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För verksamhetsåret 2013 får styrelsen för Birger Sjöberg-sällskapet avge följande redogörelse: 

 

Året inleddes med fotoutställning och program om Birger Sjöberg i Rotundan på Stockholms 

Stadsbibliotek. Utställningen arrangerades i samarbete med biblioteket och invigdes den 23 februari 

av Eva Haettner Aurelius. Hennes invigningstal följdes av en föreläsning med Ulrika Knutson om 

”Kvartetten som sprängdes” och högläsning av Maria Lindström ur romanen. Den 16 mars föreläste 

Eva Haettner Aurelius över ämnet "Från Fridas visor till Kriser och kransar. Från parodi till modernism" 

och Maria Lindström sjöng och deklamerade Sjöbergs dikter. Utställningen, som pågick till den 24 

mars, var mycket uppskattad och välbesökt och båda programmen lockade en stor publik.   
 
Årsmöte hölls den 14 april på Vänersborgs museum med behandling av sedvanliga ärenden. Eva 
Haettner Aurelius omvaldes som sällskapets ordförande. Styrelsen omvaldes i sin helhet, förutom 
Martin Bondeman som avsagt sig omval. Som sällskapets revisorer omvaldes auktoriserade revisorn 
Gunnar Hjalmarsson och Lennart Skarsjö och som revisorssuppleanter omvaldes Bertil Hedwall och 
Dag Wadman. 
Årsavgiften beslöts vara oförändrad 200 kr (100 kr för medlemmar yngre än 30 år). 
 

Efter årsmötet föreläste Ulrika Knutson än en gång om Sjöbergs roman ”Kvartetten som sprängdes” . 

Så gavs även Vänersborgarna tillfälle till en mycket stimulerande timmes underhållning och museets 

vackra sal var fylld till sista plats. 
  
Årets bok ”Fragment av Birger Sjöberg” distribuerades till medlemmarna i slutet av oktober. Program 
med boksläpp anordnades på Vänersborgs museum den 27 oktober. Under rubriken ”Eld i floder 
strömmar…” berättade Eva Haettner Aurelius om laddade fragment från Birger Sjöbergs sena 
diktning, utgivna i sällskapets årsbok. Fragmenten belystes genom att Sven Kristersson vid flygeln 
framförde sina egna tonsättningar av postuma Fridatexter.  
 

Sällskapet har bistått med material till ett temanummer om Birger Sjöberg i tidskriften Parnass som 
utkom i juni. Temanumret, som bl a innehåller artiklar av Eva Haettner Aurelius, Johan Svedjedal och 
Finn Zetterholm, har rönt stor uppskattning och erbjudits medlemmarna till rabatterat pris. 
Vid Göteborgs Bokmässa i slutet av september, där tidskriften marknadsförs vid DELS/Parnass egen 
monter och scen, framförde Maria Lindström visor av Birger Sjöberg på De litterära sällskapens scen.    

 

Sällskapet har kunnat erbjuda medlemmarna rabatterat pris på nyutgåvan av Birger Sjöbergs ”Kriser 

och kransar” där förordet är författat av Eva Haettner Aurelius. Boken gavs ut av Under Förlag. 
 
Medlemsantalet uppgick vid årsskiftet till 383, varav 27 nya medlemmar och 16 ständiga medlemmar.  
 
Brev till medlemmarna har skickats ut i februari och i september.  
 
Sällskapets hemsida, www.birgersjoberg.se, har under året varit synnerligen välbesökt. Sidan har 
uppdaterats kontinuerligt med bl a fotografier och filmsekvenser från verksamheten. Publicering på 
Facebook har också hjälpt till att sprida information om sällskapet på nätet.     
 
Sammanträden har hållits i styrelsen den 14 april och i arbetsutskottet den 27 oktober. 
 
Styrelsen har bestått av Eva Haettner Aurelius, ordförande, Maria Lindström, vice ordförande, 
Margareta Midgard, sekreterare, Marianne Erwing, skattmästare, Daniel Öhrberg, arkivarie, samt Jan-
Olof Andersson, Lars Boberg, Peter Johansson, Sune Jönsson, Bengt Kaage, Anders Larsson, 
Catharina Lundqvist, Mikael Samuelson, Birgitta Sköld, Jan-Olof Strandberg, Johan Svedjedal och 
Finn Zetterholm. 
 
Revisorer har varit Gunnar Hjalmarsson och Lennart Skarsjö med Bertil Hedvall och Dag Wadman 
som suppleanter. 
 
Arbetsutskottet har utgjorts av ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare, arkivarie och 
Peter Johansson med Bengt Kaage och Lars Boberg som adjungerande ledamöter. 
 
För det ekonomiska utfallet under året hänvisas till bifogade resultat- och balansräkningar. 
 
Styrelsen  


