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Ordförande har ordet 

 
Höstterminen har startat och Karin Boye sällskapets arbete har kommit i gång. 

Vi startade med en ”kick off” genom att åka till Uppsala för att följa Karin Boye i hennes 

studie spår. 

En lördag i augusti for fem personer i väg på en mycket lyckad utflykt.  

Karin Boyes träd som planterades 1985 utanför Carolina Redeviva skulle besökas men tyvärr 

vad vi kunde se har trädet dött. Nu pågår en process att undersöka vad som hänt med trädet 

och om det finns en möjlighet att plantera ett nytt. 

Vi inbjuder alla som har kunskap om Karin Boyes tid i Uppsala att höra av sig till oss. Vårt 

mål är att arbeta fram en guidad tur i Karin Boyes fotspår i Uppsala. 

Vi ser också fram emot att Huddinge kommun nu startar sitt arbete att utveckla ännu ett rum 

på Fullersta gård i Karin Boyes anda. En permanent utställning av foton från Karin Boyes liv 

kommer att invigas under våren 2015. Hundrafemton år efter Karin Boyes födelse. 

Under hösten 2014 kommer Sällskapet att ha ett samarbete med Huddinge huvudbibliotek 

med två seminarier där vi presenterar Karin Boye under rubrikerna i Sällskap med Karin Boye 

och Klädd i resdräkt. 
.     Margareta Hedström 

 

Utflykt till Uppsala i Karin Boyes fotspår den 24 augusti 2014 

Karin Boyes träd   

Ulf Boye läste 1985 dikten “Trädet under Jorden” när Karin Boyes träd planterades 

Det växer ett träd under jorden; 

en hägring förföljer mig, 

en sång av levande glas, av brinnande silver. 

Som mörker för ljus 

måste all tyngd smälta, 

där bara en droppe faller av sången ur löven. 

 

En ångest förföljer mig. 

Den sipprar ur jorden. 

Där våndas ett träd i tunga lager av jord. 

Å vind! Solljus! 

Känn den våndan: 

löften om doft av paradisunder. 

 

Var vandrar ni, fötter, som trampar 

så mjukt eller hårt, 

att skorpan remnar och ger sitt byte ifrån sig? 

För trädets skull, förbarma er! 

För trädets skull, förbarma er! 

För trädets skull kallar jag er ur de fyra väderstrecken! 

 

Eller måste vi vänta en gud  -  och vilken?              Karin Boye 
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Carolina Rediviva biblioteket 

Gustav ll Adolf grundade universitetsbiblioteket 1620 och överlämnade en samling böcker 

som fanns på Gråmunkeholmen i Stockholm till Uppsala. Stora delar av bibliotekets äldsta 

samlingar består av donationer och krigsbyten. I dag besöker mer än 5000 personer 

biblioteket dagligen, på olika sätt, ett bibliotek där Karin Boye satt och studerade på 1920 

talet. 

Karin Boye-biblioteket  

I en vänbok till Margareta Fahlgren finns att läsa ett bidrag av Kerstin Mikelsson med 

rubriken ”Karin Boye-biblioteket”  

Den 24 september 2004 invigdes Karin Boye-biblioteket i Uppsala. Biblioteket ligger i 

Engelska parken och är en del av Uppsala universitets humanistiska centrum. 

Namnet på biblioteket föregicks av intensiva diskussioner. De institutioner som gick samman 

hade bibliotek med namn från kända män som funnits i Uppsala, Ångström med flera 

Nu ville man ha ett namn från en kvinna som varit aktiv i staden. Till slut beslutade 

byggprojektets styrgrupp efter en tävling att bibliotekets namn skulle bli Karin Boye. Man 

utgick från att hon var en känd lyriker, romanförfattarinna och kulturpolitisk skribent och att 

hon var inskriven på Göteborgs nation i Uppsala från 1921. Karin Boye studerade grekiska, 

nordiska språk och litteraturhistoria i Uppsala. 

Karin Boyes bibliotek är uppdelat på fyra våningar. Det översta planet rymmer arkeologi, 

klassiska språk, kulturantropologi och etnologi. Nästa våning har ämnena teologi, filosofi och 

estetik. På entreplanet finner man ämnena historia, musikvetenskap, konstvetenskap och idé- 

och lärdomshistoria. 

Språkvetenskap, litteraturvetenskap, sociologi och genusvetenskap finns på sutterängplanet. 

Biblioteket är byggt så att man kan använda compactusanläggning och på så sätt får man plats 

med 5300 hyllmeter i bibliotek och magasin. Bibliotekets sammanlagda yta är 3000 

kvadratmeter och det ryms i dag totalt 12 000 meter böcker och tidskrifter. 

Biblioteket ligger i huskroppens mitt för att studenter och personal lätt ska komma dit. I och 

med nya pedagogiska former (som exempel problembaserat lärande) behöver studenterna lätt 

nå litteratur och tidskrifter. I biblioteket finns tre lässalar med fyrtiosex arbetsplatser. 

Studenternas arbetsplatser finns förövrigt över hela campusområdet. Biblioteket fungerar i 

dag som ett nav för både undervisning och forskning. 

Margareta Hedström 
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Ihreska gården 
I brev skrev Karin Boye ”Och i höst? Uppsala!”. Hon var mycket förväntansfull. Hon såg 

fram emot intellektuella äventyr och största gemenskap med kamrater, manliga såväl som 

kvinnliga. 

I Uppsala tog hon långa promenader. Blåsten erinrade om västkusten och havet. I den 

självbiografiska uppsatsen ”Studentska på 20-talet” har hon skildrat sitt liv i Uppsala. 

Karin Boyes första bostad i Uppsala hösten 1921 låg i det klassiska kvarteret intill Carolina 

Rediviva – den s k. Ihreska gården, Övre Slottsgatan 4. I detta annex till Geijersgården hade 

tidigare Bo Bergman bott som student och här växte det träd som skulle ge henne inspiration 

till många dikter. 

Järnbrogatan 2 (Nuvarande Olofsgatan) var Karin Boyes adress i februari 1922, när den 

mäktige K.O. Bonnier i ett brev meddelade att hennes debutsamling Moln skulle publiceras. 

Det måste ha varit en lycklig studentska som i sitt enkla vindsrum kunde läsa följande rader: 

”Jag har läst Edra dikter med stort intresse och tycker att ni har någonting att säga”. 

Huset på Järnbrogatan 2 den sk. Edlingska gården kallades på Karin Boyes tid skämtsamt för 

kvinnliga intelligenscentralen på grund av de många framstående studentskor som bott där. 

Senare kom rummen att bebos av manliga studenter och de enkla rummen på vinden är 

numera forskningslägenheter som tillhör universitetet. 

Barbro Abrahamsson och Lars Camehagen 

Universitetshuset 

Riksdagen hade anslagit pengar och kung Oskar den ll startade byggarbetet 1879. Åtta år 

senare invigdes huset som var ritat av Herman Holmgren. I huset finns en rad lärosalar. 

Karins fritid i Uppsala 

Under sina år i Uppsala studerade Karin Boye grekiska, följt av nordiska språk och 

litteraturhistoria. Men åren i Uppsala bestod inte enbart av studier, det fanns också tid för 

föreningsliv, promenader och kafébesök. 

Ofvandahls var ett kafé som fanns redan under Karins tid och som fortfarande är i bruk. 

Namnet kommer från Ofvandahls by i Stora Tuna socken i Dalarna, där grundaren Erik 

Andersson föddes 1848 (han tog sedermera namnet Ofvandahl). På Ofvandahls hemsida kan 

man bl.a. läsa följande: ”Alltsedan 1800-talet har vi funnits i den lokalen ni finner oss i än 

idag, och här har Hjalmar Bergman och Karin Boye druckit sitt kaffe och Gustaf Fröding, 

Prins Eugen och Gunnar Wennerberg har funderat på livet sittande i våra plyschklädda 

soffor.” 

Göteborgs nation blev den nation som Karin Boye valde att tillhöra. Hon var ju var född i 

Göteborg och Göteborgs nation ansågs dessutom vara liberal i fråga om synen på 

studentskorna, som vid denna tid ännu inte var helt accepterade trots att det gått 50 år sedan 

den första studentskan. Många ansåg att studentskorna inte hörde hemma vid akademien, de 

”saknade sinne för vetenskap”. Karins första studieår inföll dock under en brytningstid, då 

kvinnliga studenter mer och mer kom att synas i nationslivet, även som självständiga 

medlemmar. 
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Göteborgs Nation låg vid denna tid i ett gammalt hus i korsningen av Drottninggatan 7 och 

Trädgårdsgatan 4. Huset revs på 1960-talet och ett nytt nationshus uppfördes på S:t Larsgatan 

7, på samma plats där det första nationshuset låg. Av det huset där Karin hade ”sin” nation 

finns inget kvar och det har ersatts av en modern byggnad. 

Estetiska föreningen var en av de föreningar i vilka Karin var aktiv 

under sin studietid i Uppsala. Estetiska föreningen brukade träffas 

på Gillet, som var ett känt hotell med restaurang vid Fyristorg. 

Byggnaden uppfördes 1712 och fungerade först som hospital för 

fattiga och sjuka. Från 1811, då fastigheten köptes av föreningen 

Uppsala Gille, fanns restaurang i huset, och mellan 1910 och 1973 

även hotell. När restaurangen lades ned 1973 räddade en stark 

opinion huset från rivning och det har sedan dess innehållit bl.a. 

konsthall och klädesaffär. 

Poets’ Corner spelade en viktig roll för Karin under studenttiden. Vid en av Estetiska 

föreningens sammankomster på Gillet kom tre etablerade poeter, Karin Boye, Einar Malm 

och Nils Svanberg, att sitta vid samma bord, därav namnet Poets’ Corner. Fler poeter anslöt 

sig, nämligen Carl Vilhelm Jacobowski, Bror Bernhard, Allan Sjöding, Brita Benedicks och 

Barbro Linder. 

Adresser: 

Konditoriet ”Ofvandahls”, Sysslomansgatan 5 i Uppsala 

Göteborgs Nation, Drottninggatan 7 i Uppsala 

Trädgårdsgatan 4 (numera S:t Larsgatan 7) 

Poets’ Corner i f.d. Hotell Gillet, Fyristorg 

     Yvonne Philipsson 

 

 

Bokgåva till Karin Boye Sällskapet 
”Livsdröm Akvarell och dikt” av Gunnel Arvidsson 

”Dikt och akvarell arbetar för sig inom mig. Det är efteråt jag ser hur de talar med varandra. 

Liv som törst, liv som tröst. Där finns en sanning jag känt”.  

Så skriver Gunnel Arvidsson om sin bok Livsdröm Akvarell och dikt, en samling korta dikter 

med tillhörande akvareller. Vi tackar Gunnel Arvidsson för detta utsökta lyrikhäfte, där 

särskilt följande dikt känns som en hälsning till Karin Boye. Boken Livsdröm kan beställas 

från tel. 0733-015595. 



 

 sida 6 

 

I hjärtat är kronan  

med starka grenar 

många små tjocka blad 

feta av saft. 

Stammen är pelaren 

som går genom människan 

av flytande olja 

av rinnande ljus. 

Ur det tätaste kornet 

de fina trålar strila, 

blev rötter. 

Den tillhörande bilden med sin djupa gröna färg påminner oss också om Karins Boyes 

beskrivning av människans och allt levandes växtkraft – det som hon i Kallocain benämner 

”det gröna djupet”. 

Även Karin Boye målade som bekant akvareller – en annan intressant beröringspunkt. Hennes 

bild av daggkåpan t.ex. skildras med ordens hjälp i dikten Önskan (ur Gömda Land). 

Så är den vida världen 

ett daggkåpeblad 

och ini skålen vilar 

en vattendroppe klar. 

Den enda stilla droppen 

är livets ögonsten. 

Ack gör mig ren! 

 

 

Barbro Abahamsson 
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Karin Boye-kvällen på Stora Essingen 

Biblioteket på Stora Essingen har en vänförening som ordnar litterära aftnar och föredrag ett 

par gånger per termin. Den 22 september var Karin Boye Sällskapet inbjudna att prata om 

”Karin Boye – lyriker, prosaist och samhällsdebattör”. Så löd titeln på den litterära kvällen 

som var ett samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan. 

Det var en blåsig höstkväll då vi, Margareta, Barbro och Yvonne, letade oss fram till en mörk 

skolgård för att hitta biblioteket. Stora Essingens bibliotek är en del av Stockholms 

stadsbibliotek och ger service åt både allmänheten och skolelever på Stora Essingen. I 

skolbyggnaden finns Essingeskolan och Lycée Français Saint-Louis, som är en franskspråkig 

internationell skola med undervisning enligt franska skolsystemet. Den franskspråkiga skolan 

har både i grundskola och gymnasium och under läsåret 2014/2015 går drygt 600 elever på 

skolan. 

Själva bibliotekslokalen har bevarats oförändrad sedan lång tid och skulle verkligen göra skäl 

för namnet retrobibliotek. 

Det brukar komma ett tjugotal personer till vänföreningens arrangemang och så var det också 

denna kväll. Att det under dagen regnat ymnigt avskräckte inte och deltagarna lyssnade 

intresserat på vad vi hade att berätta om Karin Boye. Efter att publiken fått möjlighet att ställa 

frågor avslutades kvällen med i utlottning av utgallrade och skänkta böcker. 

     Yvonne Philipsson 

 

 

Rapport från Huddinge Hembygdsföreningens föreläsningsserie på 
Fullersta gård 
 
Huddinge hembygdsförening har under året haft en föreläsningsserie på Fullersta gård där 

inbjudna föreläsare utvecklat innebörden av ordet hembygd. Vad stod detta begrepp för då 

föreningen bildades för sjuttio år sedan, vad betyder egentligen ordet idag. 

Torsdagen den 2 oktober var Karin Boye stipendiaten Athena Farrokhzad inbjuden att läsa ur 

sin bok “Vitsvit”, där vi möter en familj, som befinner sig på främmande mark långt från 

“MARGHACHO där myntan växte längs med bäckarna om våren”, som mormodern säger. 

De olika familjemedlemmarna – mor, far, dotter, son och mormor – beskriver i korta 

pregnanta satser sin nya tillvaro. “Någon gång vill jag dö i ett land där människor kan uttala 

mitt namn” är sonens smärtsamma sätt att formulera sin hemlöshet. “Ta dig i akt för 

främlingar! Minns att du ingenting har att återvända till om de skulle bli fientliga!” varnar 

modern, som finner räddning i hemmets ständiga vardagssysslor. Detta och många fler 

slagkraftiga formuleringar fick vi höra denna kväll, som sedan under Olle Wilsons ledning 

avslutades med frågor och funderingar från en intresserad publik. 

     Barbro Abrahamsson 
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Från skriften Huddinge ungdomsklubbs medlemstidning  
Horisonts julnummer  
 

Ett stort tack till Gunnel Meichers som vårdat och delat med sig av fyra nummer av Huddigen 

ungdomsklubbs medlemsnummer “Horisont”. Medlemsbladet startades av bl.a ungdomarna 

Karin, Sven och Ulf.  

 

Under 2015 kommer Karin Boye Sällskapet att delge er via vårt medlemsblad ett antal 

berättelser ur Horisont. Inför julen 2014 har vi valt att lyfta fram en Julberättelse.  
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I samma nummer hittade jag Karin Boyes dikt  

 

Nya vägar 

 

Här går nya vägar 

Låt oss vandra fromma 

Kom låt oss söka  
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Någon ny och vacker blomma 

Kasta det vi äger                                                   

Allting nått och färdigt  

Livlöst oss tynger  

Dröm och sång och dåd ej värdigt 

 

Liv är det som väntar  

Det man ej kan veta  

Kom, låt oss glömma! 

Låt oss nytt och fagert leta. 

 

 

 Margareta Hedström 

 

Karin Boye Minnen och studier 
 
Stockholm Alb. Bonniers Boktryckeri Bonniers (1942), 239 s. 

Red: Margit Abenius och Olof Lagercrantz 

 

Författarna i bokstavsordning: Margit Abenius, Gunnar Eklöf, Olof Gjerdman, Hjal-mar 

Gullberg, Olof Lagercrantz, Ebbe LInde, Harry Martinsson, Signe Myrbäck, Olof Seger, 

Marika Stiernstedt, Victor Svanberg och Elin Wägner.  

 

 

Omslag i blått och vitt som var Karins favoritfärger samt hennes eget Exlibris. 

 

Karin Boyes mystiska bortgång i april 1941 lämnade efter sig ett oläkt sår. Det är trösterikt, 

att läsa minnesbokens 12 mästaressäer och finna någon slags försoning inför hennes ensamma 

öde. Essäerna som skrivits av nära vänner samt inflytelserika kulturpersonligheter i 1940-talets 

Sverige låter ana, att ett ogenomträngligt mörker hade tätnat omkring Boye. Vad hände egentligen 

den sista tiden hon fanns kvar i livet? Essäisternas svarta strömfåra brusar om en stark dödsdrift, 

ångest, om en bristning efter romanen "Kallocain", om ensamhet, åldrande, en krympande 

vänkrets och om hennes förintande sorg. Trots denna tendens, men med en huvudvikt på det 

litterära skapandet; finns en variation, annars vore det inte utmärkt. Karin Boye hann skriva 7 

romaner och 5 diktsamlingar mellan 1922-1940, "Bebådelse" gavs ut postumt. De beställda 

essäerna skildrar vidare personliga minnen från barndoms- och skoltiden, möten och 

sammankomster, delade upplevelser och korrespondens för, att nämna några exempel från de 

oförglömliga skriverierna. Det enda hon önskade sig var glädje skriver en av författarna och 

visst lyckades hon mycket bra även med det. Det känns välbehövligt, att bli påmind om att 

hon var en centrallyriker för hon använde sig av personliga erfarenheter i diktandet. Karin 

Boyes rika och generösa personlighet trollbinder och fascinerar fortfarande. 

 

Boken har varit slutsåld i mer än 70 år och finns för utlåning vid något enstaka bibliotek i 

Sverige. Det behövs ett nytryck av boken som utan tvekan är en ev. de allra viktigaste verken 

om Karin Boye. 

 

Armi Janhunen 
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Kommande aktiviteter 2014 
 

4 november I sällskap med Karin Boye Huddinge huvudbibliotek kl 14 00 

 
9 december Klädd i resdräkt – samtal kring Karin Boye Huddinge Huvudbibliotek kl 18 30 

 

17 november Dels i samarbete med Karin Boye Sällskapet ……….. 

 

23 november Karin Boye i fokus, med Sofie Livebrant 

 

 
           Sofie Livebrant 
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