
 

 

Bästa medlem i Selma Lagerlöf-sällskapet 

År 2021 är tillända, och vi kan blicka tillbaka på ett år där pandemin fortfarande 

till viss del höll sitt grepp om oss. Dessbättre kunde vi framemot sommaren röra 

oss lite friare, och till sällskapets stora glädje kunde vi hålla vårt årsmöte, som 

traditionen bjuder, i Berättarladan. 

Intresset för Selma Lagerlöf är fortfarande stort, det ser vi inte minst på antalet 

besökare på sällskapets Hemsida, www.selmalagerlof.org.  

Genom ditt medlemskap är det möjligt att utföra vårt gemensamma uppdrag, att 

hålla Selma Lagerlöfs liv och författarskap levande. 

Ditt medlemskap gör det möjligt för Selma Lagerlöf-sällskapet att genomföra 

olika aktiviteter, som främjar intresset för Selma Lagerlöf. 

Medlemsavgiften för i år är 250kr för enskild medlem och 300kr för familj. 

Har du ännu inte betalat in medlemsavgiften gör du det på bankgiro 5722-

1269. Glöm inte att tydligt ange ditt namn och adress. Detta är mycket 

viktigt.  

For international payment: 

IBAN SE9780000833600130583198BIC/SWIFT:SWEDSESS Fryksdalens 

Sparbank 

2022 års medlemsbok blir boken Till Selma, en bok med tacktal av alla som 

mottagit Selma Lagerlöfs Litteraturpris. 

Årsmötet 2021 hölls i Berättarladan Sunne. Efter sedvanliga förhandlingar 

berättade Lisbeth Stenberg om boken Sankta Annas kloster, och Eva Eriksson 

läste upp Lena Carlssons uppsats Körkarlen i Landskrona. 

Adress 
Selma Lagerlöf-sällskapet 
Box 45 
686 21 Sunne 

Hemsida 
www.selmalagerlof.org/ 

Ordf.: Eva Eriksson 
Sekreterare: Britt Wendling 
Kassör: Birgitta Friberg 
Medlemsansv.: Jakob Olsson 
E-post: sekreterare@selmalagerlof.org 
Telefon: 0730355659 

http://www.selmalagerlof.org/
mailto:sekreterare@selmalagerlof.org


Därefter delades, det av Lars Wingefors 

nyinstiftade stipendiet, Selma Lagerlöf-

stipendiet ut. Stipendiet är på 25 000 kr 

och kommer att delas ut under 10 år. År 

2021 erhöll den polska fotografen Marta 

Bogdanska, som fanns med via länk, 

stipendiet för bl.a. sin utställning ”Love 

that dare not speak its name” 

Årsmöte 2022. Nu ser vi fram emot att 

hålla vårt årsmöte söndagen den 31 juli i 

Berättarladan. I år har Västanå Teater 50-års jubileum, så jag tror vi har något 

alldeles extra i teaterväg att se fram emot. 

Lördagen den 30/7 är det Litteraturfestival på Mårbacka, där olika författare 

deltar i programmet. För mer information om festivalen kan du gå in på 

www.marbacka.eu. 

Vill även påminna dig om Lagerlöfpodden, där det i dagsläget finns 10 olika 

avsnitt. Du hittar den på vår hemsida, www.selmalagerlof.org alternativt på vår 

Facebook sida. 

På vår hemsida finns också information om bland annat forskning om Selma 

Lagerlöf, föredragshållare och om aktuella programpunkter. 

På vår Facebook sida publiceras nytt material nästan dagligen – gå gärna in, 

gilla vår sida och interagera med oss. 

Du som är medlem är vår bästa Selma Lagerlöf ambassadör. Tipsa gärna en 

vän om medlemskap i vårt sällskap. Vårt uppdrag och mål, som är att hålla 

Selma Lagerlöfs författarskap och liv levande, är inte möjligt utan medlemmar. 

Kom ihåg att betala in medlemsavgiften, utan den kan vi inte hålla aktiviteter 

eller ge ut publikationer. 

 

Tack för ditt stöd! 

Med vänlig hälsning 

Tidaholm i januari 2022 

 
Eva Eriksson 

Ordförande 
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