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Ordförande har ordet 
 

Tack för det gångna året 2016. Karin Boye uttryckte det på följande sätt 
 
De gångna dagarna 
När en gammal man ligger sjuk, kommer alla hans gångna dagar 
och sätter sig blida i ring omkring hans säng. 
De jämrar sig inte, de gråter inte och snyftar. 
De nickar sakta och tänker på gamla ting. 
Och var och en berättar sin aldrig glömda saga, 
och var och en har med sig ett ljus och tänder stilla. 
De speglar sig klart i de mörka flodernas vatten. 
Han vandrar, vandrar under valv, under bågar av darrande ljus. 
 
Ur diktsamlingen "Härdarna".  
 
Under det gångna året har vi gjort en del aktiviteter, fått varit med och tagit 
emot en donation från Moa Boye, Karin Boyes brorsdotter.  
Huddinge kommun Kultur och Fritid har tagit emot en tavla målad av Elsa 
Nilsson som föreställer Moa Boyes far Ulf Boye och 35 tavlor som Karin Boye 
målade före 20 års ålder. Detta ser vi fram emot att få visa er i medlemsblad 
och som utställning på Fullersta gård under 2017. 
 
Nu år 2017 vill jag önska er ett Nytt Gott År som vi kan se med friska och 
nyfikna ögon. Ett år att ta emot, vandra och se massor av ljus. 
 
Karin Boye Sällsälskapet ser fram emot att få vara med att ta emot ännu en 
donation, En konsert tillsammans med Matteus församling och ännu en 
minnesbok i slutet av året. Vår nyfikenhet är stor redan i början av året. Då vi 
kommer att få se hur de tre konstnärerna gestaltat förslagen till utsmyckningen 
av Karin Boyes Plats. En ny plats i Huddinge. 
    Margareta Hedström 
 

Kalendarium 2017 
 
19 februari  Kl 18.00 Konsert i Matteuskyrkan Vanadisvägen 35 Stockholm 

8 april Kl 13.30 Kaffe med kaka inför årsmöte på Fullersta gård 

8 april Kl 14.00 Årsmötesförhandlingar 

  

http://www.karinboye.se/verk/dikter/diktsamling-hardarna.shtml
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Översättaren Karin Boye 
 
Karin Boye var vid sidan av sitt författarskap även verksam som översättare, ett 
arbete hon ägnade sig åt kontinuerligt från mitten av 1920 talet till 
krigsutbrottet 1939. Hur började det hela och vilka författare kom hon att 
tolka? Här är några av dem:  
Det första ämne Karin Boye valde att studera i Uppsala hösten 1921 var 
grekiska. Att kunna läsa Platon i original och översätta de stora skalderna till 
svenska var den förklaring hon gav sina kurskamrater som förvånat undrade vad 
hon hade där att göra bland idel blivande präster. Ingen bra start för en 
förväntansfull, ung kvinna med ambitionen att ägna sig åt orden och språket. 
 
År 1927 bemöttes Karin Boye på ett helt annat sätt i lärdomstaden. Hon var 
redan en erkänd författare med två diktsamlingar bakom sig och nu var det 
också dags för den tredje – Härdarna. Bland allt eget material fanns där 
tolkningar av Nietzsche, Kipling och Walt Whitman. Så här vackert klingar tex. 
Nietzsches Sternen- Moral på svenska. 
 
Stjärnsång 
Förutbestämd till stjärnors stråt, 
vad rör dig, stjärna, mörkrets gråt? 
Välv salig genom tiden fram, 
onåelig för nöd och skam! 
För fjärran världar är ditt sken. 
Så må ditt hjärta vara sten. 
Ett enda bud är ditt: var ren! 
 
Som medlem i Clarté kom hon också att utveckla sin prosa. Bland många 

slagfärdiga artiklar fanns t ex. en presentation av ryssen Tjodor Gladkovs roman 

Cement, som hon läst i tysk översättning. 1927 publicerades den på svenska, 

översättare - Karin Boye. Romanen finns tillgänglig på Huddinges retro -

bibliotek – en behaglig tillflyktsort för den som vill drömma sig bort till andra 

tider för en stund. 
1929 var den nygifta Karin Boye-Björk fullt sysselsatt med sin debutroman, ett 
”ägg att värpa” som hon själv uttryckte det i ett brev. Lägligt kom då på hösten 
en förfrågan från Bonniers att översätta Thomas Mans mastodontroman 
”Der Zauberberg”. Efter stor tvekan tackade hon ja – en ofattbar bedrift trots 
hjälp av make och bror med grovöversättningen. Den magiska titeln Bergtagen 
fick behållas vid den nya mästerliga översättningen gjord av årets Karin Boye 
stipendiat Ulrika Wallenström. Det hade kostat på att genomföra kraftprovet 
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Bergtagen och tiden i Berlin ägnades till stor del åt mödosamt 
översättningsarbete, men det hade också gett hennes egen prosa ny näring. Ett 
slags återvinning kan man kalla det. Med Thomas Mann som litterär följeslagare 
och förebild publicerade hon nu i rask takt flera romaner och noveller. Även 
hennes lyrik syresattes av arbetet med Eliots The Waste Land och de känsliga 
tolkningarna av Alkmans Goethes och Rilkes dikter, som fick ingå i 
diktsamlingen ” För kärlekens skull”. Här förnimmer vi närvaron av hennes 
större vägvisare Goethe: Salig längtan. 
I sitt inträdestal i Svenska Akademien nyligen citerade Sara Stridsberg, författare 
och översättare, sin företrädare Gunnel Vallquists ord om Marcel Proust: Han 
lärde mig att se både hagtornshäckarna och allt annat som blommade. ”Samma 
tankar finns i följande rader av Karin Boye” jag förstår att den diktaren och jag 
ser tingen genom glas av samma slag. Orden och situationen har samma 
symboliska värde för oss båda.” 

Barbro Abrahamsson 
 

 

Intervju med Barbro Abrahamsson 
 
Torsdagen den 24 november hösten 2016 kunde man få lyssna till Pia Kristina 
Garde på Fullersta gård. Det var ett så kallat releaseparty för hennes bok vars 
titel är ”Karin Boye nycklar och samtal.” 
Programmet var upplagt som ett samtal mellan Pia Kristina Garde och Barbro 
Abrahamsson, vice ordförande i Karin Boye Sällskapet. 
 
En kväll i december träffades Barbro Abrahamsson och jag Margareta 
Hedström, för att samtala om releasepartyt och boken. Vi talade om hur 
samtalet var upplagt, frågorna och varför man ska köpa boken. 
Detta var andra gången under min tid som ordförande som Karin Boye 
Sällskapet har tillfrågats om att var aktiva och hålla i samtalet om en nyutgiven 
bok. 
Min första fråga till Barbro var, hur förberedde du dig inför samtalet? 
Barbro hade läst Pia Kristina Gardes tre böcker om Karin Boye, Karin Boye och 
människorna om kring henne (2011) Karin Boye. Okända brev och berättelser 
(2013) och nu Karin Boye Nycklar och samtal. Alla tre utgivna på Ellerströms 
förlag. Detta läste Barbro med stort intresse och nyfikenhet. Det var ett nytt sätt 
för Barbro att närma sig Karin Boye genom att intervjua Pia Kristina om hennes 
tredje bok och samtidigt närma sig Karin Boye. 
Det som slog Barbro när hon läste de tre böckerna var att alla tre böckernas 
framsida gestaltade Karin Boye på något sätt, alltså personen Karin var i fokus. 
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På bok ett en gruppbild, bok två ett porträtt av Karin målat av Elsa Nilsson och 
bok tre en fotograferad bild av Karin i en underbar hatt. Fotografen är okänd 
De här böckerna är ett resultat av ca 40 års arbete. 
Efter att ha samtalat om bilderna var Barbros nästa fråga till Pia Kristina: Hur 
föddes iden att du skulle ägna dig åt Karin Boye och vad var det som lockade 
dig? Svaret var det var inget som lockade Pia Kristina utan en dröm som hon fått 
och som nu har gått i uppfyllelse, Hon skulle enligt drömmen skriva tre böcker 
om Karin Boye. 
Efter en ny fråga av Barbro berättar Pia Kristina att denna bok bygger på 
intervjuer som förläggaren bad Pia Kristina välja ut från ett stort 
intervjumaterial som hon samlat under åren.  
 
Pia Kristina valde ut 11personer hon intervjuat bl.a. en intervju med Ulf och 
Ingrid Boye, Karins lillebror och hans hustru. 
Barbro var ju nyfiken och speciellt på nycklarna så nästa fråga handlade om en 
av de intervjuade nämligen Agnes Fellenius. Agnes var skolkamrat till Karin. 
Nycklarna berättade Pia Kristina var att hon som barn legat på Kronprinssessan 
Lovisas barnsjukhus där en kurator kom att tio år senare bli en nyckel. En nyckel 
genom att när hon hörde att Pia Kristina som hon hållit kontakt med var 
intresserad av Karin Boye. Då berättade hon att hon kände en av Karins bästa 
vänner nämligen Alice Löwing gift Fellenius. 
Detta är lite av innehållet i Pia Kristinas tredje bok som Barbro läst med intresse 
och nyfikenhet. 
Frågorna hade vuxit fram efter hand liksom vilka av de11 personer som Barbro 
ville fråga mer om svarade Barbro på min fråga när hon läst boken för tredje 
gången. Barbro fick i stort sett svar på sina frågor upplever hon. Personerna 
som Barbro lyfte fram i frågor till Pia Kristina var förutom Alice Löwing gift 
Fellenius, Kajsa Höglund, en väninna från Berlintiden. På sidan 132 i boken 
säger Kajsa ” Då skulle jag vilja säga att det är litterära klantskallar som har 
skrivit och talat om Karin efter hennes död. Om man tror att Karin Boye var 
någorlunda mån om sin litterära renommé och sin litterära kvarlåtenskap, vilket 
hon faktiskt var, så hoppar hon inte i väg och tar livet av sig utan att ens ha 
städat i sin skrivbordslåda. De som tror det är så dumma så de skulle över 
huvud taget inte sysslamed att skriva om Karin Boye. För så gick det inte till” 
Detta läste Barbro under samtalet.  
Undrar inte ni också, vad det behövs för nycklar för att klara av en intervju med 
denna kvinna? 
 
På min fråga vad Barbro lärt sig för nytt med hjälp av boken Samtal och nycklar 
blev svaret att hon fått en tydligare bild av människan Karin Boye. Konturerna 
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lyftes fram. Nytt som Barbro upplevde var att Karin var en mångtydig person 
olika för olika personer en del t.ex Ulf Boyes hustru upplevde Karin som en 
”vanlig” person medan andra ansåg henne mystiskt hemlighetsfull.  
Varför ska man då läsa denna bok? Den här boken anser Barbro Abrahamsson 
är läsvärd för den person som är intresserad och nyfiken på människan Karin 
Boye. Viktigast är ändå alla de texter hon gett oss. 
 
De övriga som är intervjuade i boken är: Tittie Denton halvmoster till Karin Boye 
Daisy Reuterskiöld matlags kamrat från Uppsala Ebbe Linde författare och vän 
till Karin Boye Stefi Pedersen bekant till Karin Boye från Berlin 

Margareta Hedström 
 

 
Karin Boye-stipendiet 2016 till Ulrika Wallenström  
 
Vid en ceremoni på Fullersta gård den 15 december 2016 delade Huddinge 
kommun ut sina arbetsstipendier för konstnärlig verksamhet samt Karin Boye-
priset.  
 

Först presenterade Kultur och fritidsnämndens 
ordförande Vibeke Bildt årets stipendiater i 
konstnärlig verksamhet, konstnärerna 
Madeleine Kozma och Edmon Khalil. Madeleine 
Kozma har ett konstprojekt där hon utgår från 
kärleksbrev som ungerska soldater skrev till sina 
kärestor under andra världskriget och hon 
mottog stipendiet för att kunna färdigställa detta 
projekt.  Edmon Khalil mottog stipendiet för att 
få möjlighet att fördjupa sitt konstnärskap som 
hanterar hur människors handlingar relaterar till 
historien och hur vår bakgrund påverkar vårt nu 
och vår framtid.  
Därefter kom turen Huddinge kommuns 
skönlitterära pris till minne av Karin Boye, som är 
det fullständiga namnet på priset. I år tilldelades 
översättaren Ulrika Wallenström priset för ett  
 

Barbro Abrahamsson och Ulrika  
Wallenström.  
Fotografiet taget av Yvonne Philipsson 
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”genialt återskapande av romanens essens, där språkets gränser prövas och 
utmanas av den bergtagne tolkaren.” Hon har bland översatt och tolkat Thomas 
Manns klassiker Buddenbrooks, Bergtagen och Doktor Faustus.  
Ulrika Wallenström har varit verksam som  
översättaren sedan 1970. Vid prisceremonin berättade hon att det var Peter 
Weiss och hans roman ”Motståndets estetik” som förde henne in på 
översättarbanan.  Översättningen räknas till hennes viktigaste insatser och 
lovordades av Vibeke Bildt.  Förutom själva prissumman fick Ulrika Wallenström 
diplom, ett paket med dikthäften och minnesbok samt ett medlemskap i Karin 
Boye Sällskapet.  
Efter ceremonin visade konstpedagog Nina Kerola den pågående utställningen 
med samtida finsk konst och Barbro Abrahamsson visade Karin Boye-rummet. 
Barbro berättade om att Karin Boye redan när hon läste grekiska i Uppsala varit 
inriktad på översättning. Karin var enda kvinnan i kursen, bland blivande 
präster,  
 

och många trodde att hon skulle bli teolog, men Karin svarade dem att  
hon tänkte bli översättare. Karin kom också att få översättningsuppdrag, t.ex.. 
från Bonniers att översätta Thomas Manns Der Zauberberg. Det var ju inte 
omöjligt att han skulle få Nobelpriset i litteratur 1928, menade man, och därför 
behövdes snabbt en översättning från tyskan. Mastodontromanen på dryga 900 
sidor skulle översättas på ett par månader så Karin tog make och bror till hjälp. 
Barbro visade också upp ett exemplar av romanen Cement av Fjodor Gladkov, 
utgiven av förlaget Fram 1927, en annan av Karin Boyes översättningar från 
tyskan. Ulrika Wallenström framhöll även Karin Boyes fina översättningar av 
Goethes poesi. 
  
Liksom Karin Boye har Ulrika Wallenström översatt Thomas Mann. Hennes 
översättningar har blivit mycket lovordade och i sin essä Bokslut över 
borgenligheten: Thomas Mann (1) (ur Husmoderns död och andra texter, 
Bonniers, 2014) skriver Sara Danius så här om Ulrika Wallenströms översättning 
av Buddenbrooks: 
 
”Thomas Manns roman talar ur en annan epok, men det finns inte ett 
dammkorn i Wallenströms översättning. Prosan är förbluffande ledig. Den flyter 
fram, bred och behaglig och full av mäktiga underströmmar. Och ändå: mitt i 
denna flödande naturlighet lyckas Wallenström förmedla hur otidsenlig 1800-
talsprosan tedde sig redan på Thomas Manns tid, ja, hon förmår till och med 
spegla hur språket förändrades under de decennier som skildras i boken. Boken 
är full av språklig drivved och annan bråte som säger det mesta om familjen 
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Buddenbrook. Man är ’echaufferad’ och inte ’upprörd’, man bär ’benkläder’ och 
inte ’byxor’, man säger ’assez’ och inte ’nu räcker det!’ 
 
Hur bär man sig åt för att åstadkomma en svensk 1800-talsprosa som inte är 
antikverad utan alldeles modern och ändå främmande? Det är storartat. När 
man läser Wallenströms inser man att förmågan att översätta från ett språk till 
ett annat mycket väl kan var en konst i egen rätt, helt i partiet med alla andra 
konstarter.” 
Ett urval av Ulrika Wallenströms översättningar, utöver nyöversättningarna av 

Thomas Manns klassiker Buddenbrooks (2005), Bergtagen (2011) och Doktor 

Faustus (2015), 

följer här: 

 

Heinrich Böll: När kriget var slut och andra berättelser, 1973 

Peter Weiss: Motståndets estetik, 1976–1981 

Alfred Döblin: Berlin Alexanderplatz, 1978 

Robert Walser: Jakob von Gunten, 1980 

Helga Schütz: Förhistorier, 1983 

Patrick Süskind: Parfymen: en mördares historia, 1986 

Erich Auerbach: Mimesis: verklighetsframställningen i den västerländska 

litteraturen, 1998 

Yvonne Philipsson 
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Vi hälsar Karin Westerberg och Victoria Andersson välkomna.  
 

Hej jag heter Karin Westerberg. Av en ren slump 
kom jag med i valberedningen. Det var en 
lördagsförmiddag nu i oktober, som jag stötte på 
två bekanta i Huddinge Centrum. Det var 
Margareta Hedström och Mariana Ehrefelt. 
  
Mariana var då bekymrad över att Karin Boye-
Sällskapet inte hittade någon till valberedningen. 
Margareta sa då: Men du, Karin, kanske vill? Jag 
svarade att det skulle varit kul, men vi har just 
skaffat en hund, som inte vill vara själv på 
kvällarna. Margareta sa då att även Bella, som 
hunden heter, är välkommen. Och då blev det lätt 
att säga ja! 
Bella är en Chihuahua, som älskar att vara med på 
allt jag gör. Hon 9 år.  
Eftersom min mamma, Margaretha Andersson, har 

varit medlem i Sällskapet i många år, så kände jag väl till det. Jag ser fram emot 
att få lära mig mer om Karin Boye och att föra hennes minne vidare till en yngre 
generation. Jag har redan börjat här hemma med att läsa dikter högt för min 
16-åriga dotter Matilda. 
  
På dagarna jobbar jag som tandsköterska på Medicinsk tandvård på Karolinska 
Universitetssjukhuset i Huddinge. 
     Karin Westerberg 
 

Hej jag heter Victoria Andersson och bor i centrala 
Huddinge. Jag är sambo med en mopshane på 12 år. 
Har sedan flera år varit lite nyfiken på Karin Boye. 
Visste ju bland annat att hon under en period i sitt liv 
bott här vid Sjödalsvägen, ett stenkast från där jag 
bor. En dag i höstas när Karin och jag var på promenad 
med våra kära hundar berättade hon att hon gått med 
i Karin Boyesällskapet, Jag sa att jag gärna gjorde det 
jag med. Varpå Karin framförde detta till Margareta 
Hedström som bjöd in även mig.  
Det ska bli spännande att lära känna Karin Boye! 

Victoria Andersson 
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Val av dikt till Karin Boye bakelsen: 
 
Karin Boye har fått en bakelse uppkallad efter sig. 
Karin Boye sällskapet har tillsammans med Simons café på Fullersta Gård, tagit 
fram en bakelse till Karin Boyes minne, bakelsen kommer att serveras på 
Fullersta Gård i Huddinge. Sällskapet har valt Karins dikt ”Lönnen” som en 
hyllning till bakelsen, då bakelsen är formad som ett blad och bakelsens smak 
är både söt, syrlig, jordig och torr på ett smakfullt sätt. 
Styrelsens val av dikt är ”Lönnen” eftersom bakelsen var utformad som ett blad 
och bakelsens smak är både, söt, syrlig, jordig och torr på ett smakfullt sätt. 
 

Lönnen 

Hell de kämpar, som blöda i striderna, 

trots ärr och sår strålande, 

hell deras hårda kamp, 

hell deras dyrköpta segrar! 

 

Men o du unga träd, du blommande lönn, 

dig älskar jag mer än kämpars ärr. 

Din oförvärvade, lyckliga adel 

är mer än deras vunna slag. 

 

Frisk i livets morgon spirade du ur jorden, 

frisk, frisk växte du lugnt i sol och regn; 

ångest du kände ej, ånger ej, 

intet av allt vårt sjuka. 

 

Du blommar i guld och guldvin; i susningar skrattar du, 

när vandraren kysser din stam. 

Hans kyss är en bön till den eviga skönhet, 

som tänkte i dagen din dejliga blom. 

 

Välsignad du, välsignad du, skönväxande lönn! 

De stridandes segrar behöver du ej. 

Hos dig är ensliga skogars vila. 

Hos dig är sol av gudom. 
Lasse Camehagen 
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Årsmöte 2017 

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016 
 
Styrelsen 
Margareta Hedström ordförande, Barbro Abrahamsson vice ordförande 
Jan Forsell kassör, Yvonne Philipsson sekreterare 
Sven Nicklasson medlemsregister och Internetkontakter 
Lasse Camehagen och Annika Hellgren, ledamöter 
Revisorer har varit Barbro Hemmälin och Stina Anshelm 
Valberedning: Mariana Ehrefelt, styrelsen fick i uppdrag att finna ytterligar 
minst en kandidat. Under hösten har Karin Westerberg och Victoria Andersson 
tillfrågats om att ingå i valberedningen. 
 
Medlemmar och medlemskontakter  
Antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet till 133 stycken. Tre nummer av Karin 
Boye Sällskapets Medlemsblad har utkommit.  
 
Karin Boyes litterära pris 
Huddinge kommuns litterära pris till Karin Boyes minne 2016 på 25 000 kronor 
tilldelades översättaren Ulrika Wallenström.  
 
Verksamhet  

 Årsmötet hölls i en lokal på Hantverkargatan 8. Vid årsmötet höll Johan 
Svedjedal ett föredrag om Karin Boye och berättade om sitt arbete med 
Karin Boye-biografin som utkommer nästa år. Vid årsmötet mottog 
Sällskapet ett instrument som tillhört Karin Boye. 

 Styrelsen har under det gångna året haft 7 protokollförda möten samt ett 
antal informella.  

 Den 27 maj gjorde styrelsen en promenad kring Sankt Eriksplan till 
adresser med anknytning till Karin Boye. Tanken var att göra en 
kartläggning inför framtid guidade promenader samt kommande 
minnesbok. På adressen Vulcanusgatan 1 gavs möjlighet att komma in 
och titta i den lägenhet där Karin bott. 

 Moa Boye höll föredrag om sin farmor Signe Boye den 12 maj.  

 Den 24 september genomfördes en guidad vandring i Uppsala till platser 
där Karin Boye bott och verkat. Samtidigt besöktes det träd som 
planterades utanför Carolina Rediviva 1985 

 Den 24 november hade Pia Kristina Garde releasefest för sin nya bok 
Karin Boye – Nycklar och samtal på Fullersta gård. .  
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 Kocken Simon vid kaféet på Fullersta gård har tagit fram en Karin Boye-
kaka som presenterades för avsmakning i samband med Pia Kristina 
Gardes releaseparty. 

 I samband med utdelning av Karin Boyes litterära pris visade Barbro 
Abrahamsson Karin Boye-rummet och berättade om Karin liv och 
verksamhet i allmänhet, och hennes översättningar i synnerhet.  

 Moa Boye har skänkt 30 små akvareller.  

 Beträffande utsmyckningen av Karin Boyes plats har Margareta 
Hedström, Barbro Abrahamsson och Sven Nicklasson har deltagit i möten 
och lämnat förslag på fem dikter som kan tjäna som inspiration för 
konstnärerna.  Tre konstnärer har fått erbjudande att komma med 
förslag på utsmyckning av Karin Boyes plats. Utsmyckningen skall vara i 
storleken 1,5 x 1,5 m och skiss eller modell skall lämnas in senast 31 
december. Konstverket skall vara klart hösten 2018.  

 Den 12 maj samtal om Signe Boye på Fullersta gård. 

 Den 24 november release Pia Gardes bok. På Fullersta gård 

 
Dagordning för årsmötet 

1. Mötets öppnande 

2. Fastställande av mötets stadgeutlysande 

3. Val av mötesordförande och mötessekreterare 

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 

5. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för år 2016 

6. Revisionsberättelse 

7. Beslut om ansvarsfrihet 

8. Beslut om disposition av överskott/underskott från det gångna 

verksamhetsåret samt budget för år 2017 

9. Fastställande av medlemsavgifter för 2018 

10. Val av ordförande och övriga i styrelsen för det kommande verksamhetsåret 

11. Val av två revisorer 

12. Val av valberedning (två ledamöter) 

13. Övriga frågor  

14. Mötets avslutande. 

 

Övriga årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på årsmötet eller kan 

rekvireras från kassören Jan Forsell 
 


