Kära medlem i Selma Lagerlöf-sällskapet.
2014 var ett händelserikt år med Selma Lagerlöf-sällskapet på kulturens mötesplatser. Vi har spridit
kunskap om Selma Lagerlöf och hennes författarskap runt om i landet på bibliotek, högskolor, universitet
och i skolor. Många föreningar och andra organisationer har efterfrågat föreläsningar och samtal runt
författarskapet. Det är glädjande att vi kan konstatera ett så stort intresse för Selma Lagerlöf.
Tack för att ni som medlemmar stöttar verksamheten. Ert stöd är avgörande, för att vi skall kunna leva
upp till vårt uppdrag, att väcka och vidmakthålla intresset för Selma Lagerlöf och hennes verk.
Årsmötet 2014 hölls på Mårbacka. Historiens vingslag och Selma Lagerlöfs närvaro kändes påtaglig
på denna historiska plats. Vi hade flera intressanta programpunkter under årsmötet. Bland annat talade
Lisbeth Stenberg om årets medlemsbok ”Selma Lagerlöfs Teatersonetter” och Lena Gynnemo,
intendenten på Mårbacka, talade om Mårbacka och aktiviteterna där.
Karin Söder-stipendiet delades ut till kulturchefen i Sunne Tuula Dajén, för hennes arbete med att föra
ut kunskap om Selma Lagerlöf till barn och ungdomar och stimulera deras skrivförmåga. Hon har genom
sitt arbete ökat deras intresse och kunskap för Selma Lagerlöfs författarskap och litteratur.
Mötet avslutades med Björn Söderbäcks föreställning ”Mellan himmel och jord”. Ett gripande
stycke av en lysande konstnär, som tolkar Selma Lagerlöf så fängslande att en fallande knappnål skulle eka
genom salen. Ett mycket uppskattat inslag.
Efter årsmötet hade vi möjlighet att närvara vid Stiftelsen Selma Lagerlöfs Litteraturpris festliga utdelning
av 2014 års Litteraturpriset till Lotta Lotass.
Jag uppmanar er att innan den 31 mars via sällskapets hemsida www.selmalagerlof.org nominera nya
kandidater till 2015-års Karin Söderstipendium. Detta pris har förgyllt årsmötet de senaste åren tack
vare att ni medlemmar nominerat utmärkta pristagare.
Hösten inleddes med Bokmässan i Göteborg den 25 -28 sept. Sällskapet hade sin sedvanliga monter och
genomförde tre föredag på De litterära sällskapens scen. Undertecknad talade om Kejsaren av Portugallien
100 år. Anna Nordlund föreläste runt ”Selma Lagerlöf den första kvinnan i Svenska Akademin ” och Matts
Nilsson om sin bok ”Anna på Mårbacka, Selma Lagerlöfs husjungfru 1925 -1931”. Det var stor publik
på våra föreläsningar.
Bokmässan i Karlstad genomfördes 31 okt – 1 nov.
Den 20 november, Selma Lagerlöfs födelsedag, var vi med och arrangerade ett flertal arrangemang.
På Nobelmuseet i Stockholm presenterade Monika Hilding sin bok ”Falun – Shanghai t/r” och vid
Karlstad Universitet genomfördes ett arrangemang med titeln ”Selma Lagerlöf första kvinnan i Svenska
Akademin” .
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Den 15 -22 november genomfördes på Göteborgs Stadsbibliotek ett stort antal föreläsningar och samtal
runt Selma Lagerlöfs liv och författarskap. ”Hela Världens Selma” var temat. Elever vid Skälltorpsskolan,
som ligger i Backa, visade sina tolkningar av Selma Lagerlöf idag. Det var en del av ett samarbetsprojekt
med Litteraturbanken Skola, som fortsätter under våren.
Utställningen ”Från hörnsoffa på Mårbacka till stol 7 i Svenska Akademin” inramade utställningen på
biblioteket . Utställningen går nu vidare till biblioteken i Tuve , Backa och Kärra i Göteborg. Målet är att
nå så många elever som möjligt och öka kunskapen om Selma Lagerlöf.
Detta var några axplock ur styrelsens aktiviteter under det gångna året. Vill ni veta mer finns vår hemsida
www.selmalagerlof.org där ni kan finna aktuella aktiviteter.
Vi planerar nu det kommande året. Ett resultat av den internationella Lagerlöf-konferensen som hölls i
London 2011 var boken ”Re-Mapping Lagerlöf ” som utkom 2014. Nu planerar vi en serie symposier runt
om i världen, för att öka forskarintresset för författarskapet. Universitet i Amsterdam, Moskva, Tokyo,
Madison Wisconsin, Paris och Edinburgh har visat intresse och under våren kommer en ansökan om
finansiering att göras.
Årsmötet 2015 kommer att hållas i Västanå Teaters Berättarlada i Sunne lördagen den 8 augusti.
Planera in årsmötet i kalendern redan nu. Ni är alla hjärtligt välkomna.
Medlemsavgiften för i år är 200 kr för enskild eller 250 kr för familj och betalas in på bankgiro
5722-1269. Glöm inte att ange ditt namn.
For international payment, IBAN: SE9780000833600130583198
BIC/SWIFT: SWEDSESS Fryksdalens Sparbank.
Medlemsboken som vi i år ser fram emot är Lena Carlssons bok ”Arbetarbostaden på Mårbacka”.
Glöm inte, att du som medlem är vår bästa Selma Lagerlöf-ambassadör! Tipsa gärna en vän om
medlemskap i vårt unika sällskap. Vårt gemensamma mål är att hålla Selma Lagerlöfs liv och författarskap
levande. Det är därför viktigt för sällskapets fortlevnad att medlemsavgiften kommer in. Utan den har vi
svårt att klara av utgifter i samband med aktiviteter och publikationer.
Lev väl
Tidaholm i januari 2015

Eva Eriksson
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