
Karin Boye Sällskapet
Meddelanden

Nr 1, 2004

Karin Boye Sällskapets medlemmar kallas till

Årsmöte
lördagen den 20 mars kl 13.00

i Svenska Akademiens ljusgård

Adress:Källargränd 4
Börshusets kortsida mellan Stortorget och Slottsbacken.

För att kunna planera förtäring och guidning, ber vi att ni föranmäler
er via email till Hans@nem.nobel.se, via Britta Hedengrans telefon-
svarare/fax  08-7113873 eller till Barbro Abrahamsson 08-7117733,
senast den 14 mars.

Ingrid Lindcrantz, Ivar Harrie, Harry Martinson,
Hjalmar Gullberg, Karin Boye och Niels Bohr i
Bohrs laboratorium 1941.



Program:

13.00 - 13.30 Årsmöte
13.30 - 14.00 Örjan Svedberg talar ”Om att förminska kvinnor

som författare - exemplet Karin Boye”.
Lena Granhagen läser.

14.00 - 14.30 Kaffe och smörgås
14.30 - 15.30 Guidning i Nobelmuseets Harry Martinson

utställning ”Daggdroppen och kosmos”

Dagordning för årsmötet:

  1 Mötets öppnande.
  2 Godkännande av årsmötets utlysning.
  3 Godkännande av årsmötets dagordning.
  4 Val av mötesordförande
  5 Val av mötessekreterare.
  6 Val  av två  justeringsmän.
  7 Verksamhetsberättelse.
  8 Ekonomisk berättelse.
  9 Revisionsberättelse.
10 Beslut om ansvarsfrihet.
11 Beslut om disposition av överskott / underskott  från  det

gångna verksamhetsåret.
12 Fastställande av medlemsavgift för nästkommande

verksamhetsår.
13 Val av ordförande för sällskapet under det kommande

verksamhetsåret.
14 Val av övriga styrelseledamöter för det kommande

verksamhetsåret.
15 Val av två revisorer.
16 Val av valberedning (två ledamöter).
17 Förslag till stadgeändringar.
18 Övriga frågor.
19 Mötets avslutande.



Verksamhetsberättelse 2003

Styrelsens arbete

Styrelsen har under 2003 bestått av Barbro Abrahamsson,  Britta
Hedengran (mötessekreterare), Ingrid Malm (medlemssekreterare),
Hans Mehlin (ordförande),  Anna Britt Piuva (vice ordförande),  Carl-
Gustav Plogfeldt (kassör), Åke Sandahl, Örjan Svedberg och Rune
Tideholm. Styrelsen har haft 7 styrelsemöten (9/4, 15/5, 11/9, 30/9,
6/11, 13/1 och 19/2) samt 3 utskicksmöten. Tre omfattande
meddelanden har skickats ut till medlemmarna.

Donationer och inköp

Björn Julén har skänkt sitt arkiv med Karin Boye-information till
Sällskapet.

Ragnar Carlstedt har skänkt ett handskrivet brev av Karin Boye
innehållande hennes tal till mannen.

Svante Östholm har skänkt en tavla av Karin Boye.

Arkivet

Arkivgruppen har fortsatt sitt arbete med sällskapets arkivmaterial i
Karin Boye-rummet. Susanne Lisäter har varit till stor hjälp med
arbetet även detta år.

Programverksamhet

Den 9/3 höll Sällskapet ett uppskattat program på Solliden, Skansen,
i en fullsatt lokal.

Sällskapet medverkade i DELS stora programsatsning i Kungliga



Biblioteket, våren 2003. Karin Boye sällskapet bidrog med material
till en monter i utställningen samt med ett omfattande program den
2/5.

Sällskapet firade sitt 20-års jubileum med ett mycket uppskattat
program i Klockargården den 22 november 2003 med vernissage av
konstverk inspirerade av Karin Boyes författarskap samt uppläsning
av Boyes dikter och prosa.

Karin Boye-rummet har som vanligt visats av Ingrid Malm vid ett
flertal tillfällen. Den 22 november visades rummet för ett 150-tal
personer i samband med Kommunalhusets öppna hus.

Skärmutställningen visades på Culturen i Västerås i två veckor under
april 2003.

Hans Mehlin visade sitt bildspel i brf Mälarblick, Vårby den 27/3
samt i Hässelby Strands församlingssal den 11/11.

Internet

Sällskapet har fått domänen karinboye.se och tagit denna i drift.
Mycket arbete har under året lagts ned på en helt ny layout, såväl
grafisk som funktionsmässig.

Minnesskrift

Sällskapet gav under våren 2003 ut minnesskriften ”Karin Boyes
liv och diktning X”.

Ekonomi

Beträffande ekonomi hänvisas till separat balans och resultaträkning.
Enligt budgeten för 2003 räknade vi med inkomster på 32 000 kr
men vi fick in drygt 36 000 kr, framför allt beroende på en ökad



försäljning. Vi räknade med utgifter på 75 000 kr men det blev bara
drygt 64 000 kr, främst beroende på att vi lade ned så mycket eget
arbete i form av layout och sättning av minnesboken vilket reducerade
tryckkostnaden avsevärt. Detta gör att den beräknade förlusten  för
2003, orsakad av utgivningen av minnesboken, blev lägre och vår
ekonomi är betydligt bättre vid utgången av 2003 än budgeterat.

(Av praktiska skäl kunde inte allas namnteckningar samlas in före tryckningen.
Dom kommer dock att finnas före årsmötet.)



RESULTATRÄKNING         2003        2002 Budget 2004

INTÄKTER

Gåvor och bidrag      500,00 20 600,00

Medlemsavgifter 23 410,00 22 530,00   23 000,00

Försäljning 10 452,20   5 518,00     8 000,00

Ränteintäkter   1 709,74   3 879,00     1 000,00

SUMMA INTÄKTER 36 071,94 52 527,00   32 000,00

KOSTNADER

Aktiviteter, årsmöte -11 054,00 -21 396,00   -13 000,00

Produktionskostnader för skrift

och medlemsutskick -37 590,75   -3 939,00     -5 000,00

Porto   -8 069,15   -5 507,90     -6 000,00

Möteskostnader   -1 389,05      -903,00     -2 000,00

Övriga förvaltningskostnader   -6 258,00   -8 298,00     -6 000,00

SUMMA KOSTNADER -64 360,95 -40 043,90   -32 000,00

Årets resultat -28 289,01 12 483,10             0,00



BALANSRÄKNING    03-12-31    02-12-31

TILLGÅNGAR

Fordringar         150,00

Kassa        124,60         139,60

Postgiro   11 346,37    22 665,48

Checkräkningskonto        443,35         243,95

Bank 188 545,50  201 493,50

SUMMA TILLGÅNGAR 200 459,82  224 692,53

 EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserad vinst  -223 669,03   -211 185,93

Årets förlust     28 289,01     -12 483,10

Summa eget kapital  -195 380,02   -223 669,03

Skulder

Kortfristiga skulder     -5 079,80     -1 023,50

Summa skulder     -5 079,80     -1 023,50

SUMMA   EGET KAPITAL O  SKULDER -200 459,82 -224 692,53



Kära Karin Boye vänner,

Ett tydligt vårtecken är en ny kallelse till ett årsmöte i Karin Boye
sällskapet. Att det hålls på vårdagjämningen är naturligtvis en
tillfällighet, men känns ändå rätt. Fjolårets årsmöte i Börshuset var
mycket uppskattat. Det var inte meningen att upprepa sig två år i
rad, men då Nobelmuseet öppnade sin nya utställning om Harry
Martinson kunde vi inte låta bli att förlägga årmötet på samma plats.
Karin Boye och Harry Martinson har ju många gemensamma
beröringspunkter. Eftersom årets guidning koncentrerar sig på denna
utställning, och inte på museet i stort som förra året, hoppas vi att ni
kommer att uppskatta det även i år.

Våra meddelandeblad tenderar att bli glesare, men betydligt mer
omfattande. Sammantaget har vi nu mer information i dessa blad
jämfört med tidigare. Vi hoppas ni ska finna informationen och vår
programverksamhet intressant.

Hans Mehlin, Ordförande.

Vinjett av den unga Karin Boye.



Öppet hus i Kommunalhuset

Den 22 november 2003 hade hela
Kommunalhuset i Huddinge Öppet
Hus. Karin Boye-rummet, som ju
är beläget i Kommunalhuset var
också öppet mellan kl 11 och 13.

Cirka 150 personer besökte rummet
under två timmar och intresset var stort och frågorna många - något
som naturligtvis glädjer oss mycket och aktualiserar den svåra frågan
om ett mer regelbundet öppet-hållande. Det är dock ett stort problem
som fordrar nogranna förberedelser.

Ingrid Malm

Bokhylla med Karin Boyes böcker,
ljusstakar och porträtt.

Fönster (ljuslåda) och tapeter med
luktärter i pastellfärger, som ska
påminna om barndomshemmet.

Fat från Grekland.



20-års jubileum i Klockargården

Lördagen den 22 november anordnade Karin Boye Sällskapet en
utställning i Klockargården, Huddinge. Sällskapets 20-års jubileum
firades med Boye-inspirerad konst, sång och diktuppläsning non-
stop. Tillströmningen till evenemanget var stor, vilket kanske också
kommunens Öppna Hus bidrog till.

Programmet inleddes med en hyllningsdikt till Karin Boye, skriven
av Erik Lindholm, Sällskapets bildare och förste ordförande. Jan-
Erik Björk visade sin skulptur av författarinnan och talade om Karin
Boye och Elin Wägner. Sällskapets ordförande Hans Mehlin läste
ett stycke ur romanen "Kris", som
tolkas med dramatiska bilder i hans
och May Mehlins bildspel om
författaren. Ur ett annat perspektiv
anknöt Örjan Svedberg till samma
roman och betonade Karin Boyes
uppgörelse mellan den slutna och den
öppna livsstilen, den senare en
förutsättning för hennes accepterande
av bisexualiteten. Det tidigare en-
gagemanget i Clarté hade också
medfört en vidgad livssyn. Konstnären         Heléne Forsberg



Birgitta Kärnbo blev i unga år
så berörd av dikten “En må-
lares önskan”, att hon senare
började måla fonder (numera
120 stycken) till sådana
träskedar som dikten beskriver.
Eva Larsson, Maria Kvarnh-
amn, Anna Villberg och  och
Heléne Forsberg, elever vid
Södertörns folkhögskola,
visade sina färgrika illustra-
tioner för publiken. Victoria
Sivsdotter bidrog med sina
akvareller.

Och så lästes det alltså dikter,
av såväl professionella som amatörer. En av Karin Boyes mest kända
dikter, “I rörelse”, lästes på både svenska, tyska och "Transpiranto".
Tre versioner av Källvattnet lästes livfullt av Kirsten Fredin.
Dessutom tolkades den i sång och musik av den svensk-ryska
musikgruppen "Margaritas Vänner". Gunilla Siwerth sjöng en annan
bekant dikt, “Ja visst gör det ont”, till gitarr. Anna Britt Piuva och
Barbro Abrahamsson tog upp olika litteratur-vetenskapliga aspekter
på Karin Boye. Ingrid Malm som höll i programmet på ett enastående
sätt, avslutade med en personlig tolkning av dikten “Önskan”.

I maj 2003 anordnade Södertörns Folkhögskola en utställning i
Folkets Hus i Huddinge med ett stort antal tavlor vars tillkomst
inspirerats av olika dikter av Karin Boye. Det gav oss i Sällskapet
tanken att arrangera en Karin Boye-dag med olika konstnärliga verk
som visar hur upphovsmännen själva påverkats och hur de var och
en på sitt sätt tolkat Karin Boye. Detta skulle belysa mångsidigheten
i författarskapet. Samma tanke fanns med i minnesskrift nr 7 år 1993
där tonsättarnas roll närmare belystes.

Åke Sandahl, Rune Tideholm och Hans Mehlin

               Jan-Erik Björk



Till Karin Boyes minne

av Erik Lindholm

Var hälsad Karin Boyes diktskatt.
Ständigt bärs den i hjärta och sinne.
Dikten tänder ljus i eviga mörkers natt.
Det är orden som lagras i ens minne.

Var hälsad Karin Boyes diktskatt.
De finaste orden ligger i dess lyra.
De ville oss bygga ett skimrande palats.
Där det goda skulle leda och styra.

Var därför hälsad i Karin Boyes värld.
För trädets skull och stjärnornas tröst.
Sjung upp i Karin Boyes lyriska färd.
Den är som livets högsta sinnrika röst.

Sjung upp i Karin Boyes lyriska färd.
Den är som livets högsta sinnrika röst.



Karin Boyes Litterära pris 2003

BAKGRUND:1997 instiftade Hu-
ddinge kommunfullmäktige ett
litterärt pris i Karin Boyes anda. För
att utse pristagare finns en jury med
följande medlemmar: Karin Fahller,
huvudbiblioteket i Huddinge, Arne
Ekstrand, biträdande rektor vid
Sjödalsgymnasiet, Anna Britt Piuva,
styrelseledamot i Karin Boye
Sällskapet och Erika Hjalmarsson,
bibliotekarie på Sjödalsgymnasiet.
För 2003 hade tre förslag till
pristagare lämnats in.

PRISTAGAREN: 2003 års mot-
tagare av Karin Boyes litterära pris är lyrikern och översättaren Marie
Silkeberg, född 1961, enligt juryns förslag och motivering: "Vid en
första bekantskap kan Marie Silkebergs lyrik förefalla svårtillgänglig.
Texterna visar sig dock snart ha en stark laddning såväl
innehållsmässigt som rent formellt.Det handlar om en lyrik med djupa
dimensioner som visar sig på boksidorna och ger öppenhet och
befrielse - i Karin Boyes anda". Även Sveriges Radios Lyrikpris för
år 2003 har tillfallit Marie Silkeberg.

Marie Silkebergs viktigaste diktsamlingar är Akustisk Alhambra
(1994), I morgon, och imorgon (1997), och Sockenplan, säger hon
(2003). Hon har också på ett kongenialt sätt översatt verk av
Marguerite Duras och Pia Tafdrup. Här uppfattar man en
valfrändskap, som även kunde ha gällt Karin Boye. Marie Silkeberg
medverkar också i den minnesskrift som Karin Boye Sällskapet gett
ut 2003 med en uppsats om Karin Boye med rubriken "Viljan till liv
har gjort mig seende".

Anna Britt Piuva



Karin Boye Sällskapet har under hösten fått två gåvor som glatt oss
mycket.

Ragnar Carlstedt i Partille har skänkt oss ett handskrivet brev från
Karin Boye till sitt kusinbarn, Gertrud Carlstedt född Olbers. Brevet,
som innehåller Karin Boyes tal till mannen vid studenternas vårfest
i Uppsala 1925, fann Ragnar Carlstedt när han gick igenom sin mors
efterlämnade papper. Vi är mycket tacksamma för att få en sådan
raritet till vårt arkiv.

Svante Östholm i Skellefteå har skänkt oss en inramad tuschteckning
som han gjort av Anna Riwkin-Bricks kända fotografi av Karin Boye
och i ett senare brev en kopia av teckningen och en haikudikt.
Teckningen har fått en hedersplats i Karin Boye-rummet.

Britta Hedengran

Gåvor till Sällskapet



Möt upp i Kulturhuset i Ytterjärna
Lördagen den 24 april 2004, kl 14.00-18.00

Ordinarie biljettpris 140kr
Rabatt 50%   70kr Karin Boye Sällskapets medlemmar

samt studerande
Rabatt 25% 105 kr Pensionärer och arbetslösa samt

grupper om minst 10 personer.

Ytterligare information finns i bilagda programblad.

VARMT VÄLKOMNA!



Erik Mesterton
född 1903, död 11 januari 2004

Hedersledamot i Karin Boye Sällskapet

Förgrundsgestalt i skymundan.
SPEGLINGAR - essäer, brev och
översättningar i urval - av Erik
Mesterton gavs ut på förlaget
Anthropos 1985. Karl Vennbergs
artikel om boken Speglingar i
Aftonbladet samma år, hade
ovanstående rubrik. Många
författare och kritiker har vittnat om
Erik Mestertons betydelse som
kulturell förgrundsgestalt under
mellankrigsåren och även senare.
Ändå är han märkvärdigt okänd.

Erik Mesterton var universitets-
bibliotekarie, under en period svensk lektor i London, litteratur-
kritiker och översättare. Han räknas som en av de främsta intro-
duktörerna av den litterära modernismen, med djupt engagemang
även i den s k nykritiken “The New Criticism”. Texterna skall alltid
vara utgångspunkter i översättningar och litteraturbedömningar, inte
personer, tidsströmningar el dyl.

I ungdomen kom Erik Mesterton att tillhöra Clarté. Han var starkt
intresserad av Rysslands öde, lärde sig ryska “för revolutionens
skull”. Senare skrev han om, och översatte systemkritiska författare
från öst som Anna Achmatova. Pasternak, Solsjenitsyn, Wislawa
Szymborska och Vaclav Havel. T S Eliots “The Waste Land” kom
Erik Mesterton i kontakt med redan som nittonåring. Han fängslades
också av Eliots skrifter om verklighetsuppfattning och litterära
metoder. Mötet med T S Eliot kom, i lika hög grad som ryssland-
sfrågan och anknytningen till den politiska vänstern att prägla hans



kultursyn. En kultursyn av märklig spännvidd. T S Eliot ansågs ju
som företrädare för en “anglokatolsk” inriktning, långt ifrån vänstern.

Genom redaktionsarbetet i tidskriften Spektrum fördjupades Erik
Mestertons kontakt med de första svenska modernisterna; Karin
Boye, Harry Martinson, Artur Lundkvist, Gunnar Ekelöf och längre
fram Erik Lindegren. Han blev något av en mentor i kretsen kring
Spektrum. Han översatte flera av dessa poeters verk till engelska,
och han har även gjort uppskattade översättningar av Pär Lagerkvists
dikter.

Erik Mesterton och Karin Boye
“Jag talar och skriver inte om
personer utan om litteratur,
texter”, säger Erik Mesterton i en
bandinspelad intervju från april
1986, gjord av Erik Lindholm,
Karin Boye Sällskapets grundare
och förste ordförande.  Av frå-
gorna framgår att intervjuaren vill
att Erik Mesterton ska berätta mer
om Karin Boye än vad som finns
i breven i boken Speglingar till
Karin Boyes biograf, Margit
Abenius. Mesterton talar i inter-
vjun om den ideologiska gemenskapen i Clarté och Spektrum, och
om samarbetet med översättningen av “The Waste Land” av Thomas
Stearns Eliot.

Hos vissa bedömare av översättningen kan man märka en antydan
om att Det Öde Landet i huvudsak skulle vara Erik Mestertons verk.
Detta dementeras av Mesterton, som berättar att han och Karin Boye
oftast översatte tillsammans utifrån egna kunskaper, och med lexikon
och ordböcker till hands. Karin stod för det poetiska, och resultatet
blev en lyckosam återdiktning av verket. Den sista tredjedelen av



Det Öde Landet fullbordade Karin Boye på egen hand. Det Öde
Landet i översättning av Karin Boye och Erik Mesterton publicerades
i tidskriften Spektrum 1932 nr 2. Essän Poesi och verklighet i modern
engelsk lyrik fanns i Spektrum 1932 nr 1,och T S Eliots metod, i
Spektrum 1932 nr 3. Det Öde Landet och Mestertons essäer blev
efterhand mycket uppmärksammade.
Forskaren Mats Jonsson som skrivit en avhandling om Eliot-
inflytandet i Sverige, har sagt att Mestertons och Boyes översättning
“utgör en vattendelare i svensk litteratur; att man kan tala om ett
före och ett efter Det Öde Landet”. Karl Vennberg skriver i
ovannämnda artikel i Aftonbladet: “Här finns den nya
verklighetssynen, den nya livskänslan i en poesi som varken kan
vara ett förfinat, oskyldigt tidsfördriv eller ett medel att befästa någon
tro”.

Erik Mesterton besatt en stark, säregen integritet och en klarsynt
humanism. Det handlar om egenskaper och kunskaper, vilka kom
att få stor betydelse för hans generations författare, såväl i Sverige
som utomlands. Karin Boyes brev till Erik Mesterton vittnar om en
djup själsfrändskap mellan dem.

Karin Boye Sällskapet hyllar Erik Mestertons minne.

Anna Britt Piuva



Utdrag ur DET ÖDE LANDET av T S Eliot
Översättning: Karin Boye och Erik Mesterton

April är grymmast av månaderna - driver
syrener ur de döda markerna, blandar
begär och minne, kittlar
dova rötter med vårregn.
Vintern höll oss varma, svepte
jorden i glömska och snö, gömde
en droppe liv i torra lökar.

-------------

Vad kan slå rot, och vilka grenar växer
ur grus och bråte? Du männskobarn,
vad vill du svara eller gissa - allt du känner
är bilder, splittrade under solens tyngd,
där döda träd ej skänker någon skugga,
syrsan ingen lättnad
och torra stenen inget sorl av vatten. Blott här,
här finns det skugga under den röda klippan,
(kom hit i skuggan av den röda klippan),
så skall jag visa dig något annat
än skuggan, som kliver bakom dig om morgonen,
och skuggan, som växer för att möta dig om kvällen;
jag skall visa dig ångest i en handfull stoft.

(Frisch weht der Wind
der Heimat zu,
mein Irisch Kind,
wo weilest Du?)

--------------



Vem är den tredje som går bredvid dig hela tiden?
Räknar jag, är det bara du och jag tillsammans
men när jag ser längs den vita vägen
är det alltid en till som går bredvid dig
glider fram i en brun kåpa med huva
jag vet inte om det är man eller kvinna
- men vem är det på din andra sida?

Hängbjörk
akvarell av den unga Karin Boye

OBS
Akvarell av Signe Boye
Se rättelse i
meddelande 2 - 2004


