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Ordförande har ordet 
 

Styrelsen vill önska alla medlemar ett riktigt gott nytt år. 

 

Karin Boye sällskapet avslutade året 2015 med att gå på Thielska galleriet och 

se utställningen Blomma för evigt. En utställning som pågår fram till 14/2 2016 

Pärlblommorna gestaltar livets olika skiftningar, växa, blomstra, vissna och 

minnas. 

Thielska galleriet räknas som ett av Sveriges förnämsta konstmuseer och är 

vackert beläget i en muromgärdad park ute på Blockhusudden på Djurgården i 

Stockholm. Huset skapades för bank- och finansmannen Ernest Thiels storslagna 

konstsamling, ritades av Ferdinand Boberg och stod klart 1907. Museet Thielska 

Galleriet var konstmecenaten Ernest Thiels hem fram till 1924 och är i stort sett 

bevarat i sitt ursprungliga skick, skriver man på Googles.  

Den unika samlingen från förra sekelskiftet innehåller konstverk av bland annat 

Bruno Liljefors, Edvard Munch, Eugène Jansson och Carl Larsson. 

 

Vill man följa Karin Boyes växande - tiden för blomning, vissnande och minnas 

så kan man läsa Karin Boye - Ett verkligt jordiskt liv. Det är en brevsamling 

sammanställd och kommenterad av Paulina Helgeson 

 

Margareta Hedström 

 

 
      Pärlblomma fotograferad på Thielska galleriet Margareta Hedström 

  



 

 sida 3 

 

Karin Boye hedras i Huddinge med ny staty och namn på väg. 
 

Konstverk på Karin Boyes plats 

 

I Huddinge pågår nyproduktion av bostäder inte långt från Huddinge centrum, 

området kommer att bland annat innehålla en plats där flera vägar möts. En 

arbetsgrupp har bildats för att bland annat utsmycka platsen. 

Gruppen är överens om att Karin Boye-statyn i Huddinge centrum ska stå kvar 

och att vi istället går vidare med ett konstverk som är nytt/modern och som 

överensstämmer med den nya platsens utformning. Statyn vid centrum är 

platsanpassad- både i proportioner och form och är därför inte lämplig att flytta 

till ny plats. 

Det nya konstverket måste på något sätt relatera till Karin Boye och får inte bli 

för abstrakt- alla ska kunna relatera. Om vi väljer att gå vidare med en 

skulptur/staty kan konstverket förstärkas genom Karins texter på marken/på 

muren. En fin namnskylt bör dessutom placeras ut på torget. Karin Boye skrev 

1940 romanen Kallocain som handlade om framtiden. Konstverket borde liksom 

Kallocain vara framåtblickande- kanske rentav kosmiskt. 

Gruppen bestämde att olika förslag tas fram, exempel på olika konstverk som 

relaterar till Karin Boye. Gruppen diskuterar vid nästkommande möte om något 

av förslagen kan utvecklas vidare. Är förslagen för långt ifrån givet tema så 

finns möjligheten att låta exempelvis tre konstnärer skissa på förslag. 

Har du förslag eller idéer kontakta gärna någon i styrelsen.  

 
Entrétorg Korsningen 

Förrådsvägen och 

Sjödalsvägen har en 

nyckelroll. Som strategisk 

punkt ska den fungera både 

orienteringsmässigt, socialt 

och kommersiellt. Därmed 

utgör den en offentlig plats 

med särskilda krav på 

formgivning och ansikte utåt 

för Storängen. Platsen 

utformas med extra stora 

krav på orienterbarhet, 

gestaltning och hållbarhet. 

Diagonalgatans karaktär ges 

en förtätad miljö med både handel, bostäder och gårdsgrönska. Markplattor på 

både körbana och gångbana ska upplysa om en körbar gata på fotgängarnas 

villkor. Sjödalsvägens anslutning till centrum ska ges samma karaktär. 
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Lästips: Ingrid Malms artikel i Minnesbok Vlll 
 

I förra medlemsbladet påminde vi om Örjan Svedbergs 

artikel ”Karin Boye och Clarte´”.  Där var Boye 

fortfarande hoppfull student i Uppsala.  

I minnesbok Vlll möter vi henne som vikarie i Motala 

högre samskola år 1929. Inrid Malm återger där ett samtal 

som hon och Ulf Boye lyckats få med Karin Boyes f.d. 

elev Margareta Köhler. Det är en glad, modern lärarinna 

med starkt intresse för pedagogik som Margareta Köhler 

beskriver.  ”Hon fick oss intresserade” är hennes 

omdöme. 

Många år senare- en isig marsdag krigsåret 1940 mötes de två igen av en 

händelse i Stockholm och de slår följe i snålblåsten ner mot Strandvägen. Det är 

svårt att hitta något glatt och hoppfullt i den minnesbilden. 

Ingrid Malm var ledamot i Sällskapets styrelse från dess start år 1983 fram till 

sin död 2015. 

Hennes insatser är ovärderliga och vi minns henne med stor tacksamhet.  

Styrelsen via Barbro Abrahamsson 

Stjärnorna 

Nu är det slut.  Nu vaknar jag. 

Och det är lugnt och lätt att gå, 

när inget finns att vänta mer 

och inget finns att bära på. 

 

Rött guld i går, torrt löv i dag. 

I morgon finns där ingenting. 

Men stjärnor brinner tyst som förr 

i natt i rymden runtomkring. 

 

Nu vill jag skänka bort mig själv, 

så har jag ingen smula kvar. 

Säg, stjärnor, vill ni ta emot 

en själ, som inga skatter har? 

 

Hos er är frihet utan vank 

i fjärran evigheters frid. 

Den såg väl aldrig himlen tom, 

som gav åt er sin dröm och strid. 
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Höstaktiviteter på Fullersta gård 2015 
 
Emma Augustsson  

 

Emma Augustsson är musiker, cellist och sångerska. Hon är utbildad på 

musikhögskolan i Göteborg och Stockholm. 

Den 12/11 2015 hade Emma Augustsson och Anton Svanberg konsert på 

Fullersta gård där Karin Boyes dikter presenterades på olika sätt.  

 

Med hjälp av olika instrument och en dator underhöll ungdomarna, med många 

av Karin Boyes dikter som de hade arrangerat och tonsatt. Aftonbön och Det 

bästa ur diktsamlingen Moln, 

Evighet ur diktsamlingen För 

trädets skull, Kvälls stilla ur 

Gömda land och många fler fick 

vi lyssna på 

 

Emma sjöng med en härlig 

stämma och Anton 

ackompanjerade med många 

inslag av solo på fiol och bastuba. 

Emma är en mångsidig, 

nytänkande låtskrivande ung dam 

som stimulerade min nyfikenhet 

med sin knäorgel, sitt 

klanginstrument och sin mjuka 

personlighet. Anton förvånade 

genom att först spela och spela in 

för att sedan spela tillsammans 

med sig själv med hjälp av 

datorn. 

 
Fotografiet taget av Margareta Hedström 
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Signe Boye och Hildur Nettelbladt två färgstarka kvinnor i 1920 
talets Huddinge 
 

Tillsammans med Annika Huett som är illustratör och konstnär arrangerade 

Karin Boye Sällskapet och Hembygdsföreningen en kväll tillsammans på 

Fullersta gård. 

 

Vi talade under rubriken Signe Boye och 

Hildur Nettelbladt två färgstarka kvinnor i 

1920 talets Huddinge 

Vi berättade tillsamman om Hildur 

Nettelbladt och om vad hon och Signe 

Boye, Karin Boyes mamma brann för och 

lyckades genomföra. Olle Wilsson talade 

om Huddinge på den tiden dessa kvinnor 

bodde där.  

 

Familjen Netterblad köpte 1911 en tomt i 

Hörningsnäs och lät bygga ett hus som döptes till Åkerbo. Huset döptes till 

Åkerbo för att det låg så att det var åkrar åt alla håll.  Annika Huett har skrivit 

barnboken ”Åkerbo sju syskon fyra våningar” Boken bygger på hennes mamma 

berättelser från sin uppväxt i i Åkerbo på 1920-30 talet. 

 

Familjen Boye flyttade 1915 till Villa Björkebo på Paradisvägen som ligger i 

nuvarande centrala Huddinge. De gav namnet Björkebo till sitt röda hus med 

vita knutar som låg i en björkbacke. 

 

Annika Huett berättade att Hildur var född 1883, dotter till Carl August Josefson 

som var präst i Bohuslän. Hildur hade sju systrar och två bröder. Hon utbildade 

sig vid Högre lärarinneseminariet i Stockholm och gifte sig med civilingenjören 

Viggo Nettelbladt 1907. Hildur och Viggo fick sju barn, fem söner och två 

döttrar.  

 

Trots stort hushåll var Hildur aktiv i samhällslivet och hennes sakkunskap togs 

tillvara när hon blev invald i Skolstyrelsen i Huddinge. Hon var också kyrkligt 

aktiv och satt med i kyrkorådet. Under första världskriget startade hon 

”Jultomtarna” en organisation som hjälpte barn att få kläder. 

 

Signe Boye var född 1875, hon var alltså nästan tio år äldre än Hildur.  Signe var 

dotter till Erik Liljestrand och Tekla Liljestrand född Nilsson. Signe hade två 

syskon bröderna Algot och Max. Signe utbildade sig och gifte sig med Fritz 

Boye som hon träffade på deras gemensamma arbetsplats. Tillsammans fick de 
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tre barn Karin, Sven och Ulf. Familjen flyttade från Göteborg till Stockholm och 

från Stockholm till Huddinge 1915. 

Signe blev snabbt engagerad i Huddinges kulturliv och blev invald, som en av 

de första kvinnorna, som ledamot i Huddinge Kommunalförmäktige startade 

folkbibliotek och föreläsningsserie.  

 

Signe Boye tog initiativet till ett 

första folkbibliotek. Hon fick med 

sig Hildur i detta projekt. Det 

fanns ett skåp i församlingssalen, 

böcker från privatpersoner bl. 

Familjen Boye. Dessa böcker var 

till utlån. Snart startade Signe 

Boye ett bibliotek. 

Hon hade kontakt med 

Folkbildningsbiblioteket i 

Stockholm som skickade böcker 

för utlåning i stora lådor med tåg 

till Huddinge station. Signe och 

ofta sonen Sven hämtade böckerna 

med kärra på sommaren och kälke 

på vintern. De tog böckerna till 

biblioteket som låg i Kyrkskolans 

källare. Ett tungt och slitsamt 

arbete först dra upp dem och sedan 

sända dem tillbaka. Detta bibliotek 

blev populärt och människor åkte 

långt för att låna böcker där  

 

Signe startade en föreläsningsserien i Kyrkskolan för att ge människor möjlighet 

att få nya kunskaper och höja folkbildningen. Annika Huett berättade att Hildur 

som drev föreläsningsserien vidare efter Signe Boye hade många intressanta 

föredragshållare t ex Sten Bergman, Jeanna Otterdahl, Sven Stolpe och Elise 

Ottesen-Jensen.  

Det var i sådana sammanhang Signe och Hildur möttes, båda var liberaler och 

verkade för kvinnosaken.  

 

Både Signe och Hildur var viktiga i Huddinges kulturliv.  Villa Björkebo såldes 

1927, då Signes man Fritz Boye dött och Signe flyttade från Huddinge.  

Hildur fortsatte i föreningslivet i Huddinge. Hon var engagerad i både Skolrådet, 

Husmodersföreningen och aktiv i Kyrkorådet under många år. 
     Margareta Hedström 
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Karin Boye alltid aktuell 
 

Vi får ständigt bevis för att Kari Boye inspirerar till nya konstnärliga 

experiment. Ett exempel på detta finner man i Jan Guillous senaste roman Blå 

stjärnan, som utspelar sig under andra världskriget. Huvudpersonen fil. dr. 

Johanne Lauritzen medlem i försvarsorganisationen Blå stjärnan får där ansvaret 

för att rädda judar i Norge över till Sverige. 

 

 

Hur vävs då Karin Boye in i denna berättelse? 

Jo, Johanne råkar år 1930 som ung 

litteraturstudent i Uppsala och nybliven 

medlem i Clarté hamna på en fest där den 

mytomspunna Karin Boye dyker upp. Hon 

arbetar, sägs det på en roman där 

överkonsumtion och tomt nöjesliv ska 

behandlas, men problemet är att hon vet för 

lite om det hon ska kritisera. Guillou låter 

alltså denna unga överklassdam Johanne få 

bli Karins ciceron i Stockholm. Tillsammans 

besöker de NK, Sidenhuset, dansrestauranger 

och jazzklubbar, Karin alltid med 

anteckningsbok i handen. Avsnitt ur Astarte, 

som boken fick heta, förekommer också 

liksom kommentarer kring mottagandet av 

debutromanen bland äldre recensenter. 

Om detta ungdomsäventyr berättar Johanne i 

romanens början för en äldre släkting som 

sitter med romanen Astarte i handen och förskräckt läser följande rader: 

Saxofon: heta lena lemmar, molande hunger, åtråns ursång, sjungen i tropiska 

djungler…… 

Tack Jan Guillou! 

 

Astarte kom i nyutgåva år 2013 på Lindlöws förlag med ett utmärkt förord av 

Johan Svedjedal. 

En artikel om romanen var införd i medlemsbad 2 2014 

     Barbro Abrahamsson 
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Karin Boye stipendiet 2015 
 
Han blev inte nominerad till Augustpriset, men däremot tilldelades han 

Huddinge skönlitterära pris till minne av Karin Boye. 

 

Tom Malmquist, lyriker och prosaist från 

Huddinge, blev alltså 2015 års Karin Boye-

stipendiat. Hans debut skedde 2007 med 

diktsamlingen "Sudden death", den första 

svenska diktsamlingen helt och hållet 

ägnad en sport, och uppföljaren, 

diktsamlingen ”Fadersmjölken”, kom 

2009. 

 

Vid en ceremoni på Fullersta gård den 25 

november överlämnade Vibeke Bildt, 

ordförande i Kultur- och fritisnämnden, 

bevis om prissumman på 25 000 kr, 

blommor i form av träd i Vi-Skogen och 

två diplom, ett från Huddinge kommun och 

ett från Karin Boye Sällskapet. Vibeke 

Bildt framhöll att det krävs en skicklig 

författare för att kunna behandla de svåra 

och tunga ämnen som Tom tar upp i sin 

kritikerrosade, självbiografiska roman ”I 

varje ögonblick är vi fortfarande vid liv”.  
Foto: Yvonne Philipsson 

 

Juryns motivering löd: 

”Karin Boyes litterära pris 2015 tilldelas Tom Malmquist för att han, med 

smärtsam intensitet, skildrar livets obevekliga flöde av oförutsägbara 

ögonblick.”. 

 

Tom Malmquist höll ett fint tacktal och berättade då att det var just vid Karin 

Boyes staty han bestämt sig att bli författare.  

Vid ceremonin delades även Huddinge kommuns arbetsstipendier för 

konstnärlig verksamhet ut till konstnären Mischa Björkroos, för att möjliggöra 

hennes deltagande med utställningen ”Lingering” i Auschwitz nästa år, och 

cellisten Saga de Leon, för att finansiera hennes fortsatta studier i Europa. I 

anslutning till utdelningen framförde Saga ett stycke på cello. 

 

Efter utdelningsceremonin gavs möjlighet att bese Mischa Björkroos utställning 

i en av flyglarna, eller besöka Karin Boye-rummet där Barbro Abrahamson 
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berättade om Karins liv och läste dikter. Det syntes att Tom Malmqvist 

uppskattade besöket, han passade också på att sitta på stolarna, de enda möbler 

som kommer från hennes hem i rummet. Barbro Abrahamsson framhöll 

beröringspunkter mellan de båda författarskapen, Karin och Toms, och det var 

en mycket uppskattad avslutning av prisutdelningen.   

Yvonne Philipsson 

 

Tom Malmquists tacktal 

Jag är uppväxt och född i Huddinge, min barndom bor kvar här, mina tonår 

ropar härifrån. Jag har också en särskild relation till Karin Boye. Inte bara 

genom hennes litteratur. Det var 1994, en mild vinter, jag var 16 år, och det var 

inte första gången jag hade ställt mig en bit från Peter Lindes staty av Boye, det 

var när statyn fanns avskilt placerad bakom Servicehuset vid Sjödalsvägen, 

alltså innan beslutet att flytta den närmare folkvimlet i centrum. Jag tycket om 

den tidigare placeringen. Jag fick för mig att hon hade satt sig där för att få vara 

i fred, det var därför jag inte gick för nära, jag tänkte att hon ville sitta där för sig 

själv och minnas hur platsen en gång såg ut, när Björkebo stod uppe i backen 

bland ekar och bondsyrén och postiljonen kände alla Huddingebor vid namn. 

Den här milda decemberkvällen 1994, när jag småfrös i en grå militärrock en bit 

från statyn, bestämde jag mig i det tysta: jag ska bli författare, jag ska skriva 

diktsamlingar och romaner. Jag var ju en sportkille, jag hade dåliga skolbetyg, 

jag kunde inte skriva bra, jag läste inte böcker. Ingen, inte ens jag själv, kunde 

då tro att jag tjugo år senare skulle ta emot ett litteraturpris till minne av just 

Karin Boye. 

Tack för Karin Boyes litterära pris 2015 

 

Akvarellen på Tradera 
 
Sällskapet informerades om att det lagts ut en originalakvarell av Karin Boye på 

auktionssaiten Tradera. I informationstexten framgick det att akvarellen aldrig 

tidigare varit ute till försäljning. Akvarellen skulle försäljaren ha fått som gåva 

av barndomskamraten Karin Boye. Efter diverse efterforskningar kunde vi 

konstatera att akvarellen med största sannolikhet var äkta. Sällskapet beslutade 

sig för att försöka delta i budgivningen men satte en maxsumma på 10000 kr. 

Tyvärr vart slutbudet betydligt högre. 

     Sven Nicklasson 
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Handlingar inför årsmötet den 9 april 2016 

Årsmötesprogram 

Årsmötet äger rum på Solhagagruppen. Adress: Hantverkargatan 8 4 tr 

Stockholm. Vi börjar med att dricka kaffe (kl 13.30, Karin Boye sällskapet 

bjuder).  

Kl. 14.00 Program Johan Svedjedal föreläser utifrån det snart avslutade arbetet 

med en ny biografi över Karin Boye. 

Därefter årsmötesförhandlingar.  

Anmälan senast den 4 april 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 2015 

6. Revisionsberättelse 

7. Beslut om ansvarsfrihet 

8. Fastställande av medlemsavgifter för 2017 

9. Beslut om disposition av överskott/underskott från det gångna 

verksamhetsåret samt budget för år 2016. 

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

11. Val av två revisorer 

12. Val av valberedning (två ledamöter) 

13. Övriga frågor  

14. Mötets avslutande. 

 

mailto:sven.nicklasson@hotmail.com
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Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015 
 

Styrelsen 

Margareta Hedström ordförande, Barbro Abrahamsson vice ordförande 

Jan Forsell kassör, Yvonne Philipsson sekreterare 

Sven Nicklasson medlemsregister och Internetkontakter 

Lasse Camhagen och Gunilla Siwerth, ledamöter 

Revisorer har varit Barbro Hemmälin och Stina Anshelm 

Valberedning: Gunilla Tidholm och Mariana Ehrefelt 

 

Medlemmar och medlemskontakter  

Antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet till 137. Tre nummer av Karin Boye 

Sällskapets Medlemsblad har utkommit.  

 

Karin Boyes litterära pris 

Huddinge kommuns litterära pris till Karin Boyes minne 2015 på 25 000 kronor 

tilldelades Tom Malmquist.  

 

Verksamhet  

 Den 15 januari invigdes utställningen ”ÖGONBLICK Fotografier ur 

Karin Boyes liv” på Fullersta.  Fotografierna har donerats till Huddinge 

kommun av Pia-Kristina Garde, som också sammanställt utställningen. 

Den 29 januari att höll hon föredrag om bilderna och Karin Boyes liv.  

 Den 12 februari framträdde Karin Boye-stipendiaten Tony Samuelsson på 

Fullersta Gård och berättade om sina böcker. 

 Årsmötet hölls på Fullersta gård och Pia Kristina Garde var inbjuden att 

berätta om sin utställning med Karin Boye-foton. 

 I samarbete med Bokförlaget Forum anordnades den 29 april en 

releasefest för Johanna Nilssons bok ”Det grönare djupet”, som är en 

litterär fantasi och fortsättning på Kallocain. Inbjudan sändes ut till 

Sällskapets medlemmar. Under kvällen samtalade Sällskapets Barbro 

Abrahamsson med Johanna Nilsson om boken och om Kallocain. 

 En föredragsserie om Karin Boye och fred hade planerats i samarbete med 

Svenska kyrkan i Huddinge. Gunilla Siwerth som skulle ha hållit 

föredragen, dessvärre gick hon bort innan de kunde genomföras.  

 Den 22 oktober hölls ett program om Signe Boye och Hildur Nettelblad 

på Fullersta gård i samarbete med Hembygdsföreningen. 
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 Den 12 november höll Emma Augustsson och Anton Svanberg en konsert 

på Fullersta gård. Emma sjöng dikter av Karin Boye ackompanjerad av 

Anton på fiol och bastuba. 

 
Anton Svanberg och Emma Augustsson 

 Styrelsen har under det gångna året haft 8 protokollförda möten, 2 icke 

protokollförda möten samt ett antal informella.  

 Hemsidan har uppdaterats och moderniserats och är numera mobilvänlig.  

 I januari var representanter för kulturföreningar i Huddinge inbjudna till 

ett möte med Kultur och fritid. Sällskapet representerades av Margareta 

Hedström, Barbro Abrahamsson och Jan Forsell. Bakgrunden var att 

Kultur och fritid ville ge elever i årskurs 7 kulturella upplevelser i 

hembygden. tre av kommunens föreningar valdes ut, däribland Karin 

Boye Sällskapet. Ett program och studiematerial har tagits fram inför 

nästa år. 

 I samband att planerad utbyggnad av bostäder i Storängen har Karin Boye 

Sällskapet blivit kontaktat av en handläggare för ortnamn och adresser på 

Huddinge kommun för synpunkter om namnförslagen Karin Boyes plats 

och Boyes hemväg. Sällskapet har förordat Karin Boyes plats, men 

föreslagit Björkebovägen i stället för Boyes hemväg. Vid ett möte med 

Emilie Roupé angående utsmyckning av Karin Boyes plats deltog 

Margareta Hedström, Barbro Abrahamsson och Sven Nicklasson. 

Sällskapet kommer att vara delaktigt i det fortsatta arbete och lämna 

förslag på utsmyckning till konstnären Emelie Roupe.  
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Resultat och Balansräkning 

 

   2015-12-31 

    
Resultaträkning   2015 2014 

    Intäkter 

   Medlemsavgifter 

 

15 390,00 14 980,00 

Försäljning 

 

2 216,50 4 282,00 

Övriga intäkter 

 

9 970,00 20 797,00 

Ränteintäkter   0,00 700,08 

Summa intäkter 

 
27 576,50 40 759,08 

    Kostnader 

   Aktiviteter, årsmöte 

 

6 999,00 3 895,00 

Kontorsmaterial, produktion medlemsutskick  3 346,00 3 501,00 

Porto 

 

4 481,00 4 336,00 

Övriga kostnader, förvaltning 

 

9 074,10 14 988,50 

Till Minnesskrift XIII   3 500,00          12 000,00 

Summa kostnader 

 
27 400,10 38 684,50 

    Årets resultat 

 
176,40 2 074,58 

    
Balansräkning   2015-12-31 2014-12-31 

    Tillgångar 

   Fordringar 

 

1 800,00                      834,00        

Kassa 

 

675,00             102,00 

Plusgiro 

 

65 340,37 69 487,97 

Bank   214 615,80 214 615,80 

Summa tillgångar 

 
282 431,17 285 039,77 

    Eget kapital och skulder 

   Skulder 

   Förutbetalda medlemsavgifter  

 

10 980,00 10 260,00 

Karin Boye rummet Fullersta 

 

   75 458,72     82 463,72 

Till Minnesskrift XIII   33 500,00       30 000,00 

  
119 938,72 122 723,72 

    Eget kapital 

   Balanserad vinst 

 

162 316,05 162 316,05 

Årets resultat 

 

176,40           

Summa eget kapital   162 492,45 162 316,05 

 

Summa eget kapital och skulder 282 431,17  
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Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2016 
 

Intäkter   

Medlemsavgifter 15 000,00  

Försäljning 3 000,00  

Övriga intäkter 3 000,00  

Ränteintäkter   

Summa intäkter 21 000,00  

   

Kostnader   

Aktiviteter, årsmöte 2 000,00  

Kontor, produktion medlemsutskick  4 000,00  

Porto 5 000,00  

Övriga kostnader, förvaltning 4 000,00  

Till Minnesskrift XIII 6 000,00  

Summa kostnader 21 000,00  

 

 

 

 

 

 

Till Sist  
 
Jerker Virdborg älskar Kallocain 
 

Lördagen den 10 oktober hade galleriet SoStockholm en endagsutställning med 

bilder av välkända platser, där bilderna bearbetats digitalt för att visa hur det 

kunde se ut efter apokalypsen. 

Dagen före publicerade DN en intervju med Jerker Virdborg under rubriken ”Så 

skulle Stockholm se ut – efter apokalypsen”. Artikelförfattaren Markus Philip 

samtalade med Jerker Virdborg om vår fascination för dystopier och 

apokalypser. Virdborg gav tre tips på dystopier som han gillar. En av dem är 

Karin Boyes Kallocain och han säger ”Jag älskar Kallocain”. De andra två är 

”Efter floden” av PC Jersild och ”The Road” av Cormac McCarthy. 
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