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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019
Årsmötet 2019
Årsmötet genomfördes i Teaterförbundets lokal Stallet, Kaplansbacken 4B, lördagen den
24 februari 2019 klockan 14.00 och 30 medlemmar deltog. Som vanligt inbjöds
medlemmarna att stanna kvar till en liten trivselfest, den här gången med varmkorv, öl
och vin. Mats Larsell var bejublad ”korvgubbe”.
Före årsmötesförhandlingarna berättade Laila Nygren om Helga Henschens
konstsvit ”Folkvisan” som hänger i Duvboskolan i Sundbyberg.
Årsmötesfunktionärer:
Till ordförande valdes Maj Britt Theorin och till sekreterare valdes Ewa Rönnberg.
Till att justera protokollet valdes Viola Ågerdal tillsammans med mötesordföranden.
Årsavgiften för 2020 fastställdes till 175 kronor för enskild medlem plus 75 kronor för
sammanboende familjemedlem.
Styrelse
Ordinarie styrelseledamöter
Ordförande Lilian Larsell valdes 2018 på två år.
Kassör Eva Eriksson valdes på två år.
Laila Nygren, Berit Skogsberg och Lena Haapala valdes 2018 på två år.
Fredrik Schwarz och Ewa Rönnberg valdes på två år.
Suppleanter
Gallie Eng, Marie-Thérèse Sarrazin och Annika Andreasson valdes på ett år.
Revisorer
Till revisorer valdes Kerstin Arbelund som ordinarie och Kerstin Ståhl som
revisorssuppleant.
Valberedning
Till valberedning på ett år valdes Berit Ledberg, Kristina Henschen samt
Kent Malte Malmström.
Berit Ledberg valdes till sammankallande.
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Medlemsantal
Vid årsskiftet 2019/2020 var medlemsantalet 160 personer (inklusive två
hedersmedlemmar).
Under året har föreningen glädjande fått flera nya medlemmar medan andra har valt att
lämna sitt medlemskap.
Två av föreningens pionjärer har under året avlidit. Berit Skogsberg och Enn Kokk som
båda var med och startade Helga Henschens Vänner år 2004. Enn Kokk var under ett
antal år föreningen sekreterare och var mycket aktiv i kontakten med ARAB,
Arbetarrörelsens arkiv.
Berit Skogsberg var en mycket engagerad styrelseledamot i alla år och mycket aktiv i
produktionen av flera skrifter som HHV givit ut såsom ”Uppmuntringar”, ”Fantasin och
Glädjen”, och ”Solidaritet, Syskonskap” om Tensta tunnelbanestation.
I samarbete med föreningen Kvinnor för Fred framställdes en affischutställning 2019 och
här medverkade Berit med att ta fram bilder och skriva texter. Berit var nära vän med
Helga Henschen och genom det fick hon en stor kunskap om Helgas liv, hennes
konstnärs- och författarskap. Det blir ett stort tomrum efter Berits kunskap men också av
hennes värme och vänlighet.
Britt G. Hallqvist-sällskapet och Kvinnor för Fred är så kallade bytesmedlemmar, vilket
innebär att vi byter medlemskap utan avgifter. Föreningarna kan på så sätt ha kontakt
med varandra, utbyta erfarenheter och information och skapa tillfällen för samarbete.
Fredsutställningen
I samband med att föreningen Kvinnor för Fred skulle fylla 40 år framkom ett önskemål
om att göra en affischutställning med Helga Henschens fredsbilder. Helga var en aktiv
fredsvän och var med och bildade Kvinnor för Fred 1978. Utställningen som omfattar 20
bilder i A3 format kan hängas upp i en lång rad i ett snöre. Utställningen kan lätt skickas
runt och den åtföljs av en folder med text om Helga Henschen och presentation av de
bägge föreningarna. Flera av KFF:s lokalföreningar i landet har använt utställningen och
har gärna kompletterat med filmen ”Det är den totala människan det gäller”. Filmen finns
på USB minne och kan lätt skickas med post
Utställningen hängde i fönstret på Hasse & Tage-museet i Tomelilla i somras och besågs
av vår ordförande. Ett besök på Skissernas museum i Lund var också inplanerat och där
säljs den lilla skriften ”Uppmuntringar” med stor succé.
Styrelsens arbete
Styrelsen valde, vid sitt konstituerande sammanträde den 7 mars 2019, Laila Nygren till
vice ordförande. Att ansvara för styrelsens protokollskrivning, medlemsregister samt
föreningens hemsida och Facebook valdes Ewa Rönnberg.
Att teckna föreningens firma och bankkonton valdes var för sig kassören Eva Eriksson
och ordföranden Lilian Larsell.
Styrelsen har under verksamhetsåret 2019 haft 8 protokollförda sammanträden.
Dessa har hållits 24 januari, 7 mars, 4 april, 3 juni, 2 september, 3 oktober, 5 november
samt 9 december som avrundades med ett julmingel i Roland Wiklunds violinateljé på
Vanadisplan. Övriga styrelsemöten 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 har placerats ut
på bibliotek och i utställningslokaler samt delats ut vid föreningens offentliga
arrangemang och finns också som nätupplaga.
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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 e-postlistan hålls aktuell. Så meddela gärna
oss när e-postadressen byts. De medlemmar som inte har e-postadress eller som önskar
pappersexemplar av handlingar har givetvis fått informationen hemskickad per post.
Hemsida och Facebook
Föreningen har under året utvecklat både hemsidan och Facebook och många besöker
dem för att få information och köpa böcker, trycksaker och vykort.
https://helgahenschensvanner.org eller Facebook Helga Henschens Vänner.
Böcker, Uppmuntringar, vykort med mera
På alla arrangemang som Helga Henschens Vänner deltagit i eller arrangerat har vi haft
ett bokbord där vi kunnat sälja böcker, skrifter och vykort. Nytrycket av Helgas
bok ”Flygblad” (1982), Birgitta Holms bok ”Som av fåglar genomflugen. Helga Henschen,
bildmakare, multikonstnär och aktivist” har varit uppskattade liksom vår lilla
skrift ”Uppmuntringar”. Den har funnits med i föreningens material ett antal år men först
2017 upptäcktes den av publiken. Hos Skissernas museum i Lund är den mycket populär
och vi får nya beställningar hela tiden. Apecs tryckeri i Spånga har snabbt kunnat trycka
fler med 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.
Väggalmanacka / Minnesskrift
Vår uppskattade väggalmanacka med Helga-bilder har i år kommit tillbaka till många
medlemmars stora glädje. Laila Nygren har tagit fram bild och text och vår vän Mari Horn
har varit behjälplig med layouten. Almanackan har sedan tryckts hos Apec tryck i 200
exemplar och alla medlemmar har fått var sitt exemplar.
Almanackan har också delats ut som ett litet tack och visad uppskattning till våra
samarbetspartners.
Speciellt ansvar
Styrelsen vill gärna ha ett litet extra ansvar för några lokala platser med anknytning till
Helga Henschen. Det är Sundbybergs stadsbibliotek, Signalfabriken, Dafnefontänen i
Lunagallerian 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 samtliga av dessa platser finns Helga Henschens
konstnärs- och författarskap representerad och här vill styrelsen gärna visa ett extra
engagemang.
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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 bland annat Eric Matteoni och brodern Lasse
Henschen.
”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.”

Konstsamlingen i Sundbybergs stadsbibliotek/ Signalfabriken
Helga Henschens konst på biblioteket omfattar såväl Sundbybergs stads egna inköp
samt den donation som gjordes efter hennes död 2002. Konstverken finns från år 2013 i
bibliotekets lokaler i Signalfabriken. Några av de större skulpturerna finns dock
fortfarande kvar i Hallonbergens kulturcentrum.
På Stadsbiblioteket är fler konstnärer representerade och Helga Henschen och de övriga
konstnärerna presenteras kortfattat i en broschyr.
Tensta tunnelbanestation
Utsmyckningen av Tensta tunnelbanestation är Helga Henschens största 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 – ”Fantasin och glädjen”
2006 och ”Solidaritet, Syskonskap”, som utkom 2015 i samband med 40-årsjubileet av
Blå linjen – beskrivs Helgas arbete och tankar med utsmyckningen. Många besökare och
resenärer vill veta mer om denna ”underjordiska grotta” med alla spännande bilder och
texter.
Sedan december 2017 pryds montrarna med de färgstarka tygtryck som konstnären Pia
Sandström i samarbete med eleverna i årskurs 6 i Enbacksskolan tagit fram och som
uttrycker elevernas tankar kring Helga Henschens budskap ”Alla barn är allas barn”. Ett
projekt i samarbete med SL och Tensta Konsthall.
”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.”
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Litterära skyltar
På Djurgården utanför Helga Henschens barndomshem Rosenvik finns en litterär skylt
som sattes upp år 2006, med text ur ”Vägen till Rebella”.
År 2015 invigdes i Solparken i Duvbo ännu en litterär skylt till minne av Helga Henschen.
På skylten finns också här citat ur ”Vägen till Rebella” som beskriver Helgas funderingar
över duvorna i trädgården vid hennes hem i Duvbo där hon bodde i över 25 år.
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.
Medlemsmöten, offentliga arrangemang och samarbeten
Helga Henschens Vänners styrelse och flera medlemmar har under 2019 varit mycket
aktiva i verksamheten och medverkat vid en rad olika arrangemang.
Vi har under året genomfört medlemsarrangemang, och arrangemang tillsammans med
våra samarbetspartner. HHV har också vid flera tillfällen bjudits in för att medverka med
program och där har vi bland annat visat Babis Tsokas film ”Det är den totala människan
det gäller” framträtt med dikter och texter om Helga Henschen. Denna medverkan
betyder mycket för oss då vi här har möjlighet att sprida kännedom om konstnären och
författaren Helga Henschen. Vi upplever ofta att Helga är mycket populär och att hennes
budskap fortfarande är lika aktuella som när hon gjorde teckningar, bilder och texter. I
anslutning till programmen har vi haft bokbord där vi sålt böcker, vykort och skrifter. Detta
ger också ett bra tillskott till föreningens ekonomi.
Här följer nu en presentation av arrangemang och medverkan där både den aktiva
styrelsen och flertal medlemmar ställt upp och genomfört stora och små insatser.
Alla lika viktiga för att programmen ska kunna genomföras på trevligt och
inspirerande sätt.
Året började med Laila Nygrens medverkan i Duvboskolan där hon samtalade med
eleverna om Helgas konstsvit ”Folkvisan”.
Signalfabrikens bibliotek hade sedan en utställning av elevarbeten runt Helgas konst
mellan den 29/1 - 2/2. Filmen ”Det är den totala människan det gäller” visades flera
gånger varje dag. HHV medverkade med bokbord och Laila Nygren visade och
berättade, vid två tillfällen, om Helga Henschens konst.
31/1 Program för Handels Klubb 800 i ABF-huset film, presentation
och bokbord.
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10/2 Medverkan på Spånga Hembygds och Fornminnesförening film, presentation och
bokbord.
24/2 Helga Henschens Vänner årsmöte med efterfest i Stallet på Kaplansbacken.
2/3 Medverkan på Kvinnor För Freds 40 årsjubileumsfest i Solidaritetshuset i Stockholm
med film, presentation och bokbord.
5/3 Visning av Tensta Tunnelbanestation för en grupp ”Spångaveteraner”. Efter
rundvandringen på perrongen och samtal om Helgas bilder och texter på väggarna
avslutades programmet, för dem som hade lust med ett besök, på Livstycket och på
Tensta Konsthall.
27/3 genomförde bostadsrättsföreningen Sörgården sitt årsmöte på Eggeby Gård.
I anslutning till Helga Henschens rum medverkade HHV med presentation och bokbord.
7/4 Tre Rotary Clubs besökte under rubriken ”Möten med Mångkultur” Tensta. Besöket
omfattade Livstycket, Tensta Konsthall samt en presentation av Helga Henschens
utsmyckning av Tensta tunnelbanestation.
HHV hade program och filmvisning på Tensta konsthall med efterföljande bokbord.
14/4 genomförde vi ett trevligt program i Vällingby Folkets Hus, Trappan i Vällingby.
Berit Skogsberg höll en personlig presentation av vännen Helga, Film och bokbord var
mycket uppskattat.
11/5 medverkade föreningen på Järva Folkets Parks årsmöte. Filmen följdes upp av ett
bra och intressant samtal om Helga Henschens texter och bilder.
22/5 var vi åter på Järva Folkets Park, Eggeby Gård. ”Helga Henschen som författare”
var kvällens rubrik. Medverkade gjorde Gunilla Lundgren, Babis Tsokas, Berit Skogsberg
med Lilian Larsell som moderator.
24/9 PRO Sollentuna hade bjudit in HHV till sitt medlemsmöte. Film, presentation och
bokbord genomfördes med stort intresse och många köpare.
16/10 på hemmaplan i Tensta berättade Lilian och Mats för sina grannar om Helga
Henschen och utsmyckningen av Tensta tunnelbanestation.
En trevlig kväll som också innehöll film och bokbord.
13/11 Tensta Centrum fyller 50 år. Stort program där HHV medverkade på kulturdagen.
Babis Tsokas var själv där och visade sina filmer om Tensta samt filmen om Helga
Henschen. Bokbord med många igenkännande samtal och entusiaster.
15/11 HHV var inbjuden till HSB seniorernas föreningsträff. Vi hade här en kort
presentation, dikter och bokbord. Uppgiften var att entusiasmera
deltagarna till att boka in program 2020. Vi kan konstatera att vi
lyckats med det och har fler inbokningar.
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30/11 Så var det åter dags för den traditionella Glöggträffen. Som vanlig träffades vi i
Stallet en mörk och kulen lördagseftermiddag. Marie-Thérèse läste en text av Helga om
barndomens jular, där Helga beskriver på ett målande sätt hur barn och barnbarn
uppvaktade mormor och hur julen firades på Rosenvik.
Som vanligt drack vi glögg och åt pepparkakor och sjöng julsånger tillsammans.

Slutord
Helga Henschens Vänner visar genom denna verksamhetsberättelse att även 2019 varit
fyllt av aktiviteter och arrangemang.
Styrelsen tackar alla medlemmar och alla involverade för ert engagemang i möten och
för er medverkan i olika sammanhang. Välkomna med 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 2020

Lilian Larsell

Eva Eriksson

Berit Skogsberg (tom sept)

Laila Nygren

Fredrik Schwarz

Ewa Rönnberg

Lena Haapala

Marie-Thérèse Sarrazin

Annika Arvidsson
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Gallie Eng

