Evandersällskapets verksamhetsberättelse för 2011
Evandersällskapet bildades den 27 oktober 2004 på Norrköpings Stadsbibliotek.
Evandersällskapets syfte är:
-

att främja intresset för och förståelsen av Per Gunnar Evanders författarskap.
att uppmärksamma och sprida kännedom om forskningen kring hans liv och verk
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Styrelsesammanträden
Under 2011 har styrelsen sammanträtt vid åtta tillfällen (18/1,15/2,10/5,16/8,13/9, 11/10,
15/11, och 13/12). Sammanträdena har hållits på Norrköpings stadsbibliotek utom höstens
första sammanträde som hölls på Häradstorp i närheten av Bärsjön där romanen I min
ungdom speglade jag mig ofta utspelas. Sammanträdet avslutades med ett studiebesök vid
Bärsjön även detta år.

Medlemmar
Vid årets slut hade sällskapet 98 medlemmar. Per Gunnar Evander är hedersledamot och
Norrköpings stadsbibliotek och Sandvikens folkbibliotek är institutionsmedlemmar.

Medlemsavgift
Medlemsavgiften under 2011 har varit 100 kr. för enskilda medlemmar och 300 kr. för
institutioner.

Årsmöte
Den 16 april 2011 höll sällskapet sitt årsmöte. Mötet leddes av ordförande Margareta Sandebo
Eriksson. Efter årsmötet visades Evanders TV-film ”Duellantens ansikte” med kommentarer
av Sven Trolldal.

Verksamhet
Medlemskontakter
Under 2011 har tre medlemsbrev sänts ut till medlemmarna. I samband med medlemsbrevet i
december fick medlemmarna Per Gunnar Evanders bok Anteckningar från ett obekvämt
privatliv.(Se sid. 3)
Medlemmarna har uppmanats att skriva berättelser om sina upplevelser av Evanders verk.
Under 2011 har två berättelser och en novell publicerats i medlemsbreven.
Under hösten uppmanades medlemmarna att skriva ned uttryck ur Evanders verk (koncentrat,
livsvisdom etc.). Hitintills har en medlem skickat in en förteckning på sådana uttryck. Denna
förteckning kommer att publiceras i ett medlemsbrev.
Medlemsfoldern har uppdaterats. Hemsidan har utvecklats och löpande uppdaterats genom
främst Agnetha och Joachim Eckerströms försorg.

Presentation, uppläsning och evenemang
-

Under våren 2011 presenterades Evanders författarskap på Kungsholmens bibliotek i
Stockholm. Sven Trolldal spelade upp delar ur hans radiopjäser och kommenterade
dessa. Ingrid Gilljam presenterade Evander som författare. Evenemanget samlade
nästan hundra deltagare.

Läsecirklar
Under våren 2011 behandlades Fuskaren vid fyra sammankomster på Norrköpings
Stadsbibliotek med i genomsnitt 10 deltagare. Boken diskuterades också på
www.bokhyllan.com där sju deltagare svarade för totalt 37 inlägg.
I höstens läsecirkel diskuterades Plötsligt medan dimman lättar under fyra kvällar med i
genomsnitt 11deltagare. Vid en av kvällarna hade vi den stora äran att få ha med Per Gunnar
Evander som gav oss intressanta kommentarer om sitt arbete med den aktuella romanen. På
www.bokhyllan.com gjorde åtta medlemmar sammanlagt 103 inlägg.
Båda cirklarna leddes av Sven Trolldal, som inför varje sammankomst gjort en intressant
genomgång och analys inför diskussionen. Flera deltagare uttryckte att de fått ut mycket mer
av de lästa böckerna genom Trolldals ledning.

Nytryck
Genom att sällskapet fått bidrag från Gunvor Göranssons kulturstiftelse har sällskapet kunnat
ordna ett nytryck av Evanders bok Anteckningar från ett obekvämt privatliv. Styrelsen har
inför nytrycket skrivit ett nytt förord. Boken har delats ut till alla medlemmar. Ett antal
exemplar finns kvar för att dels kunna delas ut som marknadsföring av Evanders
författarskap, dels för försäljning.
Antalet böcker som nu finns som print-on-demand har utökats. Nu finns följande böcker:
Plötsligt medan dimman lättar, I min ungdom speglade jag mig ofta, Fysiklärarens sorgsna
ögon, Judas Iskarios knutna händer, Det sista äventyret och måndagarna med Fanny. Alla går
att beställa bland annat hos www.adlibris.com och www.bokus.com.
I samband med nyutgivningen av Anteckningar från ett obekvämt privatliv har den anmälts av
Gefle Dagblad och Norrköpings Tidningar.

Forskning och översättning
På sällskapets hemsida finns förteckning över forskning om Evander och hans verk.
Sällskapet har tagit förnyade kontakter med universitet och högskolor för att stimulera till
ytterligare forskning.
Styrelsen har också verkat för att Evanders verk ska översättas till flera språk. Arbete med
detta fortgår.

Arbete för utökad verksamhet
Styrelsen har arbetat för att få till stånd en utökad verksamhet med presentationer av Evanders
verk på fler ställen i landet. Det har bland annat lett till presentationen vid Kungsholmens
bibliotek i Stockholm. (Se ovan)
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