Karin Boye Sällskapet
Meddelanden
Nr 1, 2003

Karin Boye Sällskapets medlemmar kallas till

Årsmöte
lördagen den 29 mars kl 13.00
i
Svenska Akademiens ljusgård
Adress:Källargränd 4
Börshusets kortsida mellan Stortorget och Slottsbacken.
För att kunna planera förtäring och guidning i Nobelmuseet, ber vi
att ni föranmäler er via email till Hans@nem.nobel.se eller via
Britta Hedengrans telefonsvarare 08-7113873.

Program:
13.00 - 13.30
13.30 - 13.50

14.00 - 14.30
14.30 - 15.30

Årsmöte
Rune Tideholm kommenterar Paulina
Helgesons utgåva av Karin Boyes brev,
”Ett verkligt jordiskt liv”.
Kaffe och smörgås
Guidning i Nobelmuseet

Dagordning för årsmötet:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Mötets öppnande.
Godkännande av årsmötets utlysning.
Godkännande av årsmötets dagordning.
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare.
Val av två justeringsmän.
Verksamhetsberättelse.
Ekonomisk berättelse.
Revisionsberättelse.
Beslut om ansvarsfrihet.
Beslut om disposition av överskott / underskott från det
gångna verksamhetsåret.
Fastställande av medlemsavgift för nästkommande
verksamhetsår.
Val av ordförande för sällskapet under det kommande
verksamhetsåret.
Val av övriga styrelseledamöter för det kommande
verksamhetsåret.
Val av två revisorer.
Val av valberedning (två ledamöter).
Förslag till stadgeändringar.
Övriga frågor.
Mötets avslutande.

Verksamhetsberättelse 2002
Styrelsens arbete
Styrelsen har under 2002 bestått av Barbro Abrahamsson, Britta
Hedengran, Emil Lundahl, Ingrid Malm, May Mehlin, Hans
Mehlin, Anna Britt Piuva, Carl-Gustav Plogfeldt, och Rune
Tideholm. Styrelsen har haft 8 styrelsemöten (4/4, 16/5, 16/8,
19/9, 24/10, 28/11, 16/1 och 6/2) samt 2 utskicksmöten. Två
meddelanden har skickats ut till medlemmarna.
Donationer och inköp
Anna Britt Piuva har skänkt ett antal böcker med anknytning till
Karin Boye.
Ett flertal böcker med lyrik och prosa av Karin Boye har köpts in
till Karin Boye-rummet för att göra boksamlingen mer komplett.
Arkivet
Arkivgruppen har påbörjat en genomgång av sällskapets
arkivmaterial. Susanne Lisäter är till stor hjälp med arbetet.
Programverksamhet
Den 4 maj 2002 höll Sällskapet ett uppskattat program på
Hanaholmen utanför Helsingfors. Med på denna resa var Emil
Lundahl, May Mehlin, Hans Mehlin, Rune Tideholm, Anna Britt
Piuva samt Björn Julén och Lena Granhagen.
Hans Mehlin visade bildspel i Aspudden den 26 september.
Karin Boye-rummet har som vanligt visats av Ingrid Malm vid ett
flertal tillfällen.

Ännu en gång skulle vi vilja påminna om vårt Karin Boye-rum i
Huddinge Kommunalhus. Varför inte samla en liten grupp på
10-12 personer till en annorlunda kulturträff. Vid varje tillfälle
berättas det om Karin Boyes liv och författarskap. Det ges tillfälle
till frågor och diskussion. Är det 10 personer - ett antal som är
lämpligt för utrymmet - är priset 200 kr som går direkt till
Sällskapets verksamhet. Kontakta Ingrid Malm på 08-7116698.
En arbetsgrupp har inrättats för att hålla i programverksamheten
framöver.
Utgivning
Minnesbok nr 10 är färdigställd och skickad till tryckeriet.
Sättningsarbetet gjordes av styrelsen vilket drastiskt reducerade
tryckningskostnaderna.
Ekonomi
Beträffande ekonomi hänvisas till separat balans och
resultaträkning.
Förändringar i styrelsen
May Mehlins sjukdom under våren och bortgång den 8 september
2002 innebar en stor förlust för styrelsen. Vi minns henne med
stor sorg och saknad.
Emil Lundahl flyttade i augusti till Göteborg och har inte kunnat
delta under styrelsemötena under hösten.
Slutord
Ordföranden summerar, med risk för att bli personlig, att det
gångna året har varit ett tungt och arbetsamt år där de egna målen

och tidsplanerna för arbetet med Karin Boye Sällskapet inte har
kunnat hållas. Ordföranden ber att varmt få tacka styrelsemedlemmarna för deras förståelse och för arbetet under
verksamhetsåret.

Karin Boyes Pris 2002
Karin Boyes Pris 2002
tilldelades Camilla
Hammarström.
Motiveringen var
“I sin poesi förenar Camilla
Hammarström språkligt
experimenterande med ett
ställningstagande för det
förbisedda och
utanförstående, hon strävar
efter att befria språket från
dess klichéer. I sin biografi
om Karin Boye tränger hon
bakom mytbilden av
författaren och lyfter fram
henne som en medveten
idédebattör, skapande
konstnär och medmänniska”. Camilla Hammarström är poet, född
1964 och bosatt i Stockholm. Hon är för närvarande redaktör för
tidsskriften Lyrikvännen.
Camilla Hammarström har gett ut följande titlar:
2000 Rörelser
Diktsamling
1998 Jag känner igen dig
”
1997 Karin Boye
Biografi
1992 Resning
Diktsamling
1990 Ur överföringen
”
Juryn utgjordes av Karin Fahller (sammankallande), Arne
Ekstrand, Erika Hjalmarsson och Anna Britt Piuva (Karin Boye
Sällskapet).

Karin Boyes liv och diktning X
Minnesskrift nr 10 håller på att tryckas.
Den innehåller bl a följande:
Moa Boye Carlsson berättar om sin
farmor, Signe Boye.
Jan-Erik Björk ger en levnadsbeskrivning av sin far, Leif Björk, arbetskamrat och make till Karin Boye.
Ylva Eggehorn, Karin Boyestipendiat
2001, tolkar Karin Boyes poesi.
Anne Marie Blom skriver om Ebba
Lindqvist och Karin Boye. Sonja Johnson kompletterar bilden.
Åke Sandahl skriver om visgruppen Margaritas vänner och
analyserar ryska tolkningar av Karin Boyes poesi.
Birgitta Kärnbo berättar om hur hon blev inspirerad av Karin
Boyes dikt ”En målares önskan”.
Tidigare publicerat material som ingår i denna minnesbok:
Harry Martinson: Karaktären Karin Boye.
Ingeborg Abramson: Karin Boye.
Barbro Gustafsson Rosenqvist: Karin Boyes kvinnosyn.
Tidningsartiklar vid 100-årsminnet av Karin Boyes födelse:
Barbro Gustavsson Rosenqvist: Möte med en diktare och ett
författarskap.
Marie Silkeberg: Viljan till liv har gjort mig seende.
Gunnar Fredriksson: Även unga män läste Karin Boyes poesi.

Kommande program
Skansen
De litterära matinéerna på Skansen, arrangerade av DELS (De
Litterära Sällskapens Sammarbetsnämnd) startar igen och först ut
är Karin Boye Sällskapet. Den 9 mars kl 13.00-15.00 kan ni i
Sollidens festvåning lyssna på föredrag kring “Karin Boye idégivare och förnyare”:
Moa Boye Carlsson: Om Signe Boye, Karin Boyes mor.
Ingrid Malm: Litterära röster om Karin Boye.
Camilla Hammarström: Karin Boye som föregångare.
Anna Britt Piuva: Essayisten och kritikern Karin Boye.
Margaritas vänner framför sina tonsättningar.
Kungliga Biblioteket
Kungliga Biblioteket kommer att anordna en stor utställning om
de Litterära Sällskapen mellan den 25 april och 22 maj. Under
denna tid deltar Karin Boye Sällskapet med utställningsmaterial
och förhoppningsvis även med programverksamhet.

Övriga program
Karin Boye Sällskapets lilla utställning kommer att vara på
Culturen i Västerås vecka 13 och 14 i samband med ett program
om Karin Boye den 3-6 april.
Hans Mehlin visar bildspel i Essinge församling den 20 mars och i
Brf Mälarblick, Masmo, den 27 mars.

