
Gunilla Skyttlas och Raine Navins vänner. 

 
Verksamhetsberättelse 2018 

Betalande medlemmar 2018: 30 st 

Vid föreningens ordinarie årsmöte i Kronansalen på Kalmar läns museum fredag den 

16 mars 2018 valdes som nedan: 

Ordförande; Maria Nordenson Carlgren, för en tid av 2 år 

Sekreterare; Elisabeth Johansson, för en tid av 2 år 

Kassör; Agneta Gefors, fyllnadsval för en tid av 1 år 

Ledamot; Magnus Silfverhielm, omval för en tid av 1 år 

Suppleant; Frida Thorsén, omval för en tid av 1 år 

Revisor; Kerstin Lindgren, nyval för en tid av 1 år 

Valberedning; Ove Thorsen, nyval för en tid av 1 år 

 Flertalet planeringsmöte med Örjan Molander och Tina Lindström, Kalmar 

Länsmuseum i att söka finansiering till, ateljé ”Hemma hos Gunilla och 

Raine”. Även diskuterat typ av pedagogisk verksamhet i Gunilla & Raines 

namn på Länsmuseet. Stort tack till Magnus Silfverhielm och Annette Furst för 

deras gjorda och fortsatta insats. Planeras att slutföras under 2019. 

 Hemsidan lanserades juni 2018 https://gunillaochraine.se/ innehållande bla: 

- Föreningens stadgar och årsmötesprotokoll. Nyhetsbrev 

- Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. 

- Bilder på Gunilla & Raine och deras verk, företrädesvis bilder tagna av Rolf 

Lind. Presentation av Gunilla, Raine och Rolf. 

- Filmer  

- Kommande aktiviteter. 

- Kontaktuppgifter till vänföreningen. 

 I samråd med vänföreningen visade Lena Form Danielsson filmen "Kung Raine 

och Drottning Gunilla" under Konst runt på Bio Royal i Rugstorp, den 8:e och 

9:e September. 

 2 nyhetsbrev mailades ut till nya och gamla medlemmar, formgivna av Anna 

Fabler. 

 Kontinuerlig uppdatering av Facebook Raine & Gunilla ca 950 st följare. 

www.facebook.com/RaineGunilla/ 

 Anna Fabler efterlyste nedan via vänföreningens nyhetsbrev och Facebook 

https://gunillaochraine.se/
http://www.facebook.com/RaineGunilla/


 
Låt Raines hattlåda berätta 
Att Raine hade en passion för fantasifulla huvudbonader är nog bekant för många av oss. 
Han hade en säregen förmåga att blanda livsfilosofi, konstnärskap, textila föremål och 
berättelser i uppskattade föreställningar, i vilka hans hattsamling spelade en central roll. 60 
av dessa hattar har modisten och kulturvårdaren Anna Fabler köpt av Raines dödsbo, och nu 
letar hon efter publikens berättelser. 
- Jag tror att många människor har en social relation till Raines hattar och de historierna 
han berättade utifrån sin fez, sina kalotter, den stickade, gammaldags mensbindan eller 
den karaktäristiska halmhatten. Dessa minnen skulle jag vilja samla in, säger hon. 
 
Anna vill också som modist dokumentera hur hattarna är gjorda hantverksmässigt. Målet är 
att sammanställa allt material till en utställning, ett öppet digitalt arkiv eller en bok 
framöver. 
- Jag hade själv turen att som tonåring se honom bära laxrosa mameluckerna som 
turban på huvudet, och upplevde hur han hänförde oss i publiken med sina kåserier kring 
hattarna. Jag var tagen och inspirerad och skulle vilja föra det vidare, bland annat genom att 
ge röster åt hattlådan. 
Har du, eller någon i din närhet, varit med på någon av Raines hattsammankomster, där han 
pratat utifrån sin hattlåda? Var med i projektet för att levandegöra föremålen! Välkommen 
att mejla rainenavinshattar@gmail.com och bidra med just din berättelse. 


