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BESKRIVNING

Karin Boye föddes i Göteborg år 1900; när hon var 9 år flyttade familjen till Stockholm. Även om hon var
en särling trivdes Karin Boye bra med skolan och beslöt sig för att bli lärarinna, efter studentexamen 1920
gick hon igenom Folkskoleseminariet i Stockholm ? därefter studerade hon vidare några år i Uppsala. Hon
blev senare både lärarinna och journalist. Som lyriker debuterade hon 1922 med diktsamlingen Moln;
hennes prosaproduktion daterar sig huvudsakligen till 30-talet.När Karin Boye 1941 gick bort lämnade
hon bakom sig en rik och intressant produktion. Hennes diktning var en ständig personlighetskamp, kanske
finast utkristalliserad i lyriken samt i den självbiografiska romanen Kris och tidsromanen Kallocain, ett
betydande verk inom svensk prosakonst. Redan med debutsamlingen Moln framstod hon som en fin och
äkta lyriker, och sedan går linjen över ännu ett par ungdomsdiktsamlingar till För trädets skull och De sju
dödssynderna, där hennes lyrik nått en ny och intressant fulländning. Förutom de redan nämnda
prosaalstren märks prisromanen Astarte och ett äktenskapsromanerna För lite och Merit vaknar, samt två
novellsamlingar.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Astarte | Article about Astarte by The Free Dictionary

Astarte acuticostata. Astarte arctica. Astarte bennetti. Astarte borealis. Astarte castanea. Astarte compacta.
Astarte crebricostata. Astarte crenata. Astarte elliptica

Astarte av Karin Boye - LitteraturMagazinet

Pris: 60 kr. pocket, 2016. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Astarte av Karin Boye (ISBN
9789188275028) hos Adlibris. Fraktfritt över 169 kr Alltid bra priser ...

Astarte - Karin Boye - Pocket | Bokus

Vadstena sjöskautkår innehade en R10:a vid namn ASTARTE. Vi seglade henne på 50 talet på Vättern.
Hon var då försedd med Bermuda rigg och upplevdes som mycket ...
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https://www.bo-fi.club/?p=ASTARTE&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=ASTARTE&ln=se
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