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   Här kommer Karin Boyes plats att ligga.  

 Bilden kommer från Huddinge kommun, 
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Ordförande har ordet 

I Huddinge har vi fått en ny plats som heter Karin Boyes plats. 

Den bildar en knutpunkt mellan Förrådsvägen, Björkebovägen och 

Sjödalsvägen. Nytt är också Björkebovägen, en väg som fått namn efter det hus 

Karin Boyes familj bodde i mellan 1915-1927. I Huddinge finns tidigare  

Karin Boyes backe. 

Karin Boye Sällskapet gläds åt att Karin Boye uppmärksammas på flera sätt 

både i samhällsbyggnad och TV och radio. 

Sista tiden har vi hört dikten Morgon läsas, när vår senaste prins Alexander 

döptes, och den 12/9 lästes tre dikter av Karin Boye i öppenkanal på TV. 

Själv fastnade jag för dikten ”Den vägen är smal.” 

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. 
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Lästips: Kompositören Gunnar Edanders artikel Musiken till Karin Boyes 

Sånger i minnesbok XII sid 77 -79. 

Här berättar han om sitt första möte med Boyes barndomsdikter. Friskheten och 

musikaliteten i hennes tidiga lyrikförsök förtrollade honom omedelbart. 

”Texterna började genast sjunga av sig själva. ” Detta resulterade senare i en 

föreställning som fick namnet Lilla Boye och därefter har Gunnar Edander 

ständigt återkommit till Karin Boyes dikter. 

 

Lyrikafton i Uppenbarelsekyrkan. 

Att texten kan sjunga av sig själv som Gunnar Edander uttryckte det i sin artikel 

kunde man uppleva i Uppenbarelsekyrkan i Hägersten den 17 augusti denna 

höst. Då reciterade Stina Ekblad dikter, inte av Karin 

Boye utan Edith Södergran och gitarristen David 

Härenstam spelade. Det blev en oförglömlig kväll, 

som inleddes med ett stycke Nordisk vår av Gunnar 

Edander, följt av sång och recitation av Stina Ekblad. 

Dikt och ton förenades denna kväll, då Paganninis, 

Erland von Kocks och Gunnar Edanders musik fick 

förstärka och förhöja Edith Södergrans texter. 

Programmet avslutades med den kända dikten  

Dagen svalnar (Dikter 1916) , där den sista strofen 

lyder: 

Du sökte en blomma och fann en frukt. 

Du sökte en källa men fann ett hav 

Du sökte en kvinna och fann en själ- 

Du är besviken 
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När Dikter utkom var Karin Boye ännu en tonåring, och det skulle dröja ett antal 

år av ständigt skrivande innan hon kunde uppnå samma starka lyskraft som 

kollegan från Raivola, Edith Södergran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Stina Ekblad och David Härenstamr i Uppenbarelsekyrkan 

Boye eller Södergran? 

”Vilken fin Boye –dikt!” utbrast någon spontant inför nedanstående text: 
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Min barndoms träd 

Min barndoms träd stå höga i gräset  

och skaka sina huvuden: vad har det blivit av dig? 

 Pelarrader stå som förebråelser: ovärdig går du under oss! 

 Du är barn och bör kunna allt, 

 varför är du fjättrad i sjukdomens band?  

Du är bliven människa, främmande förhatlig.  

Då du var barn förde du långa samtal med oss, din blick var vis.  

Nu ville vi säga dig ditt livs hemlighet: 

nyckeln till alla hemligheter ligger i gräset i hallonbacken. 

Vi ville stöta dig för pannan, du sovande, 

 vi ville väcka dig, döda, ur din sömn. 

Dessa lysande rader är inte skrivna av Karin Boye utan ingår i Edith Södergrans 

postuma diktsamling Landet som icke är 1925 

”Vilken fin dikt! Kan det vara Södergran?” frågade sig en ung person som just 

börjat upptäcka lyriken. Så här lyder den: 

Förmaningen 

"Barn!" sade Livet till mig en dag. 

"Vad du är ung! En grön liten kart... 

Jag vill lära dig ungdomens prydnad: 

blygsam försynthet, 

sänkta ögon och lågmäld röst. 

Gå nu mjukt -- gå på tå över ängarna! 

Tyst, var tyst -- håll andan och lyssna! 

Möter dig Glädjen, möter dig Smärtan, 

bråka då inte så fasligt (det brukar du)! 

Andlöst stilla! Lyssna! Lyssna! 

Då skall du kanske 

hitta hem till min rosengård." 

Denna dikt är däremot skriven av Karin Boye och återfinns i debutsamlingen 

Moln 1922. 

Det finns uppenbarligen beröringspunkter mellan dessa två ordkonstnärer, vars 

texter ”genast börjar sjunga av sig själva ”, som Gunnar Edander uttryckte det i 

sin artikel. 

                                                                                          Barbro Abrahamsson 
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Myten 

Karin Boye Nycklar och samtal - en ny bok av Pia Kristina Garde 

Boken recenserades av Lyra Ekström Lindbäck i DN den 5 juli 2016 under 

rubriken Myten är större än livet. 

Lyra Ekström Lindbäck skriver att det är ingen myt som har krossats när hon 

slår igen Pia Kristina Gardes böcker. Boye har knappast blivit sekulariserad och 

förklarad, en gång för alla, snarare verkar motsättningen mellan verk och liv 

ännu större än tidigare. 

Lyra ställer frågan: ”Men är det verkligen så underligt?” 

”Det finns ju så mycket man aldrig kan säga, inte ens till sina närmaste, helt 

enkelt för att det inte finns något språk som kan förmedla allt vad det innebär att 

existera.” Lyra Ekström Lindbäcks analys av Pia Kristina Gardes hittar du på 

litteratur@dn.se 

Själv blir jag nyfiken på att läsa Karin Boye, nycklar och samtal när jag läser 

Lyras analys 

T I P S 

 

 

Margareta Hedström 

T I P S 

 

 

 

Uppsala i Karin Boyes spår 

 

  

Den 26 november har pjäsen Stjärnas tröst premiär på Göteborgs Stadsteaters 

nya scen, Lilla scen. Pjäsen är en hyllning till Karin Boye 75 år efter hennes 

död och bygger på Karin Boyes texter, tonsatta av Fredrik Jonsson. Med på 

scen är Daniel Lemma med musiker och tre skådespelare. Pjäsen regisseras av 

Olof Runsten.  

Den 24/11 2016 kommer det att vara ett releaseparty på Fullersta gård där 

boken kommer att presenteras. Välkommen kl. 18 00 
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Simons café 

Nu har en ny aktör tagit över verksamheten på Fullersta gårds café sedan i 

början av april. Det är många som verkligen har saknat caféverksamheten här. 

Peter Bergman säger att Simons koncept och entusiasm passar bra in på 

Fullersta gård. Tanken är att Vårbybon Simon K. Konstantin, som är ansvarig 

för fiket, ska blanda matkulturen från Syrien med den svenska. I så stor mån det 

går ska råvarorna komma från närområdet. Fullersta gård är ett socialt och fint 

ställe och Simon vill gärna se caféet som en bro mellan flera olika kulturer. 

Simon har tidigare arbetat som kock och drivit restaurang i Syrien. På Fullersta 

gård finns Karin Boyes rum en trappa upp. 
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Karin Boye-spaning 

 Den 23 april i år var det 75 år sedan Karin Boye försvann i Alingsås och senare 

hittades avliden, vilket naturligtvis uppmärksammats i pressen.  

 

I Dagens Nyheter Kultur hyllade Johan Svedjedal i sin artikel En död amason, 

en levande klassiker ”en död författare som bör bli ihågkommen för livet som 

bultar i hennes texter”. I Svenska Dagbladets Under Strecket skrev Barbro 

Gustafsson Rosenqvist den 24 april om en ”Dystopiker med smak för 

hängivelse”. Även Arbetaren ägnade en artikel med genomgång av vad som 

hände i april 1941, under titeln ”Solidarisk och ständigt aktuell”. 

 

Den 14 maj presenterades Svenska Dagbladet 15 dikter lämpliga att läsas vid 

dop. En av dessa var Karin Boyes ”Till dig” ur "De sju dödssynderna":  

 

”Du min förtvivlan och min kraft, / du tog allt eget liv jag haft, / och därför att 

du krävde allt / gav du tillbaka tusenfalt.”.  

 

Sebastian Lönnlöv skriver att Karin Boye” fångar kärnfullt en kärlek som 

förändrar livet. 

Även dikter som ”förgyller ditt bröllop” presenterades. Här föll valet på Karin 

Boyes ”Många röster talar”, likaså ur ”De sju dödssynderna”, vilken ”rymmer 

stilla men djup förälskelse, i dess vackraste form. Om den älskades röst som 

fyller världen och genomklingar den. Om att vilja leva nära en annan människa.” 

 

Första raden lyder: ”Många röster talar. / Din är som vatten. / Din är som regn, / 

när det faller genom natten.” 

 

I början september var jag på ett bröllop, där brudparet ville att alla gäster skulle 

skriva något i en gästbok. När jag bläddrade i boken såg jag att dikten ”Idyll” 

tillägnats brudparet av ett par som hade fått denna dikt uppläst på sitt bröllop 

och som gärna ville dela med sig den till de nygifta.  
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Idyll 

Din röst och dina steg faller mjuka som dagg på min  

                                                       arbetsdag. 

Där jag sitter är det vår i luften omkring mig av din  

                                                       levande värme. 

Du blommar i min tanke, du blommar i mitt blod, och jag  

                                                       undrar bara, 

att inte mina lyckliga händer slår ut i tunga rosor. 

Nu sluter sig vardagens rymd kring oss två, lik en len  

                                                       lätt dimma. 

Är du rädd att bli fånge, är du rädd att drunkna i det gråa? 

Var inte rädd: i vardagens innersta, i allt livs hjärta, 

brinner med stilla nynnande lågor en djup, hemlig helg 

 

Ett annat exempel på att Karin Boyes dikter fortfarande tilltalar unga människor 

fick jag en vårkväll i Adolf Fredrik kyrka. Elever från Calle Flygares teaterskola 

framförde sånger och dikter som de själva valt. Där finns såväl nutida sånger av 

Håkan Hellström och Veronika Maggio som dikter av Bellman, Karlfeldt, Edith 

Södergran och Karin Boye. Totalt lästes 16 dikter upp och av dessa var faktiskt 4 

skrivna av Karin Boye.  

 

Den nya antologin Svensk poesi har förstås debatterats en del i pressen. Ofta 

finns bild på Karin för att illustrera författare som finns med. Så är det Göran 

Sommerdals artikel Olyckligt urval i ny antologi på Aftonbladets kultursida den 

16 juli 2016. Som illustration vilka som fick vara med finns Karin Boye, Athena 

Farrokzhad (Karin Boye-stipendiat), Gunnar Ekelöf, Åsa Maria Kraft, Li Li och 

Jilia Mossaed.  

 

Slutligen kunde man den 17 september se en Karin Boye-tolkare på TV, 

nämligen Sofie Livebrant. I programmet reste hon och två musiker runt 

Nordsjön, spelade på fyrar och intervjuade fyrvaktare och människor runt 

fyrarna. Sofie framhöll i programmet några författare som inspirerat henne: 

Karin Boye, liksom Jeanette Winterson och Emily Dickinson.  

 

Yvonne Philipsson 
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Uppsala i Karin Boyes spår 
 
Den 24 september genomfördes vår Uppsala-vandring i Karin Boyes spår, 

vilken utannonserats i förra medlemsbladet. Vandringen var tänkt som ett 

genrep inför framtida vandringar.  

Först tog vi oss till Trädgårdsgatan 

där två adresser har anknytning till 

Karin Boye. På nr 15 ligger Östgöta 

Nation där Uppsala Studenter 

Teaterförening framförde 

Strindbergs Påsk den maj 1925. 

Karin spelade rollen som Eleonora. 

En annan förening som Karin var 

med i var Kvinnliga 

Studentföreningen som 

disponerade lokaler i Fackskolan för 

huslig ekonomi (även kallad Fax) på 

Trädgårdsgatan 14. På skolan fanns 

även ett av de matlag som Karin var 

med i.  

 

Såsom född i Göteborg valde Karin 

att gå med i Göteborgs Nation, som 

då låg i hörnet av Trädgårdsgatan 4 och Drottninggatan 7. Ytterligare en orsak 

till att Karin valde Göteborgs Nation var säkerligen att denna nation ansåg som 

liberalare än många andra. Huset revs dock på 1960-talet. 

 

Innan vi drog oss upp mot Carolina Rediviva stannade vi till vid 

Slottsbiografen. Vi vet med säkerhet att Karin besökte Uppsala äldsta biograf. I 

The Poets’ Corner och Karin Boye berättar Carl Vilhelm Jacobowsky att han 

ville gå och se Nibelungen med en kamrat som dock fick förhinder, varför 

Jacobowsky istället frågade Karin Boye. Hon kunde gärna tänka sig att se filmen 

trots att hon redan sett den två gånger. Tyvärr kom de vid detta tillfälle försent 

för att få biljetter och tog i stället en promenad, men såg den tillsammans vid ett 

senare tillfälle. 

 

Under studietiden tillbringade Karin många timmar på Carolina Rediviva. Här 

satt hon vid det s.k. ”barnbordet”, ett långbord för studenter utan eget 
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forskarbord. Under sin första tid i Uppsala bodde Karin alldeles i närheten av 

Carolina, nämligen i Ihresgården (eller Ihreska gården) på Övre Slottsgatan 4. 

Mitt emellan Carolina och Ihresgården står Karin Boyes träd, en lind som 

planterades 18 maj 1985. Vid planteringen läste Ulf Boye dikten Trädet under 

jorden.  

 

I februari 1922 flyttade Karin till Edlingska gården på Järnbrogatan 2 (numera 

S:t Olofsgatan 2) och det var där hon bodde när hon fick beskedet att hennes 

första diktsamling Moln antagits av Bonniers. Vid denna tid kallades Edlingska 

gården skämtsamt för Kvinnliga intelligenscentralen, då många framstående 

studentskor bott där.  

 

Vi avslutade vår vandring på Ofvandahls som på sin hemsida stoltserar med att 

Karin Boye och Hjalmar Bergman druckit kaffe här. Andra kaféer som 

bevistades var Gästis och Flustretkondiset.  

 

Det finns flera adresser i Uppsala med anknytning till Karin Boye, men det var 

dessa vi hann med denna gång.  

Yvonne Philipsson 

En ny medlems tankar till Karin Boye 

Jag finner mig än en gång 

sittandes under ditt träd 

Marken är så mjuk 

den känns ju som en pläd 

Och bladen är så spröda 

precis som dina ord 

Du har skrivit om allt i livet 

om kärlek, svek och mord 

För 75 år sen dog du 

du somnade in på en sten 

Du såg vad som hände i världen 

och du ville inte leva mer 

Men dina texter lever vidare 

och du är ständigt aktuell 

Lär oss analysera världen 

den är ju kall och materiell 

    Erik Olsson 
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