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Ordförande har ordet 
 
Till min stora glädje så har under sommaren Karin Boyes namn dykt upp många gånger och i 

många olika sammanhang. Bland annat skriver Anders Sännås Lundqvist i DN sport under 

rubriken ”Litteraturen har en viktig funktion att fylla” om svenska pionjärerna Tord Grip och 

Tommy Svensson. Grip säger i artikeln att han tror att litteraturen har en väldigt viktig roll att 

fylla. ”Det handlar om att förstå att man inte är färdig .” Det hände inför en åttondels final 

mot Saudiarabien under VM -94 som Tommy Svensson citerade Karin Boye för spelarna 

”Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst” De båda 

inspiratörerna minns att det var en del snopna miner. 19 år senare citerade Pia Sundhage en 

annan strof ur Karin Boyes dikt I rörelse ur samlingen Härdarna.” Det är inte målet, utan 

vägen dit, som är mödan värd” 

 

Som borgerligvigselförrättare tänker jag ofta på människors väg genom livet. Ett ämne som 

Karin Boye behandlar i denna dikt.  

 

 

 

 

 
Den vägen är smal 
Den vägen är smal, som två har att gå, 

omänskligt smal, kan det tyckas ibland, 

och är väl en människors väg ändå. 

 

Ur det begravnas urtidsslam 

reser sig vidunder, väckta av värmen, 

och spärrar vägen där du vill fram. 

 

Ingen flykt kan göra dig fri. 

De möter på nytt vid nya vägar. 

Du har inget val.  Du måste förbi. 

 

Den vägen är brant, som två har att gå, 

förnedringsväg, kan det tyckas ibland, 

och är väl en segerns väg ändå. 

 

Ensam stig går runt i en ring, 

samma hägring i samma sand, 

samma törst efter fjärran ting. 

 

För två som strävar en vinning jag vet, 

fastare, tyngre än enslingens drömmar: 

den svåra växten till verklighet, 

 

ja ända in i den innersta märg, 

där människan växer ur splittrade tågor 

och blir sig själv en rot och ett berg. 

 

Den vägen är lång, som två har att gå, 

vilseväg, kan det tyckas ibland, 

och har sina märken och mål ändå. 

 

Har sina änglar i ljungeldsdräkt. 

De rör vid stoftet med brinnande hand, 

och tunga kedjor blir dimma och fläkt. 

 

De rör vid jorden med brinnande fot 

och skapar den ny i morgonglöden 

och full av hälsa och tröst och bot 

 

och full av makt över mötande öden 

och innerligt ljus, som två tar emot.

 

     Margareta Hedström  
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Till Gunilla Siwerths minne  
 

Den 26 september 2015 dog Gunilla Siwerth före detta präst i 

Svenska kyrkan i Huddinge och medlem i Karin Boye Sällskapet 

sedan många år. 

Gunilla satt i Sällskapets styrelse sedan 2014. 

Spontant hade vi en minnesstund i Huddinge kyrka den 27/9 då jag 

ordförande i Karin Boye Sällskapet var kyrkvärd och Eva Ajaxsen 

var tjänstgörande präst. Eva sa några minnesord och tände två raka 

ljus när jag läste dikten Brinnande ljus. 

 

 

 

 

Brinnande ljus 
Nu ropar natten högt i nöd, 

av okänd ångest full. 

Nu tänder jag här två raka ljus 

för eviga mörkers skull. 

 

Om Herrens änglar drar här fram, 

så kallar skenet dem, 

så hör de, hur lågorna sjunger min bön, 

och bär den med sig hem. 

 

Det är därför de står på stormens rygg 

mellan piskande vingars dån, 

det är därför de ler åt mörkrets makt 

och möter kölden med hån. 

 

O Herre min Gud, förfärlige Gud, 

jag hör din mantels brus. 

Jag ber om blommor och ber om fred -- 

men ge mig brinnande ljus! 
 

Ur diktsamlingen "Gömda land".  

 

 

Margareta Hedström 
 

 

Läs tips 
 
Det finns i våra minnesböcker många artiklar som vi gärna vill rekommendera att våra 

medlemmar går tillbaka till. Vårt första lästips blir ”Karin Boye och Clarte´ ur minnesbok 9 

skriven av Örjan Svedberg, under en tid ledamot i Sällskapets 

styrelse.(avliden 2015) 

 

Det är värdefulla upplysningar vi får i denna noggranna redogörelse 

av Boyes arbete i Clarte´. Efter att ha anslutit sig till organisationen i 

Uppsala 1924 blev hon tre år senare medlem i dess tidskrifts 

redaktion och det var en flitig medarbetare, noterar man. 

Sammanlagt publicerade hon 30 artiklar och dikter mellan 1926 och 

1935, vars rubriker Örjan Svedberg presenterar i slutet av artikeln.  

Vi i Sällskapet är tacksamma över att detta arbete finns med i en av 

våra minnesböcker  

     Barbro Abrahamsson 

 

 

 

http://www.karinboye.se/verk/dikter/diktsamling-gomdaland.shtml
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 Snäckorna 
 

 
 

 

 

För några år sedan gav Novellix ut Karin Boyes novell För litet och i sommar kom novellen 

Snäckorna. För litet ingick i ”paketet” Svenska klassiker och Snäckorna är en specialutgåva 

sommaren 2015. Novellix har i år tagit fram ett ”Sommarpaket”, där Snäckorna ingår 

tillsammans med tre andra noveller av Marcel Proust, Karolina Ramqvist och Jonas Karlsson.  

Den korta novellen Snäckorna på 17 sidor handlar om Tord, tio år. När han var fyra år 

förlorade han sin mamma och nu har hans pappa träffat en ny kvinna, Sigrid. Tord kan absolut 

inte tänka sig att få en ny mamma, även om han har vaga minnen av sin riktiga mamma. ”En 

ny mamma. Vedervärdig tanke.” lyder de första meningarna i novellen och de sammanfattar 

hur Tord känner det. Han vill inte acceptera Sigrid och håller sig hela tiden avvaktande mot 

inkräkterskan.    

 

På sin födelsedag får Tord en present som han bestämmer sig för att inte använda, eftersom 

den kom från Sigrid. Men löftet blir för svårt att hålla, han låtsas i stället att den bara är till 

låns. När sommaren kommer flyttar familjen ut på landet och livet blir det lättare. Där finns 

nya vänner och förströelse, annat att tänka på. Sommarstället är också ett nytt ställe där ingen 

av dem varit förut, alltså en plats utan något som minner om Tords mamma. Här blir också 

kontakten mellan Tord och hans styvmamma annorlunda, genom något som de båda tycker 

om kommer de på sätt och vis närmare varandra. 

 

Novellen Snäckorna ingår i novellsamlingen Bebådelse som kom 1941. Trots att mer än 70 år 

gått är temat som behandlas aktuellt även i våra dagar, relationen barn och styvföräldrar. 

Utgångspunkten är barnets, på ett fint sätt skildrar Karin Boye barnets känslor och tankar. 

     Yvonne Philipsson  
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Aktiviteter hösten 2015  
       

22 november klockan 18.00 på Fullersta gård 

Signe Boye och Hildur Neterblath två färgstarka kvinnor i Huddinge under 20 talet  

 

Vad betyder hembygd för dig? 

Huddinge har över 100 000 invånare som alla bär med sig en hembygd. Kanske har de flesta 

av oss flera hembygder som kan se olika ut men ofta handlar de om minnen. Sjön där man tog 

sina första simtag. Doften en avlägsen vårkväll eller vantar på tork i skolans korridor. Ljud 

från röster i ett annat land. Fotografiet där farfar sitter med sin basker och pipa. Apelsinskal i 

snön. Våra berättelser är också hembygder. De historier vi fick höra och vill att kommande 

generationer ska få ta del av. Alla hembygder är lika viktiga att värna om och utforska. Hur 

ser din hembygd ut? Medlemskap i Huddinge hembygdsförening ger tillgång till ett rikt 

kulturutbud och möjlighet till att utveckla sin egen hembygd oavsett bakgrund och ursprung. 

Vi publicerar skrifter och böcker, ordnar aktiviteter, visar våra museer och träffas regelbundet 

i vår föreningslokal där det finns bibliotek och arkiv. I år fyller vi 70 och kommer att fira med 

många spännande arrangemang. Välkomna! 

Olle Wilson,  

Ordförande Huddinge 

hembygdsförening 

12 november klockan 18.00 på Fullersta gård 

Emma Augustsson sångerska, cellist och kompositör underhäller. 

 

Emma sångerska, cellist och kompositör som har masterutbildning från Kungliga 

Musikhögskolan. 

Emma har alltid intresserat sig för Karin Boyes texter och de har följt henne genom olika 

perioder i livet.  

Hösten 2014 på börjad hon ett musikaliskt projekt kopplat till hennes dikter. Där valda delar 

av Boyes dikter har tonsatts. Musiken är skriven utifrån Karins rytm och känsla men den 

lämnar även ett utrymme för improvisation mellan musikerna. 

På Fullersta gård kommer det att bli ett samarbete med Anton Svanberg, musiker (tub, gitarr 

och alt)     Margareta Hedström 

 

 

 

  
Årsmötet 9 april kl. 1400 2016 

Karin Boyesällskapets årsmöte hålls den 9 april 2016. Lokal meddelas senare. 
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Nu är hösten här . Vallmon lyser fortfarande vackert röd, vildvinet har börjt rodna och 

kräftorna läggs upp på fate . Nedanstående muntra rader skrevs 1924 då Huddinges 

ungdoms klubb Horisont hade höstfest, en klubb där både Karin och Ulf Boye var aktiva 

medarbetare. 
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I Huddinge planeras just nu för en plan och en väg  inte långt ifrån där Karin Boyes 

bodde i Huddinge. Planen kommer att ligga i ett nybyggt område som ligger i 

Storängen och vägen ligger i samma område.   

Nedan finner du ett utdrag ur ”Mitt i Huddinge den 29 september” 

 

 
 


