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Verksamhetsberättelse 2015 
 

För verksamhetsåret 2015 får styrelsen för Birger Sjöberg-sällskapet lämna följande redogörelse: 

 

Verksamheten inleddes den 28 mars med ett seminarium på Jonsereds herrgård om Birger Sjöbergs dikter Hjälper 

för ångest! Ohoj! Seminariet var ett arrangemang i samarbete med Svenska Visakademien, Folkuniversitetet och 

Göteborgs universitet.   

 

I april hölls två konserter där flera av de nya tonsättningarna i 2014-års årsbok Bekymrens gråa flock framfördes.  

Konserterna ägde rum den 18 april på Göteborgs konserthus och den 19 april på Vänersborgs teater. De 

arrangerades i samarbete med Svenska Visakademien, Vänersborgs kommun och Vänersborgs Musikförening. 

Medverkade gjorde Dan Berglund, Carl-Axel Dominique, Sven Kristersson, Maria Lindström, Mikael Samuelson 

och Alexkvartetten MUV (Alexander Chojecki, Anna-Lena Ohlwein, Zimon Huldt, Milla Gyldfeldt Magnusson). 

Konserten den 19 april blev inspelad av Sveriges Radio och sändes i P2 den 18 augusti och den 1 september.  

 

Årsmöte hölls den 19 april på Vänersborgs museum med behandling av sedvanliga ärenden. Till ny ledamot i 

styrelsen invaldes Håkan Bodén. Ordföranden och övriga styrelseledamöter omvaldes liksom även revisorer och 

revisorsuppleanter. Årsavgiften beslöts vara oförändrad 200 kr (100 kr för medlemmar yngre än 30 år). 

 

Årets bok var första delen av Birger Sjöbergs roman Kvartetten, som sprängdes i serieformat av illustratören och 

serietecknaren Malin Biller. Boken, som ges ut av Kolik förlag, distribuerades till medlemmarna i december. 

Projektet att omvandla Sjöbergs klassiker till seriebok har uppmärksammats med artiklar och intervjuer i dagspress 

och på Bokmässan i Göteborg. Andra delen av boken är planerad att ges ut som sällskapets årsbok 2016.  

 

Program med boksläpp av årsboken ägde rum i Helsingborg på Birger Sjöbergs 130-årsdag den 6 december. Dagen 

inleddes med kransnedläggning och diktläsning vid graven på Donationskyrkogården. Programmet Nu börjar 

vårdikterna komma… hölls på Dunkers kulturhus med framträdande av Malin Biller, Peter Harryson och Jan-Olof 

Andersson. Programmet arrangerades i samarbete med Kolik förlag och Dunkers kulturhus. 

 

Medlemsantalet uppgick vid årsskiftet till 346, varav 15 är ständiga medlemmar.  

 

Brev till medlemmarna skickades ut i mars och i oktober. 

 

Sällskapets hemsida, som uppdaterats kontinuerligt, har under året varit mycket välbesökt. Sällskapets Facebook-

sida har också bidragit stort till att sprida information om sällskapet och sidan har fått många följare.     

 

Sammanträde hölls i styrelsen den 19 april. Telefonmöte i styrelsens arbetsutskott hölls den 3 oktober och per mejl 

den 21-24 november. Kontinuerlig kontakt inom hela styrelsen har även skett.  

  

Styrelsen har bestått av Eva Hættner Aurelius, ordförande, Maria Lindström, vice ordförande, Margareta Midgard, 

sekreterare, Håkan Bodén, skattmästare, Daniel Öhrberg, arkivarie samt Jan-Olof Andersson, Lars Boberg, 

Marianne Erwing, Peter Johansson, Sune Jönsson, Bengt Kaage, Anders Larsson, Mikael Samuelson, Birgitta Sköld, 

Jan-Olof Strandberg, Johan Svedjedal och Finn Zetterholm.  

 

Revisorer har varit Gunnar Hjalmarsson och Lennart Skarsjö med Leif Dahlgren och Bertil Hedvall som 

suppleanter. 

 

Arbetsutskottet har utgjorts av ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare, arkivarie samt Peter 

Johansson och med Lars Boberg, Marianne Erwing och Bengt Kaage som adjungerade ledamöter. 

 

För det ekonomiska utfallet under året hänvisas till bifogade resultat- och balansräkningar. 

 

Vid Svenska Akademiens årshögtid den 20 december meddelades att årets minnespeng ägnas Birger Sjöberg. 

Silvermedaljen är utförd av konstnären Peter Linde och på dess frånsida står ”i Motsäges flod”. Minnesteckningen 

över Birger Sjöberg är författad av akademiledamoten Katarina Frostenson och finns att läsa på sällskapets hemsida.  

 

Styrelsen i mars 2016 


