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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017
Årsmötet 2017
Årsmötet genomfördes i Teaterförbundets lokal Stallet, Kaplansbacken 4B, lördagen den
25 februari 2017 klockan 14.00 och 49 medlemmar deltog.
Då vänföreningen i samband med årsmötet firade 100-årsminnet av Helga Henschens
födelse bjöds deltagarna på festligheter både före och efter årsmötesförhandlingarna.
Kaffe och tårtor stod framdukade och på bioduken inledde Helga själv med ett tal från
Kvinnokonferensen i Husby 1996. Därefter höll Maj Britt Theorin ett personligt och
engagerat tal om och till Helga och avslutade med att utbringa en skål för henne.
Därefter blev det dragning i lotteriet där högvinsterna utgjordes av en terracottafigur och
en akvarell av Helga.
Efter årsmötesförhandlingarna fortsatte firandet med ett program med texter och dikter av
Helga Henschen, framförda av Marie Therese Sarrazin och Kent Malte Malmström, samt
Gunnar Edander som sjöng några av sina egna tonsättningar av Helgas dikter.
Festmåltiden bestod av gravad lax med tillbehör och som efterrätt kaffe med toscakaka.
Avslutningsvis läste Birgitta Dahl dikter av Helga Henschen och berättade personliga
minnen, bl.a. från deras resa till Vietnam och Laos för Svenska kommittén för Vietnam.
Årsmötesfunktionärer:
Till ordförande valdes Enn Kokk och till sekreterare valdes Berit Skogsberg.
Till att justera protokollet valdes Maud Björklund tillsammans med mötesordföranden.
Årsavgiften för 2018 fastställdes till 175 kronor för enskild medlem och 75 kronor för
sammanboende familjemedlem.
Styrelse
Ordinarie styrelseledamöter
Ordförande Lilian Larsell valdes 2016 på två år.
Kassör Berit Ledberg valdes på två år.
Laila Nygren och Berit Skogsberg valdes 2016 på två år.
Kent Malte Malmström och Fredrik Schwarz valdes på två år.
Lena Haapala valdes som ordinarie ledamot på ett år, fyllnadsval.
Suppleanter
Siri Melcher, Gallie Eng och Susanna Pertoft (har ej deltagit under året) valdes på ett år.
Styrelsen har som adjungerad ledamot haft Ewa Rönnberg med ett speciellt ansvar för
Helga Henschens Blogg och Facebook
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Revisorer
Till revisorer
omvaldes Inga-Britt Rova som ordinarie och Kerstin Ståhl som revisorssuppleant.
Valberedning
Till valberedning på ett år valdes Ami Lönnroth, Jan Qvarzell samt Anna Lönnqvist.
Ami Lönnroth valdes till sammankallande.
Medlemsantal
Vid årsskiftet 2017/2018 var medlemsantalet 147 personer (inklusive två
hedersledamöter).
Under 2017 har föreningen glädjande nog fått 19 nya medlemmar. Dessutom har
Britt G. Hallqvist-sällskapet och Kvinnor för fred blivit bytesmedlemmar, vilket innebär att
vi byter medlemskap utan avgifter. Det gör att föreningarna kan kontakta varandra, byta
erfarenheter och information och skapa tillfällen för samarbete.
Några medlemmar har under året lämnat föreningen av olika anledningar.
Styrelsens arbete
Styrelsen valde vid sitt konstituerande sammanträde den 2 mars 2017 Laila Nygren till
vice ordförande. Att ansvara för styrelsens protokollskrivning valdes Berit Skogsberg.
Att teckna föreningens firma och bankkonton valdes var för sig ordföranden Lilian Larsell
och kassören Berit Ledberg.
Styrelsen har under verksamhetsåret 2017 haft 11 protokollförda sammanträden.
Dessa har hållits 24 januari, 6 februari, 2 mars, 5 april, 10 maj, 8 juni, 30 augusti,
18 september, 19 oktober, 13 november samt 7 december vilket avrundades med en
avslutning i Tensta. De flesta styrelsemötena har ägt rum i Stallet på Kaplansbacken 4B.
Trycksaker och medlemsutskick
Som tidigare år har Helga Henschens Vänner tryckt en presentationsfolder som används
för att sprida kunskap om vänföreningen.
Broschyren finns också som nätupplaga och har placerats ut på bibliotek och i
utställningslokaler samt delats ut vid föreningens offentliga arrangemang. I samband med
jubileumsaktiviteterna har broschyren varit väldigt populär och vi har spridit information
om HHV till många hundra personer.
E-post
Föreningens e-postlista har fungerat bra och de allra flesta av medlemmarna når vi lätt
med medlemsbrev och information. Denna hantering sparar föreningen både tryck- och
portokostnader, men det är förstås viktigt att vi håller e-postlistan aktuell. De medlemmar
som inte har e-postadress eller som önskar pappersexemplar har givetvis fått
informationen hemskickad.
Böcker, uppmuntringar, vykort m.m.
Under året kunde vi tack vare en generös penninggåva göra ett nytryck på Helgas
bok ”Flygblad” (1982). En upplaga på 1000 exemplar trycktes under våren och genom
försäljning i samband med jubileumsaktiviteterna har vi sålt ca 600 böcker. Vår lilla
skrift ”Uppmuntringar” har blivit omåttligt populär. Den har funnits med i
föreningens material några år men 2017 upptäcktes den av publiken hos
Skissernas museum i Lund och på konstutställningarna i Stockholm. Vi kan
konstatera att den sålt i ca 1500 exemplar.
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Apecs tryckeri i Spånga har snabbt kunnat trycka fler på kort varsel. Även de vykort som
föreningen låtit trycka och nytrycka har varit mycket uppskattade så Helga Henschens
budskap i form av bild och text har spridits i stor upplaga. Det har naturligtvis varit
inspirerande och givit ett välkommet tillskott i kassan.
Tidningar och reklam
Helga Henschens namn har omnämnts åtskilliga gånger i pressen, på Facebook och på
bloggen under jubileumsåret. Helga Henschens Vänner skickade ut ett pressmeddelande
i anslutning till födelsedagen i februari.
De olika konsthallarna har haft egna reportage och blänkare om sina utställningar på
hemsidor och andra media men också i olika presentationer av Helgas konst- och
författarskap. Den lokala pressen har haft reportage om Tensta tunnelbana och
invigningen av montrarna. SL informerade med en helsida i tidningen Metro. På SVT:s
Öppet arkiv har två filmer varit upplagda med Helga Henschen, från 1982 och 1996.
Både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har haft stort uppslagna artiklar om
Thielskas utställning ”Hela Helga Henschen”.
Biografin ”Som av fåglar genomflugen. Helga Henschen, bildmakare, multikonstnär och
aktivist” som Birgitta Holm skrivit har fått positiva recensioner i såväl riks- som lokalpress
och i flera tidskrifter.
Väggalmanacka 2018
Vår uppskattade väggalmanacka med Helga-bilder har kunnat framställas också för
2018. Laila Nygren och Berit Skogsberg valde ut bilder och texter till de tolv månaderna
som denna gång visar ett urval av Helga Henschens många djurbilder i olika tekniker:
akvareller, oljor och skulpturer. Mari Horn tog fram ett original så att vi kunde trycka 240
exemplar på Apec-tryck. Almanackorna har delats ut till alla medlemmar som en present,
dels på glöggträffen i december men också via posten. Den såldes också till dem som
önskat fler exemplar. Almanackan har också skickats ut till föreningens kontakter som ett
tack för gott samarbete.
Speciellt ansvar
Styrelsen tycker sig ha ett extra ansvar för de lokala platser som har anknytning till Helga
Henschen. Det är Sundbybergs stadsbibliotek i Signalfabriken, Dafnefontänen i
Södertälje, utsmyckningen på Tensta t-banestation, Helga Henschens rum på Eggeby
Gård samt de båda litterära skyltarna, på Djurgården vid Rosenvik och i Solparken,
Duvbo/Sundbyberg. På dessa platser finns Helga Henschens konst och författarskap
representerad och styrelsen lägger här ned lite extra engagemang och arbete.
Dafnefontänen i Lunagallerian i Södertälje
Den vackra Dafnefontänen är Sveriges största fristående keramiska skulptur och
invigdes1978. Här tolkar Helga Henschen myten om Dafne på sitt sätt och det stora
arbetet genomförde hon tillsammans med bl.a. Eric Matteoni och brodern Lasse
Henschen. Hösten 2018 kan vi fira 40-årsminnet av dess invigning.
”Mitt Dafneträd ska växa med rötterna i friskt vatten som en protest mot grå byråkrati och
känslotorka i robotens och lönsamhetstänkandets tid. Som en symbol för en annan livshållning
som har med glädje att göra. Med fantasi och sång och poesi och livsmod. Med kvinnokraft och
internationell solidaritet. Och vår samhörighet
med naturen, allas vår källa och moder.”
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Konstsamlingen i Sundbybergs stadsbibliotek/ Signalfabriken
Helga Henschens konst på biblioteket omfattar såväl Sundbybergs stads egna inköp som
den donation som gjordes efter hennes död 2002. Konstverken flyttades 2013 till
lokalerna i Signalfabriken från Hallonbergens kulturcentrum Några av de större
skulpturerna finns fortfarande kvar på Kulturcentrum.
På Stadsbiblioteket finns en broschyr som kortfattat presenterar Helga Henschen och de
övriga konstnärerna där och deras konstverk.
Tensta tunnelbanestation.
Tensta tunnelbanestation är Helga Henschens stora offentliga konstverk och invigdes
1975 efter ett långt och mödosamt arbete i underjorden. Stationen fick namnet ”En ros till
invandrarna – Solidaritet, Syskonskap”. Utsmyckningen är numera rengjord och
renoverad och den röda rosen, den stora gula solen, alla fåglarna på bergsklipporna och
alla djuren på väggarna lyser med sina klara starka färger. I de två böcker om
Tenstastationen som HHV givit ut beskrivs Helgas arbete och tankar med
utsmyckningen. ”Fantasin och glädjen” 2006 och ”Solidaritet, Syskonskap” som utkom
2015 i samband med 40-årsjubileet av Blå linjen. Många besökare och resenärer vill veta
mer om denna ”underjordiska grotta” med alla spännande bilder och texter.
”Jag vill göra en levande miljö – en blommande, glädjefylld, rik, fantasifull miljö. Detta är
långt viktigare än estetik. Detta behöver vi om vi inte ska förstenas i våra känslor och
förtorkas. Satsa på livslust, mod att leva i denna djävla värld. Satsa på aktivt
medskapande av människorna i Tensta.”

Litterära skyltar
2015 invigdes i Solparken i Duvbo en litterär skylt till minne av Helga Henschen. På
skylten finns ett citat ur ”Vägen till Rebella” som beskriver Helgas funderingar över
duvorna i trädgården vid hennes hem i Duvbo.
Även på Djurgården utanför Helga Henschens barndomshem Rosenvik finns en litterär
skylt som sattes upp år 2006 även här med text ur ”Vägen till Rebella”.
Helga Henschens rum på Eggeby Gård
Helga Henschens rum på Eggeby Gård är möblerat med Rebella-stolar och bord från
Café Helga i Sundbyberg. På väggarna hänger tavlor och bilder och information finns att
läsa om Vänföreningen. Helga Henschen deltog med en utställning på Eggeby Gård
1996. Rummet används i kombination med husets övriga lokaler för program och
sammankomster.
Medlemskap i föreningar
Helga Henschens Vänner är medlemmar i föreningarna De Litterära Sällskapen i Sverige
(DELS), i Järva Folkets Park/ Eggeby Gård samt som ”bytesmedlemmar” med
Kvinnor för fred och Britt G. Hallqvist-sällskapet.
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Medlemsmöten, offentliga arrangemang och samarbeten
Helga Henschens Vänners styrelse och många medlemmar har under jubileumsåret
2017 varit mycket aktiva i verksamheten och medverkat vid en rad olika arrangemang.
Det har varit en fantastisk uppmärksamhet med utställningar, program både med
föreningens egna träffar men också efter inbjudan i andra sammanhang där vi
presenterat Helga Henschen, hennes liv, konst och författarskap.
Här kommer nu en kortfattad presentation av aktiviteter som vi, under jubileumsåret,
genomfört i föreningen eller som vi deltagit i. Vi planerar att framställa en skrift med en
fylligare, illustrerad redogörelse av jubileumsårets alla aktiviteter.
18 februari Medverkan i samband med årsmöte i Kvinnor för freds Stockholmsavdelning.
23 februari Vi firade 100-årsdagen av Helga Henschens födelse med att besöka
hennes grav på Solna kyrkogård och bilda ”Helga Henschens Fan Club”.
25 februari Helga Henschens Vänners årsmöte med efterföljande jubileumsfest i Stallet
på Kaplansbacken 4B.
18 mars Program om Helga Henschen på utställningen ”Kvinnor i kamp” på Järva
Folkets Park, Eggeby Gård.
22 mars DELS tidskrift Parnass, som ägnade ett uppslag i nummer 1/2017 åt Helga
Henschen-jubileet, hade releaseparty på Hedengrens Bokhandel i Stockholm.
2 april Tillsammans med DELS arrangerade Helga Henschens Vänner ett program i
text och ton om Helga Henschen på ABF-huset i Stockholm.
25 april Helga Henschens Vänner medverkade vid en träff med Unga Örnars
veteranförening.
4 maj Presenterades boken ”En guide till konsten i tunnelbanan” med författaren och
konstguiden Marie Andersson på Tensta Konsthall. Programmet avslutades med en
visning av Tensta tunnelbanestation och Helga Henschens utsmyckning.
6 maj – 27 augusti ”Starting from the self”, en utställning på Marabouparken Konsthall
som visade verk av sex kvinnliga konstnärer, Helga Henschen en av dem.
12–30 juni I anslutning till utställningen fick sex ungdomar ett annorlunda
sommarjobb med uppdraget att vara Helga Henschen-värdar i
Sundbyberg under tre veckor.
Arbetet bestod i att visa utställningen på Marabouparken, visa konsten på
Signalfabriken, göra rundvandring i Duvbo med stopp vid Helgas villa på
Björkhagsvägen, Duvboskolans matsal samt litterära skylten i Solparken.
Varje eftermiddag arrangerades också Pysselverkstad på Biblioteket.
Två presentationer med bildspel på Träffpunkten genomförde dessa
duktiga ungdomar.
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Då ingen av dem sedan tidigare kände till Helga Henschen så fick de information och
pedagogisk handledning av personalen i Marabouparken Konsthall och Sundbybergs
Stad som också var initiativtagare och ansvariga för sommarjobbet.
7 maj deltog Helga Henschens Vänner på Hälsodagen på Järva Folkets Park,
Eggeby Gård.
21 maj Järva Folkets Parks Folkmusikfestival på Eggeby Gård.
19 juni Framförde Kent Malte Malmström Helga-texter och dikter vid ett arrangemang på
Höstsol/Kaplansbacken 4B.
6 juli Besök på förskolan Kantarellen i Åkersberga. Helga Henschen gjorde
väggmålningen i förskolans lokaler 1976 i samband med invigningen. En uppföljning
bör göras i samråd med personal och Österåkers kommun.
17 augusti Medlemsträff för Helga Henschens Vänner i Marabouparken Konsthall.
28 augusti Konstföreningen ”BLADORAM” i Sundbyberg. Visning av Helga Henschens
verk på Stadsbiblioteket i Signalfabriken i Sundbyberg.
13 oktober Boksläpp på Thielska Galleriet för författaren och litteraturvetaren Birgitta
Holms biografi ”som av fåglar genomflugen – Helga Henschen, bildmakare,
multikonstnär och aktivist”.
14 oktober Vernissage på Thielska Galleriet för jubileumsutställningen ”Hela Helga
Henschen” samt en presentation av Thielskas utförliga och rikt färgillustrerade
utställningskatalog med Laila Nygren och museichefen Patrik Steorn som redaktörer.
Jubileumsutställningen omfattar bl.a. Helgas målningar, skulpturer och illustrationer
både i böcker på vykort och med färgstarka affischer. Utställningen ger en mycket rik
beskrivning av ”Hela Helga Henschens” konstnärskap.
(Utställningen skulle avslutas den 21 januari 2018 men kom att förlängas
till den 4 februari på grund av den stora publiktillströmningen).
28 oktober Samtalsträff med Birgitta Holm om hennes biografi över Helga Henschen i
Wiklunds violinateljé vid Vanadisplan i Stockholm.
31 oktober – 2 november Höstlovsaktiviteter för barn på Thielska Galleriet. Medverkade
gjorde tre av sommarens Helga Henschen-värdar från Sundbyberg som ansvarade för
material och information.
8 november. ”Helga Henschen i ord, bild och ton”, ett program framfört för
PRO:s Kulturombud i Stockholms län i Hammarbykyrkan.
15 november Ett program om Helga Henschen för Kulturföreningen på
Reimersholme.
21 november Kvinnor för fred besökte Thielska Galleriet i samarbete med
Helga Henschens Vänner.
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21 november Vernissage på Tensta Konsthall av utställningen ”Min gröna dröm är röd”
med ett urval av Helga Henschens affischer.
I programmet ingick en visning av Tensta tunnelbanestation med Helga Henschens
utsmyckning. Helga Henschens Vänner medverkade med program och filmvisning
(Utställningen pågick t.o.m. den14 januari 2018 och skänktes därefter till
Helga Henschens Vänner av Marabouparken Konsthall som var dess ägare.)
26 november Spårvägsmuseet genomförde en familjevisning av Tensta
tunnelbanestation.
27 november ”Helga Henschen i fokus”, ett symposium på Thielska Galleriet.
Medverkade gjorde Patrik Steorn, Annika Öhrner, Birgitta Holm, Sara Teleman
och Birgitta Dahl.
28 november Elever från Gullingeskolan i Tensta genomförde sin bild- och formlektion i
Tensta Konsthall där de ritade och pratade om Helgas pratbubblor.
30 november Helga Henschens Vänner besökte Anna Lindhs Vänförenings möte i
Kärrtorp med en presentation av Helga Henschen och HHV.
2 december I samarbete med Thielska Galleriets Vänförening, Tensta Konsthall och
Helga Henschens Vänner genomfördes ett program med visning av Tensta
tunnelbanestation och därefter film m.m. om Helga Henschen på Tensta Konsthall.
3 december Helga Henschens Vänner samlades till traditionell glöggträff i Stallet,
Kaplansbacken 4B.
5 december Vernissage av montrarna på Tensta tunnelbanestation med sjätteklassare
från Enbacksskolan i Tensta som tillsammans med konstnären Pia Sandström stått för
årets utsmyckning, ett textiltryck på temat ”Alla barn är allas barn”. Ansvarig för
montrarna och deras innehåll är SL.
14 december Föreläsning på Thielska Galleriet av Jessika Sjöholm Skrubbe om Helga
Henschens offentliga konstverk.
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Slutord
Helga Henschens Vänner visar genom denna verksamhetsberättelse att jubileumsåret
2017, när vi firat 100-årsminnet av Helga Henschens födelse, varit en succé med en
mycket omfattande verksamhet.
Styrelsen tackar alla medlemmar och alla involverade för engagemang i möten och för
medverkan i olika sammanhang. Välkomna med era förslag och idéer för att förbättra och
utveckla arbetet med att föra ut Helga Henschens tankar och idéer, både när det gäller
det konstnärliga arbetet och det skrivna ordet, så att ännu fler kan få möta hennes
fantastiska bilder och texter.
Med detta tackar vi för oss.
Stockholm i januari 2018

Lilian Larsell

Berit Ledberg
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