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Karin Boye Sällskapet 
Medlemsblad 2 2015 

 

Nu har, även Karin har fått en handväska. Karin måste man hälsa på 

när man är i Göteborg. ”Lilla Boye” har spelats på Göteborgs 

stadsteater med stor framgång. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografiet taget av Susi Holmgren 
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Ordförande har ordet 
 

I slutet på april 2015 ”föddes” Johanna Nilssons senaste bok Det grönare djupet.(se Barbro 

Abrahamssons artikel sid 8)  

Det grönare djupet står för en ny samhällssyn som innehåller frihet, lycka, människorna är 

mot förtryck och de drömmer om det perfekta samhället. 

 

I Karin Boyes diktning säger Barbro Gustavsson finns en tråd genom hennes författarskap 

som vill leda mot en bättre ny värld. Man kan följa Karin Boyes politiska ställningstaganden. 

Hon var som ung medlem och redaktör i Clarte som är en socialistisk organisation men utan 

partianknytning.  

Karin Boye lyfte fram kvinnans roll i samhället och under 1930 talet levde hon öppet 

tillsammans med Margot Hanel. Fram till 1970 talet såg samhället homo - och bisexuellitet 

som en sjukdom. På Karin Boyes tid på 1930 talet var det en olaglig handling. Det fanns 

ingen frihet eller lycka i det samhället för den grupp människor som hörde till HBT -gruppen. 

 

Karin Boyes stora intresse var för den tidens nya teorier (tex. Freud och psykoanalys) om 

människans inre, ett sätt att få en inre frihet och kanske lycka. 

.  

Det som känns spännande för mig att tänka på är att uppföljningen av Karin Boyes Kallocain, 

och Johanna Nilssons Det grönare djupet, att båda skulle kunna vara ett underlag till en 

diskussion av vår egen samhälsutveckling. 

Vad drömmer vi om och hur ser vårt nya samhälle ut? Hur tar vi reda på hur barn och 

ungdomar som ska leva i det nya vill skapa sitt framtida samhälle? 

 

Hur är vårt förhållande till den grupp människor som finns i vårt nätverk. Hur ska vi arbeta 

med kontinuiteten och varaktigheten på ett bra sätt för de flesta? Den gemensamma kulturen  

och de olika traditionerna som håller hop individerna i grupper, men hur släpper vi in nya 

människor och lär av deras kultur och tradition? Allt detta för att nå frihet och lycka och 

tillfredsställa drömmar men är det för alla eller några få? Eller kan det vara för alla lite då och 

då? 

Margareta Hedström 

Vårens väntan 
Går jag ej här rusig av rosendoft 

-- ändå ha inga rosor kommit! -- 

Skälver ej allt höljt i gudomligt skir? 

Hemliga löften dagrarna viska. 

 

Fjärranifrån nådde mig nyss en vind, 

lätt som en återhållen andning, 

fylld av en blyg bävande väntans doft. 

Allt sedan dess ett under jag anar. 

 

Intet jag vet -- går som i fjärran land, 

går som i dröm, i dröm om rosor. 

Allt är som förr -- likväl är allt förbytt. 

Sällsamma gåtfullhet över tingen! 

 

  Ur diktsamlingen ”Moln” av Karin Boye 
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Ny styrelsemedlem 

Jag heter Gunilla Siwerth och är nu pensionär på heltid efter manga 

års tjänstgöring I Huddinge församling. Vid flera tillfällen har jag 

samarbetat med Karin Boye sällskapet (ända från de allra första åren 

I mitten av 80-talet). 

Under 2000-talet har vi firat flera jubiléer I församlingshemmet och 

haft Karin Boye program I kyrkan med musik och lyrik. Det har varit 

en upplevelse att framföra Karin Boyes dikter I kyrkorummet. Jag 

uppskattar särskilt hennes tro på anden i människan och att vi hör ihop med det växande, 

spirande livet I naturen: “Vi står ju i förbund med det som vill bli till.” 

Jag är också medlem I Harry Martinsson sällskapet. Det finns manga beröringspunkter mellan 

dessa båda diktare, som även hade en nära vänskapsrelation 

 

Rapport från årsmöte 

Protokoll fört vid årsmötet den 22 mars 2014 

 

Närvarande:  

Barbro Abrahamsson  Margareta Hedström  

Stina Anselm   Barbro Hemmälin 

Anders Anselm  Inger Liljenberg  

Lasse Camhagen  Sven Nicklasson  

Karin Carson Georg  Yvonne Philipsson 

Jan Forsell    Gunny Röckner 

Margareta Forsell  Gunilla Siwerth 

Pia-Kristina Garde  Lillemor Åkerström 

Johan Hedström    

   

 

§ 1  Mötets öppnande 

 Ordföranden Margareta Hedström förklarade mötet öppnat och hälsade de 

närvarande välkomna. 

 

§ 2  Fastställande av mötets stadgeutlysande 

 Ordförande meddelade att årsmötet utlysts i medlemsblad i slutet på 2014 och 

årsmötet fann att mötet blivit stadgeenligt utlyst.  

 

§ 3  Val av mötesordförande och mötessekreterare  

 Sven Nicklasson valdes till mötesordförande och Yvonne Philipsson till 

mötessekreterare.  

 

§ 4  Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

 Johan Hedström och Inger Liljenberg valdes till justeringsmän. 
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§ 5  Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för år 2013 

 Ordförande Margareta Hedström redogjorde för verksamhetsberättelsen och 

kassör Jan Forsell för den ekonomiska berättelsen, varefter 

verksamhetsberättelsen och ekonomiska berättelsen lades till handlingarna. 

 

§ 6  Revisionsberättelse 

 Stina Anshelm läste upp revisionsberättelsen. Bokslutet har skett i enlighet med 

bokföringslagen och enligt med god redovisningssed, och styrelsen har inte 

handlat i strid med föreningens stadgar, varför revisorerna föreslog att tillstyrka 

ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

§ 7  Beslut om ansvarsfrihet 

 Årsmötet tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret. 

  

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

verksamhetsåret samt budget för 2015   

 Det beslutades att överskottet på 2 074,58 kronor skall överföras i ny räkning. 

Jan Forsell presenterade förslag till budget för 2015 och årsmötet beslöt att god-

känna budgetförslaget. 

  

§ 9  Fastställande av medlemsavgifter för 2015 

 Det beslutades att årsavgiften skall vara oförändrad, dvs. 150 kr för enskilda 

medlemmar, 180 kr för familjer och för utomlands bosatta.  

 

§ 10 Stadgeändring 

 Jan Forsell delade ut de gällande stadgar samt förslag till stadgeändring. Tidi-

gare har beslutats att upphöra med nya ständiga medlemskap och därför före-

slogs att stadgarna ändras i enlighet därmed så att § 4 och § 5 får följande 

lydelse: 

 

4  Medlemskap vinner den person eller juridisk person, som erlägger årsavgif-

ten för medlemskap. Familjemedlemmar kan vinna medlemskap mot en 

nedsatt årsavgift. Kollektivt medlemskap kan också förekomma i skolor, 

företag och föreningar enligt överenskommelse med styrelsen. 

 

5  Medlemsavgiften fastställs av årsmötet. 

 

 Johan Hedström föreslog att ordningen för årsmötets dagordning i § 9 i 

stadgarna ändras så att fastställande av medlemsavgift för nästkommande 

verksamhetsår kommer före beslut om budget, enligt följande: 

 

9  Vid årsmötet skall följande dagordning gälla 

9 Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår 

 

10 Beslut om disposition av överskott/underskott från det gångna 

verksamhetsåret, samt budget för det nya året. 

 

 Årsmötet röstade för båda förslagen och de nya stadgarna gäller från nästkom-

mande år.  
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§ 11 Val av ordförande och övriga i styrelsen för det kommande verksamhets-

året 

 Margareta Hedström läste upp valberedningens förslag, enligt nedan 

 

 Ordförande: Margareta Hedström (omval) 

 Övriga ledamöter:  

 Barbro Abrahamsson (omval) 

 Yvonne Philipsson (omval)  

 Sven Nicklasson (omval)  

 Jan Forsell (omval)  

 Lars Camehagen (omval)  

 Gunilla Siwerth (nyval) 

 

Årsmötet tillstyrkte val enligt valberedningens förslag 

 

§ 12 Val av revisorer 
 Stina Anselm (omval) och Barbro Hemmälin (omval) valdes till revisorer. 

 

§ 13 Val av valberedning (två ledamöter) 

 Gunilla Tideholm hade avböjt omval. Då det inte fanns någon ytterligare 

kandidat valdes Mariana Ehrefelt valdes att ingå i valberedningen. Det uppdrogs 

åt styrelsen utse ytterligare kandidat till valberedningen vid behov. 

 

§ 14 Övriga frågor (föranmälda) 

 Inga föranmälda frågor förelåg. 

 

§ 15 Övriga frågor  

  

Gunny Röckner undrade om det finns någon folder som man kan dela ut till in-

tresserade. MH presenterade folder som finns att tillgå på Fullersta gård. 

 

Gunny Röckner undrade vidare vad som görs tillsammans med skolan för att 

sprida kunskap om Karin Boye till skolungdomar. MH informerade att ett 

projekt för årskurs 7 nu är på gång, men detaljerna är inte helt klara varför 

närmare information lämnas senare.  

 

Information från styrelsen 

MH meddelade att arbetet med minnesbok XIII kommer att påbörjas inom kort. 

Hon informerade vidare om samarbete med författaren Johanna Nilsson samt 

samarbete med Matteus församling och Gunnel Stenkvist (ordförande i DELS 

och Årstasällskapet för Fredrika Bremerstudier). 

 

§ 16  Mötet avslutas  

 Mötesordföranden förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet: 

Yvonne Philipsson 
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Karin Boye Sällskapet i Göteborg 1986-2013 

 

Vi var inte så många den där 

novemberdagen 1986, vi som 

samlats i en av 

Stadsbibliotekets salar, men 

säkert fanns det både glädje 

och förväntan i luften inför det 

som enligt en notis i 

Göteborgsposten skulle ske 

denna dag: en lokalavdelning 

av Karin Boye Sällskapet 

skulle bildas i Göteborg.  

Initiativet till bildandet av 

lokalavdelningen hade tagits 

av dåvarande ordföranden i 

Karin Boye Sällskapet i 

Stockholm, Erik Lindholm. 

Bland övriga närvarande fanns 

författarna Ebbe Linde och 

Erik Mesterton. Dessa tre, alla väl till åren komna, gav oss personliga minnen och intryck av 

Karin Boye – kanske upplevde fler än jag att detta var något märkvärdigt, ja högtidligt att få 

lyssna till personer som umgåtts med Karin Boye, och att föreningen fick en anslående start. 

Ove Almström blev lokalavdelningens ordförande. Han efterträddes efter några få år av Sonja 

Johnson, som dittills fungerat som sekreterare och som kom att sköta ordförandeskapet från 

1990 till 2013. 

När jag bläddrar i den historiska kavalkad över programverksamheten, som sammanställdes 

av Sonja Johnson, Karin Wallander och Evy Almström inför sällskapets upplösning, slås jag 

gång på gång av bredden och kvaliteten i det vi fått oss till livs. Så många fina program vi 

bjudits på under årens lopp genom styrelsens oförtröttliga arbete! Det är imponerande! 

Numerärt har vi hela tiden varit en liten förening, även om vi vid vissa evenemang, t ex vid 

programmet i Hagakyrkan vid 100-årsminnet av Karin Boyes födelse, väl fyllt en stor lokal. 

Och det är också detta faktum – att det hela tiden varit svårt att dra till sig nya medlemmar 

och få nya personer att ta ansvar för verksamheten – som har lett till att vi nu måste upplösa 

Sällskapet efter 27 intensiva år. 

Några höjdpunkter från verksamheten vill jag ta fram. Den första är anskaffandet av Karin 

Boye-statyn, utförd av Peter Linde. Statyn invigdes den 24 oktober 1987 och den blev stadens 

första kvinnliga personhistoriska porträttskulptur. Så älskad av göteborgarna! Den står utanför 

Stadsbiblioteket vid Götaplatsen där stadens paradgata börjar. Karin Boye står där, väl synlig, 

varje dag med en frisk blomma i handen. 

Sonja Johnson tog initiativet till en minnesplatta på Karin Boyes födelsehus på Vasaplatsen 

11. Husets ägare Stefan Almlöf ställde sig positiv till idén och gav Sonja Johnson ansvaret för 

utformningen av minnesplattan med tillhörande skylt som anger att Karin Boye Sällskapet i  

 

Göteborg låtit uppsätta minnesplattan. Stefan Almlöf bekostade alltsammans, en generositet 

som Sällskapet med stor tacksamhet tog emot. 

Bild från vårt ”nedläggningsmöte” Sonja sittande med 
ordförandeklubban och med Karin Boye-bilden och det 
tända ljuset framför sig, och Sonja lyssnande på tacktalet 
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Som ovan nämnts firade vi 100-årsdagen av Karin Boyes födelse med ett stort och välbesökt 

program. Det blev tre minnesvärda och omskrivna oktoberdagar 2000. Musik med 

Rilkeensemblen och Härryda Motettsällskap, föredrag om ”Poetiskt språk och centrala motiv i 

några av Karin Boyes dikter” (Inger Ring), ”Stjärna, kamrat, koordinat. Karin Boye och Ebbe 

Linde” (Paulina Helgeson), sceniskt program av elever från Teater- och operahögskolan samt 

utställning om Karin Boye på Stadsbiblioteket. 

Vid årsmötet i Alingsås den 20 april 2002 bildades Karin Boye Sällskapet i Göteborg som ett 

eget, fristående sällskap. I praktiken hade vi ju arbetat som ett sådant sedan 1986 och även 

finansierat vår egen verksamhet. 

De lyriskt-musikaliska programmen har varit många under årens lopp liksom föredragen. 

Bland medverkande märks Maria Schéle, Björn Julén, Ulf Boye, Per Nyström – de två 

sistnämnda i programmet ”Samtiden berättar”. Sällskapet har flera gånger varit i Alingsås, bl 

a vid 60-årsminnet av Karin Boyes död 2001, då programmet var förlagt till Nolhaga slott och 

elever från Alströmergymnasiets estetiska program medverkade. 

Vid samtliga årsmöten har föredragshållare, musiker, sångare, uppläsare i olika 

konstellationer engagerats och gjort även dessa möten till fina och intressanta stunder. En 

viktig uppgift har varit att göra Sällskapet känt, också utanför Göteborg, och på så sätt få nya 

medlemmar. Ordföranden Sonja Johnson har flitigt åtagit sig att besöka föreningar och tala 

om Karin Boye och Sällskapets verksamhet. 

När vi nu nödgas upplösa Karin Boye Sällskapet i Göteborg sker det med stor tacksamhet till 

styrelsen och främst till Sonja Johnson, som med hängivenhet, stor kunskap och ett brinnande 

intresse gett oss så många fina upplevelser. Men också med djupt vemod över att denna 

kulturgärning nu får ett slut. 

Anna Weimarck 

Medlem 1986-2013 i Karin Boye  

Sällskapet i Göteborg 

 

 

 

 

 

 

Johanna Nilsson Släpper ” Det grönare djupet” 
Karin Boye Sällskapet och Bokförlaget Forum inbjöd till release den 22/4 2015. Johanna 

Nilsson släppte sin senaste bok Det grönare djupet. Denna är en fristående uppföljare till 

Karin Boyes Kallocain.  

Ett femtiotal personer samlades på Bonnierhuset på Sveavägen 56 i deras stora ljushall. 

På ett podium satt Johanna Nilsson författaren och Barbro Abrahamsson före detta 

svensklärare och vise ordförande i Karin Boye Sällskapet. Johanna Nilsson läste ur sin 

nyskrivna bok och Barbro Abrahamsson och hon samtalade om Kallocain och Kallocains 

uppföljare.   

Alla i rummet var säkert nyfikna på varför Johanna Nilsson valt att skriva fortsättningen på 

Karin Boyes Kallocain. Barbro Abrahamsson ställde frågan och många i rummet blev snopna 

över svaret. Johanna Nilsson svarade att det inte var hon som valt utan ämnet hade valt henne. 

Kanske var det så att hon fått kraft och inspiration att arbeta vidare just via Karin Boye, vem 

vet.  

Margareta Hedström 
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Johanna Nilsson och Barbro Abrahamsson samtalar om Johannas nya bok 

 

Fotografiet taget av Margareta Hedström 

 

Det grönare djupet 
 
Johanna Nilsson- Karin Boyestipendiat år 2005- skrev i Minnesbok Xll en humoristisk artikel, 

utformad som ett brev till ”Himlens skaldinna”, där hon bad Karin Boye ”blåsa ner” en 

himladiktsamling till henne. Med andra ord önskade hon att få kraft och inspiration att arbeta 

vidare som författare. Denna välsignelse tycks hon ha fått, känner man, när man läser hennes 

nyutkomna roman Det grönare djupet.  

I dystopin Kallocain möter vi kemisten Leo Kall, som efter några decennier i isoleringscell 

beslutar sig för att berätta om förhållandena i Kemistaden – om sin älskade familj, om 

framställningen av sanningsdrogen och om det katastrofala slutet i Världsstaten. I Det grönare 

djupet får hustrun Linda Kall ta vid där maken slutar och det är en vidunderlig litterär fantasi 

vi får ta del av. Den 59- åriga Linda befinner sig i bokens inledning sedan 15 år i Ökenstaden, 

där hon har en betydelsefull uppgift som stadsträdgårdsmästare. Allt grönskar och blommar i 

denna kunniga kvinnas händer. Vi får även i tillbakablickar följa hur Linda och de två 

döttrarna tillbringa år långt under jord i den totalförstörda Kemistaden, hur barnen brutalt 

separeras från sin mor och hur Linda efter år av tröstlöst arbete i underjordiska tunnlar 

äntligen genomför en strapatsfylld flykt till Ökenstaden, nämnd i Kallocain som något av det 

förlovade landet, lyckoriket. 

”Men som ni ser , berättar han att det finns friska vattenådror i marken, att det finns oskadd 

mylla att odla ätliga växter i, att de få invånare känner till de ofarliga vägarna och gömslena 

och lever i vänskap och inbördes hjälp.” 
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Ökenstaden nämnd i Kallocain av några drogade försökspersoner råder fullständig frihet. 

Skolor och andra samhällsinrättningar saknas. Man byter tjänster med varandra och strävar 

efter att leva som Boye skriver” i vänskap och inbördes hjälp”. Här skissas en 

samhällsordning direkt motsatt Världsstatens detta noterar Kalls chef Edo Rissen med 

följande ord: Individen bestämmer över sitt liv och man får ta konsekvenserna av sitt beslut. 

Allt är livfullt skildrat även staden och snart har man sin egen karta i huvudet av den och dess 

byggnader. 

Även Lindas eget hem med den sagolika trädgården skildras mycket åskådligt. Det är en udda 

”familj” som bor tillsammans – väninnan Rose med sin röda hårman och sitt livliga 

temperament, den höggravida dottern Laila, det homosexuella äldre paret Freckelman och 

Popp och framför allt Linda själv, navet kring vilket allt roterar. Utanför kretsen men 

betydelsefull är också Edo Rissen, en gång Leo Kalls chef. Han har en viktig funktion som 

ställföreträdande far till dottern Maryl. Jag anar att författaren har haft Boyes resonemang 

kring fenomenen, moderskap och faderskap i tankarna, när hon sätter in detta i berättelsen. Så 

här skriver Boye I Kallocain: 

”Kanske kan det växa fram en ny värld av sådana som är mödrar – antingen de är män eller 

kvinnor, och antingen de har fått barn eller inte. Men var finns de?” 

Hon var sannerligen mycket framsynt, Karin Boye! 

Rissen, svårt märkt av tortyren under sin fångenskap, noterar tidigt oroande förändringar i 

Ökenstaden-våld, egoism och smygande förtryck. Hans aningar kommer snart att besannas. 

Då hade Rissen redan flytt till ett, som han trodde, stabilare samhälle. 

Hos Linda finns också en oro, nämligen saknaden efter make och son men framför allt efter 

den begåvade dottern Maryl, som dragits in i ett allt tyngre drogberoende och nu gömmer sig i 

det fruktade drogdistriktet. 

I romanens andra avdelning Kallocain 2, är kriget ett faktum, och Laila, kemist som sin far 

med nyfödd dotter Nora vid bröstet, tvingas tillsammans med Linda arbeta fram Kallocain 2 

ett medel som förvandlar människor till lydiga robotar. 

Efter många förvecklingar är det dags för nästa flykt mot det hägrande målet Klippstaden, där 

Rissen redan finns. Även nu märks huvudpersonen Lindas styrka och tro på ”en bättre och 

skönare värld” Utanför den stora porten trängs dock stora flyktingskaror och skildringen 

känns skrämmande aktuell. Alla förvägras asyl och vandringen fortsätter mot nya mål, nu 

även med den fritagne Edo Rissen. 

Bokens tredje del Det grönare djupet har stundtals en starkt sagoaktig ton. De välsignade 

sandduvorna med sina svarta näbbar och röda klor ledsagar gruppen i rätt riktning och deras 

vingar bildar en matta som skyddar mot solen. Man läser med glädje slutorden: 

”Runt omkring oss blommar öknen och plötsligt känner jag den – en doft jag aldrig tidigare 

känt förut, men ändå vet vad det är. Doften av havet.  

 

Uppbrott, förnyelse och rörelse framåt var ledord i Karin Boyes liv och författarskap. De är 

också viktiga i denna roman, där uppbrotten dock är tvingande nödvändighet för att rädda 

livet. Johanna Nilssons studier i statsvetenskap anas i beskrivningen av de olika 

samhällsformer som skissas och frågan kvarstår: Hur ska det samhälle vara uppbyggt, där vi 

kan leva i vänskap och inbördes hjälp? Här låter författaren Linda vara den som håller 

samman den lilla flocken-familjen medan Edo Rissen är den kloke ideologen och vägvisaren, 

något av en sandduva i mänsklig gestalt.   

 

Tack Johanna för en intressant roman.  

Barbro Abrahamsson 
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Så här skrev Lina Kalmteg i Svenska Dagbladet den 6 maj 2015 
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Tony Samuelsson på Fullersta gård den 12 februari 2015 
 

Huddinge kommuns skönlitterära pris till minne av Karin Boye tilldelades 2014 Tony 

Samuelsson och den 12 februari i år kom han till Fullersta gård för att berätta om sitt 

författarskap och boken Kafkapaviljongen. 

 

Boken har varit ute ungefär ett år och blev nominerad till Sveriges Radios romanpris 

tillsammans med fem andra romaner. I början av mars kunde man i radio följa juryns 

diskussioner kring de utvalda romanerna. Länge såg Kafkapaviljongen ut att kunna bli 

vinnare men i den slutliga omgången gick något fler röster till kandidaten Timme noll av 

Lotta Lundberg. 

 

Tony Samuelsson bor i Orsa men är uppväxt nära Magelungen och Farsta gård, 

Huddingeskogarna är hans barndomstrakter. Huvudpersonen i Kafkapaviljongen, Sigge 

Eriksson, bor för övrigt i Farsta Gård.  

 

Kafkapaviljongen är en kontrafaktisk roman som utgår från att Nazityskland vunnit andra 

världskriget och Hitler blivit herre över hela Europa. Hitler har även införlivat Norden och 

Sverige har blivit nazistiskt. 

  

Tony Samuelsson har tidigare kommit ut med en bok på samma tema, Jag var en arier, som 

handlar om 1970-talet, då Kafkapaviljongens huvudperson Sigge är ung journalist. Böckerna 

hör ihop men kan läsas fristående. 

 

Hur får man då en sådan idé? Tony Samuelsson berättade att han länge intresserat sig för 

andra världskriget. Redan för 15 år sedan skrev han ett första utkast till Jag var en arier. 

Boken hade då arbetsnamnet ”Bayern” och bakgrunden var att Sverige i boken skulle ha 

varit en delstat som t.ex. Bayern. Enligt Tony blev det första utkastet inte så bra och han skrev 

några andra böcker innan han tog upp idén på nytt. Han beslöt då att skriva ganska ”crazy” 

och inte så realistiskt. T.ex. skulle Hitler vara död men hjärnan skulle fortleva i 

näringslösning i ett akvarium och hjärnan skulle sända ut meddelande till omvärlden, något 

som huvudpersonerna tycker är helt normalt. 

 

Vissa historiska händelser är ändrade i boken. T.ex. blir Per Albin Hansson i boken mördad 

av svenska kommunister, som tycker att han svikit Sverige och sålt ut landet till Tyskland. I 

verkligheten fick han hjärtattack på en spårvagnshållplats.  

 

En intresserad publik på närmare trettio personer hade kommit till Fullersta gård för att 

lyssna på Tony Samuelsson som också läste några avsnitt ur Kafkapaviljongen.  Själva 

Kafkapaviljongen finns på Långholmen, i den fasta paviljongen där Sigge och andra 

författare placerats efter krigsslutet. Genom att skriva ”rätt” litteratur i nazistisk anda har 

författarna chans att bli fria, det handlar om en form av omskolning. 

 

Yvonne Philipsson & Barbro Abrahamsson 
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Utdrag ur ”Festskrift Huddinge ungdomsklubb 5 år” 

Tidig vår 

En slöjlätt dimma över ängen står, 

och pärlgrå dagg bestänker bleka blad - 

en vårlig morgon, sval och vemodsglad, 

då luftig blom slår ut från dävna snår. 

 

I gräset glimmar matt narcissers rad. 

Från spröda kalkar sprids en doft av vår, 

när över dem med drömska blickar går 

en gosseädling ifrån Arnos stad. 

 

En undrans lycka vilar på hans drag. 

Hans gång är full av tafatt vekt behag. 

En bok han bär så varsamt som en vis. 

 

Ur diktsamlingen "Moln". Av Karin Boye 


