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Den 26 oktober år 1900 föddes diktaren Karin Boye. Albumet VAPENLÖS är en musikalisk hyllning till 
en tidlöst drabbande, modig och passionerad poet. Som en födelsedagspresent 120 år senare, släpps 
jubileumsalbumet med ett urval av Boyes dikter, tonsatta av Camilla Åström & Petra Haraldson.
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Producerad med stöd av DalaPop och Längmanska kulturfonden.

www.karinboyevapenlos.se

Möt Karin Boye och hennes diktning i nya innerliga och pricksäk-
ra musikaliska tolkningar av Camilla Åström & Petra Haraldson. 
Sedan 2014 har duon följt i Karin Boyes fotspår och tonsatt ett 
personligt urval dikter med en stark ådra av både vemod och mod. 
Musiken förstärker och tillför nya och överraskande dimensioner 
till dikternas redan kraftfulla uttryck. På albumet medverkar också 
fem gästmusiker som ytterligare förhöjer gestaltningen av Boyes 
ord. Genremässigt rör sig Vapenlös sömlöst mellan olika genrer 
med influenser från visa, världsmusik, pop och konstmusik.
 Karin Boye berör. Hennes poesi känns märkligt aktuell och an-
gelägen i vår tid och har alltid en starkt och djupt klingande egen 
ton. I dikter om stjärnor och träd, förundran, rädslor, passion och 
längtan har generation efter generation av läsare hittat hem i 
tröst, trots, hopp och mod. Camilla Åström är musiker och musik-
skapare bosatt i Göteborg, uppvuxen i Sörmland med norrländska 
rötter. Man kan höra henne i bl a Kaja, Midvintervaka och Camilla 
Åström & Kompanjonerna. Petra Haraldson är musiker och låtskri-
vare från Malmö, numera ö-bo i Göteborgs södra skärgård. Hon har 
släppt flera album med Petra Haraldson trio, och medverkar i flera 
andra projekt, bl a Matilda Magnussons Björn Alfzelius-tolkningar.

MEDVERKANDE
Petra Haraldson - sång, piano, komposition
Camilla Åström - sång, dragspel, komposition, piano på Kvällstilla
Sofia Högstadius- fiol, altfiol
Anna Malmström - klarinett, basklarinett
Maria Skanselid - cello
Johan Bengtsson - kontrabas
Malin Almgren - trumset
Pedro Ferreira - kör på Lär dig tiga
 
Inspelning: Pedro Ferreira, Spinroad Recording Studios,
nov-18 till feb-19. Studio Epidemin i maj-20.
Mixning: Gustav Davidsson, Studio Glasfågeln, april/maj 2020.
Mastering: Johannes Lundberg, Studio Epidemin, maj 2020.
Foto: Peter Lloyd och Daniel Wirgård.
Artwork: Sofia Sjögren.
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