
Evandersällskapets verksamhetsberättelse för 2012 
 
Evandersällskapet bildades den 27 oktober 2004 på Norrköpings Stadsbibliotek.  
Dess 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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Margareta Sandebo Eriksson                          Ordförande 
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Thomas Almqvist                                            Ledamot 
Agnetha Eckerström                                        Ledamot 
Lasse Åhlin                                                      Ledamot 
Jonas Fougstedt                                                Ledamot 
Eva Gyllensvärd                                               Ledamot 
 
Revisorer 
Britt-Marie Hillbom 
Erik Forslund 
 
Styrelsesammanträden 
Under 2012 har styrelsen sammanträtt vid sju tillfällen. Ett av dessa, den 22 maj, 
hedrade författaren själv med sin närvaro. Sammanträdena har samtliga hållits 
på Norrköpings stadsbibliotek utom höstens första den 7 augusti, vilket hölls på 
Häradstorp, ordförande Margareta Sandebo Erikssons hem, beläget inte långt 
ifrån den sjö, Bärsjön, vid vilken Evanders roman I min ungdom speglade jag 
mig ofta utspelar sig. Sammanträdet  avslutades med högläsning ur Evanders 
produktion, aktivitet i evandersk anda samt middag. 
 
Medlemmar 
Vid årets slut hade sällskapet ca 90 medlemmar. Per Gunnar Evander är 
hedersledamot. Norrköpings stadsbibliotek och Sandvikens folkbibliotek är 
institutionsmedlemmar. 
 
Medlemsavgift 
Medlemsavgiften för 2012 har varit 100 kronor för enskild medlem, 300 kronor 
för institution.                                    
 



 
Årsmöte 
Den 21 april 2012 hölls sällskapets årsmöte i Sandviken. Mötet leddes av 
ordförande Margareta Sandebo Eriksson. Efter mötet gjordes en rundtur med 
buss ”i Evanders spår”, varvid författarens uppväxtmiljö samt tidiga 
arbetsplatser studerades. Med på årsmötet och rundturen hade sällskapet nöjet 
att ha författaren själv.                     
 
Medlemskontakter 
Under 2012 har tre medlemsbrev sänts ut till medlemmarna. Särskilt 
innehållsrikt var medlemsbrevet där besöket i Sandviken dokumenterats i text 
och bild. 
 
Under året har ett omfattande arbete lagts ner på den samling citat ur Evanders 
samlade produktion, som tillsammans med kommentarer och övrig information 
om författaren och hans verk, beräknas föreligga i tryck i mitten av april 
innevarande år. I detta arbete har många medlemmar engagerats. 
 
Medlemsfoldern samt sällskapets hemsida har utvecklats och kontinuerligt 
uppdaterats. 
 
Presentationer, uppläsningar och evenemang 
Den 26 april presenterades Evanders författarskap på Gästrike-Hälsinge nation i 
Uppsala, där Per Gunnar Evander är hedersledamot. Sven Trolldal spelade upp 
och kommenterade avsnitt ur Evanders radiopjäser och Ingrid Giljam 
presenterade författaren Per Gunnar Evander. Avslutningsvis överlämnades  
boken Anteckningar från ett obekvämt privatliv till Gästrike-Hälsinge nation.   
Även vid detta evenemang var författaren närvarande. 
 
Läsecirklar 
Under våren 2012 lästes och diskuterades under Sven Trolldals ledning på 
Stadsbiblioteket i Norrköping  vid tre sammankomster Fysiklärarens sorgsna 
ögon bland i genomsnitt 10 deltagare. Den 22 maj hedrade Per Gunnar Evander 
cirkeln med sin närvara Boken diskuterades också på www.bokhyllan.com. 
I höstens läsecirkel diskuterades Härlig är jorden under fyra kvällar med i 
genomsnitt 11 deltagare. Även här gjordes inlägg på www.bokhyllan.com. 
Båda cirklarna har på ett inspirerande sätt letts av Sven Trolldal. 
 
 
 
 
 
 



 
Print –on –demand 
Antalet böcker på print-on-demand har ökat. Nu finns följande böcker: 
Plötsligt medan dimman lättar, I min ungdom speglad jag mig ofta, 
Fysiklärarens sorgsna ögon, Judas Iskariots knutna händer, Det sista äventyret,  
Måndagarna med Fanny, Tjocka släkten, Samma sol som vår. 
Samtliga dessa titlar, plus Uppkomlingarna, finns också som e-böcker. 
Allt går att beställa hos www.adlibris.com och www.bokus.com. 
 
Uppsatstävling 
Under hösten utlyste sällskapet på försök en uppsatstävling i ett antal 
gymnasieskolor i Norrköping, Jönköping och Sandviken. Kontakterna har skötts 
av Ingrid Giljam och Birgitta Sköld. Deadline är satt till den 1 mars 2013. 
 
Forskning och översättning 
På sällskapets hemsida finns en förteckning över forskning om Evander och 
hans verk. Sällskapet har under året tagit förnyade kontakter med universitet och 
högskolor för att stimulera till ytterligare forskning. 
 
Sällskapet har också verkat för att Evanders böcker ska översättas till flera 
språk. Arbetet med detta fortgår. 
 
Utökad verksamhet 
Styrelsen har försökt få till stånd en utökad verksamhet med presentationer av 
Evanders verk på flera ställen i landet. Några bibliotek har visat intresse. Några 
tider för presentationer har dock ännu inte fastställts. 
 
 
För Evandersällskapet mars 2013  
 
 
 
 
Margareta Sandebo Eriksson (ordf.)                        Birgitta Sköld (sekr.) 
 
 
 


