
1

Karin Boye Sällskapet
Meddelanden

Nr 3, 2004

Från skärmutställningen som visades senast på Södertörns Högskola.
Kalligrafi och tuschteckning: May Mehlin

Kära Karin Boye vänner!

Här kommer höstens meddelande med information om aktuella
program och händelser.

Hans Mehlin, ordförande.
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Elin Wägner skulptur på
Universitetsbiblioteket Stockholm

Fredagen den 22 oktober avtäcktes på Universitetsbiblioteket
Stockholm skulpturen Elin Wägner utförd av Ylva Lindgren och
Jan-Erik Björk. Där får den sällskap av samma konstnärers byst av
Karin Boye som sedan tidigare står i den angränsande läsesalen. Ur
Jan-Erik Björks anförande citerar vi följande:

Karin Boye var den som stod närmast Elin i den yngre författar-
generationen. Här följer ett citat från Elin Wägnerbiografin av Ulla
Isaksson och Hjalmar Linder om firandet av Elins femtioårsdag
annandag pingst 1932:

Vännerna hade med sig en alldeles egen tidning för dagen. Den hette
Bergsluft och var fylld av tack och hälsningar, vittnesbörd och
minnesbilder från 50-åringens liv. Mycket av innehållet föredrogs
med pompa och mottogs med glada skratt av föremålet självt...

Men Karin Boyes senare så berömda dikt innehöll de ord som väl
bäst passade den kämpande författaren: “Ja, visst gör det ont när
knoppar brister, varför skulle annars våren tveka...”

Jan-Erik Björk vid bysten av Elin Wägner, fotograferad vid
Karin Boye Sällskapets höstprogram 2003. Foto: Hans Mehlin
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Musikaliskt program på Café Amarello

I samband med jubileumsåret 2000 framfördes Karl Erik Mattsons
tonsättningar av Karin Boye-dikter. Den skiva som då gavs ut, har
namnet “I gräsmarkens ro”.

Den 14 juni i år gavs ett nytt tillfälle att få höra de vackra och
stämningsfulla sångerna, som i Anna Eidings känsliga tolkning gjorde
aftonen på Café Amaretto i Gamla Stan i Stockholm till en härlig
musikalisk upplevelse. Lotta Hasselqvist ackompanjerade skickligt
på piano. Galleri Gaia hade samma kväll vernissage av Karin Lidman
Frostensons hyllningsutställning till Karin Boye med bilder som
inspirerats av hennes dikter.

“I gräsmarkens ro” kan beställas från Karl Erik Mattson, Furuberg
2520, 820 78 Hassela, tel. 0650-543397, kemmusik@norden.se.

Ingrid Malm

Under 1930-talet möttes Elin och Karin ganska regelbundet. Efter
kollapsen med att skapa en hållbar överenskommelse om nedrustning
i Nationernas Förbund och nazisternas maktövertagande i Tyskland,
upplevde både Elin och Karin på ett nära nog synskt vis hotet om ett
nytt väldskrig. Båda deltog i den skandinaviska freds- och
kvinnorörelsen under mitten av 1930-talet. I sin arbetsbok från 1936
skriver Elin Wägner uppgivet om utvecklingen efter första
världskrigets slut: Gandis vapenlösa uppror besegrades. Den tyska
försoningspolitiken, avrustningskonferensen, allt gick i stöpet...

Ingrid Malm
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Skärmutställningen på
Södertörns Högskola

Foto: Södertörns Högskola.

Vår innehållsrika och välfotograferade skärmutställning om Karin
Boye, utförd av May och Hans Mehlin var uppställd på Södertörns
Högskola 20-24 september. Två timmar varje dag hade vi öppet för
försäljning av våra minnesböcker och vykort. Många studerande och
lärare passerade dagligen. Tillfälle till samtal och frågor gavs även.

Ingrid Malm

Karin Boye-Biblioteket
i Uppsala

Under sommaren 2004 flyttade tre fakulteter (humaniora, teologi
och sociologi) ihop till helt nyrenoverade lokaler i kvarteret
“Engelska Parken. Humanistiskt centrum.”  I samband med detta
byggdes ett nytt gemensamt bibliotek som fick namnet “Karin Boye-
biblioteket”. Biblioteket ligger på Thunbergsvägen 3H och är ett
specialbibliotek för humaniora, teologi och sociologi för fakulteternas
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5-6.000 studenter, lärare och
forskare. Det är 3000
kvadratmeter stort och har
utrymme för 12.000 hyllmeter.
Hela kvarteret, inklusive
biblioteket, invigdes den 24
september 2004.

Alla bibliotek inom Uppsala
Universitet är fristående biblio-
tek, där Carolina Rediviva (det bibliotek som förvarar många av
Karin Boyes manuskript m.m.) utgör en annan del.

Karin Boye Sällskapet är naturligvis mycket glada över att man
uppmärksammat Karin Boye och tycker att det är mycket lyckat då
Karin själv studerade i Uppsala.

Hans Mehlin

Foto: Margareta Öberg.

Foto: Margareta Öberg.



6

Kommande Program:

Karin Boye föreställningar på
Sjödalsgymnasiet i Huddinge

I december 2004 kommer Sjödalsgymnasiet i Huddinge att framföra
ett scenframträdande (teater, musik) om författaren och Huddingebon
Karin Boye. Föreställningarna kommer att framföras i skolans
samlingssal dagtid för skolans elever, och för allmänheten den 8-9
december kl. 19.00. Inträde: 40 kronor. Biljetter kan köpas från den
8 november. Teatern är skriven av deras dramapedagog Tore
Vennerblad. Musiken/sångerna är tonsatta dikter av Ralf Tornberg

Skolan gör även en temadag kring Karin Boye i anslutning till
musikteaterns framträdande, med syfte att skapa samarbete mellan
olika ämnen med författarinnan som tema. Bland annat kommer en
CD-skiva att säljas med dom tonsatta dikter som kommer att
framföras  i programmet. Föreställningarna kommer även att filmas
och säljas som en DVD-skiva.

Repetition. Foto: Huddinge Gymnasium.
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Författarafton
på Huddinge bibliotek

Karin Boye Sällskapet har för avsikt att följa upp de författare som
fått Huddinge Kommuns Karin Boye pris. Först ut är förra årets
pristagare Marie Silkeberg som tillsammans med Jenny Tunedal
kommer att medverka i en författarafton på Huddinge bibliotek den
22 januari, 2005.

Marie Silkeberg kommer läsa sina dikter ackompanjerad av
bildprojektioner och en ljudkomposition tillsammans med
bildkonstnären Angelica Harms.

Programmet är ett samarrangemang mellan Karin Boye Sällskapet
och Huddinge bibliotek.

Huddinge Bibliotek. Foto: Hans Mehlin.
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Översättningar till Franska

Caroline Chevallier har översatt flera nya dikter av Karin Boye till
franska. Karin Boye Sällskapet är mycket glada att få ha dem på
sin hemsida. Nedan finner ni en av dem:

À la mer
Ô mer,
il est fort, le breuvage que tu verses!
Ta grande froideur
est purification, limpide et sacrée.
Ton étreinte de lumière
est saine et fraîche aux enfants des hommes, à nous,
qui cherchons la guérison.

Car toi, mer,
radieuse et tendre, rugissante et implacable,
fourbe, et toujours fidèle,
tu es la parabole belle des choses belles:
chemin salé d’écume des coeurs vaillants du monde.

Till havet
O hav, hav,
hur stark den dryck du bräddar!
Din stora kyla
är helig rening klar.
Din ljusfamn
är hälsa sval för människors barn, för oss som läkdom älska.

Ty du, hav,
strålande mjukt, rytande hårt,
falskt, och troget alltid,
är liknelse skön för sköna ting:
för tappra hjärtans saltskummiga väg i världen.


