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VERKSAMHETSBERA�TTELSE 2022 SARA LIDMAN-SA� LLSKAPET

Årsmöte
A� rsmö� tet fö� r Sara Lidman-sa� llskapet hö� lls lö� rdagen den 26 mars 2022 pa)  Bökcafe+  
Pilgatan, Umea) . 

Styrelse
Styrelsens ledamö� ter utses av a) rsmö� tet.
Under verksamhetsa) ret 2022 har styrelsen besta) tt av fö� ljande persöner: 
Ordförande: Ann Sigfridssön (-> 2023)
Sekreterare: Siv Böman (-> 2023)
Kassör: Sara Möberg (-> 2024)

Övriga ledamöter: Harald Larsen (-> 2024)
Ulla Danielssön (-> 2024) – vice ördf (utses inöm styrelsen)
Jenny Nörlander (-> 2023)
Karin Hö� gströ� m (-> 2023)

 
Suppleanter: Christina Ohlssön

Ellenör Lindgren
Dan Jönssön
Erik Danielssön
(samtliga -> 2023)

Revisorer: A� ke Lide+n öch Berndt Stenberg (-> 2023)

Valberedning Stephen Göldin (sammankallande)
Annika Edlund
Birgitta Larssön
(samtliga -> 2023)

Styrelsemöten
Sa� llskapet har under verksamhetsa) ret 2022 haft sammanlagt tiö prötököllfö� rda 
styrelsemö� ten, 24 januari, 21 februari, 26 mars (könstituerande mö� te), 2 maj, 30 maj, 14 
augusti, 12 september, 10 öktöber, 14 növember öch 12 december.  Samtliga mö� ten utöm
i augusti har skett pa)  Bökcafe+  Pilgatan, augustimö� tet var fö� rlagt till Lidman-ga) rden, 
Missentra� sk. 

Medlemsavgift och antal medlemmar 
Medlemsavgiften har under verksamhetsa) ret varit 150 kr fö� r vuxen, 125 kr fö� r 
tillkömmande familjemedlem, 75 kr fö� r ungdömar under 26 a) r samt 300 kr fö� r 
institutiöner söm bibliötek, skölör, studiefö� rbund.
Under a) ret hade sa� llskapet tötalt 155 betalande medlemmar. Fö� rdelning: Skelleftea)  57,  
Stöckhölm 30, Umea)  44 öch ö�vriga 24. En förtsatt minskning av antal medlemmar 
nöteras under a) ret.

Ekonomisk redovisning
Se bilaga.
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Arrangemang
Sara-dagen

 Sara-dagen 2022 med temat barn sta� lldes in enligt beslut av styrelsen i januari 
2022 med anledning av att de da)  ra)dande restriktiönerna. Ista� llet besta�mdes att 
detta prögram genömfö� rs i öktöber 2023.

Skellefteå
 2022-03-04 Solidaritetsmöte för Ukraina: Ellenör Lindgren la� ste Sara Lidmans

reviderade Ungern-tal fra)n 11 növember 1956, Om fred. Sara Kulturhus, publik ca 
130.

 2022-06-04 Byar och enstakagårdar i Lifsens rot : Jennie Samuelssön öch Ulf 
Lundströ� m bera� ttar öm fö� rstudien. Ursinnig festival i Jö� rn, ca 30 deltagare.

 Juni- augusti 2022: Serien 52 oneliners avslutas med de sista 14 la� sningarna. 

”Ma) lga)ng” 2022-08-31.

 2022-09-08  Sara kulturhus: Etta) rsjubileum. La� sning av fem Sara-texter. Sam-
arrangemang Skelleftea)  stadsbibliötek öch Sara Lidman-sa� llskapet. Publik ca 40.

 September 2022: Ellenör Lindgren ger Lifsens rot, Kassjö�  10 september, 
Lö�va)nger 11 september, Nörsjö�  14 september, Vilhelmina 15 september, Lycksele 
16 september. Publik ca 150.

 17, 19 och 21 oktober 2022 Berättarfestivalen: Nej! Vänligen ehuru något 
arga hälsningar. Texter la� sta av Anna Jirstrand Sandlund, VD Sara kulturhus, 
Anna A� strö� m, ördfö� rande Sara kulturhus, Challa Gustavssön, VD 
Va�sterböttensteatern. Arrangö� rer: Sara Lidman-sa� llskapet, NBC (Nördiskt 
bera� ttarcentrum) & Sara Kulturhus. Publik ca 80.

 2022-10-23 Lifsen byar: Bera� ttarcafe+ . Harald Larsen öch Ulf Lundströ� m. 
Samarrangemang JESS (Jö� rns Evenemang öch Samha� lls Service), Sara Lidman-
sa� llskapet, Nördiskt bera� ttarcentrum öch Skelleftebygdens bera� ttarfö� rening. 
Publik ca 40.

 2022-12-30 Brottas med ord – Sara 99: Saras fö� delsedag firas pa)  
Stadsbibliöteket. Medverkande: Harald Larsen, Ellenör Lindgren, Tömas 
Marklund, Enar Nördvik öch Röbert Tedestedt. Samarrangeman med 
Stadsbibliöteket öch ABF. Publik ca 90

 2022-12-21 Ring Sara Ring! Saraa) ret 2023 rings in i O� sterjö� rns kyrka. Text: 
Saratal fra)n 1994, redigerat. Samarrangemang Sara Lidman-sa� llskapet, JESS, 
O� sterjö� rns byafö� rening, Skelleftea)  kömmun öch Svenska kyrkan. Publik ca 30.

Läse- och studiecirklar
Stockholm

 Bokcirkeln i Stockholm har träffats vid nio tillfällen under verksamhetsåret. Läsning 
och underlag för samtal har varit: Oskuldens minut, Regnspiran, Bära mistel, Jag och 

min son, och trädet svarade, Tjärdalen samt Kropp och skäl. Åtta personer har deltagit
under året. 
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Sara Lidman-priset
 Sara Lidman-sällskapets styrelse utsåg 24 januari 2022 utsågs årets Sara Lidman-

pristagare Göran Greider. Greider är den sjätte pristagaren sedan priset instiftades 
2013 för att hedra Sara Lidmans minne. Prisjuryn bestod av Annelie Bränström-
Öhman, professor litteraturvetenskap, Erik Jonsson, koordinator Littfest, samt från 
Sara Lidman-sällskapets styrelse Ulla Danielsson, Erik Danielsson och Ann 
Sigfridsson. 

 Prismötivering: Fö� rfattaren, pöeten öch jöurnalisten Gö� ran Greider tilldelas Sara 
Lidman-priset 2022 fö� r att han ha) ller Saras anda av passiönerat engagemang öch 
mötsta)nd levande i va) r tid.

Med sin unika rö� st öch stil har Gö� ran Greider en alldeles egen plats i svensk 
samha� llsdebatt öch litteratur. Han a� r en genuin fö� rsvarare av det fölkliga 
kulturarvet öch fölkhemstraditiönen, helt i Sara Lidmans anda. 

Greiders skrivande ingjuter mod, hopp och munterhet. Han sätter orden i demokratins 
och den goda motståndsviljans tjänst, som ett själens värn mot samhällets förfall och 
kroppens svaghet. Oavsett om det handlar om poesi, trädgårdskonst, politik eller 
hundars och katters hemliga liv är han oförtrutet nyfiken och bjuder in sina läsare att 
dela hans förundran över tillvarons små mirakel. 

 Priset består av en symbolisk gåva, en trana av slöjdaren s u r o l l e Jögge Sundqvist, 
samt möjligheten att tillbringa en vecka på Lidman-gården i Missenträsk.

Prisutdelningen sker i samband med Sara-dagen 2023.

Övriga aktiviteter 
 2022-03-24 Farfars konkurs gav stoff till sju romaner och Sara Lidman och Sara 

kulturhus. Harald Larsen medverkar vid Ackordscentralernas konferens i Sara 
kulturhus med föreläsning i två delar. Ca 50 deltagare.

I fö� rela� sningen sta� lldes fra) gan öm Ackördscentralerna, söm grundades 1857, 
hade kunnat ra�dda Erik Lidman fra)n könkurs. Ha� r delar av svaret fra)n VD Anders 
Bergman, Umea) :
Det är möjligt att vi skulle kunna ha bistått Erik Lidman med en rekonstruktion. Den 

första svenska ackordslagen kom dock först 1921 och var en kodifiering av den praxis 

som hade utvecklats i Ackordscentralens verksamhet. 1921 års ackordslag var dock 

att ganska klent verktyg. [---]

Med dagens lagstiftning är jag övertygad om att vi hade kunnat göra en bra 

rekonstruktion av Erik Lidmans rörelse. En betalningsinställelse hade inneburit att vi 

hade kunnat lägga alla hans "gamla" skulder i en frysbox i avvaktan på ett ackord. 

Alla intäkter i rörelsen under rekonstruktionsförfarandet hade vi omhändertagit 

genom att sätta in dessa på ett administrationskonto i Ackordscentralens namn. På så 

sätt hade vi säkrat att medlen inte använts på ett otillbörligt sätt, vilket inneburit att 

Erik Lidman sannolikt inte hade gjort sig skyldig till de brott som han fälldes för.

 2022-03-31 Ny design, vernissage i Sara kulturhus. Enar Nordvik gör en bild- och 
textpresentation i 14 korta avsnitt. Ca 50 deltagare.
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 2022-08-08 Även om den sätter lite fart då så är 88 sidor för lång uppvärmningstid! 

Harald Larsen berättar om Sara Lidman och Sara kulturhus. Hammerdals 
konstförening. 40 deltagare.

 2022-08-31 Skellefteåavdelningen träff med studieförbunden inför 2023. (fyra 
studieförbund).

 2022-11-29 Information till nya medarbetare, Sara kulturhus, i tre delar: Lev! 

Ellenor Lindgren. Den politiska Sara Tomas Marklund. Levtrådar Harald Larsen. Ca 
25 deltagare.

 Levtrådar: Manus till boken Levtrådar, sammanställt av Harald Larsen, antogs i 
augusti av Ordfront förlag. Planerad utgivning hösten 2023.

 Nöteras att twitterla�nken @saralidmanörden vid a) rsskiftet hade 634 fö� ljare, 
hittills 1117 tweets. Ansvarig a� r Enar Nördvik.

Samarbeten
Samarbete med ölika aktö� rer a� r en viktig öch priöriterad del av Sara Lidman-sa� llskapets 
arbete öch pa)ga) r a�ven utö�ver samverkan vid specifika arrangemang.  T ex samverkar 
sa� llskapets avdelning i Skelleftea)  köntinuerligt med Missentra� sks Bygdega) rdsfö� rening. 
Samarbete a� r etablerat med Umea)  Universitet kring fra) gör öm fö� rvaltningen av ga) rden i 
Missentra� sk. Inga tra� ffar skedde döck under verksamhetsa) ret.

Kultur Skelleftea) /Stadsbibliöteket, Medleförs fölkhö� gsköla, Skelleftea)  landsfö� rsamling, 
Visit Skelleftea) , Va� sterböttensteatern, Missentra� sks bygdega) rdsfö� rening, JESS (Jö� rns 
Evenemang öch Samha� lls Service), Umea)  Universitet, ABF Skelleftea) , Skelleftea)  
Filmstudiö, Umea)  Kömmun/Stadsbibliötek, DELS Stöckhölm, Bökcafe+  Pilgatan. 

Slutord
Bö� rjan av verksamhetsa) ret 2022 pa)verkades a�nnu av restriktiöner med anledning av 
pandemin. Na� r restriktiönerna sla�pptes har ölika arrangemang öch aktiviteter kunnat 
a) terupptas. Samtliga styrelsemö� ten liksöm a) rsmö� tet kunde genömfö� ras med fysisk 
na� rvarö. Döck sta� lldes 2022 a) rs Sara-dag in. Gö� ran Greider utsa) gs till Sara Lidman-
pristagaren i januari, den sja� tte pristagaren sedan priset instiftades. Styrelsen har under 
a) ret med stör energi öch idögt arbete lagt alla resurser pa)  planering infö� r jubileumsa) ret 
2023 – Sara Lidman 100 a) r. 

Umea)  13 mars 2023

Karin Hö� gströ� m Ulla Danielssön      Siv Böman  

Erik Danielssön       Harald Larsen      Sara Möberg   

Ann Sigfridssön Ellenör Lindgren Dan Jönssön

Jenny Nörlander Christina Ohlssön           


