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För verksamhetsåret 2018 får styrelsen för Birger Sjöberg-sällskapet lämna följande redogörelse: 

 

Årsmöte hölls den 8 april på Vänersborgs museum med behandling av sedvanliga ärenden. Ordförande 

och övriga styrelseledamöter omvaldes liksom även revisorer och revisorsuppleanter. Årsavgiften beslöts 

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

 

Efter mötet höll professor Eva Hættner Aurelius föredrag ”Minne och dikt” på Vänersborgs museum 

varefter museichef Peter Johansson ledde en vandring i Birger Sjöbergs Lilla Paris. Båda 

programpunkterna var mycket uppskattade och lockade stor publik. Vandringen, som skedde i sol och 

varma vindar, uppmärksammades med reportage i lokalpressen (Ttela).     

 

Årets bok Kvartettens rikedomar innehåller många intressanta artiklar; bl.a. Sigrid Combüchens ”Sorgens 

fyrtioåtta procent”, Johan Svedjedals ”Jag ska göra dig rik”, Birgitta Holms ”En kvinnas kamp”. Boken 

utgavs i början av oktober då den distribuerades till medlemmarna. 

 

Förutom årets bok fick medlemmarna den avslutande andra delen av serieboken Kvartetten, som 

sprängdes, som sällskapet utgav i december 2017 och som distribuerades till medlemmarna i januari 2018.   

 

Medlemsantalet uppgick vid årsskiftet till 267, varav 13 är ständiga medlemmar.  

 

Brev till medlemmarna skickades ut i januari, i mars och i september. Medlemmar med e-postadresser 

hålls även informerade per e-post.   

 

Sällskapets hemsida uppdateras kontinuerligt och besöks frekvent, så även sällskapets Facebook-sida.     

 

Sammanträde hölls i styrelsen den 8 april. Styrelsens arbetsutskott höll möte den 21 oktober. Därutöver 

har kontakt inom AU och hela styrelsen löpande skett under året.  

  

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, Bengt Kaage, Sven Kristersson, Anders Larsson, Mikael 

Samuelson, Jan-Olof Strandberg, Johan Svedjedal och Finn Zetterholm.  

 

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. 

 

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

suppleanter. 

 

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

 

Sällskapet fick genom sitt medlemskap i DELS möjlighet att medverka en dag vid Bok- och 

biblioteksmässan i Göteborg. Där presenterade vi den 29 september vårt sällskap med ett bokbord i DELS 

monter och med program på DELS scen där ordförande Eva Hættner Aurelius höll föredrag ”Minne och 

dikt. Om Birger Sjöbergs Kriser och kransar och det förflutna”. 

 

 



Birger Sjöberg-sällskapet                  
                       Box 115, 462 22 VÄNERSBORG 

            Org.nr. 862500-6021 

 

 Verksamhetsberättelse 2018   sida 2 (2) 

 

  

Litterära matinéer anordnas årligen av DELS på ABF i Stockholm. Där medverkade sällskapet den 4 mars 

med föredrag av Sven Kristersson om föreställningen ”Galendansaren”. Sven har under året framfört sin 

föreställning på ett flertal platser i södra Sverige.  

 

Sällskapets vice ordförande Maria Lindström samtalade med Kalle Lind om Birger Sjöbergs liv och verk i 

radioprogrammet ”Snedtänkt” som sändes den 18 januari i Sveriges Radio P1.  

 

Ordförande Eva Hættner Aurelius höll den 30 september föredrag för Norlindmuseets vänner i Borgeby 

Ernst Norlind – Birger Sjöbergs gynnare, vän och själsfrände”. 

 

Sällskapet har fått en donation av böcker som tillhört Bertel Hallbergs syster Nicoline Hallberg. Det rör 

sig om Fridas bok, Kvartetten, som sprängdes del 1 och del 2, Kriser och kransar samt Fridas andra bok. 

Tre av böckerna har dedikationer till Nicoline Hallberg från Birger Sjöberg.  

 

Styrelsen i mars 2019 


