Verksamhetsplan
Bl a detta vill vi göra för att lyfta fram Ragnar Thoursie och
hans verk:
# Följa aktuella rapporter och forskning.
# Ordna utställningar och seminarier.
# Organisera årliga sammankomster och föredrag.
# Verka för inrättande av en stipendiefond för unga fattare.
# Verka för uppsättande av minnestavlor.
# Verka för en namngiven gata/rondell i Katrineholm.
# Utarbeta en årsbok.
# Delta vid Bok- och biblioteksmässan i Göteborg.
# Erbjuda program om Ragnar Thoursie för bibliotek,
skolor, föreningar mm.

För kontakt:
Ordförande Gösta Palmfjord,
0150-180 77

Sällskapet
Ragnar Thoursies
vänner
Vi är ett nybildat sällskap (februari 2012) som
verkar för att hedra författaren och främja
intresset för hans verk.

Medlemsavgift: 200 kr
Plusgiro: 63 69 32-6
Bankgiro: 850-4052

www.ragnarthoursie.se
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Biografi
Ragnar Thoursie (30 september 1919 till 12 juli 2010) var
en svensk författare och statstjänsteman. Ragnar föddes i
Katrineholm där fadern var lokförare. Föräldrarna var aktiva
inom Jehovas vittnen.
Ragnar studerade tyska, psykologi och religionshistoria vid
Stockholms Universitet och blev fil. kand. 1943.
Han debuterade 1945. Samma år fick han anställning i
Riksförsäkringsanstalten, som senare ombildades till
Arbetsmarknadsstyrelsen. Där tjänstgjorde han till sin
pensionering 1985 (byråchef 1972-1985). Han var även
ledamot av Kulturrådet.

Ragnar Thoursies verk
1945 Emaljögat. (Diktsamling – nr 1)
1948 Kulissbygget (tillsammans med E Kötting)
1951 Sundbybergs-prologen. (Dikt - beställningsverk till
staden Sundbybergs 25-årsjubileum)
1952 Nya sidor och dagsljus. (Diktsamling – nr 2)
1957 Mod att leva. (Diktsamling; urval av tidigare utgivna
dikter)
1986 Lyriska läroår. En självbiografisk betraktelse. (FIB:s
lyrikklubbs årsbok 1986)
1987 Den nya människan. (Samlingsvolym med tidigare
utgivna dikter och en del nytt)
1989 Kråkorna skrattar. (Diktsamling – nr 3)

Ragnar gjorde under 1952-1987 ett uppehåll som författare,
men trots detta räknas han som en av den svenska
modernistiska lyrikens främsta, mest egenartade och
stilbildande författare.

1991 Arbetsförmedlingens historia (tillsammans med
L. Delander och E. Wadensjö)

Ragnar Thoursie skrev både lyrik och prosa.

2001 Ditt ord är ljus. (Självbiografi)

Därtill skrev han som ämbetsman flera offentliga utredningar,
och så småningom även en bok om Arbetsförmedlingens
historia.
Den litterära produktonen avslutades så sent som 2009, då
han gav ut diktsamlingen om äldreomsorgen.

1998 Kyrkomakt och irrfärder. (Tegnérsamfundets
årsskrift)
2003 Elefantsjukan. (Självbiografisk bok om tiden i
Arbetsmarknadsstyrelen)
2004 En öppen stad, ej en befästad, bygger vi gemensamt.
(Samlade dikter; samlingsvolym med tidigare utgivna
dikter och en del nytt)
2007 Igelkottsfrid (Självbiografi)
2009 Sånger från äldreomsorgen (Diktsamling – nr 4)

