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Lockas av Boyes mörker
l Sofie Livebrant tonsatte Karin Boyes dikter redan som 9-åring

”Jag vill nu som
vuxen gå ner i dikterna – som att gå
ner i vattnet och se
att jag kan simma
och bottna och uppleva att det inte är så
farligt.”

Som nioåring skrev Sofie
Livebrant musik till Boyes dikter. 30 år senare
tog hon sig an poeten
igen.
– Karin Boye har dragit
mig hit till Huddinge.
Hon har med sig boken som startade allt. Den är tummad, sliten
och doftar nostalgi.
– Min mamma fick den av sin
pappa, han dog samma år som jag
föddes. Och när jag var nio år såg
jag boken i hyllan. Det var Karin
Boyes dikter.
För Sofie Livebrant är poeten
Karin Boye någon hon nämner vid
förnamn. Karin Boye var den som
skapade musik i nioåringens sinne.
– Jag började direkt tonsätta
hennes dikter. Jag fattade dem
inte, men jag drogs till mörkret i
dem, och till de stora svulstiga orden.
glömska. Den
återvände till bokhyllan, där den
stod och samlade damm i 30 år.
Under tiden fortsatte Sofie Livebrant med musik, hon skrev låtar
och var pianist till framför allt Sofia Karlsson.
Så dog en vän. Lusten att skapa
egna låtar försvann.
– Jag gjorde mer distanserade

sofie livebrant

vit musik till sju dikter. Så funkar
det för mig, det kreativa kommer
till mig och det är så kraftfullt. Jag
försökte dämpa det och leva ett
mer vanligt liv.
nya
skivan blir i Huddinge är ingen
slump. Karin Boyes familj flyttade
ju hit när hon var nio år och bodde
här i flera år.
– Mina Karin-tonsättningar är
mer pop, även om mörkret i dikterna finns kvar. Men jag vill nu
som vuxen gå ner i dikterna – som
att gå ner i vattnet och se att jag
kan simma och bottna och uppleva att det inte är så farligt.
På lördag klockan 18 är spelningen på Fullersta gård.

Att releasekonserten med

Men boken föll i

På lördag spelar Sofie Livebrant sina Karin Boye-tonsättningar på Fullersta gård.

arbeten, jag tog ett steg bort från
mig själv och skrev i stället teatermusik och körverk som inte låg så
nära mig själv.
Först när Sofie Livebrants dotter
föddes för tio år sedan tog hon ett
steg närmre sig själv igen.

– Jag kunde inte springa längre
och då förstod jag att jag måste ta
mig an musiken. Mitt barn tvingade mig att se mig själv.
Förra skivan tolkade Emily
Dickinsons dikter. Nästa projekt
kom till henne i Florens, när hon
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på grund av språkförbistringar
lyckats få håret avklippt och vänner började kommentera att hon
var lik den där vars bok väckt
hennes lust till musik. Karin Boye
var åter i hennes liv.
– På en halvtimme hade jag skri-
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