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Kära Karin Boye vänner!

Denna höst är det 20 år sedan Karin Boye Sällskapet bildades i ett
fullsatt Huddinge bibliotek den 13 oktober 1983. Det var Erik
Lindholm som var initiativtagaren och Sällskapets förste ordförande.
Vi firar detta genom att blicka framåt med flera nya spännande saker.
Först anordnar vi en intressant utställning där vi vill visa hur
bildkonstnärer inspirerats av Karin Boyes verk. Såväl etablerade
konstnärer som amatörer är inbjudna. På vernissagedagen läser vi
dikter och prosa av och om Karin Boye. Under hösten genomgår
även  Sällskapets Internet-presentation en större förändring och en
spännande utbyggnad.

Hans Mehlin, Ordförande.

Karin Boye Sällskapets ordförandeklubba är hämtad
från ett träd i familjen Boyes trädgård utanför Villa
Björkebo i Huddinge dit dom flyttade 1915.



Sällskapets Internetpresentation

Under sommaren har Karin Boye Sällskapets hemsida på Internet
genomgått större förändringar.

Adressen “karinboye.se” har tagits i drift. Tidigare regler för
domännamn i Sverige (som alla slutar på .se) gjorde att denna inte
kunde registreras förrän reglerna lättades upp under våren 2003. Även
om tidigare domännamn fortfarande finns kvar och fungerar kommer
vi framöver alltid att hänvisa till “www.karinboye.se” (eller helt
enkelt bara “karinboye.se”) som adress för vår hemsida.

Sidorna har fått ett helt nytt utseende. Den gamla layouten började
kännas ålderdomlig och det var dags att göra den modernare. Till
vänster finns en meny för enkel navigation bland alla 880 dokument
som ingår i presentationen. Till höger finns sidornas innehåll, numera
med vit bakgrund för bättre läsbarhet och enklare utskrift. Typsnittet
är satt till Verdana som är anpassat för att vara tydligt att läsa på en
datorskärm. Bredden på kolumnen begränsas så att radlängden håller
sig till ca 60 tecken som även detta ger tydlig läsbarhet.



Samtidigt har dokumenten omorgani-
serats på ett mer strukturerat sätt med
huvud-rubriker och underrubriker. I
vänster-marginalen syns numera alltid
alla huvudrubriker. Då man väljer en
huvudrubrik visas underrubriker till
denna. Detta ger en tydligare och enklare
navigation bland sidorna.

Förutom att dokumenten uppdaterats
läggs bland annat information om Karin
Boye Sällskapets historia till.

En ny huvudrubrik  “Medlemssidor”
skapas under hösten. Denna kommer att
innehålla information som är avsedd för
Sällskapets medlemmar. Bland annat Sällskapets meddelandeblad
så att ni kan gå tillbaka och titta på tidigare nummer, till och med i
bättre kvalitet än de tryckta. För att få tillgång till denna del kommer
det att krävas ett lösenord. Under 2003 och 2004 kommer användar-
namnet att vara “boye” och lösenordet “malin”.

Senare kommer den kanske mest spännande delen, en avdelning där
besökarna själva kan bidra med egna inlägg. Många skriver till oss
och vill ge oss och andra möjlighet att ta del av deras alster. Det kan
vara uppsatser, teckningar, översättningar, m.m. På denna nya
avdelning ska man kunna dela med sig av detta och diskutera kring
Karin Boye. För att få tillgång till denna avdelning måste man
registrera sig. Detta blir som ett eget litet litterärt sällskap kring Karin
Boye som bara finns på Internet. Vi hoppas även att detta ska fånga
fler ungdomars intresse för Karin Boye Sällskapet.

Hans Mehlin



Träsked av Birgitta Kärnbo

Konstutställning och uppläsning i
Klockargården

En Karin Boye-dag äger rum i Klockargården vid Huddinge Kyrka
lördagen den 22 november. Mellan kl. 14 och 17 har vi läsning av
och om Karin Boye. Musik och sång av tonsatta dikter framförs
också.Vi vill visa på mångsidigheten i Karin Boyes författarskap.

Även bildkonst har kommit till, inspirerad av hennes diktning. Bland
annat vill elever vid Södertörns folkhögskola visa hur de tolkat några
av dikterna. Vi har glädjen att visa Peter Lindes miniatyr av Karin
Boye-statyn i Huddinge. En originell tolkning av dikten ”En målares
önskan” har gjorts av konstnärinnan Birgitta Kärnbo. Victoria
Sifsdotter visar tavlor som tidigare ställts ut i Fisksätra bibliotek.

Vi hoppas att detta skall bli en givande presentation och en lyrisk
upplevelse.

Välkomna!

Utställningen flyttas under måndagen den 24 november till
Huddinge bibliotek.



Staty av Peter Linde

Den 22 november har Kommunalhuset i
Huddinge, adress Kommunalvägen 28, öppet
hus för allmänheten. De som har möjlighet
kan då besöka Karin Boye-rummet mellan
kl 11 och 13.

Ingrid Malm och Rune Tideholm

Hur det är att vara ny medlem i
Karin Boye Sällskapet

Varför blev jag medlem? Orsaken är att jag brukar medverka i den
rysk-svenska gruppen "Margaritas Vänner", som tonsätter bland
annat Boye-texter. Det gjorde att jag fick en egen relation till diktaren
och började besöka Sällskapets möten. Särskilt fascinerande var det
att lyssna till Lena Granhagens tolkningar! Sedan hade jag turen att
bli invald i styrelsen - och nu tycker jag det är fascinerande att ta del
av den forskning som bedrivs om diktaren och som regelbundet
publiceras i årsboken "Karin Boyes liv och diktning".



Något som jag gärna vill undersöka
närmare är hur Karin Boyes dystopi
Kallocain har påverkat och påverkats
av andra framtidsskildrare. Mitt
intresse för rysk litteratur har fått mig
intresserad av Samjatins roman "Vi".
Det anses vara så att Huxley påverk-
ats av "Vi" i sin roman "Du sköna
nya värld" - men fick Karin Boye ta
del av Samjatins verk, som inte
kunde ges ut i Sovjet men översattes
till engelska 1925? Det finns  tecken
som tyder på att så skulle kunna vara

fallet, men riktigt säkra kan vi inte bli. Åtminstone inte förrän någon
ur läsekretsen med kunskaper om just detta ger sig till känna. Gör
gärna det!

För övrigt arbetar jag som rektor vid Sundbybergs Folkhögskola.
Skolan har en humanistisk och skapande profil, med bland annat
en Skrivarlinje och en Sång- och Teaterlinje. Jag hinner också
med att undervisa några få timmar i veckan. Den ursprungliga
professionen är ju lärarens, och min 80-poängsuppsats i litteratur
(för Björn Julén, tidigare ordförande i Sällskapet) fick namnet
"Gunnar Björlings 50-talslyrik". Den publicerades i tidskriften
Horisont.

Jag trivs med att vara nära havet, men när tillgången till hav tryter,
duger det bra med Mariefred och Mälarens stora vattenytor. Där
vid stugan på berget umgås jag gärna med barnen Tove och Erik
med sina familjer. Ja, så går det till på sommaren, men när hösten
nalkas är det trevligt att åter tänka på Karin Boye Sällskapet och
på alla de seminarier och diktuppläsningar som styrelsen arbetar
hårt med att förbereda.

Åke Sandahl



Britta Hedengran
mötesskreterare

Jag heter Britta Hedengran och jag
har varit medlem i Karin Boye
Sällskapet ända sedan det bildades en
regnig torsdagskväll 1983 i Huddinge
bibliotek genom att Erik Lindholm
tände två ljus i den nedsläckta lokalen
och läste Karin Boye-strofen:

”Nu ropar natten högt i nöd
av okänd ångest full
Nu tänder jag här två raka ljus
 för eviga mörkers skull.”

Vid årsmötet 2002 invaldes jag i styrelsen där jag åtog mig uppdraget
att vara mötessekreterare då jag har mångårig vana att skriva
protokoll efter över 20 år som huvudskyddsombud vid Stockholms
universitet. Sedan ett år tillbaka är jag pensionerad från min tjänst
där som forskningsingenjör.

Jag är en typisk föreningsmänniska som verkat bland annat inom
Hem- och Skola-rörelsen och fackföreningsrörelsen och prövat på
alla olika styrelseuppdrag.

Mitt stora intresse för trädgårdsväxter har gjort att jag även är medlem
i Sällskapet Blomstervännerna. I dess styrelse började jag också som
sekreterare och blev efter ett år utsedd till kassör. Men eftersom
man inte lyckas få någon att ställa upp som sekreterare fungerar jag
även som den ”vakanta sekreteraren”.



Övriga program

Karin Boye Sällskapet arrangerar ett stort program i Kulturhuset i
Ytterjärna, lördagen den 24 april 2004. Medverkar gör Anna-Britt
Piuva, Ingrid Malm, Hans Mehlin, tonsättaren Gunnar Edander och
Barbro Gustafsson Rosenqvist. Medarrangör är ABF i Södertälje.
Mer om detta i nästa meddelande.

Hans Mehlin visar bildspel i Hässelby SPF tisdagen den 11 november
2003.

Erik Mesterton 100 år

Introduktören, översättaren och kritikern Erik Mesterton, Göteborg,
har fyllt 100 år. Tillsammans med Karin Boye översatte han T S
Eliots ”The Waste Land” 1932. ”Han är något av en doldis i 1900-
talets svenska litteraturhistoria, men ett av litteraturvärldens
viktigaste namn” skriver DN.

Eftersom jag är mycket intresserad av Karin Boyes författarskap är
jag tacksam för att få vara med i Karin Boye Sällskapets styrelse
och kommer därför att göra mitt bästa som mötessekreterare och
som medhjälpare i arkivgruppen.

Britta Hedengran


