
Bästa medlem i Selma Lagerlöf-sällskapet.

2015 är till ända och vi kan i sällskapet glädja oss åt ett aktivt år. Intresset för Selma Lagerlöf är stort både 
i Sverige och inte minst internationellt. Tack för ert stöd, genom ert medlemskap är det möjligt att utföra 
vårt gemensamma uppdrag att hålla Selma Lagerlöfs liv och författarskap levande .

Det är för ett litterärt sällskap avgörande att ha medlemmar, som hedrar författaren genom att vara en del 
av sällskapet. Det är ni som gör det möjligt att vidmakthålla intresset för Selma Lagerlöf . Vi i styrelsen 
arbetar på ert uppdrag med förtroendet att utveckla och stimulera intresset för Lagerlöf.

Årsmöte 2015 hölls i Berättarladan i Sunne. Efter sedvanliga förhandlingar presenterade författaren 
Lena Carlsson årets medlemsbok ”Arbetarbostaden på Selma Lagerlöfs Mårbacka ”.

Litteraturbanken Skola presenterade sitt arbete med att utarbeta läshandledningar i skolan för studium 
av olika Lagerlöf texter . Denna skatt förs nu ut i förskola och grundskola så att elever skall få möta Selma 
Lagerlöfs verk. Sällskapet har tillsammans med litteraturbanken genomfört ett antal olika projekt bland 
skolor i Göteborg. Ni kan läsa mer om detta på vår eminenta hemsida. 

Karin Söder-stipendiet delades ut till Ann Boglind  och Anna Nordlund för sitt arbete med Litteraturbanken 
Skola.

Dagen avslutades som sig bör med teater. Vi fick se Västanå teaters fantastiska föreställningen 
Lomjansguten – en spelmanssägen.

Vi har under året deltagit, som traditionen bjuder, på bokmässorna i Göteborg och i Karlstad. Våra 
montrar var välbesökta. Glädjande var att många unga studenter visade ett stort intresse för Selma Lagerlöf. 

2015 har varit ett år med framtidsarenor och nya nätverk. En rad internationella forskarseminarier 
har planerats och genomförts. Japan var det första och nu står Moskva på tur och sedan Tyskland. Gå 
gärna in på vår hemsida www.selmalagerlof.org och läs mer om detta. Där får ni också en kontinuerlig 
uppdatering av vår verksamhet. 
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Årsmötet 2016 kommer att hållas lördagen 13 augusti i Berättarladan i Sunne. Planera in detta i kalendern 
redan nu. Vi ser er gärna där. I år spelar Västanå teater, till vår stora glädje, åter igen Selma Lagerlöf och visar 
”Löwensköldska ringen”. 

 

Medlemsavgiften för i år är 200 kr för enskild medlem eller 250 kr för familj och betalas in på bankgiro 
5722-1269. Glöm inte att tydligt ange ditt namn.

For international payment, IBAN:SE78000083600130583198 BIC/SWIFT:SWEDSESS Fryksdalens Sparbank.

Medlemsboken som vi ser fram emot är en utgåva av Selma Lagerlöfs Jerusalem.

Du som är medlem är vår bästa Selma Lagerlöf-ambassadör. Tipsa gärna en vän om medlemskap i vårt unika 
sällskap. Vårt uppdrag och mål att hålla Lagerlöfs författarskap och liv levande är inte möjligt utan medlemmar. 
Kom ihåg att betala medlemsavgiften. Utan den kan vi inte hålla aktiviteter eller ge ut publikationer. Tack för ditt 
stöd.

I december 2015 fick vi det sorgliga beskedet att Karin Söder hade lämnat oss. Karin var vår ordförande 1998 till 
2006. Karin betydde mycket för sällskapet. Vi sörjer henne. Selma Lagerlöf-sällskapet har hedrat Karins minne 
genom en gåva till Rädda Barnen och med minnesord. Vi har publicerat minnesorden på vår hemsida. Läs dem 
gärna.

Med vänlig hälsning

Tidaholm i januari 2016

Eva Eriksson
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