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Kära Karin Boye-vänner 

Karin Boye Sällskapet i Göteborg fyller 20 år i november 2006.

Denna gång kommer därför ett höstbrev med tillbakablickar. 

Tankarna går till den 29 november 1986 då Karin Boye Säll-

skapets göteborgsavdelning bildades på Stadsbiblioteket i 

Göteborg. Närvarande var bl. a. Erik Lindholm, ordförande i 

Karin Boye Sällskapet i Huddinge. “Faddrar” i Göteborg var Erik 

Mesterton och Ebbe Linde, som båda förmedlade minnen och 

intryck av Karin Boyes person och belyste hennes författarskap. 

Under mötet infann sig också Per Nyström.  Det blev ett unikt 

tillfälle att få träffa tre av Karin Boyes samtida.  

 Göteborg i oktober 2006

Vår förste ordförande blev Ove Almström.  24 mars 1990 övertog Sonja Johnson, som även 

skriver detta brev,  ordförandeskapet. En post som hon fortfarande har. 

20 november 1990.  Vårt sällskap samlades på Stadsbiblioteket till ett program som fått 

rubriken “Samtida med Karin Boye berättar: Ebbe Linde, Ulf Boye, Per Nyström och Gertrud 

Carlstedt”.  Erik Mesterton var inbjuden, men hade tyvärr inte möjlighet att delta.

26 oktober 1991.  Det här är en viktig dag i vår historia. Efter ett program i Vasa försam-

lingshem följdes vi åt till Vasaplatsen 11. Där invigde vi en länge efterlängtad minnesplatta 

med Karin Boyes ex libris och texten: Karin Boye föddes i detta hus den 26 oktober 1900. Det 

är en vacker,  ellipsformad och enkel minnesplatta, som vi i Göteborg tagit initiativet till och 

fått husägaren Stefan Almlöv att så generöst bekosta.

1996 - 10-årsjubileum. Den 30 november firade vi vårt 10-årsjubileum på Stadsbiblioteket 

i Göteborg. Det skedde i samarbete med dåvarande bibliotekschefen Anita Sindler. Göte-

borgs Kammarkör under ledning av Gunnar Eriksson inledde med “Jag är född i en stad”,  

Karin Boyes dikt, tonsatt av Harald Svensson.  

Sonja Johnson gav en kort historik om Göteborgsavdelningen. Elever från åk 2, 3 och 

5 i Lilla Samskolan medverkade med diktläsning och uppförde sagospel av Karin Boye.  
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Skådespelaren Angela Kovács läste dikter av Karin Boye. Ulf Boye 

berättade om sin systers liv och författarskap. Karin Boyes nära 

släkting Gertrud Carlstedt  från Partille återgav några minnen,  

bl. a från Marstrand 1926.  Under rubriken “Amazonens död” 

berättade läraren och folkbildaren Carl Hylander om Karin Boyes 

tid i Alingsås.  Göteborgs Kammarkör  avslutade med dikterna 

Moln och Kunde jag följa dig, tonsatta av Ingvar Wieslander. 

Litteraturhistorikern Britt Dahlström har gett ut två böcker om 

litterära sällskap i Sverige och hon medverkar ofta i Sveriges Ra-

dios P1 i litterära sammanhang. Hon skrev ett brev och lycköns-

kade oss till de tio åren och  “ett imponerande fint jubileumspro-

gram” samtidigt som hon bad mig om att “förmedla hälsningar 

till ett respekterat sällskap”. 

Oktober 2000: 100-årsminnet av Karin Boyes födelse

Minnet högtidlighölls  med stor intensitet i födelsestaden. Firandet kulminerade den 26-28 

oktober med en konsert i Hagakyrkan på födelsedagen den 26 oktober och med skiftande och 

spännande program i Göteborgs Stadsbibliotek under de övriga dagarna.  Där hade vi också i 

detta sammanhang under flera veckor en utställning om Karin Boyes liv och verksamhet.  

Vi hade även ett program i Frölunda Kulturhus i samarbete med ABF.  

I oktober 2005 föreläste litteraturforskaren Gunilla Domellöf om Karin Boye som kritiker, kultur-

debattör och prosamodernist. Den Boye-bild som förmedlades förnyade och fördjupade synen 

på Karin Boyes författarskap.   

4 maj 2006: Göteborgskretsen av pensionerade lärares riksförbund inbjöd Sonja Johnson att 

hålla ett föredrag om Karin Boye, under rubriken “Den mångsidiga Karin Boye”.  I mötet deltog 

105 fd lärare.

Under 20 år har Karin Boye Sällskapet i Göteborg verkat för att i Karin Boyes födelsestad 

sprida kunskap om hennes liv och författarskap. I våra mångskiftande program har vi belyst 

Karin Boye som lyriker, prosamodernist, översättare, litteraturkritiker och kulturdebattör.  

Programmen har varit öppna för allmänheten. Kontakter har knutits med skådespelare, musiker, 

skolelever, teaterhögskolan, litteraturvetare. Vänner och samtida författare till Karin Boye har 

lyfts fram och vi har även presenterat andra författare med anknytning till Göteborg.
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Honnörsstipendium 22 maj 2006 

Sonja Johnson tilldelades ett av Göteborgs stads fem honnörsstipendier för “mångårig och 

värdefull kulturell insats för Göteborgs stad”. I motiveringen ligger fokus på verksamheten i 

Karin Boye Sällskapet i Göteborg. “Honnörsstipendier kan inte sökas utan tilldelas på förslag 

från allmänheten och ledamöter i Göteborgs stads kulturnämnd.”

Om Karin Boye-skulpturens placering 

Med anledning av den planerade tillbyggnaden av Stadsbiblioteket har jag i ett tidigare brev 

berättat om att det kan innebära en viss förändrad placering av skulpturen.  

De fyra arkitektkontoren, som inbjudits att delta i “de parallella uppdragen”, har inkommit med 

sina förslag. En bedömningsgrupp och en arbetsgrupp har tillsatts. Arbetsgruppen arbetar nu 

med de förslag, som man går vidare med. Planarkitekt Christian Jönsson och jag håller fortlö-

pande kontakt.

JUBILEUMSPROGRAM
 
Lördagen den 18 november 2006, kl 15-16:30 i Stadsbiblioteket
Vi firar vårt 20-årsjubileum med Originalteaterns föreställning “Lilla Boye - om en uppväxt”.   

Den bygger på en intervju med Karins bror  Ulf Boye och innehåller dikter av Karin Boye och 

text hämtad ur hennes roman “Kris”.   

 

“Originalteatern är en turnerande grupp, som består av sju skådespelare från Wendelsbergs 

Teater och Skolscen i Mölnlycke. Alla medlemmar i ensemblen är teaterpedagoger med stor 

passion för teaterns bildspråk och påverkan.”

Som inledning till föreställningen får vi lyssna till musik av tonsättaren Karl von Dittersdorf, en 

duo för viola och violone, framförd av Gerda och Lars Rundqvist. 

Ett separat programblad medföljer detta brev.

Vi bjuder våra medlemmar på entréavgiften (50:-).  Tag med den lilla “biljetten” som med-

följer brevet. Föranmälan till programmet på Stadsbiblioteket behövs inte. Vi tror att det 

här programmet kan locka många. 

Efter föreställningen på Stadsbiblioteket inbjuder vi alla som önskar till Restaurant Kometen.  

V. g. v
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Jubileumsfest på Restaurant Kometen  
Lördagen den 18 november 2006 från kl 17.15

Adress: Vasagatan 58

Så här skriver den välkände göteborgsförfattaren Claes Hylinger i boken “Kvällarna på Pärlan”, 

som utkom 1995:

Pappa som kommit i berättartagen, sa också att den första krog han gick på, när han 

kom till Göteborg, var Kometen. “Jaså, minsann?!”

Jag blev intresserad, det var ju min egen favoritkrog. Jo, han kom alltså med tåget till Göte-
borg för att börja som ingenjör på SKF, 1930, tror jag.

Varmt välkomna till denna legendariska krog, som med förkärlek besökts och besöks av förfat-

tare och konstnärer.

MENY
Vi kan välja mellan två rätter, som vi förhandsbeställer.

 KÖTT: Filé Black and White  89:- 

 FISK: Skaldjursgratinerad kolja 89:-

Dryck väljer var och en vid middagen. Några exempel följer här:

 Ett glas vin 16 cl   44:- 

 40 cl öl    40:-

 Lättöl/Ramlösa  20:-

Vi kommer att bjuda på musikalisk underhållning under kvällen. Ev. tal till 20-åringen behöver 

inte anmälas till toastmaster!! 

 

Anmälan till Jubileumsfesten är bindande och kan göras SENAST söndag den 12 november  

kl 21.00 till någon av följande: Sonja Johnson 031-24 78 50, Kerstin Ryding 0302-323 45,  

Hanna Carlsson 031-41 74 57, Gun Petersson 0520-322 46 , Karin Wallander 031-45 37 95.  

Alla medverkande är inbjudna till middagen. Vi har 25 platser kvar att fördela. Ring därför 

snarast. Turordning gäller. 

Mycket varmt välkomna!

Karin Boye Sällskapet i Göteborg
För styrelsen


