
emigrerade till USA och blev 
poet och medborgarrättskämpe 
– nu ska hennes tonsatta dikter på turné i USA

Poeten och aktivisten Signe Aurell emigrerade till
USA runt förra sekelskiftet. Diktsamlingen Irrbloss
gav hon ut på svenska i USA 1919. 
Över 100 år senare blev hennes dikter tonsatta -
och nu också översatta till engelska. Maja Heurling
och Ola Sandström har turnerat i tre år med
föreställningen Signe Aurell - Irrbloss. Intresset är
stort för projektet både i Sverige och i USA. I
september kommer fyra av sångerna ut på
engelska och i oktober åker duon på USA-turné i
svenskbygderna i Minnesota, Wisconsin och Illinois.

– När jag fick de här dikterna för sju år sedan var det som att få en skatt i händerna. Signe
Aurell förtjänar en plats inom svensk lyrik. Det känns fantastiskt att få resa i Signes fotspår
och få besöka hennes gamla hemstad Minneapolis, säger Maja Heurling.

– Vi märkte när vi spelade in att de här sångerna blir helt andra på engelska, de
amerikanska musiktraditionerna letar sig in i musiken automatiskt. Det blir en
sammansmältning av två kulturer som är häftig, säger Ola Sandström.

– Signes dikter är otroligt ordrika på svenska. Det har varit en spännande och lärorik resa
att vara med om översättandet av texterna och att sedan lära in dem på engelska,
fortsätter Maja Heurling. - Det har krävt en del envishet, men framförallt moroten att detta
ska bli av!

Den andra september släpps första singeln från EP:n, Josef Hillström. Det är en hyllning till
emigranten och protestsångaren Joe Hill, som blev avrättad i Utah 1915, oskyldigt dömd för
mord. Det är en bluegrass-doftande kampsång för frihet och rättvisa. Signe Aurell har själv
berättat om hur hon vakade med sina fackföreningskamrater inför avrättningen, och hur de
kämpade för Joe Hills frigivning.
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Maja Heurling är viskompositör och artist med flera egna album i bagaget. Hon har också skrivit sånger utifrån Moa Martinsons liv
och verk i projektet Påtår hos Moa Martinson. Ola Sandström är tonsättare och musiker och har tidigare gjort sig känd för sin
kritikerrosade skiva Eldklotter, med tonsättningar av Tomas Tranströmers dikter. Deras gemensamma album Irrbloss - tonsatta
dikter av Signe Aurell fick stor uppmärksamhet när det kom 2019 och blev bland annat nominerat till Manifestpris. 

Signe Aurell föddes i Gryts socken i Skåne 1889. Vid 24 års ålder flyttade hon ensam till Minnesota i USA. Hon engagerade sig för
arbetares och kvinnors rättigheter i Industrial Workers of the World och publicerades i många svenskspråkiga tidskrifter i USA. 
1919 gav hon ut diktsamlingen Irrbloss på svenska medan hon fortfarande bodde i Minneapolis. Hon var aktiv i kampen för
frigivandet av Joe Hill och skrev flera dikter tillägnade honom. Hon återvände till Sverige 1920 och dog nära sitt barndomshem 1975.

Maja Heurling har översatt dikterna tillsammans med Anne-Charlotte Harvey, professor Emeritus på San Diego University i
Kalifornien och Marcus Cederström, PhD på University of Wisconsin i Madison. 
Med på turnén är även Livet Nord på violinquinton och Nathan Gibson på kontrabas.
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Sagt om projektet:
“Helt underbara sånger. Att de här dikterna når oss på så långt avstånd i tiden gör mig alldeles matt.” 

- Göran Greider
 

“Jordnära och storslaget” 
- Sydsvenskan

 

“Skickligt tonsatt” 
- Falukuriren

 

“Musikaliska tolkningar som samspelar fullständigt med texterna…Det är musik som skimrar av ljus.” 
- Smålandsposten

 

“Obegripligt att Aurell inte blivit mer uppmärksammad här hemma.” 
- TT

Turnéplan
1 oktober   Konsert, Minneapolis, Minnesota
3 oktober  Workshop, Madison, Wisconsin

4 oktober  Konsert och workshop, Madison, Wisconsin
5 oktober   Workshop, Madison, Wisconsin

6 oktober  Konsert och workshop, Rock Island, Illinois
8 oktober  Konsert, Chicago, Illinois

För mer fördjupning, lyssna på Snedtänkt med Kalle Lind om Signe Aurell, från den 18 augusti.
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