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Karin Boye Sällskapet 
Medlemsblad 1 2015 

 

Välkommen till Karin Boye Sällskapets 

hemsida 

www.karinboye.se  
 

 

Nog finns det mål och mening i vår färd - 

men det är vägen, som är mödan värd. 

ur "I rörelse" från "Härdarna" 

 
 Ansvarig hemsida: Hans Mehlin 
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Ordförande har ordet 
 

”Långsamt, långsamt gick Astrid Jönsson hem från skolan, alldeles ensam. Hon hade dröjt  

kvar så länge med avsikt för att slippa få sällskap med alla de andra barnen. I dag ville hon gå 

ensam hem. För det var en underlig dag”.” För Astrid, för att det var den dag hon skulle bli 

julängeln med silverstjärna i sitt hår”. Hämtat ur Hemligt värde novell av Karin Boye. 

Julänglar finns de? Javisst finns de. Änglar att hänga i fönstret och i julgranen med guld och 

glitter. Massor av söta julänglar på adventskalendrar med eller utan glitter. Julängel en blyg 

liten ängel med flöjt i sin hand. Det finns änglar i julspel och teaterpjäser. Min julängel fick 

jag som sjuåring köpa av fru Berglund på Älvkarlövägen. Det var den vackraste ängel jag sett 

med gloria bakom det underbart lockiga håret och med stjärnor på sin klänning. Den ängeln 

har följt mig varje jul och spridit sitt milda ljus och påmint mig om min barndoms jular.  

 

Karin Boye skriver om sina änglar i De sju dödssynerna i dikten De mörka änglarna  

 

De mörka änglarna med blå lågor 

som eldblommor i sitt svarta hår 

vet svar på underliga hädarfrågor -- 

och kanske vet de var spången går 

från nattdjupen till dagsljuset -- 

och kanske vet de all enhets hamn -- 

och kanske finns det i fadershuset 

en klar boning, som har deras namn 

 

Änglarna har för många av oss hemliga värden, för Astrid Jönsson, för att skapa en underlig 

dag, för mig att genom hela livet att minnas och kanske för Karin Boye om framtidstro att gå 

från nattdjupen -vinterns mörker till dagsljuset vårens ljus.. 

 Margareta Hedström 
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2014 fick Tony Samuelsson Karin Boye Stipendiet av Huddinge 

Kommun 

 

Tony Samuelsson föddes 1961 i Karlskrona och är bosatt i Orsa, han är en svensk författare 

och kulturjournalist.   

Samuelsson debuterade 1989 med romanen Seymour. Ett 

genombrott blev Gäst hos borgerligheten 1993, den sista delen i en 

trilogi som skildrar en uppväxt i arbetarklassmiljö. Hans 

författarskap anknyter till arbetarlitteraturen. Arbetarklassens bästa 

partytricks, 2006, är en essäsamling om arbetartraditionen i svensk 

litteratur. 2009 utkom Jag var en arier, en kontrafaktisk roman 

som utspelar sig på 1970-talet i ett Sverige som är en del av ett 

nazistiskt storimperium. 

Han har tidigare tilldelats Tidningen Vi:s litteraturpris, Stig Sjödinpriset och 

fackföreningsrörelsens Ivar Lo-pris. Källa: Wikipedia 

Det blev en stämningsfull ceremoni på Fullersta gård den 19 november, då författaren Tony 

Samuelsson mottog Karin Boyes litterära pris 2014. 

Vibeke Bildt gav en initierad presentation av honom och dröjde särskilt vid hans senaste 

roman Kafkapaviljongen, en dystopi med tydliga anknytningspunkter till Karin Boyes 

Kallocain.  Hon läste också upp motiveringen till priset som löd . ”att han i Boyes anda 

förmedlar en smärtsam insikt i förtryckets intrikata maktmekanismer och författarens 

livsviktiga motståndskamp.”   

I sitt tacktal betonade Tony Samuelsson den betydelse Karin Boye haft för honom. Han 

nämnde också att han var väl förtrogen med Huddinges skogar belägna nära Farstanäset , där 

Kafkapaviljongen  delvis utspelar sig. 

Efter visningen av Karin Boye rummet avslutades kvällen med en kort uppläsning av 

Kafkapaviljongen. Likheterna mellan en av dess huvudpersoner, Sigge Eriksson och Boyes 

Leo Kall framgick tydligt – båda fångar i skrämmande politiska system. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/1961
http://sv.wikipedia.org/wiki/Karlskrona
http://sv.wikipedia.org/wiki/Orsa
http://sv.wikipedia.org/wiki/Författare
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kulturjournalist
http://sv.wikipedia.org/wiki/Arbetarlitteratur
http://sv.wikipedia.org/wiki/Essä
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jag_var_en_arier
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kontrafaktisk_historia
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nazism
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tidningen_Vi:s_litteraturpris
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stig_Sjödinpriset
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ivar_Lo-priset
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Vid samma ceremoni delades Huddinge kommuns arbetsstipendium för konstnärlig 

verksamhet ut. Eva Lena Holland-Nell, Vida de Leon, och till Goblin Mikkanen fick motta 

var sina 20 tkr. 

Eva Lena Holland-Nell som är född 1998 och har större 

delen av sitt liv bott i Huddinge. Sedan 6år tillbaka går 

hon på Kungliga Svenska balettskolan i Stockholm. 

Eva lena brinner för dansen och har vigt sitt liv åt 

baletten. Nyligen blev hon antagen till den anrika John-

Cranko Baletteskolan i Stuttgart i Tyskland. Hon fick 

stipendiet för att kunna finansiera sina studier i 

Tyskland.  

 

 

Vida de Leon är född 1994 och går sista året på Lilla Akademins Musikgymnasium. Hon 

började spela cello som 6-åring och övar 4 timmar om dagen för att förverkliga sin dröm att 

bli professionell cellist. Vida får stipendiet för att öka möjligheterna att köpa en ny stråke och 

en ny cello. 

Goblin Mikkanen född 1984 och är en allkonstnär med rötterna i musikproduktion. Goblin har 

under senare år börjat arbeta med visuell media framförallt som 

kompositör/regissör/producent i projektet Valsaland. Goblin drivs av att inte begränsa sig till 

ett visst medium, utan ser blandningen av verktyg som olika möjligheter att formulera och 

visualisera mänskliga uttryck. Goblin får stipendiet för att fullgöra sitt musik- videoprojekt 

Vasaland. 

Barbro Abrahamsson Vibeke Bildt  och Margareta Hedström 
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DELS medlemsmöte med Karin Boye-anknytning 
 

Många av Sveriges litterära sällskap är medlemmar i intresseorganisationen DELS - De 

litterära sällskapen – och så även Karin Boye Sällskapet. Den 17 november höll DELS 

medlemsmöte i Ekermanska malmgården på Södermalm och Karin Boye Sällskapet deltog 

genom ordföranden och undertecknad.  

 

 

Ekermanska malmgården är hemvist för 

Högalids Hembygdsförening, men hyrs även 

ut till olika möten och evenemang. 

Malmgården består av flera sammanbyggda 

hus och de äldsta delarna är från 1680-talet. 

1700- och 1800-talsinteriören passade bra 

som inramning till kvällens första gäst, 

kanslichef Odd Zschiedrich från Svenska 

Akademien, som ju också har sina rötter i 

1700-talet. Han berättade om akademien och dess verksamhet och nämnde bl.a. att akademien 

delar ut över 70 priser. I Svenska Akademiens uppgift ingår att främja svensk litteratur och 

sedan 1995 ger akademien ut en klassikerserie. 2008 inrättades Svenska Akademiens 

minnesbibliotek med ett urval av tidigare utgivna biografiska och historiska texter. Odd 

Zschiedrich ville även slå ett slag för litteraturbanken (www.litteraturbanken.se) där man läsa 

och söka i svenska klassiska verk och ladda ned e-böcker gratis, t.ex. Karin Boyes verk.  

 

Av särskilt intresse för de litterära sällskapen är också att det är Svenska akademien som 

bevakar klassikerskyddet avseende litterära verk när 70 år gått sedan författaren avled. Detta 

innebär att akademien har rätt att i domstol föra talan mot bruk av ”litterärt och konstnärligt 

verk … som kränker den andliga odlingens intressen”. I och med den nya upphovsrättslagen 

1961 gavs tre akademier denna möjlighet och totalt åtta gånger har någon av de tre 

akademierna - Konstakademien, Musikaliska akademin och Svenska Akademien – agerat, 

men det har aldrig behövt gå så långt som till domstol, utan verken har dragits tillbaka. 

Senaste tillfället var då Svenska Akademien agerade mot Mercedes Benz-reklamen där Karin 

Boyes I rörelse användes, utan ange att vem som skrivit dikten eller att upplästa rader endast 

utgjorde en del av dikten. 

http://www.litteraturbanken.se/


 

 sida 6 

 

Efter Odd Zschiedrichs mycket intressanta och lärorika föredrag fortsatte kvällen med att 

Sofie Livebrant framförde några av sina Karin Boye-tonsättningar. Hon ackompanjerades av 

dragspelerskan Lisa Eriksson Långbacka som även var med vid skivreleasen på Fullersta 

gård. Tyvärr var inte lokalen inte den bästa vad gällde akustiken, men framträdandet blev i 

alla fall uppskattat. Innan kvällen var slut hanns även ett medlemsmöte med. 

     Yvonne Philipsson 

 

 

”Karin Boye – en brinnande poet” – konsert i Katarina Kyrka 

 

  

 

 

Den 23 november höll Sofie Livebrants en konsert i Katarina kyrka. Förutom Sofie 

medverkade Hux Nettermalm, Arvid Svennungsson och Irma Schulz Keller. Sofies 

tonsättningar från hennes skiva ”Några Karin” varvades med sång av Irma Schultz Keller, 
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Hux Nettermalm på såg samt diktläsning av Hux och av Karin Boye Sällskapet genom 

Margareta Hedström, som läste ”Brinnande ljus”, och undertecknad, som läste ”Källvattnet”. 

När Margareta tände de två ljusen berättade hon om den tradition som Karin Boye Sällskapet 

haft sedan starten att vid årsmötena läsa denna dikt och tända två ljus. Dikten passade ju också 

bra in på konsertens titel ”Karin Boye – en brinnande poet”. 

 

Programmet presenterades av Irma Schultz Keller som är församlingsassistent och har hand 

om kulturaktiviteter i Katarina församling.  Namnet verkar kanske bekant? Säkert har ni hört 

hennes listframgångar "Precis som du", "Stureplan" och "Decembersnö”.  Under konserten 

framförde hon sin tonsättning av Karin Boyes dikt ”För den stora förödmjukelsens timme ”.  

 

  

 

Katarina kyrka har en mycket speciell akustik, med 8 sekunders efterklang, vilket gör det 

svårt att tala och recitera, man måste läsa mycket långsamt. Men denna akustik framhävde 

sångerna på ett otroligt vackert sätt. Här kom verkligen Sofie Livebrants tolkningar av Karin 

Boye till sin rätt! Det var hennes hittills bästa konsert, enligt min åsikt. Ca 200 intresserade 

personer hade kommit till konserten och applåderna efteråt tydde på att de var mycket nöjda.  

     Yvonne Philipsson 
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Handlingar inför årsmötet  den 28 mars 2015 

Årsmötesprogram 

Årsmötet äger rum på Fullersta gård, Adress: Fullersta Gårdsväg 18 i Huddinge (cirka 300 m 

från järnvägsstationen). Vi börjar med att vi dricker kaffe (kl 13.30, Karin Boye sällskapet 

bjuder).  

Kl. 14.00 Program 

Kl. 14.30 Årsmötesförhandlingar.  

 

Anmälan senast den 10 mars till Barbro Abrahamsson 08-711 77 33 eller 

sven.nicklasson@hotmail.com med tanke på kaffebeställning 

 

Dagordning för årsmötet 

1. Mötets öppnande 

2. Fastställande av mötets stadgeutlysande 

3. Val av mötesordförande och mötessekreterare 

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 

5. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för år 2013 

6. Revisionsberättelse 

7. Beslut om ansvarsfrihet 

8. Beslut om disposition av överskott/underskott från det gångna verksamhetsåret samt  

budget för år 2014. 

9. Fastställande av medlemsavgifter för 2015 

10. Ändring i Sällskapets stadgar 

11. Val av ordförande och övriga i styrelsen för det kommande verksamhetsåret 

12. Val av två revisorer 

13. Val av valberedning (två ledamöter) 

14. Övriga frågor (föranmälda) 

15. Övriga frågor 

15. Mötets avslutande. 

  

mailto:sven.nicklasson@hotmail.com
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Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 

Styrelsen 

Margareta Hedström ordförande, Barbro Abrahamsson vice ordförande 

Jan Forsell kassör, Yvonne Philipsson sekreterare 

Sven Nicklasson medlemsregister och Internetkontakter 

Armi Janhunen (-17 december) och Lasse Camehagen, ledamöter 

Revisorer har varit Barbro Hemmälin och Stina Anshelm 

Valberedning: Gunilla Tidholm och Mariana Ehrefelt 

 

Medlemmar och medlemskontakter  

Antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet till 96 betalande och 44 ständiga medlemmar. Tre 

nummer av Karin Boye Sällskapets Medlemsblad har utkommit. 

Vid årsmötet valdes tidigare styrelseledamoten Ingrid Malm till hedersmedlem i Karin Boye 

Sällskapet.  

 

Karin Boyes litterära pris 

Huddinge kommuns litterära pris till Karin Boyes minne 2014 på 20 000 kronor tilldelades 

Tony Samuelsson.  

 

Verksamhet  

 Årsmötet hölls i Röda korsstugans lokal vid Fullersta gård 

 Styrelsen har under det gångna året haft 9 protokollförda möten samt ett antal 

informella.  

 Barbro Abrahamsson närvarade vid Caroline Haux disputation på 

litteraturvetenskapliga institutionen. Doktorsavhandlingens titel var ”Framkallning : 

skrift, konsumtion och sexualitet i Karin Boyes Astarte och Henry Parlands Sönder” 

 Sofie Livebrant överlämnade sin CD ”Några Karin”, med tonsättningar av Karin 

Boye-dikter, och höll releasekonsert på Fullersta gård. Barbro Abrahamsson och 

Yvonne Philipsson läste var sin Karin Boye-dikt under konserten.  

 Margareta Hedström, Barbro Abrahamsson och Yvonne Philipsson besökte Långsjö 

Teater i Gnesta och berättade om Karin Boyes liv, prosa och diktning. Efter föredraget 
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var det öppen scen och flera av de närvarande framförde tonsättningar och läste dikter 

av Karin Boye samt egna verk.  

 Styrelsen gjorde under sensommaren en utflykt till Uppsala för att besöka platser med 

anknytning till Karin Boye och förbereda en guidad tur i Karin Boyes fotspår. 

Platserna har beskrivits i medlemsblad nr. 2.  

 Margareta Hedström, Barbro Abrahamsson och Yvonne Philipsson besökte biblioteket 

på Stora Essingen och berättade om ”Karin Boye – lyriker, prosaist och 

samhällsdebattör”.  

 Sällskapet har genom Margareta Hedström och Yvonne Philipsson deltagit i DELS 

(De litterära sällskapen) årsmöte den 10 maj och medlemsmöte den 17 november. Vid 

medlemsmötet uppträdde Sofie Livebrant med sånger från sin CD ”Några Karin”. 

 Vid Sofie Livebrants konsert i Katarina kyrka medverkade Sällskapet med diktläsning. 

Margareta Hedström läste ”Brinnande ljus” och Yvonne Philipsson ”Källvattnet”. 

 Förslag på turer till fots och per buss i Karin Boyes fotspår har utarbetats. 

 Hemsidan har gåtts igenom, uppdateringar har gjorts och ytterligare uppdateringar 

kommer att göras.  

 

I samarbete med Huddinge bibliotek har Karin Boye Sällskapet under hösten hållit två 

föredrag om Karin Boye på Retrobiblioteket. Det första tillfället kallades ”I sällskap med 

Karin Boye” och det andra ”Klädd i resdräkt”.  

 

Svenska Akademien tillskrev Mercedes Benz med anledning av användandet av Karin 

Boyes dikt I rörelse i en reklamfilm. I reklamfilmen angavs ej att det var en dikt av Karin 

Boye, vilket strider mot det s.k. klassikerskyddet. I samband härmed Sällskapet varit i 

kontakt med ständige sekreteraren Peter Englund för att få tips hur vi kan agera i liknande 

fall i framtiden. Peter Englund bjöd in styrelsen till Svenska Akademien och redogjorde 

för akademiens ställningstagande och befogenheter, samt gav tips hur vi kan agera och 

vad vi kan tänka på i framtiden.  
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Resultaträkning 

Karin Boye Sällskapet 

  

2014-12-31 

    
Resultaträkning   2014 2013 

    Intäkter 

   Medlemsavgifter 

 

14 980,00 17 190,00 

Försäljning 

 

4 282,00 3 345,00 

Övriga intäkter 

 

20 797,00 19 823,00 

Ränteintäkter   700,08 2 892,23 

Summa intäkter 

 
40 759,08 43 250,23 

    Kostnader 

   Aktiviteter, årsmöte 

 

3 895,00 9 090,00 

Kontorsmaterial, produktion medlemsutskick  3 501,00 6 079,00 

Porto 

 

4 336,00 3 460,00 

Övriga kostnader, förvaltning 

 

14 988,50 16 754,00 

Till Minnesskrift XIII   12 000,00          6 000,00 

Summa kostnader 

 
38 684,50 41 383,00 

    Årets resultat 

 
2 074,58 1 867,23 

    
Balansräkning   2014-12-31 2013-12-31 

    
Tillgångar 

   Fordringar 

 

834,00                 1 910,00        

Kassa 

 

102,00             122,00 

Plusgiro 

 

69 487,97 45 321,47 

Bank   214 615,80 213 915,72 

Summa tillgångar 

 
285 039,77 261 269,19 

    
Eget kapital och skulder 

   Skulder 

   Förutbetalda medlemsavgifter  

 

10 260,00 310,00 

Karin Boye rummet Fullersta 

 

   82 463,72     82 717,72 

Till Minnesskrift XIII   30 000,00       18 000,00 

  
122 723,72 101 027,72 

    
Eget kapital 

   Balanserad vinst 

 

160 241,47 160 241,47 

Årets resultat 

 

2 074,58           

Summa eget kapital   162 316,05 160 241,47 

Summa eget kapital och skulder 

 
285 039,77 261 269,19 
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Förslag till budget för 2015 

Karin Boye Sällskapet   

   

Intäkter  

Medlemsavgifter 15 000,00 

Försäljning 3 000,00 

Övriga intäkter 3 000,00 

Ränteintäkter 1 000,00 

Summa intäkter 22 000,00 

  

Kostnader  

Aktiviteter, årsmöte 3 000,00 

Kontor, produktion medlemsutskick  4 000,00 

Porto 5 000,00 

Övriga kostnader, förvaltning 4 000,00 

Till Minnesskrift XIII 6 000,00 

Summa kostnader 22 000,00 

 

 

 

Du vet väl om att du kan ge bort ett 

medlemskap som gåva. Du gör detta 

genom att sätt in 150 kr på plusgiro 

4787335-1.  

Glöm ej at ange vem du vill ge 

medlemskapet till. Vederbörande 

kommer då att få ett välkomst paket.  

 


