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Karin Boye Sällskapet
Meddelanden

Nr 2, 2004

Kära Karin Boye vänner!

För andra året i rad ägde Sällskapets årsmöte rum i Svenska
Akademiens ljusgård i Börshuset, Gamla Stan, Stockholm. Ett 20-
tal medlemmar närvarade under ett snabbt och effektivt möte.
Årsmötesprotokollet återfinns längre fram i detta meddelande.
Därefter berättade Björn Julén om kopplingar mellan Karin Boye
och Harry Martinson. Bland annat tog han upp att Harry Martinsons
karaktär Isagel i Aniara är ett porträtt av Karin Boye. Lena Granhagen
läste dikter och prosa tillsammans med Björn. Efter detta mycket
intressanta och tankeväckande föredrag med stämningsfulla
uppläsningar, gick vi ned till Kafe Satir i Nobelmuseet där kaffe och

Björn Julén och Lena Granhagen vid årsmötet.
Foto: Hans Mehlin
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smörgåsar väntade oss. Därefter fick vi en mycket givande
specialvisning av Nobelmuseets utställning om Harry Martinson,
“Daggdroppen och Kosmos”. Programmet var mycket uppskattat
av de närvarande.

Inför årsmötet fick Sällskapet en gåva av Erik Lindholm i form av
en silverplakett till ordförandeklubban med inskriptionen: “Karin
Boye Sällskapets ordförandeklubba 1983-10-13. Gren från Björkebo,
Huddinge. Erik Lindholm”. Sällskapet tackar varmt för denna fina
gåva.

Hans Mehlin, ordförande

Guidning av Nobelmuseets Harry Martinson utställning,
Daggdroppen och Kosmos. Foto: Hans Mehlin

Foto: Hans Mehlin
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Styrelsen

Vid första styrelsemötet konstituerade sig styrelsen sålunda:

Ordförande: Hans Mehlin (vald av årsmötet)
Vice ordförande: Anna Britt Piuva
Sekreterare: Britta Hedengran
Medlemssekreterare: Ingrid Malm
Kassör: Carl-Gustav Plogfeldt
Övriga: Barbro Abrahamsson

Åke Blomqvist
Åke Sandahl
Rune Tideholm

Arbetsgruppen för programverksamhet:
Barbro Abrahamsson, Ingrid Malm och  Anna Britt Piuva.

Arbetsgruppen för Sällskapets arkiv:
Barbro Abrahamsson, Britta Hedengran, Åke Sandahl och
Susanne Lisäter (adjungerad).

Arbetsgruppen för intervjuer:
Ingrid Malm och Rune Tideholm.

Arbetsgruppen för skrivelser:
Ingrid Malm, Åke Blomqvist, Carl-Gustav Plogfeldt och
Rune Tideholm.

Arbetsgrupperna är dynamiska och kommer att omorganiseras
efter behov under arbetsåret.
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Presentation av ny styrelsemedlem

Åke Blomqvist, huddingebo sedan jag var ett år, uppvuxen i Fullersta.
Bor nu på Sjödalsvägen i Huddinge centrum och gick i lekskola i
den liggande affärslängan. Båda platserna ligger inte långt från Karin
Boyes hem.

Tog studenten i Södra latin och gick sedan socialhögskolan. Sedan
våren 2001 är jag politiker på heltid för folkpartiet och sitter i
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Har alltid haft ett stort
engagemang för de unga i Huddinge – varit mångårig ledare i kyrkans
ansgarsarbete och är nu både ordförande i kyrkorådet och kyrkvärd.
Det är förunderligt vilka känslor en bild, en dikt eller ett musikstycke
kan skapa.

I samband med sällskapets Boye-eftermiddag i Klockargården hösten
2003 bestämde jag mig för att bli medlem. Att så snart få en förfrågan
att bli styrelsemedlem kändes hedrande. Det betyder att jag får
prioritera ner några andra uppdrag eftersom veckan bara har sju dagar.
Jag ser fram emot den varma, välkomnande och engagerade
styrelsegemenskapen.

Åke Blomqvist
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Att skapa en ny värld

Ett program om Karin Boye i Kulturhuset i Ytterjärna
Lördag 24 april kl 14-18

I det fyra timmar långa programmet om Karin Boye deltog ca 100
personer. Ett 10-tal av dessa har hört av sig efteråt och anmält intresse
för medlemskap i Karin Boye Sällskapet. Programmet började med
att Karin Boye själv läste egna dikter, inspelade hos Radiotjänst åren
1937-1939. Karin Boyes intensiva sätt att förmedla dikterna skapade
lyhörd uppmärksamhet i salen. Många hade tydligen inte tidigare
hört de ofta citerade dikterna “Ja visst gör det ont” och “I rörelse”
läsas av henne själv.

Kulturhusets chef Peter de Voto betonade i sina väkomstord den
spänning, som samtidigt med sin tydlighet finns i Karin Boyes lyrik
och som inspirerar till scenisk framställning. Diktsviten Asar och
alfer är exempel härpå.

Hans Mehlin fick mycket beröm för det delvis omarbetade bildspelet.
Barbro Gustafsson-Rosenqvists föredrag “Att skapa en ny värld”
väckte intresse, liksom Emil Lundahls tonsättningar av Boyedikter
sjungna av honom själv till gitarr.

Foto: Hans Mehlin
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Ingrid Malm framförde texter, i första hand
dikter om Karin Boye av författarkollegor
som Ebbe Linde, Bo Setterlind m.fl. Starkt
intryck gjorde Harry Martinsons dikt om
Isagel ur rymdeposet Aniara. Anna Britt
Piuva talade om Karin Boye som
kulturjournalist med i huvudsak samma
teman inom denna verksamhet som i hennes
övriga författarskap.

Karin Boye-programmet “Att skapa en ny
värld” var det första i Kulturhusets nya satsning Litterära
Eftermiddagar, i samarbete med ABF och respektive författarsällskap.
Under hösten 2004 planeras ett program om Harry Martinson.

Anna Britt Piuva

Ingrid Malm

Betel Art

I februari i år anordnade Betel Art folkhögskola, Bromma, och Studie-
förbundet Bilda en poesivecka med Karin Boye-tema.

I samband med den hade konstnärinnan Birgitta Kärnbo en utställning
av sin konst, inspirerad av Karin Boyes dikt En målares önskan.

Vid en workshop, som väckte stort intresse, ägnades en dag åt samma
tema. Veckan avslutades med en stor konsert där operasångaren Erik
Ström sjöng och reciterade Karin Boye-dikter.

En ensemble framförde ytterligare tonsatta dikter av kompositörerna
Stefan Jämtbäck och Leif Strand. Ulla-Carin Börjesdotter med-
verkade med solosång.

Ingrid Malm
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Tvärs igenom rymden
Karin Boye konsert i Uppsala

Tisdagen den 4 maj kl. 20.00 kunde man på Skandiascenen vid det
gamla biokvarteret i Uppsala få höra Karin Boyes lyrik inlevelsefullt
uppläsas av skådespelerskan Lina Serning. Teman som naturen,
rymden och rörelse berördes och tonmålades med väl vald musik
framförd av Hässlö Saxofonkvartett. “Ett spännande möte mellan
nutida konstmusik och Karin Boyes lyrik” skriver Adreas Victorzon
i Uppsala Nya Tidning.

Konserten arrangerades av två studentskor från den musik-
vetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. I samband med
sin praktik på Rikskonserter i Stockholm fick de i uppdrag att
producera en professionell kammarmusikafton. Uppgiften bestod i
att arrangera en annorlunda och nyskapande konsert. Karin Boye
valdes för hennes tidlösa och ständigt aktuella dikter, samt för hennes
anknytning till Uppsala.
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Lina Serning är en frilansande ung skådespelerska och har under de
senaste åren arbetat i huvudsak med improvisationsteater. Hon har
arbetat med fria grupper som t.ex: Stockholms Improvisationsteater
och Tage Granit. Hon är också verksam som teaterpedagog.
Hässlö Saxofonkvartett består av fyra unga män som fått stor
uppskattning för sitt samspel och sin musikalitet, av både publik
och press. Förutom den traditionella repertoaren för saxofonkvartett
botaniserar ensemblen framförallt i samtida musik.

Kommande program

En hyllningsutställning till Karin Boye med bilder av Karin
Frostenson, skulptur av Peter Linde, musik K-E Mattsson, sång Anna
Eiding och piano Lotta Hasselqvist.

Vernissage måndagen den 14 juni 17.00-22.00.

Utställningen pågår från den 14 juni fram till den 28 juni.
Öppettider: 11.00-20.00.

Plats: Galleri Gaia, Café Amoretto, Stora Nygatan 37,
Kornhamnstorg, Gamla Stan, Stockholm.
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Korrigering
Akvarellen i förra meddelandet

Till min förvåning ser jag att akvarellen föreställande en hängbjörk
på förra medlemsbladets sista sida uppges vara ett ungdomsverk av
Karin Boye. Av allt att döma har man lämnat den tydliga signaturen,
initialerna S.B., utan avseende.

Akvarellen förvarades, tillsammans med Karin Boyes akvareller och
teckningar från ungdomsåren, i Ingrid och Ulf Boyes hus på Lidingön
(så skrev Ulf sin hemkommun!), detta sedan arvtagaren till Karin
Boyes konstnärliga och litterära kvarlåtenskap, modern Signe Boye,
på äldre dagar alltmer inskränkte sitt hem - hon avled i sitt 101:a år.

En gång när jag var bjuden hem till Ingrid, Lotta kallad av familj
och vänner, visade hon mig akvarellen med hängbjörken och
berättade att detta var det enda konstnärliga verk som hennes svärmor,
oftast kallad Monix, någonsin åstadkommit i vuxen ålder - till skillnad
från maken, Karin Boyes far Fritz Boye, som gärna tecknade och
målade, liksom deras barn.

Kort efter Ulf Boyes bortgång besökte jag tillsammans med hans
dotter Moa Boye-Carlsson hans lägenhet på Lidingön, dit han flyttat
i sen ålderdom. Vi skulle välja akvareller av Karin Boye till min
doktorsavhandlings pärm. När jag då fick se hängbjörken, berättade
jag för Moa vad hennes mor sagt. Moa sade sig aldrig tidigare ha
tänkt på initialerna, eller vetat att hennes farmor tecknade.

Barbro Gustafsson Rosenqvist
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Ansvaret för att publicera denna akvarell med denna text är helt
och hållet mitt eget. Jag behövde fylla ut en halv sida för att få ihop
meddelandet i tid. Jag och min mor fotograferade för ca 20 år sedan
ett stort antal av Karin
Boyes akvareller hemma
hos Ulf Boye. Häng-
björken var en av dessa.
Vi visste inte att denna
akvarell var målad av
Signe Boye och har
tyvärr inte heller lagt
märke till initialerna.
Stort tack för denna
korrigering!

Hans Mehlin

Akvarell av Signe Boye och inte av Karin Boye som
felaktigt angavs i förra meddelandet
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Hälsningar från Sveriges framsida

Från Karin Boye Sällskapet i Göteborg sänder vi en hälsning och
ger en liten resumé över vad som tilldragit sig inom Sällskapet sedan
den förra berättelsen i Meddelandeblad nr 2/ 2003.
Årsmötet i slutet av april 2003 genomfördes i Partille Bokhandel
där deltagarna bjöds ett högklassigt litterärt program utgående från
den legendariska bokhandel som fanns i Paris under 1920-1930 talet
och som hade namnet Shakespeare and Company. Den var en
samlingsplats för i första hand engelsktalande författare och
konstnärer och den frekventerades av bl.a. James Joyce och Ernest
Hemingway vilka båda dokumenterat bokhandeln i sina verk.
Programmet presenterades av en av initiativtagarna till Partille
Bokhandel, Margareta von Geijer, som lyckats bygga upp en aktiv
och intressant litterär verksamhet i sin bokhandel.
Vid årsmötet omvaldes Sonja Johnson till Sällskapets ordförande.

Sällskapets vårmöte hölls den 6 mars 2004 i Dicksonska rummet på
Stadsbiblioteket i Göteborg då bibliotekarie Eva Bjärlund berättade
om boken “Författarnas Göteborg”. Sällskapet har medverkat med
bakgrundsuppgifter om Karin Boye för denna bok, vilken utgivits
av Stadsmuséet i Göteborg.

Årsmötet 2004 kommer äga rum den 24 april, även denna gång på
Stadsbiblioteket i Göteborg som alltid har varit en god samarbets-
partner vid de offentliga arrangemangen.

Nu erbjuds allmänheten ett program betitlat “För Dig var alla ord
djupt allvarliga” och bygger på litterära texter om och till Karin Boye.
Medverkande är skådespelerskan Anna Persson och presentatör och
programansvarig är Sällskapets ordförande Sonja Johnson.

I programmet ingår bland annat två dikter av de norska författarna
Inger Hagerup och Halldis Moren Vesaas som kommer reciteras av
en gäst i Sällskapet, Sjömansprästen i Norska Sjömanskyrkan i
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Göteborg, Torunn Jåvold.

När Karin Boye avled skrev Halldis Moren Vesaas en minnesdikt
till Karin, vilken dock trycktes först efter kriget. När den då
publicerades tog Sigrid Undset kontakt med Halldis Moren Vesaas
och yttrade bland annat: “Hon flög mot de eldar man bränner sig
vid.”

I april 2001 tog Sällskapet initiativ till utgivande av en skrift, “Karin
Boye i Göteborg, Uppsala och Alingsås”. Den innehåller ett antal
texter, skrivna av författaren Bengt Olov Albrektson och försedd
med dennes teckningar från olika platser som Karin Boye hade
anknytning till.
Den upplaga som Sällskapet lät trycka år 2001 är i det närmaste
slutsåld, men det finns ett mindre antal till salu hos Sällskapets kassör,
Karin Wallander, telefon 031-45 37 95. Den kostar 30:- + porto.

För det kommande arbetsåret har Sällskapet ambition att upp-
märksamma författarinnan som litteraturkritiker, samhällsdebattör
och översättare. Det innebär att man då också kommer att ägna
uppmärksamhet åt den nyligen bortgångne Erik Mesterton, som var
vän och översättarkollega till Karin Boye och som närvarade vid
Karin Boye Sällskapets Göteborgsavdelnings bildande 1986.

Med hälsningar från Karin Boye Sällskapet i Göteborg.

Göran Töllborn
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Karin Boyes födelsehus i Göteborg,
Vasaplatsen 11.

Foto: Hans Mehlin.

Skylt ordnad av Karin Boye
Sällskapet i Göteborg.
Foto: Hans Mehlin.

Karin Boye 1,5 år.


