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Karin Boye Sällskapet
Meddelanden

Nr 1, 2005

Karin Boye Sällskapets medlemmar kallas till

Årsmöte
Lördagen den 19 mars kl 13.00

på Lilla Hornsberg.

Adress: Hornsbergs strand 22, Stockholm. (T-bana: Stadshagen)

För att kunna planera förtäring ber vi att ni föranmäler er via email
till Hans.Mehlin@nobel.se, via Britta Hedengrans telefonsvarare/
fax  08-7113873 eller till Barbro Abrahamsson 08-7117733, senast
den 13 mars.
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Program:

13.00 - 13.30 Dikter av Karin Boye.
Elever från Sjödalsgymnasiet i Huddinge
sjunger under ledning av tonsättaren
Ralf Tornberg.

13.30 - 14.15 Årsmöte
14.15 - 14.45 Kaffe, the och smörgås

Dagordning för årsmötet:

  1 Mötets öppnande.
  2 Godkännande av årsmötets utlysning.
  3 Godkännande av årsmötets dagordning.
  4 Val av mötesordförande.
  5 Val av mötessekreterare.
  6 Val  av två  justeringsmän.
  7 Verksamhetsberättelse.
  8 Ekonomisk berättelse.
  9 Revisionsberättelse.
10 Beslut om ansvarsfrihet.
11 Beslut om disposition av överskott / underskott  från  det

gångna verksamhetsåret.
12 Fastställande av medlemsavgift för nästkommande

verksamhetsår.
13 Val av ordförande för sällskapet under det kommande

verksamhetsåret.
14 Val av övriga styrelseledamöter för det kommande

verksamhetsåret.
15 Val av två revisorer.
16 Val av valberedning (två ledamöter).
17 Övriga frågor.
18 Mötets avslutande.
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Verksamhetsberättelse 2004

Styrelsens arbete

Styrelsen har under 2004 bestått av Barbro Abrahamsson,  Åke
Blomqvist, Britta Hedengran (mötessekreterare), Ingrid Malm
(medlemssekreterare),  Hans Mehlin (ordförande),  Anna Britt Piuva
(vice ordförande), Carl-Gustav Plogfeldt (kassör), Åke Sandahl och
Rune Tideholm. Styrelsen har haft åtta styrelsemöten (15/4, 13/5, 2/
9, 7/10, 4/11, 22/11, 20/1 och 16/2) samt tre utskicksmöten. Tre
omfattande meddelanden har skickats ut till medlemmarna.

Donationer

Erik Lindholm har skänkt en silverplakett till ordförandeklubban.

Arkivet

Arkivgruppen har fortsatt sitt arbete med Sällskapets arkivmaterial
i Karin Boye-rummet. Susanne Lisäter har varit till stor hjälp med
arbetet även detta år.

Programverksamhet

Sällskapet höll ett mycket omfattande och omtyckt program i
Kulturhuset i Ytterjärna den 24 april 2004. Medverkade gjorde Hans
Mehlin, Barbro Gustafsson-Rosenqvist, Emil Lundahl, Ingrid Malm
och Anna Britt Piuva.

Den 8-9 december anordnade Sjödalsgymnasiet i Huddinge ett
Karin Boye program där Sällskapet deltog.

I Huddinge bibliotek den 22 januari hölls den första litterära aftonen
i en serie med författare som fått Huddinge Kommuns Karin Boye-
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pris. Först ut var Marie Silkeberg tillsammans med bildkonstnären
Angelica Harms.

Sällskapets skärmutställningar har förutom i Ytterjärna och i
Sjödalsgymnasiet varit uppställd på Södertörns Högskola den 20-
24 september där Sällskapet även hade bokbord med information.

Karin Boye-rummet har som vanligt visats av Ingrid Malm.

Hans Mehlin visade sitt bildspel på Riddersviks Gård den 23 januari
2005.

Sällskapets hemsida

Caroline Chevalier har översatt ytterligare dikter av Karin Boye till
franska. Sällskapets medlemmar är tacksamma att få ha dessa på sin
hemsida.

David McDuff har givit Sällskapet tillstånd att ha hans kompletta
översättningar av Karin Boyes dikter på engelska på Sällskapets
hemsida.

Minnesbok I som inte finns kvar i tryckt form har digitaliserats och
finns nu på hemsidan för medlemmarna.

Minnesskrift

Arbetet med minnesskrift ”Karin Boyes liv och diktning XI” har
inletts och planeras att tryckas och skickas ut under 2005-2006.

Ekonomi

Beträffande ekonomi hänvisas till separat balans- och resultaträkning.
Årets resultat följer den utsatta budgeten mycket exakt. Enligt
budgeten för 2004 räknade vi med inkomster på 32 000 kr och vi
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fick in nära 34 000 kr, framför allt beroende på en ökad försäljning
för andra året i rad. Vi räknade med utgifter på 32 000 kr och utfallet
blev drygt 33 000 kr. Resultatet budgeterades till 0 kr och det blev
en liten vinst på 660 kr.

(Av praktiska skäl kunde inte allas namnteckningar samlas in före tryckningen.
Dom kommer dock att finnas före årsmötet.)
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Intressant Karin Boye-program på
Sjödalsgymnasiet

Den 8 och 9 december 2004 gav elever vid Sjödalsgymnasiets
dramagrupper i Huddinge en föreställning kring Karin Boye under
ledning av skolans dramapedagog Tore Vennerblad och musikläraren
Hans Olsson.

Dikter, tonsatta av Ralf Tornberg och avsnitt av Kallocain vävdes
samman till en naturlig enhet som berörde och fängslade alla i
publiken.

Barbro Abrahamsson

Den åttonde och nionde december hade Sjödalsgymnasiet flera
dagföreställningar och två kvällsföreställningar om Karin Boye.

Orsaken till detta var att de två eleverna Cecelina Tornberg och Nuria
Uribe Heinämäki deltog i kurserna, praktiskt estetiska valet musik
och i kör A under vårterminen 2003 på Sjödalsgymnasiet för
musiklärare Hans Olsson. Båda eleverna var mycket begåvade och
intresserade av musik. Det kom under denna kurs till Hans Olssons
kännedom att Cecelinas pappa Ralf Tornberg hade tonsatt dikter av
Karin Boye.

Dessa framfördes både av Cecelina och Nuria under lektionstid och
vid en senare tidpunkt fick musikläraren även lyssna på en CD-skiva
som eleverna tillsammans med Ralf och Ola Bergsvik spelat in under
enklare former.

Under ett samtal mellan Hans Olsson och dramaläraren Tore
Vennerblad kom det fram att Tore också skrivit en pjäs om Karin
Boye till 100-årsminnet av henne år 2000.
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Denna unika situation låg till grund för vårt Karin Boye program.
Pjäsen omarbetades och de olika tonsatta dikterna lades in på olika
ställen i pjäsen där dikterna gav en ytterligare dimension till
innehållet. Pjäsen är till innehållet några ungdomars syn på Karin
Boye och ett försök att förstå henne ur ett ungdomligt perspektiv.

Flera kurser och elever har varit inblandade i projektet,  i huvudsak
de som gick på Kör B och Drama B men även Web radio produktion,
Grafisk design. Resultatet har blivit förutom en CD-skiva inspelad i
studio, en filmad version av pjäsen som kan köpas på DVD.

Cirka 400 elever såg föreställningarna och cirka 150 betalande på
kvällsföreställningarna. Karin Boye sällskapet sålde böcker m.m.
vid kvällsföreställningarna och informerade gästerna om Karin Boye
spontant och delvis genom att kommentera den utställning som lånats
från Karin Boye sällskapet.

Det unika i denna produktion var att gymnasiet använde kurser till
en produktion och att det skedde ett samarbete med personer utanför
skolan. Orkestern som spelade till kören bestod av Ralf Tornberg
(gitarr) Ola Bergsvik (gitarr), Andreas Theimer (bas) och Linda
Jacobsson (tvärflöjt) I grunden för detta ligger också ett genuint
intresse för Karin Boye och hennes texter och förhoppningsvis skapar
detta ringar på vattnet och öppnar upp för en större förståelse för
hennes liv och verk.

Tore Vennerblad
Dramalärare Sjödalsgymnasiet.
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Karin Boyes litterära pris 2004

Huddinge kommun tilldelar
Johannes Anyuru, född 1979,
Karin Boyes litterära pris 2004.
Han har rötter i Uganda och är
uppvuxen i förorternas Sverige, i
Borås och i Göteborg.

Juryns motivering:
Johannes Anyuru gjorde en
ovanligt stilsäker och upp-
märksammad debut med dikt-
samlingen "Det är bara gudarna
som är nya". Antikens gudar och
hjältar finns med i förorts-

vardagen. Homeros "Illiaden" bildar en stark bakgrund till olika
invandraröden. Där "skyfflar Odysseus in bröd i stenugnen", där
möter man mödrarna "med sina oändliga hjärtan av tvätt i famnarna".
Dikten "Svart Neon" ger anslaget:

 "Vreden, gudinna, besjung
som brann i min nigger Akilles,
många avslagna knivblad
nedstuckna i brevinkasten..."

Här finns också anknytningen till Karin Boyes dröm om antiken.
"Hellas, Hellas, seklernas hälsodröm".... Slutorden i Karin Boyes
sista verk Kallocain vittnar liksom Johannes Anyurus dikter om en
paradoxal livstro, om "möjligheten att trots allt skapa en ny värld".

Johannes Anyuru skriver i Riksteaterns programkalender: "Man
brukar i allmänhet inte se den starka frihetskänsla som också finns i
miljonprogramhusen. För mig var det viktigt att få med detta "vi",
att få med mina kompisar in i poesin. Det finns en sorts berusning,
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ja livsglädje - trots all förtvivlan.
Jag tror att den blir ännu starkare
för att det knappt finns någon
framtid".

Under hösten 2004 har ungdomar
i Huddinge fått stifta närmare
bekantskap med Johannes, då han
har medverkat i "Say a Word-
projektet". Han har framträtt såväl
i Flemingsberg, Skogås och Vårby
som på Huset. Denna höst turnerar
han i Riksteaterns regi med
programmen DJ Kim och Abstract
Rap.

För att utse pristagare finns en jury
med följande medlemmar: Karin
Fahller, Arne Ekstrand, Erika Hjalmarsson och Anna Britt Piuva.
En ansökan har inkommit och ett förslag till pristagare har lämnats
från en av jurymedlemmarna.

På begäran redovisas samtliga mottagare av Karin Boyes litterära
pris:

1998 Theodor Kallifatides
1999 Marie Lundqvist
2000 Björn Julén
2001 Ylva Eggehorn
2002 Camilla Hammarström
2003 Marie Silkeberg
2004 Johannes Anyuru

Anna Britt Piuva
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Lyriskt experiment på Huddinge Bibliotek

Lördagen den 22 januari kunde vi njuta av framförandet av en poetisk
text skriven av Karin Boye-stipendiaten 2003, Marie Silkeberg. Till
denna hade bildkonstnären, fotografen och performanceartisten
Angelica Harms gjort ett ljud- och bildspel som gav ytterligare
laddning till Silkebergs text.

Dessutom framträdde författaren Jenny Tunedahl med egna texter
som hon bland annat inspirerats till av Gertrude Stein.

Det var ett intressant experiment som borde ha fått nå en större publik.

Barbro Abrahamsson o Britta Hedengran

Bildspel på Riddersvik, Hässelby

Foto: Henrik Henriksson, Riddersviks Vänner

I en absolut fullsatt lokal i “Ladan” på Riddersviks Gård i Hässelby,
visade Hans Mehlin sitt bildspel “Karin Boyes liv och diktning”
den 23 januari. Det var Riddersviks Vänner som anordnade det
populära programmet som inte bara lockade många medlemmar utan
även förbipasserande till föreningens stora glädje.
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Nyheter på www.karinboye.se

Kompletta engelska översättningar

David McDuff gav 1994 ut sina översättningar av Karin Boyes
kompletta lyrik i boken “Karin Boye: Complete poems” utgiven på
Bloodaxe Books. En av de absolut vanligaste frågorna som Sällskapet
får från sina Internetbesökare rör översättningar till engelska. Vi
rekommenderar då gärna McDuffs översättningar då de dels är
mycket bra, dels är kompletta. Tyvärr är boken nu slutsåld och svår
att få tag i på antikvariat.

Till vår stora glädje har nu
David McDuff gett oss
tillstånd att ha hans
översättningar på Säll-
skapets hemsida. Det är av
mycket stor betydelse för
oss, inte enbart för att vi nu
kan erbjuda översättningar
till alla svenskar som
efterfrågar dom, utan även
för att vi nu på ett mycket
bättre sätt kan presentera
Karin Boye och hennes verk
för en bredare internationell
publik.

De engelska översättningarna läggs nu in på hemsidan med
korsreferenser till och från de svenska originaltexterna samt till och
från diktsamlingarnas sidor. I skrivandets stund har den första
diktsamlingen, Moln (Clouds), lagts in. De övriga kommer att läggas
in i takt som är möjlig för detta tidskrävande arbete.
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Minnesbok nummer I

Sällskapets första minnesbok “Karin Boyes liv och diktning I”,
utgiven 1984, har varit mycket efterfrågad och har tyvärr tagit slut i
tryckt utgåva. Hela minnesboken har nu digitaliserats och finns
tillgänglig i PDF format för Sällskapets medlemmar på hemsidan.
Boksidorna i PDF filen är återgivna som bilder och inte i textformat.
För att läsa boken, eller för att skriva ut den, märks ingen skillnad,
men det innebär att man inte kan snabbsöka på ord i texten på samma
sätt som man kanske är van vid i PDF filer.

Även minnesbok nr X, utgiven 2003, finns tillgänglig för Sällskapets
medlemmar som PDF fil. Då sättningsarbetet gjordes av oss i
Sällskapet fanns digitalt grundmaterial för denna, vilket gjorde detta
arbete lätt. I denna är sökningar naturligtvis möjliga. För närvarande
finns inga planer att digitalisera övriga minnesböcker (del II-IX) då
dessa finns i tryckt form och digitalt grundmaterial saknas.

För att komma in i Medlemssektionen på Sällskapets hemsida, gå
till http://www.karinboye.se/medlemmar och ange användarnamn

“boye” och lösenord “malin”.

Vi kan även erbjuda minnesbok
nummer I på CD-skiva för 100
kronor. Se försäljningslistan på
hemsidan.

Hans Mehlin


