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Guidning på Nobelmuseet efter årsmötet

Kära Karin Boye vänner!

45 medlemmar mötte upp till Sällskapets årsmöte i Svenska
Akademiens ljusgård lördagen den 29 mars 2003. Efter ett kort
och givande årsmöte kommenterade Rune Tideholm Paulina
Helgesons utgåva av Karin Boyes brev, ”Ett verkligt jordiskt liv”.
Ingrid Malm läste utdrag ur breven. Efter detta uppskattade
program väntade kaffe och smörgås en trappa ned i Cafe Satir.
Därefter fick vi en intressant specialguidning av Nobelmuseet
med inrikting på litteratur. Vi fick många positiva kommentarer
om dagen och tycker det var mycket roligt att det blev så
uppskattat.



Ingrid Malm och Rune Tideholm samtalar om Karin Boyes brev
i Svenska Akademiens ljusgård efter årsmötet.

Under årsmötet presenterades
en gåva från Erik Lindholm:
En tavla gjord av Peter Linde,
skulptören som gjort Karin
Boye statyerna i Huddinge och
Göteborg. Tavlan är en
hyllning till Erik Lindholm
som grundare och förste
ordförande i Sällskapet.
Styrelsen framför sitt tack för
gåvan.



Protokoll fört vid Karin Boye Sällskapets årsmöte
den 29 mars 2003 i Svenska Akademiens ljusgård

Närvarande ca 35 medlemmar

§  1 Ordförande Hans Mehlin öppnade årsmötet och
hälsade alla hjärtligt välkomna.

§  2 Årsmötets utlysning godkändes.

§  3 Årsmötets dagordning godkändes.

§  4 Till ordförande för årsmötet valdes  Björn Julén.

§  5 Till mötessekreterare valdes Britta Hedengran.

§  6 Till protokolljusterare valdes Gunvor Björe Thorild
och Åke Sandahl.

§  7 Hans Mehlin föredrog verksamhetsberättelsen som
publicerats i Meddelande 1/2003.
Verksamhetsberättelsen godkändes därefter.

§  8 Hans Mehlin kommenterade den ekonomiska
berättelsen.

§  9 Revisor Hans Davidsson föredrog revisorernas
berättelse och föreslog att styrelsen skulle beviljas
ansvarsfrihet.

§ 10 Årsmötet beslutade med acklamation om ansvarsfrihet
för styrelsen.



§ 11 Årsmötet godkände underskottet för det
kommande verksamhetsåret på grund av kostnader för
utgivning av Minnesbok nr 10.

§ 12 Styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift,
150 kr, godkändes.

§ 13 Hans Mehlin omvaldes enhälligt som ordförande.

§ 14 Barbro Abrahamsson, Britta Hedengran, Ingrid Malm,
Anna Britt Piuva, Carl-Gustaf Plogfeldt och
Rune Tideholm omvaldes. Till nya styrelsemedlemmar
valdes Åke Sandahl och Örjan Svedberg.

§ 15 Som revisor omvaldes Hans Davidsson och nyvaldes
Barbro Hämmelin.

§ 16 Valberedningen Moa Boye och Ingrid Claréus
omvaldes.

§ 17 Inga förslag till stadgeändringar förelåg.

§ 18 Hans Mehlin framförde Karin Boye Sällskapets tack
för en tavla som donerats av Sällskapets förste
ordförande Erik Lindholm.

Rune Liljerud från Harry Martinson Sällskapet
meddelade att man förbereder firandet av 100-års
dagen av författarens födelse vid en konferens 2-4 maj
i Hagabergs Folkhögskola i Södertälje.

§ 19 Mötesordförande förklarade årsmötet avslutat.



Direkt efter årsmötet kommenterade Rune Tideholm
Paulina Helgesons utgåva av Karin Boyes brev ”Ett
verkligt jordiskt liv”. Han assisterades av Ingrid Malm
som läste valda brev.

Sedan deltagarna bjudits på god smörgås och kaffe/te
företogs en guidad visning av Nobelmuseet.



Styrelsen

Vid första styrelsemötet konstituerade sig styrelsen sålunda:

Ordförande: Hans Mehlin (vald av årsmötet)
Vice ordförande: Anna Britt Piuva
Sekreterare: Britta Hedengran
Medlemssekreterare: Ingrid Malm
Kassör: Carl-Gustav Plogfeldt
Övriga: Barbro Abrahamsson

Åke Sandahl
Örjan Svedberg
Rune Tideholm

Arbetsgruppen för programverksamhet:
Barbro Abrahamsson, Ingrid Malm, Anna Britt Piuva och
Rune Tideholm

Arbetsgruppen för Sällskapets arkiv:
Barbro Abrahamsson, Britta Hedengran och Susanne Lisäter
(adjungerad)

Arbetsgruppen för intervjuer:
Ingrid Malm och Rune Tideholm

Arbetsgruppen för skrivelser:
Ingrid Malm, Carl-Gustav Plogfeldt och Rune Tideholm

Arbetsgrupperna är dynamiska och kommer att omorganiseras
efter behov under arbetsåret.



Karin Boye på Solliden, Skansen, 9/3 2003.
Regi: DELS (De Litterära Sällskapens Samarbetsnämnd)

Karin Boye Sällskapet inledde säsongens första litterära matiné på
Skansen. En stund innan programmets start kl 13 föreföll det
finnas oroväckande gott om utrymme för publiken. Mycket snabbt
fylldes dock lokalen och mot slutet av programmet räckte ej
stolarna för alla närvarande. Det kom att bli ett mycket personligt
program, där Moa Boye Carlsson berättade om Signe Boye och
litet om sin pappa, Ulf.
Camilla Hammarström utgick från sin intressanta bok om Karin
Boye som baserar sig på nyare forskning om Karin Boye och
hennes barndom och familj.
Anna Britt Piuva gav en bild av Karin Boye som engagerad
idédebattör i intensiv kontakt med tidens strömningar.
Ingrid Malm återgav olika författares bild av Karin Boye såsom
den framträder i dikter och minnen: Nils Svanberg, Ebba
Lindquist, Ebbe Linde, Bo Setterlind, Björn Julén, Frida Uhl.
Sånggruppen Margaritas vänner underhöll med egna tonsättningar
till Karin Boyes dikter som starkt engagerat dem.

Rune Tideholm

Margaritas vänner framför sina tonsättningar.



DELS (De Litterära Sällskapens Samarbetsnämnd) samordnade en
utställning på Kungliga Biblioteket under titeln “Sällskapsliv, De
litterära sällskapen - en rörelse i tiden” från den 24 april till
22 maj 2003. Vi var totalt 32 sällskap som medverkade i detta.
Utställningen bestod av tre delar:

Varje litterärt sällskap hade en liten monter för saker med
anknytning till sin författare. I vår monter visade vi två akvareller
av Karin Boye, ett porträtt av Karin som ung, Karins exlibris, två
träljusstakar som tillhört Karin och slutligen Peter Lindes skiss för
den sittande statyn i Huddinge.

Samtliga sällskap delade på ett stort gemensamt bokbord som vi
turades om att sköta.

Den största delen kom att bli programverksamheten. Mer än 30
olika föredrag arrangerades. Karin Boye Sällskapet höll i det

Kungliga Biblioteket

Utställningen och vår monter.



längsta och mest
ambitiösa program-
met. Under tre
timmar visades
bildspel gjort av May
och Hans Mehlin,
Björn Julén och Lena
Granhagen talade om
temat “Vapenlös”,
Anna Britt Piuva
berättade om Karin
Boyes journalistik,
Margaritas vänner framförde tonsättningar och Ingrid Malm talade
kring “Litterära röster om Karin Boye”. Det var ca 90 personer
som slöt upp, den största publiken, och vi fick mycket bra kritik
av både besökare och arrangörer.

Hans Mehlin

Lena Granhagen och Björn Julén

Bokbordet



Culturen i Västerås

Under två veckor stod Karin Boye Sällskapets skärmutställning på
Culturen i Västerås. Detta var i samband med deras program
“Önskan - Karin Boye i ord, ton och rörelse” den 3-6 april. Det
var kören Singoalla som framförde tonsättningar av Karl-Erik
Mattson och Elise Einarsdotter. Maria H Hammarlund stod för
koreografin.

Karin Boye-skola i Motala

Enligt artiklar i Motala Tidning den 11 och 14 mars 2003 har man
för avsikt att till hösten starta en ny högstadieskola i Motala.
Friskolan skall drivas av Ad mandatum ab. Den kommer få
namnet Karin Boye-skolan och språket i undervisningen skall
prioriteras. Det skall bli som en röd tråd genom alla ämnen. Karin
Boye, som tjänstgjorde som lärare i Motala vårterminen 1929,
skall stå som en symbol för läsandet och skrivandet.

Gåva från Björn Julén

Björn Julén skänker sitt arkiv med Karin Boye-information till
Sällskapet. Då styrelsens arkivgrupp kommit långt i sitt arbete
med att iordningställa vårt arkiv, kommer denna gåva mycket väl
till pass. Styrelsen tackar varmt för denna betydelsefulla gåva.

Folkets hus i Huddinge

Färg- och formlinjen vid Södertörns Folkhögskola presenterar en
elevutställning med tolkningar av Karin Boye i Folkets Hus,
Huddinge, 15-28 maj. Vid vernissagen den 15 maj medverkade
kompositören Gunnar Edander med sina charmfulla tonsättningar
av Karin Boyes dikter.



Glimtar från Göteborg

Alltsedan Göteborgsavdelningen vid sitt förra årsmöte utropade
sig till ett eget sällskap med namnet Karin Boye Sällskapet i
Göteborg har man vid ett flertal tillfällen anordnat samman-
komster där Karins diktkonst presenterats för västsvensk publik.

I samband med konstituerande årsmöte 2002, vilket avhölls i
Alingsås, genomfördes ett offentligt program med temat “Karin
Boye i Alingsås - en tid av intensivt författarskap”. Skådespelaren
Elvy Almström presenterade med en gestaltning Karin Boyes
drama "Hon som bär templet", Professor Paul Åström berättade
om Karins resa till Grekland, Fil. mag. Karin Wallander talade om
romanen Kallocain och Sonja Johnson gav en överblick över
Boyes verksamhet som författare, översättare, litteraturkritiker
och debattör.

Under hösten genomfördes i samarbete med Göteborgs Stads-
bibliotek ett program om “Litterär modernism i Finland och
Sverige. Ett program kring Karin Boye och Edith Södergran.”
Stadsbiblioteket har under sällskapets hela tid i Göteborg varit en
sann och pålitlig samarbetspartner vid olika arrangemang och
lämnat ovärderligt stöd. Göran Töllborn drog paralleller och
likheter mellan de två författarinnorna och skådespelare Birgitta
Fernström reciterade dikter av de båda.

För ett år sedan, våren 2002, hade Birgitta Kärnbo en utställning i
Folkets hus inspirerad av Karin Boyes dikt “En målares önskan”
med 100 olika tavlor kring denna enda dikt. Birgitta Kärnbo
berättar om tillkomsten i vår minnesskrift nr 10. Nu i maj 2003
visas där 46 märkliga tavlor och konstverk, även de inspirerade av
Karin Boyes dikter med ett 15-tal konstnärinnor bland eleverna.
Den mest populära dikten är “Kunskap” som tolkats i 19 tavlor.
Är inte det intressant?

Rune Tideholm



Under hösten uppmärksammades också att det var femton år
sedan Peter Lindes staty av Karin Boye invigdes vid Stads-
biblioteket och detta firades med ett program på Stadsbiblioteket.
Sonja Johnson berättade om statyns tillkomst och kompositören
Mario O Madius sjöng egna tonsättningar av Karins dikter.
Stadsbiblioteket var med som samarrangör.

Sällskapets oförtröttliga ordförande, Sonja Johnson, som varit den
som hållit i trådarna under året vid de olika arrangemangen, var i
december på Föreningen Norden i Göteborg och talade om Karin
Boyes kontakter med författarkolleger i Norden samt om de
litterära strömningarna i tiden.

Från Karin Boye Sällskapet i Stockholm fick Sällskapet i
Göteborg uppdrag att undersöka möjligheten att i Alingsås
tillsammans med stadens myndigheter skapa en utsmyckning,
visande på Karin Boyes vistelse i staden 1940-1941. Tyvärr visade
det sig att det från kommunens sida fanns ett mycket ringa intresse
för ett sådant minnesmärke och om ett sådant skulle anordnas, så
finge det ske helt utan kommunala medel.
Eftersom sällskapet i Göteborg helt saknar medel till något sådant
återlämnas ärendet till Stockholm för ev. vidare åtgärder.
Om man fortfarande anser att det vore önskvärt med ett minnes-
märke vill Göteborgssällskapet föreslå att man försöker in-
förskaffa en fullständig samling förstaupplagor av Karin Boyes
produktion och placerar den i en låst monter i Alingsås Stads-
bibliotek, vilket för närvarande är under om- och tillbyggnad för
att tjäna som kombinerat stadsbibliotek och kulturhus.

I slutet av april 2003 håller sällskapet sitt årsmöte i Partille
Bokhandel, känd för sina litterära satsningar. Vi hoppas då att
kunna erbjuda medlemmarna ett intressant program kring ett antal
författare i Paris under 1920 - 1930-talen.

Göran Töllborn


