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Verksamhetsberättelse 2018 

 

Styrelsen för Litteraturens Vänner i Skåne, med organisationsnummer 845002-4057,                             

får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under år 2018.  

Medlemsavgiften har för verksamhetsåret varit 200 kronor per medlem.  

I enlighet med årsmötets beslut 2018–05–12, skall årsavgiften för 2019 vara 200 kronor per 

medlem. 

Vid 2018 års utgång hade föreningen totalt 243 medlemmar. 

Föreningens huvudsyfte är, att genom föreläsningar och resor verka för att skapa, sprida 

och vidga intresset för kultur och litteratur.   

 

Styrelsens sammansättning efter årsmötet den 12 maj 2018 

Ordinarie styrelseledamöter                   period tom                   

Kaeth Gardestedt ordförande     2018                                
Olle Fridberg  vice ordförande     2019 
Karin Lavesson skattmästare     2018 
Inger Olsson  klubbmästare    2018                  
Sally Sandgren ledamot     2019 
Anita Ericsson sekreterare     2018 
  

Styrelsesuppleant 
-      

Adjungerad  
Leif Gardestedt 
 

Valberedning 
Ordinarie styrelseledamöter utgör valberedning.     
Styrelsens ordförande Kaeth Gardestedt är sammankallande. 
 
Övriga förtroendevalda 
Revisorer                
Stenolof Engdal ordinarie    - 2018 
Leif Persson  suppleant    - 2018 
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Under 2018 har fem (5) protokollförda styrelsesammanträden ägt rum; den 7 februari, 
den 16 mars (ordinarie styrelsemöte och konstituerande sammanträde), 
den 23 maj och den 15 november.  
Årsmöte i föreningen ägde rum den 16 mars. 
 
Under verksamhetsåret har styrelsen dessutom frekvent haft kontakter via gruppmail och 
informella möten.   
 
Föreningen har för år 2018 erhållit bidrag från Fritidsförvaltningen i Malmö; ”Grundbidrag 
för äldre”.  Inga övriga ansökningar om bidrag har bifallits. 
 
 

För styrelsen är det angeläget, att ha god och nära kontakt med föreningens medlemmar 

och snabbt kunna förmedla aktuell information om aktiviteter och händelser.  

Föreningens tryckta information, Litteraturens Vänner Nyhetsbrev kommer ut två gånger om 
året, vår och höst/vinter och skickas med post till samtliga medlemmar.  
 
Enligt beslut i styrelsen, trycks nyhetsbrevet nu i en något mindre överupplaga.  Biblioteken i 

Malmö, en del övriga bibliotek i Skåne, andra offentliga institutioner och privata företag har 

fortsatt erhållit den tryckta upplagan.  

På föreningens hemsida, www.litteraturensvanner.se, utannonseras kommande aktiviteter, 

referat och foton från tidigare aktiviteter samt aktuell information om medlemskap i 

föreningen. Hemsidan uppdateras kontinuerligt. 

Meddelande om aktuella nyheter och påminnelser om aktiviteter har under verksamhetsåret 

tryckts upp och delats ut vid föreningens föreläsningar samt skickats via e-mail till de 

medlemmar som lämnat sin e-postadress till föreningen.  

Föreningen och ordföranden har över 2 400 följare på Facebook.  

Föreningen har under året firat sitt 30:e verksamhetsår och producerar i samband härmed 
en tryckt jubileumsbok.  
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Aktiviteter under år 2018 
 
Under året har föreningen haft tolv (12) medlemsaktiviteter. I dessa ingår 30-årsjubileet 
samt två (2) endagsresor. Samtliga aktiviteter har varit mycket välbesökta.  
 
Den 17 januari  
Bildning är motstånd 
F.d. journalisten vid Sydsvenskan, numera chefen för ledaravdelningen på DN, Per Svensson, 
berättar dels om sin privata bildningsresa dels om vikten av bildningsarvets bevarande.  
Stora tyska kulturpersonligheter har haft stor betydelse för den europeiska bildningskulturen 
och arbetarrörelsens framväxt i Sverige i slutet av 1800-talet ligger till grund för den 
allmänna folkbildningen i landet.  
 
Den 7 februari 
I tjänst hos Radiotjänst – Hjalmar Gullberg och Lars-Erik Larsson som folkbildare 
Kulturjournalisten och författaren Carlhåkan Larsen berättar om de två skånska 
kulturgiganternas uppväxt, utbildning och om hur de så småningom blir arbetskamrater på 
Radiotjänst.  
Programverksamheten vid den tidpunkten bars fram av folkbildningsideologin.  
Deras privata vänskap utmynnar så småningom i ett fantastiskt musikaliskt samarbete. 
Föredraget illustreras med uppspelningar av olika verk av Lars-Erik Larsson 
 
Den 16 mars                                                                                                                                                                  
En sjungande skrivare 
Textförfattaren och sångaren Mikael Neumann presenterar sig som den fulländade 
estradör han är efter sina snart 50 år på scenen. Vi får lyssna till hans berättelser som 
”svansk” under uppväxttiden, på scen med systern Ulla, tältturnén med Ewa Rydberg och 
samarbetet med Sven Melander och Åke Cato samt som avslutning hans självskrivna texter 
ackompanjerade till ukulele och gitarr.  
 
Den 8 april   
Jubileumsmiddag på Malmö Rådhus 
Ett hundratal medlemmar hade hörsammat inbjudan till kvällens högtid som inleds i 
Landstingssalen med en kammarkonsert uppförd av elever vid Malmö Musikhögskola.  
Kommunfullmäktiges ordförande Kent Andersson hälsar välkommen till Rådhuset och 
berättar om dess tillkomst och historia. 
Utsökt jubileumsmiddag serveras därefter i den vackra Knutssalen där flera tal hölls, bl.a. av 
Thomas Grundberg, ordförande i Skånes Författarsällskap samt tacktal från föreningen till 
ordföranden, av ledamöterna Olle Fridberg och Inger Olsson. Till kaffet underhållning med 
Niklas Törnlund och Mi Tyler.   
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Den 8 maj                                                                                                                                       
Vikingatiden. Harald Blåtand i dikt och verklighet 
Förre museichefen Sven Rosborn berättar i kvällens föredrag om Harald Blåtand och 
vikingarna. Med stor inlevelse redogör han för de skriftliga källor som finns och om 
arkeologiska fynd från utgrävningar som berättar om vikingatiden.  
 
Den 24 juli  
En solig dag på Österlen 
I Simrishamn, där chefen vid Österlens museum, Lena Alebo berättar om stadens historia 
och om Österlen. Vi besöker utställningen ”Särken först – om kläder och människor på 
Österlen” samt ”Design för folkhemmet”. Efter lunch besök på Nordic Sea Winery, Sveriges 
största privata satsning på bl.a. import, blandning och buteljering av vin. 
På galleriet Fabriken i Bästekille, möter oss Cecilia Widenheim, chef för Malmö 
Konstmuseum. Vi ser utställningen av konstnären Barbro Bäckströms drygt 100 verk, som 
lånats ut av Konstmuseet samt därefter Jean Hermanssons utställning av svart-vita 
fotografier.   
 
Den 2 september 
Ond bråd död och förvecklingar – Deckare förr och nu 
Litteraturprofessorn Dag Hedman kåserar om detektiv- och polisromanens historia, från 
1700-talets romaner med spöken och övernaturliga händelser till kriminalromaner och 
hårdkokta deckare i nutid. Storhetstiden för s k kolportageromaner - korta, ej avslutade 
romaner, var från sluten av 1800-talet fram till 1920-talet. 
Han framhöll också det från 1990-talet och framåt stora internationella intresset för nordiska 
kriminalberättelser.   
 
Den 12 september 
Malmökvinnor ur historien      
Författarinnan Jeanette Rosengren berättar om fem starka kvinnor i Malmö, alla födda på 
1800-talet.  Matilda Olsson, som startade familjebageriet Påhlssons bröd, som i nutid blev 
Pågen AB. 
Sigrid Vestdahl, som i unga år fick barn med blivande statsministern Per Albin Hansson och 
levde i ett dubbelt förhållande med honom.  
Helga Braconier, som tidigt visade sig ha synska förmågor och blev känd som medium samt 
om systrarna Ida och Hilda Kockum, födda på herrgården Rosengård och som vuxna skötte 
om hela ekonomin och driften av anläggningen. 
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Den 2 oktober 
1918 - Året då Sverige blev Sverige 
Kolumnisten och författaren Per T Olsson beskriver i sin senaste bok en brytningstid i 
Sverige.  Den röda tråden i boken handlar om jämställdhetsfrågor. Gifta kvinnor blev 
myndiga.  Krav kom på sänkt och reglerad arbetstid (lag 1919) och ny fattigvårdslag. Den 17 
december 1918 röstade riksdagen för att införa lika och allmän rösträtt även för kvinnor i 
kommunalval. 
 
Den 16 november 
Heldagsutflykt med nostalgiska inslag 
Besök på Limmared, Sveriges äldsta ännu verksamma glasbruk och Glasets hus, invigt 2012. 
Här förevisades bl.a. glasföremål som gick tillbaka ända till 1740 års produktion. 
I Älmhult besöktes Ikeamuseet. Utställningen visade Ingvar Kamprad och de första åren av 
hans affärsverksamhet och den fortsatta utvecklingen av hans affärsidé. I Hishults konsthall 
fick vi efter introduktion bl.a. se paret Kamras (VIDA-museum) minnesutställning.  
 
Den 20 november 
Besök på Malmö Live/MSO 
Förre Vd:n och programchefen för MSO, Lennart Stenkvist hälsar välkommen och 
tillsammans med Eva Claesson och Marie Anstrin, Malmö Live, blir vi guidade runt i Malmö 
Lives fantastiska lokaler. 
I Stenkvists uppskattade föredrag därefter, får vi också lyssna till korta stycken av olika 
kompositörer och Stenkvist ställer bl.a. frågan; Vad berättar egentligen en tonsättare och 
hur kan denne bygga upp sitt verk?  
 
Den 14 december 
Julavslutning – Mazettis blandning 
Kvällens gäst var författarinnan Katarina Mazetti, som berättade om sin bakgrund och om 
början av sitt författarskap med succéromanen ”Grabben i graven bredvid”, som senare 
även blev en stor framgång på film. Ett 20-tal böcker har därefter följt. Mazetti avslutade 
med att läsa sin nyskrivna julnovell ”Åt skogen med Downton Abbey”. 
 
 
 
Aktuellt för Litteraturens Vänners aktiviteter 
Föranmälan är obligatorisk till samtliga aktiviteter i föreningen.  
Måltid till självkostnadspris ingår alltid vid föreningens egna aktiviteter.  
Annebergsgårdens Restaurang abonneras vid de flesta av dessa tillfällen.  
 
 
Icke medlem är alltid välkommen till föreningens aktiviteter i mån av plats, och betalar då 
en entréavgift om 100 kronor, att användas till bl.a. författararvode och lokalhyra.  
Föreningens resor och julfest är öppna enbart för medlemmar.     
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Styrelsen har beslutat                                                                                                                                        

att fortsatt under 2019, erbjuda fri entré åt icke medlem vid förstagångs gästbesök i 

föreningen och                                                                                                                                              

att då föreningens aktiviteter ofta blir fort fullsatta, skall medlemmar alltid ha företräde vid 

anmälan till dessa. Tio dagar före aktuell träff, kommer platser även kunna bokas av/för    

icke medlemmar. 

 
Litteraturens Vänners bokklubb, har avslutat sitt sjätte år med träffar cirka var sjätte vecka 
på Annebergsgården i Malmö. 
 
 
                   
 
Malmö den 20 februari 2019 
 
 
 
 
Kaeth Gardestedt, ordförande 
 
 
 
Olle Fridberg  Karin Lavesson  Inger Olsson 
vice ordförande skattmästare  klubbmästare 
 
 
 
 
Sally Sandgren  Leif Gardestedt                                    
ledamot                          adjungerad ledamot  
 
 
 
Anita Ericsson  
sekreterare 


