VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 SARA LIDMAN-SÄLLSKAPET
Årsmöte
Årsmöte för Sara Lidman-sällskapet hölls den 4 april 2020. Med anledning av pågående pandemi
och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, deltog ett begränsat antal styrelseledamöter
på Bokcafé Pilgatan, övriga deltagare anslöts via Skype.
Styrelse
Styrelsens ledamöter utses av årsmötet. Under verksamhetsåret 2020 har styrelsen bestått av
följande personer:
Ordförande: Ann Sigfridsson (t.o.m. 2021)
Sekreterare: Erik Danielsson (t.o.m. 2021)
Kassör: Göran Larsson (t.o.m. 2021) och Sara Moberg (t.o.m. 2022)
Övriga ledamöter: Harald Larsen (t.o.m. 2022)
Ulla Danielsson (t.o.m. 2022)
Jenny Norlander (t.o.m. 2021)
Karin Högström (t.o.m. 2021)
Suppleanter:

Revisorer:

Christina Ohlsson
Ellenor Lindgren
Dan Jonsson
Mikael Berglund

(samtliga t.o.m. 2021)

Åke Lidén och Berndt Stenberg (båda t.o.m. 2021)

Valberedning: Stephen Goldin
Annika Edlund
Birgitta Larsson

(samtliga t.o.m. 2021)

Styrelsemöten
Sällskapet har under verksamhetsåret 2020 haft sammanlagt nio protokollförda styrelsemöten:
20 januari, 17 februari, 16 mars, 4 april (konstituerande möte), 8 juni, 14 september, 12 oktober,
9 november och 7 december. Styrelsens möten har varit förlagda till Bokcafé Pilgatan.
Deltagande har i större utsträckning än vanligt skett via telefon och det sista mötet i december
genomfördes digitalt.
Medlemsavgift och antal medlemmar
Medlemsavgiften har under verksamhetsåret varit 150 kr för vuxen, 125 kr för tillkommande
familjemedlem, 75 kr för ungdomar under 26 år, samt 300 kr för institutioner som bibliotek,
skolor, studieförbund.
Under året hade sällskapet totalt 202 betalande medlemmar. Fördelning: Skellefteå 62,
Stockholm 61, Umeå 61 och övriga landet18. Medlemsantalet har ökat med totalt sex (6)
personer jämfört med föregående år.
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Ekonomisk redovisning Se bilaga
Arrangemang – antal deltagande
Sara-dagen
Sara-dagen 2020 med temat Hjortronlandet och de onyttige rymderna ställdes in pga rådande
corona restriktioner. Sara Lidmanpriset brukar avsluta Sara-dagen. Årets pristagare Knutte
Wester fick istället emotta priset efter årsmötesförhandlingarna, ett fåtal ledamöter från styrelsen
deltog.
Skellefteå
2020-06-05—06 Ursinnig festival Jörn. Ellenor Lindgren deltog med kortfilmen Att klösa fram
en existens! där hon bl a läste delar ur Sara Lidmans hembygdstal i Granberg 1979.
2020-06-26 Nordanås, Sara och Sara kulturhus. Program beställt av Senioruniversitet.
Medverkande: Ellenor Lindgren, Harald Larsen och Tomas Marklund. Publik på plats max 50.
Programmet sändes samtidigt digitalt till Senioruniversitetets medlemmar.
2020-10-12—18 Berättarfestivalen
2020-10-12 Sara Lidman och hennes sam-vett. Föreläsning med fil dr Ingeborg Löfgren. Publik
max 30.
2020-10-15 Kättaren i ladan. Samarrangemang med Skellefteå landsförsamling. Lars Jonsson
och Harald Larsen samtalade om 1600-talssoldaten Nils Olofsson Bååth, rektor Karl Fahlgren
och Sara Lidman. En berättelse om dödsstraff, en avlagd prästkappa och en oavslutad opera.
Publik på plats max 50. Programmet lades ut (och ligger kvar) på Landsförsamlingens hemsida.
Midvinterkalendern, Jörn december: Digital månadskalender i text och bild. I lucka 31
medverkade Sara Lidman med utdrag från dagboken nyåret 1941/42.
Stockholm
2020-02-08 Arbetarlitteraturens dag, som hölls i Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB) i
Flemingsberg. Huvudtalaren Lennart Rhode från Gunnar Kieri-sällskapet berättade om boken
Första arbetskompaniet i Storsien - en bok om politisk internering 1939-1940. Lennart Rhode
sammanfattade dagsläget: 80 år av tystnad, ingen ursäkt eller upprättelse! Anita Persson, från
Sara Lidman-sällskapets avdelning i Stockholm, berättade om sällskapets verksamhet.
2020-03-11 Träff med kulturminister Amanda Lind i Författarförbundets lokaler på
Drottninggatan. Referat från mötet av Eva Brita Järnefors bifogades medlemsbrevet i december.
Umeå
2020-10-07 Sara som agitator. Bokcafé Pilgatan, Ellenor Lindgren läste ett urval av offentliga tal
av Sara Lidman och berättade om tillblivelsen av Lev! - hennes elektromusikaliska verk som
bygger på citat av Sara. Publik 30 personer. Samarrangemang med Kulturföreningen Pilgatan
och Studieförbundet Bilda som livesände programmet.
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Läse- och studiecirklar
Skellefteå
Sara som talare och agitator, januari-februari: 3 cirkelträffar med 12 deltagare hos
studieförbundet Bilda. Cirkelledare Ellenor Lindgren.
PRO-cirkeln läste ut Tjärdalen och genomförde sina cirklar under tidig vår och höst.
Avdelningens Saracirkel hann två möten kring Annelie Bränström Öhmans “kärlek! och
någonting att skratta åt! dessutom”
Studiecirkel Robertsfors, Ellenor Lindgren, ”BiblioBilda - arena för demokrati”.
Stockholm
Bokcirkeln har läst Jernbanesviten tillsammans och hann träffas kring Järnkronan och Lifsens rot
innan pandemin. Därefter har cirkeln haft kontakt digitalt kring Oskuldens minut samt två
avhandlingar. Under hösten lästes Ingeborg Löfgrens text Sam-vettet och Det Hela om Sara
Lidmans språkfilosofi. Då kunde cirkeln även träffas fysiskt. Men nästa träff blev digital med
Lisa Grahns licavhandling Kvinnor och moderskap i Jernbanesviten.
Umeå
Under verksamhetsåret har tre bokcirklar varit aktiva. Temat för träffarna har varierat från
Jernbaneeposet, till reportageböcker, essäsamlingar och dagboken, Stilens munterhet. Träffarna
har ibland stått på paus, när det gått har fysiska träffar genomförts, både inom- och utomhus. En
av cirklarna har under hösten övergått till digitala träffar.
En cirkel startade under hösten efter Ellenor Lindgrens föreläsning i oktober om Sara som talare
och agitator. Material ”BiblioBilda – arena för demokrati”. Tre träffar under hösten, den första
fysiskt, därefter digitalt. Fördjupning görs kring olika frågor, t ex Sara Lidmans vistelse i Afrika
och hennes engagemang i Vietnam och gruvstrejken.
Övriga aktiviteter
Sara i byn – byn i världen: Ellenor Lindgren har under året arbetat fram utställningen
tillsammans med Sara Lidman-sällskapet, Saras arkiv vid Umeå UB och Missenträsk
bygdegårdsförening. Utställningen färdigställs våren 2021. Snickerierna har levererats av Erik
Edström, Glommersträsk. Invigning lördag 3 juli 2021.
Utbildningsdagar Sara Kulturhus: Planering inför två utbildningsdagar om Saras liv och gärning
har överlämnats till Sara Kulturhus. Målgrupp: all personal i kulturhuset. Utbildningen
genomförs sommaren 2021.
Levtrådar: Arbetet med Levtrådar – Ett (och hundra) år med Sara Lidman pågår. Målet är
publicering jubileumsåret 2023, hundra år efter Saras födelse.
Levtrådar är en bok byggd på Saras egna ord och tankar. 366 utdrag ur brev, dagböcker,
tidningsartiklar, debattinlägg, utkast, skisser etc. Varje utdrag knyts till ett bestämt datum. Boken
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blir ett kalendarium med nedslag i svensk och internationell samtidshistoria. Hittills har 284 av
366 datum registrerats. Ansvarig Harald Larsen.
52 oneliners: Material från Levtrådar sammanfördes till projektet 52 oneliners och överlämnades
till Sara Kulturhus, som ställt sig bakom idén. Under ett år blir Sara en återkommande röst i eget
hus. Besökare, publik, låntagare, hotellgäster får varje onsdag under 52 veckor möta en ny text.
Uppläsare: Skelleftebor och västerbottningar i alla åldrar. Inledande 20 veckor viks för
medlemmar i Sara Lidman-sällskapet. Ansvarig Harald Larsen.
Den årliga födelsedagsfesten i Skellefteå var ett av de arrangemang som ställdes in under året.
En artikel om Sara Lidman infördes i Norran i samband med födelsedagen 30 december.
Skellefteavdelningens arbetsgrupp har mötts 8 gånger under året, varav hälften digitala.
Information till medlemmarna i Skellefteå har skickats via mejl vid två tillfällen.
Stockholmsavdelningen skickade under hösten ut Meddelande “tjugofem” till avdelningens
medlemmar med information om vad som hänt i sällskapet under året, om vad som pågår och om
vad som kommer. Christina Ohlsson och Ulla Danielsson har nu tagit upp pennan efter Anita
Persson som lämnat styrelsen. Anita började denna tradition och har stått för de 24 tidigare
meddelandena. Vi hoppas dock att även i fortsättningen kunna ta del av Anitas sprakande
idérikedom.
Två medlemsbrev från ol’förarn har under året skickats till alla medlemmar i sällskapet.
Ellenor Lindgren har under året turnerat med föreställningen Lev! Det har blivit åtta
föreställningar på bibliotek och skolor i Västerbotten och Jämtland.
2020-09-24 presenterades boken Sverige läser! på Bokmässan. Programpunkten Det ”ideala”
biblioteket sändes digitalt. Till boken som ges ut av DELS (De litterära sällskapen i Sverige) har
varje litterärt sällskap fått nominera fyra verk av ”sin” författare. Sara Lidman finns
representerad med Hjortronlandet, Din tjänare hör, Lifsens rot och Samtal i Hanoi. Tyvärr
insmög sig i presentationen av Lifsens rot en missvisande skrivning. Sällskapet har rättat till
detta och i en kommande digital upplaga kommer en mer rättvisande text att återfinnas.
Noteras att twitterlänken @saralidmanorden vid årsskiftet hade 409 följare, hittills 898 tweets.
Ansvarig är Enar Nordvik.
Samarbeten
Samarbete med olika aktörer är en viktig del av Sara Lidman-sällskapets arbete. Under
verksamhetsåret kan nämnas några pågående samarbeten. Sällskapet i Skellefteå samverkar
fortlöpande med kommunen kring Sara Kulturhus, samt med Missenträsk bygdegårdsförening
bl a kring Mötesplats Sara.
Ett närmare samarbete har inletts med Umeå Universitet kring frågor om förvaltningen av gården
i Missenträsk. Träff skedde i oktober med Rickard Olsson och Carina Sehlstedt, fastighetschef
respektive utvecklingsledare vid Lokalförsörjningsenheten.
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Samverkanspartner vid olika arrangemang
ABF Umeå, ABF Västerbotten, ABF Stockholm, ABF Skellefteå, Bilda Skellefteå, Biografen
Zita, Folkets bio, Bokcafé Pilgatan, Kultur Skellefteå/Stadsbiblioteket, Medlefors folkhögskola,
Missenträsk bygdegårdsförening, Stockholms stadsbibliotek, Umeå universitetsbibliotek, Umeå
kommun, Ursvikens bibliotek.
Slutord
Verksamhetsåret 2020 har varit ett annorlunda år som länge kommer att finnas i vårt minne. Det
dagliga livet har starkt begränsats under året, som våra möjligheter till resor och socialt
umgänge. Även om mycket fått ställas in eller skjutas upp har en del ändå kunnat genomföras.
När fysiska träffar begränsats har det ibland varit möjligt att med digitala lösningar se program
eller delta i möten.
Blicken riktas nu framåt – mot ett spännande och innehållsrikt nytt år.
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