Lyrik i låda – en hel ask med Karin Boye i Novellix
kommande släpp
Lagom till det att knopparna brister, släpper Novellix en ask med fyra små volymer med texter av Karin
Boye. Två av dem är noveller, medan två av dem innehåller dikter. Urvalet till de två diktvolymerna har
gjorts i samarbete med Karin Boye Sällskapet.
– Detta är första gången vi ger ut lyrik, säger Erika Palmquist, förläggare på Novellix. Vi har funderat på att
göra det länge, men inte riktigt hittat rätt förutsättningar.
Lyriken som litterär genre har på sistone fått lite extra uppmärksamhet. På landets, eller kanske (väst-)världens,
kulturredaktioner har man riktat strålkastarljuset mot såväl Louise Glück, 2021 års Nobelpristagare i litteratur,
som den amerikanske poeten och aktivisten Amanda Gorman, som blev världskänd över en natt tack vare sin
bejublade uppläsning på den amerikanska presidentinstallationen.
– Jag upplever att Karin Boye har en ständig aktualitet, hennes dikter återpubliceras med jämna mellanrum, de
tonsätts på nytt, och till hennes krets av trogna läsare tillförs nya skaror, generation efter generation, menar
Erika Palmquist och fortsätter: Det är inte konstigt alls, eftersom hon både i sin diktning och prosa fortfarande
berör aktuella teman. Relationsproblem, komplicerade förhållanden till sina föräldrar och svärföräldrar, till sina
ex, till sin omgivning. Hög igenkänning, faktiskt.
Urvalet till de två diktvolymerna har gjorts i samarbete med Karin Boye Sällskapet.
– Det var en sann fröjd. Jag fick dikter passionerat reciterade för mig där vi satt på virussäkert avstånd från
varandra och diskuterade vilka av Boyes samlade dikter vi skulle ge ut.
Resultatet blev en liten, trettiotvåsidig volym med några av hennes mest älskade dikter, som berör kärleken, men
också om hur det är att vara människa, samt en lika stor (liten) där Karin Boyes typiska symboler står i fokus:
Här möter vi naturens växtkraft och dras med i den ständiga rörelsen framåt. Och här växer träden, ömsom
lugnt och stilla, ömsom pinade och krökta.
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