
  Pär Lagerkvist-Samfundet 21 juni 2022 

Kära medlemmar, 

bara några rader inför sommaren om hur arbetet i samfundet fortskrider nu när vi på nytt kan planera för en 
höst av utåtriktade aktiviteter. Programmet är inte helt fastlagt. Ännu återstår en del luckor att fylla och en del 
datum och bokningar som skall bekräftas. Följande datum är dock fastställda: 

- 22-25 september deltar vi i Bok & Bibliotek i Göteborg, alltså Bokmässan med stort B. Det är tre år sedan sist, 
och jag ser fram mot att träffa alla medlemmar som har vägarna förbi. Som vanligt delar vi monter med Elin 
Wägner-sällskapet, och på fredagen den 23, kl 17.00 ger jag samfundets föredrag på De litterära sällskapens 
scen. Det blir en kortare version av det föredrag om Gäst hos verkligheten som Växjöroman som jag även höll 
vid brasan (fast den inte brann i vårvärmen) på Växjö stadsbibliotek i maj. 

- 9 oktober ger Frank Jonelid och Gunnar Carlberg ett program kring Den lyckliges väg på IOGT i Växjö. 

- 19 oktober ger jag en betraktelse om att läsa Bödeln idag i ljuset av rådande världsläge. Det är också titeln på 
en artikel jag skrev i vår årsbok för en del år sedan, men tyvärr har romanen fått ytterligare förnyad aktualitet. 
Amanda Ekberg läser. 

- 12 november gör vi ånyo en halvlördagssatsning i Galaxen, Växjö stadsbibliotek. Programmet är inte helt klart, 
men Susanne Wigorts Yngvesson ger ett föredrag, Amanda Ekberg och Gunnar Carlberg ger ett program kallat 
”4 modernister: Edith Södergran, Pär Lagerkvist, Karin Boye och Erik Lindegren”. Vi planerar att avsluta dagen 
med en paneldiskussion, där deltagarna ännu inte är klara. 

- 26 november är det Kronobergs bokmässa. Vi siktar på att kunna presentera två program, men det ska tröskas 
genom biblioteket först. Ett bokbord kommer vi också att ha som vanligt. 

Utöver detta planerar vi ett program i Equmeniakyrkan med konsert av Heléne Olaison och hennes nybildade 
trio och recitationer av Amanda Ekberg. Troligt datum, men ännu ej fastställt, är den 28 oktober. Ytterligare 
någon föredragning vid brasan på Växjö stadsbibliotek tillkommer förhoppninsgvis liksom kanske en aktivitet i 
samarbete med Antikvariat Trilsk i Malmö. 

Årsboken är under arbete. Bidragen kommer så sakteliga in, och allt ser ytterst lovande ut. En tyngdpunkt 
kommer att ligga på Lagerkvists kortare prosa, men som vanligt blir det ett varierat innehåll. Boken ska vara 
klar till bokmässan i Göteborg. 

Jag påminner också om det extra årsmötet den 14 september för att förbereda stadgeändring om styrelsens 
sammansättning. Kallelse kommer. 

Den 23 maj högtidlighöll vi Pär Lagerkvists födelsedag med en visning på Palladium i Växjö av Bengt Lagerkvists 
klassiska tv-dramatisering av Gäst hos verkligheten i samarbete med Folket bio och Gemla hembygdsförening. 
Inledande presentationer av hembygdsföreningens ordförande Torbjörn Falk och mig och så ett underhållande 
framträdande av Rex Brådhe som spelade Anders i dramatiseringen. Glädjande nog kom hundra besökare. 

Jag vädjar också till er som får det här medlemsbrevet med Post-Nord att i möjligaste mån ge samfundet en 
mailadress som vi kan nå er på med olika utskick. Den lämnas enklast på ekonomi@lagerkvistsamfundet.se. 

Och så en önskan om en riktigt skön sommar till er alla! 

 

Varma hälsningar, 

 

Magnus Eriksson 

magnus.x.eriksson@lnu.se 


