta en anmärkning på ert sätt att behandla era medsoldater som 

mekanismer, sade jag långsamt och trevande. Det förefaller mig som ett uttryck för – 

brist på aktning – på respekt– – – Rösten svek mig, och jag märkte att jag var för yr i 

huvudet för att kunna lägga orden riktigt. 

– Ingalunda! Ropade en av de föregående talarna skarpt och otåligt. Vad är detta för 

insinuationer! Ingen kan sätta högre värde på den heroiska typen än jag. Skulle jag inte 

veta, hur nödvändig den är för Staten[…] (Boye 2010 s. 100) 

 

En av talarna verkar ta illa åt sig av Leos påstående och menar då att så inte är fallet och att 

han minsann sätter högt värde på den heroiska typen då han anser den nödvändig för Staten. 

Men han missförstår Leo Kalls fråga då Leo inte syftar på medsoldaterna som grupp, utan 

som individ: ”Jag hade hejdat mig i rätta ögonblicket, konstaterade jag med svetten i pannan. 

Vad hade jag ämnat säga? ’Ni saknar aktning för n:r 135 själv?’ Snygga synpunkter. Hemliga 

individualistiska strömdrag under ytan” (Boye 2010 s. 101). Talarens åsikt om att människor 

visst har ett värde, om de kan tillföra Världsstaten något vill säga, och Leos rädsla för att 

någon ska misstänka att han har hemliga individualistiska strömdrag under ytan efter sitt 

vågade uttalande indikerar även det att man i Världsstaten förväntas betrakta sina 

medmänniskor som ett enda stort kollektiv och inte som individer. När Leo berättar om 

kallocainet för hembiträdet under en middag så säger han: ”[i]nte ens våra innersta tankar är 

våra längre – som vi så länge trott, med orätt” (Boye 2010, s. 12) och med den åsikten om att 

ens innersta tankar med orätt betraktas som egna, så verkar inte steget långt till den lag som 

sedan inrättas, som med hjälp av kallocainet gjorts möjlig, och som innebär att tankar kan 

dömas. 

 

Straffet skulle inte längre bestå i vissa mekaniskt utdelade år av straffarbete, utan noga 

tänkas ut enligt de mest framstående psykologers och ekonomers uträkningar om vad 
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som lönade sig och vad som inte lönade sig. En kroppslig och själslig spillra, som aldrig 

kunde tänkas bli staten till verkligt gagn, borde inte vänta sig att få leva bara för att den 

inte lyckats göra någon skada. (Boye 2010, s. 120) 

 

Här framgår det verkligen att om en människa inte kan gagna staten så kan en avslöjad 

statsfientlig tanke leda till ens död vilket är ännu ett exempel på förvägrad individualitet och 

att den enskilde bara är en utbytbar kugge i ett stort maskineri. 

 

– Måtte detta verkligen vara ha varit välbetänkt, min chef. Ibland önskar jag vi hade det 

ogjort. Missförstå mig inte, det är av rent praktiska skäl. Mig åtminstone förefaller det 

som om det redan fanns orenlighet nog att rota i, mer än Staten har råd med till och 

med. Vi arbetar redan på övertid. Nå, det kan avhjälpas så fort vi har utbildat 

medhjälpare. Men vad ska det bli av med alla nya angivelser? Vi kan ju inte ha två 

tredjedelar av befolkningen i straffarbete! 

– Varför inte? Sade han glatt och spände knogarna i väggen. Skillnaden är inte så stor, 

och lönebudgeten blir mindre. (Boye 2010, s.113) 

 

Här försöker Leo få Karrek att inse det orimliga med alla nya angivelser som kommer 

strömma in och troligen försätta stor del av befolkningen i straffarbete. Men Karrek menar 

cyniskt på att det inte kommer att bli något problem då de skulle leda till en mindre 

lönebudget. Karrek ser det alltså som något positivt att förslava befolkningen, självklart i ett 

syfte att skydda Staten. Sedan avslöjar Karrek den kommande rangordningen på anmälda 

brott: [v]idare kommer vi bara, att ägna oss åt mer framträdande medsoldater. Vi får kasta 

hela vår uppmärksamhet på Statens säkerhet, förstår ni. Underordnade poster får finkammas 

någon gång i framtiden, och turen till rån, stöld och smärre privatmordkommer sist (Boye 

2010, s. 113). Statens säkerhet kommer inte helt oväntat i första hand medan rån, stöld och, 

som han kallar det, smärre privatmord kommer sist vilket visar på vilket litet värde individen 

har, då ett mord på en individ utreds i sista hand. Det framgår tidigt i Kallocain att 

människorna är djupt indoktrinerade och manipulerade av staten av det Leo berättar: 

 

Varenda medsoldat fick också lära sig, att det var precis detsamma med 

samhällsformerna: från en planlös hord hade samhällskroppen utvecklat sig till den 

högst organiserade och differentierade av alla former: vår nuvarande Världsstat. Från 

individualism till kollektivism – från ensamhet till gemenskap, så hade vägen varit för 

denna jättelika och heliga organism, i vilken den enskilde bara var en cell utan annan 

betydelse än att den tjänade organismens helhet. (Boye 2010, s. 43) 
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Eftersom människorna är så djupt indoktrinerade och manipulerade som det framgår i citatet 

ovan så är det inte konstigt att ingen protesterar mot eventuella orättvisor för allt motiveras 

med att det sker med världsstatens bästa för ögonen. Och att man tror att Världsstatens 

existens är absolut nödvändig framgår av citatet nedan. 

 

De är bilder av ett överdrivet förtroende människor emellan, eller i varje fall vissa 

människor emellan. Redan det anser jag vara statsfientligt.(---) Fanns det grund och skäl 

till förtroende människor emellan, så skulle aldrig någon Stat ha uppstått. Den heliga 

och nödvändiga grunden till Statens existens är vår ömsesidiga välgrundade misstro till 

varandra. (Boye 2010, s. 83) 

 

Den ömsesidiga och välgrundade misstro till varandra är alltså den nödvändiga grunden till 

Statens existens och ett överdrivet förtroende mellan människor, som riktig vänskap, ser Leo 

som Statsfientligt. Det ger en god förklaring till varför dårsektens handlingar betraktas som 

märkliga när de träffas för att prata om saker som inte har med arbete eller planering att göra 

och varför de betraktas som ett hot för statens säkerhet. 

I mötet mellan de unga älskande, som Leo betraktar på en anordnad fest där han agerar 

polissekreterare och som jag nämner ovan under rubriken Kärlek, ser Forsås-Scott en glimt av 

ett ursprungligare mönster, men då de inte får förenas kan inte mönstret fullbordas. Forsås-

Scott tar upp att människor oavlåtligt och brutalt skiljs från varandra av en stat som 

kontrollerar dem genom att konsekvent stympa deras tillvaro (1984, s. 210). När Leo berättar 

om den fest han agerade polissekretare på så berättar han vad som vanligtvis sker när någon 

blivit förflyttad till en annan stad. 

 

Likheten var bara den, att båda parter med nästan hundraprocentig säkerhet visste, att de 

aldrig skulle återse varandra. Mellan städerna var ju ingen annan förbindelse tillåten än 

den officiella, skött av edsvurna och strängt kontrollerade tjänstemän, detta för att 

undvika spionage.(---) kort sagt, det krävdes nästan under av samverkande slump för att 

föräldrarna skulle få återse sina barn, när barnen väl en gång förflyttats till annan ort. 
(Boye 2010, s. 16) 

 

Anledningen till att ungdomarna på den här festen skulle förflyttas är att man i en annan stad 

råkat i obalans i fråga om arbetskraft och procentförhållandet mellan könen. ”Från vår stad, 

och förmodligen från en del andra städer, samlades alltså unga kvinnor ihop och skickades 

ditbort, för att de en gång fastställda siffrorna skulle kunna vidmakthållas” (Boye 2010, s. 16) 

berättar Leo, vilket bekräftar Forsås-Scotts påstående om att människor oavlåtligt och brutalt 
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skiljs från varandra. Som jag tar upp ovan under rubriken kärlek så verkar inte kärleken 

uppstå som mellan det unga paret utan på anordnade tillställningar (Boye 2010, s. 43). 

Anledningen till det är troligen för att det inte ska uppstå för nära band mellan makar som kan 

leda att de bryr sig mer om varandra än om Världsstaten.  

Genom min undersökning framgår det att Kallocain är en dystopi som skildrar en 

extremtotalitär extremkollektivistisk värld där individen inte längre har något 

existensberättigande, ett av de två teman som Ljungquist nämner när hon beskriver dystopier 

som växte fram under 1900-talet (2001, s. 62). Även om inte Aniara skildras på detta sätt så 

finns det i Aniara en karaktär vid namn Chefone som beskrivs som rymdskeppets diktator. 

Wrede (1997, s 220) beskriver att han vänder sig mot de vetenskapsmän som borde lösa de 

olösliga problem makten skapat och det kan man se i Mimarobens förklaring på vad som sker 

efter att miman gått under: 

 

[o]ch Chefone, goldonderns hårda herre, / kom in och hånade mig varje dag / och fast 

hans skadeglädje lyste tydligt / han hotade mig dock med rätt och lag. Han sökte ofta att 

mystifiera / sin egen roll i vår goldonders värld / och att demoniskt själarna diktera / till 

tron att resan var en hadesfärd. (Martinson 1997, ss. 56-57) 

 

Här ser man att Chefone försöker hota Mimaroben med lagen till att reparera Miman, något 

Mimaroben inte förmår att göra trots idoga försök. Sedan framgår det hur Chefone använder 

sin makt: 

  

Nu påbjöd Chefone förföljelser, / och jag och många andra måste gömmas / i ett 

asylrum underst i goldondern / tills raseriets skålar hunnit tömmas. (---) Oändligt virrigt 

sökte man bevisa / att vi var skuld till mimans olycksöde / att varje ego som befläckat 

skärmen / med egna tankar hindrat bilden flöde / och smutsat tröstens flod med egna 

drömmar / och grumlat mimans strålkraft, rymdens strömmar.” (Martinson 1997, s, 58)  

 

Chefone ger befallning om förföljelser och man försöker bevisa att Mimans död beror på att 

varje egos egna tankar och drömmar hade hindrat bildens flöde och grumlat Mimans 

strålkraft. Det påminner lite om Kallocain och Världsmaktens perspektiv på en individs egna 

tankar som något farligt. Det finns också andra likheter med Kallocain och jag tänker då på 

det möte med Chefone som Mimaroben beskriver i sång 56:   

 

Jag mötte chefone en dag i gången / som lederin till tredje gopta-salen. / Han frågade 

föraktfullt: hur hörs sången / av gök och trast i år från Dorisdalen. / Är miman kanske 
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återställd från svedan. / Jag såg ni letade febrilt och länge / inunder brösten efter 

hjärtekvalen. / Ni kanske fann det lilla stället sedan. // Jag stammar fram en skrämd 

goldonderhälsning / och rapporterar att hon dog av sorg. / Trots all sin klarsyn såg hon 

ingen frälsning / för dem som burats in i ondskans borg. // Då skrattar chefone som såg 

han syner / av lustigaste slag i Mimas salar, / och jag vill falla ned av stum förtvivlan / 

vid tanken på mitt hem i Doris dalar. (Martinson 1997, s. 112) 

  

Likheten jag ser är att Chefones attityd påminner om Karreks attityd i Kallocain. Chefone 

ställer frågan föraktfullt och han skrattar som om han såg syner av lustigaste slag när 

Mimaroben stammar fram en skrämd goldonderhälsning. Det påminner om när Karrek 

skrattande svarar Rissen ”Hur skulle jag kunna ta hänsyn till det” när Rissen menar att de inte 

kan fängsla människor för att de gjort något brottsligt under ett experiment. Precis som Karrek 

rädds inte Chefone för att fängsla människor: 

 

Hos chefone en tid i onåd fallen / jag sökes av hans män och kondemneras / på oviss tid 

till lägsta källarhallen / dit annars bara våldsmän deporteras. Jag tänkte dock: det 

kommer nog de dagar / då chefone, fast han ej gärna vill / får frige den som känner 

goptans lagar. / Den dagen får jag åter träda till. (Martinson 1997, s. 172)  

 

Av mimarobens berättelse framgår det att han blivit deporterad till en plats dit bara våldsmän 

deporteras på grund av att han fallit i onåd hos Chefone men att han ändå hyser ett hopp om 

att en dag få tillbaka sin frihet, vilket han slutligen får. 

När Miman slutligen har gått under så uppstår det olika slags religioner och riter bland 

människorna i Aniara. 

 

Men rymdens hårdhet pressar oss till riter / och altartjänster som vi knappast övat / sen 

förgoldondisk tid, nu halvt förgäten. / Och Aniaras fyra religioner / med präster, krucifix 

och tempelklockor, / vaginakult och ropande yurginnor / och kittlarsekten ständigt 

skrattande / stå fram i rymden, trängas med varandra / om evighetens oerhörda öknar. 

(Martinson 1997 s. 64) 

 

Mimaroben beskriver det som att det är rymdens hårdhet som pressar dem till utöva dessa 

handlingar vilket kan jämföras med dårsekten i Kallocain som växer fram i den kalla 

Världsstatens hårdhet. Precis som Mimaroben ger beskrivningen om att de knappast utövat 

dem sen förgoldondisk tid och nu är halvt bortglömd så beskrivs uppkomsten av dårsektens 

handlingar på liknande sätt. Under ett förhör berättar en ung man om hur de hälsade genom att 
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ta varandra i händerna: ”[a]tt röra vid varandras kroppar sådär, avsiktligt! De påstod att det 

var en urgammal hälsning som de hade livat upp igen(…)” (Boye 2010, s. 70). Dessa 

handlingar och riter verkar i både Kallocain och Aniara uppkomma i ett försök att skapa en 

trygghet i den värld de lever i.  

 

3 Slutsats 

I undersökningen kommer jag fram till att kärlek förekommer i både Aniara och Kallocain. I 

Aniara skildras olika förhållanden mellan mimaroben och ett antal kvinnliga karaktärer som 

får symbolisera olika spektrum av kärlek. I min undersökning fokuserar jag på mimarobens 

förhållande till Daisi och Isagel. I Kallocain skildras snarare avsaknad av kärlek och vänskap 

mellan människor genom att de har svårt att känna tillit till varandra överlag. Det viktigaste 

bandet anses vara det till Staten och människor som är för fast knutna till varandra ses som ett 

hot mot Staten vilket förhindrar människorna att knyta an till varandra. Sexualitet och intima 

handlingar förekommer inte i Kallocain och kroppskontakt som exempelvis handslag ses som 

ohygieniskt men i Aniara får istället sexualiteten stå för en slags tröst och tillflykt undan 

ångesten. Man kan se skillnader som verkar bero på att de båda verken skildrar två olika 

scenarier och tillhör varsin riktning inom dystopin och en sådan skillnad är framställningen av 

temat vetenskap.  I Kallocain utmålas tekniken och vetenskapen som diktaturens 

maskininstrument och används för att kontrollera människorna och förhindra eventuellt 

spionage. I Aniara har vetenskapen lett till en ekologisk katastrof genom att planeten blivit 

strålskadad och människorna tvingas överge den och ta sig till andra planeter med hjälp av 

rymdskepp. Genom vetenskapen har olika föremål med en framträdande roll framställts i båda 

verken, i Kallocain polisögon, polisöron samt sanningsserumet kallocain och i Aniara den 

avancerade uppfinningen Mima som till hälften beskrivs ha skapat sig själv. I Aniara står 

även karaktären Isagel för vetenskapen då hon får personifiera den och Isagel har även en nära 

sammankoppling till miman då hon beskrivs som mimans själ. I Kallocain används konsten i 

ett syfte att påverka människorna i olika riktingar medan konsten i Aniara används för att 

fördriva tiden och ge tröst. I Kallocain är det film som används i syfte att påverka människor 

och i Aniara är det miman som står får konsten genom sin bildvisning. I både verken 

förekommer sånger men de har olika syften då den i Kallocain används för att soldater ska 

kunna hålla takten. I Aniara ser man sången som något vackert och när poetissan sjunger 

beskrivs det som en nästan religiös upplevelse. I Kallocain ser man på människan som 

utbytbar kugge i ett maskineri. Människorna förvägras individualitet och genom Leo Kall 
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framgår det att de blir inlärda att tro att Världsstaten växt fram genom att övergå från 

individualism till kollektivism och att den enskilde bara är av betydelse om den tjänar 

Världsstaten som helhet. Med tanke på både Karreks och Chefones liknade arroganta 

maktmissbruk kan man tolka det som att det är en liknande människosyn som framställs i de 

båda verken, i alla fall när det gäller makthavare. I båda verken fängslar man människor på 

otillräckliga grunder och i Kallocain betraktas statsförräderi som ett allvarligare brott än brott 

riktat mot människor i form av rån och mord. I båda verken uppstår religioner, i Aniara 

uppstår ett flertal och i Kallocain uppstår, som Leo Kall benämner den, dårsekten. I båda 

verken beskrivs de ha sitt ursprung ur äldre tider och verkar uppkomma i olika försök att 

skapa trygghet i de världar de lever i. Temat vetenskap i Kallocain stämmer överens med det 

typiska drag inom dystopin där vetenskap och teknik utmålas som den moderna diktaturens 

maskininstrument och människosynen stämmer in på temat inom dystopin som beskriver en 

extremtotalitär extremkollektivistisk värld där individen inte längre har något 

existensberättigande. På liknande sätt så stämmer den vetenskapliga framställningen i Aniara 

överens med det dystopiska tema som Aniara är skriven i, där världen är ställd inför olika 

former av ekologiska katastrofer, vilket man kan se i Aniara genom att vetenskapen har lett 

till att planeten är strålskadad och tvingar människorna att lämna den.  

Wrede har gjort en intressant iakttagelse mellan Kallocain och Aniara då han menar att 

Kallocain varit betydelsefull för Aniara, men inte genom några direkta idélån utan i den 

mening att Martinson uppfattat Boyes situation som i vissa avseenden identisk med sin egen 

(1965, s. 212). Enligt Wrede har Ingvar Holm påpekat att det finns en del överensstämmelser 

mellan karaktären Isagel och Karin Boye. Holm har observerat att den ödesgemenskap som 

förenar Isagel och mimaroben utgör en parallell till den ödesgemenskap som Martinson funnit 

i Karin Boye och hennes egen diktargärning (Holm 1960 i Wrede, 1965. s. 307).  
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4 Sammanfattning 
I den här uppsatsen gör jag en tematisk komparation mellan Karin Boyes roman Kallocain 

(1940) och Harry Martinsons epos Aniara (1956).  Då jag utgår från att båda verken ingår i 

den dystopiska genren så redogör jag för vad en dystopi är. Jag ger en kort 

författarpresentation om respektive författare och tar upp tidigare forskning samt diskuterar 

begreppet tema och går igenom handlingen i de undersökta verken. Det som följer är 

undersökningen där jag går igenom romanen Kallocain och eposet Aniara tema för tema och 

undersöker om det finns några eventuella skillnader och/eller likheter i framställningen. Jag 

inleder temakomparationen med tema kärlek där jag kommer fram till att kärlek förekommer i 

de båda verken men skildras på olika sätt. I Aniara skildras kärleken mellan eposets berättare, 

mimaroben, och olika kvinnliga karaktärer, som får symbolisera ett spektrum av kärlek. 

Kärleken skildras som äkta och okonstlad i Aniara medan det i Kallocain skildras en rädsla 

för att komma för känslomässigt nära andra människor då det ses som ett hot mot den 

Världsstat de lever i. Jag kommer fram till att det vetenskapliga temats skildring kan kopplas 

till att de undersökta verken hör till varsin riktning inom dystopin som genre och att det finns 

skillnader i skildringen av konsten då den har olika syften för de fiktiva människorna i verken. 

Jag kommer fram till att de finns både skillnader och likheter i temat människosyn då 

människan se som en snarast obetydlig del av en större och viktigare helhet i Kallocain, men 

att det i båda verken framgår att makthavare missbrukar sin makt då de till exempel kan 

fängsla människor på otillräckliga grunder.   
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