
 
 
Gustaf Fröding-sällskapet 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 
 
År 2016 var det 47:e  i sällskapets historia. 
 
Hedersordförande 
F. riksmarskalken Ingemar Eliasson Drottningholm 
F. kulturchefen Kjell Fredriksson                Karlstad 
Hedersledamöter 
 F. intendenten Vera Tångring Skoghall 
F. 1:e intendenten Barbro Järliden               Karlstad  
F. läroverksadjunkten Knut Warmland        Filipstad 
Författaren Gottfried Grafström                   Stockholm 
F. läraren Maj-Lis Falck                               Molkom 
Styrelse 
Ordförande Björn Sandborgh  Karlstad 
Vice ordförande Tomas Sköld  Karlstad 
Sekreterare Anders Hjertén  Säffle 
Kassör och medlemsansvarig 
Birgitta Rosén  Karlstad 
Johan Andersson                                          Örebro 
Malin Biller                                                  Göteborg 
Vice sekreterare Magnus Henrichsson Karlstad 
Fredrik Höglund                                           Karlstad 
Kjell Kvarnevik  Karlstad 
Gunilla Otto  Hammarö 
Henrik Thorson  Karlstad 
Kerstin Thompson                                        Karlstad 
Olle Österling  Karlstad 
  
Adjungerade 
Kjell Fredriksson Karlstad 
Barbro Järliden Karlstad 
  
Valberedning 
Anna Sandborgh i samråd med styrelsen. 
 
Revisorer 
Nils Jansson, Lars Lingsell och Per Wiker (suppleant) 
 
Sammanträden 
Under verksamhetsåret 2016 sammanträdde styrelsen 4 gånger och AU 1 gång.  
 
Ekonomi 
Året redovisar ett överskott på 85 545 kronor att jämföra med utfallet 2015 på 37 695.  Den 
huvudsakliga anledningen är lägre kostnader för årsboken. 
  



Medlemsantal och årsavgift 
Sällskapet hade under året 1 364 betalande medlemmar. Därav är 55 ständiga medlemmar och 
7 hedersmedlemmar.   199 är familjemedlemmar, som betalar 100 kr och som inte erhåller 
årsboken men i övrigt har fullständiga medlemsrättigheter. 11 medlemmar är bosatta i 
utlandet. 
 Under året har vi fått 82 nya medlemmar. Ett stort arbete har ägnats åt att försöka minska 
antalet som slutar sitt medlemskap i sällskapet. 
 Årsavgiften var 200 kr och för familjemedlemmar 300 kr. Ständigt medlemskap kostade 3 
000 kr, ungdomar under 25 år 100 kr. 
  
Årsmötet 
Efter stadgeändringarna 2015 genomfördes nu årsmötet på våren närmare bestämt den 10 
mars på Svenska Migrationscentret i Karlstad. 35 medlemmar utöver styrelsen var 
närvarande.                                                                                                                                      
Till ordförande för 2017 omvaldes Björn Sandborgh.  
Till ledamöter för 2017 valdes Magnus Henrichson, Gunilla Otto, Birgitta Rosén, Tomas 
Sköld, Kerstin Thompson och Olle Österling, samtliga omval.   
Till ledamöter för 2017 och 2018 valdes Johan Andersson, Malin Biller, Anders Hjertén, 
Fredrik Höglund, Kjell Kvarnevik och Henrik Thorson, samtliga omval. 
Maj-Lis Falck utsågs till hedersledamot. 
 
Vid den avslutande måltiden underhöll de båda senaste tillskotten till styrelsen Johan 
Andersson och Kerstin Thompson. 
 
Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris 
Lyrikpriset 25000 kronor tilldelades för år 2016 poeten Jila Mossaed med följande 
motivering:  
Jila Mossaed tilldelas Gustaf Fröding-sällskapet lyrikpris 2016 för sin uppfordrande och 
tydliga poesi om förtryck, exil, främlingskap och om erövringen av ett nytt språk och en ny 
identitet. 
 
Gustaf Fröding-sällskapets hedersmedalj 

 Sällskapets hedersmedaljer tilldelades år 2016 med följande motiveringar 
 Sonja och Göran Hagenmarck 

Genom sitt engagemang för gården Byn i Alster har de gjort sig till förvaltare av stora värden 
för svensk kulturhistoria. 

Kerstin och Magnus Karlander 
Genom sitt engagemang för gården Gunnerud i Alster har de gjort sig till förvaltare av stora 

värden för svensk kulturhistoria. 
Birgitta och Lars Arenö  

Genom sitt engagemang för gården Slorudsborg i Brunskog har de gjort sig till förvaltare av 
stora värden för svensk kulturhistoria. 

 
Årets medlemsbok 
Kanhända jag tror att jag vet  består av nyskrivna artiklar men också av äldre som kan vara 
svåra att  få tag på.  
Harry Martinssons tal 1960 vid 100-årsjubiléet av skaldens födelse är ett exempel.           
Övriga äldre artiklar är  Märta von Philp: Gustaf Frödings sista nyårsdag och Germund 
Michanek: På jakt efter Frödingminnen har samtliga publicerats i Värmland förr och nu 
1960.  Skalden själv ger en beskrivning från ungdomen i berättelsen från gymnasietiden  i 



Rektorsbesöket.                                                                                                                              
Av Gustaf Fröding är också Om livsmonader.  Denna mindre kända text av Gustaf Fröding 
belyses och diskuteras ingående av Rolf Erik Solheim.  
Tomas Sköld berättar om möten på bokmässan i en artikel och i en annan tar han upp frågan 
om dikter som enligt hans mening falskeligen är tillskrivna Fröding 
Erik Zillén visar på två mycket aktuella tolkningar av Säv, säv susa här genom Malin Biller 
och Mando Diao. 
Boken är utgiven i samarbete med Bild, Text & Form Förlag. Anita Stjernlöf-Lund har svarat 
för grafisk form och omslag. Boken utgör nr 48 i sällskapets skriftserie. 
 
Mässdeltagande 
Som vanligt deltog vi i Bok- och biblioteksmässan i Göteborg den 22-25  september. Vi 
delade ut 68 årsböcker , rekryterade 37 nya medlemmar och sålde för 2805 kronor.               
Vi hade tre framträdanden på De Litterära Sällskapens scen.                                                        
22/9 Kanhända jag tror att jag vet – årsboken 2016 Gunilla Otto,                                                   

23/9 Frödings förbjudna – effekt av tryckfrihetsåtalet. Tomas Sköld                                          

24/9  Gustaf Fröding som balladpoet. Erik Zillén  Vi hade ungefär 20-30 åhörare per  program 

165 uppläsningar av 72 olika dikter/paschaser gjordes varav 7 var helt nya   

Den värmländska bokfestivalen genomfördes i år i Nöjesfabriken Karlstad den 18-19  
november. 95 årsböcker delades ut, 4 nya medlemskap tecknades samt såldes för 1 330 kr. 
Gunilla Otto presenterade årsboken i ett scenprogram. 

Frödingdagarna  
Fröding-dagarna inleddes med en stadsvandring i centrala Karlstad under ledning av Kjell 
Fredriksson och Tomas Sköld.  
Programmet i övrigt var förlagt till Alsters herrgård, och programmen ägde rum i det s.k. 
Brännvinsmagasinet, Lördagen inleddes av operasångaren Anders Andersson, en musikalisk 
vandring med Gustaf Frödings dikter   Lyrikpris och medaljer utdelades  Pristagarna hedrades 
sedvanligt med tal.    
Wermländska sällskapet i Stockholm firar i år sitt 200-årsjubileum. Dess ordföranden Nils 
Gunnar Billinger och Barbro Järliden samtalade om Fröding och Stockholm,   
Sångföreningen Manhem under ledning av Erik Rynefors bjöd på musik efter publikens val, 
Lördagen avslutades i herrgårdscaféet med förtäring, underhållning, mera musik och 
Frödingquiz 
Söndagen inleddes bussresa i Alsterdalen under ledning av Birgitta Rosén och Tomas Sköld 
Efter lunch fortsatte programmet i Magasinet med en presentation av årsboken  med Gunilla 
Otto och Tomas Sköld.  
Magnus Karlander berättade om skaldens farfar, brukspatronen och entreprenören Jan 
Fröding. Sällskapets hedersordförande Ingemar Eliasson, talade över ämnet ”Kan skaparen stå 
i vägen för sin skapelse?” och därefter följde Frödingkvartetten från Göteborg som under en 
timme framförde vad de kallade ”Mannen från månen – en tillvarons utlänning”. Liksom förra 
året var det , Björn och Johan Sandborgh, Kjell och Klas Kvarnevik som stod för 
avslutningen.  
På själva födelsedagen, den 22 augusti, var det traditionell diktläsning vid lunchdags intill 
Frödingstatyn vid torget i Karlstad. 
 
Övrig programverksamhet 
På nationaldagen genomfördes statyvandring för nionde gången. För programmen 



om Fröding och Ferlin svarade Björn Sandborgh, Tomas Sköld och Kjell 
Kvarnevik. Jakob Olsson stod för programmets Lagerlöfdel. 
 
Den 13 augusti deltog Björn Sandborgh, Tomas Sköld och Anders Andersson i Wermländska 
sällskapet i Stockholm firande av sitt  200-årsjubileum på Skansen. 
De genomförde dubblerade program i Ekshäradsgården med verk av Gustaf Fröding och Nils 
Ferlin. 
 
Medlemsvård och kommunikation 
En viktig del av medlemskontakten sker sedan flera år genom ordförandebrev,  så ock under 
2016. 
 
Internet och sociala medier. 
Under året har sällskapets kommunikationsgrupp fortsatt att utveckla hemsidan och övriga 
digitala kanaler.. Vi får glädjande många frågor om skalden och sällskapet via hemsidan På 
Gustaf Frödings kanaler på Facebook och Twitter har evenemangstips, tidningsartiklar och 
andra Frödingrelaterade länkar förmedlats till cirka  1 500 respektive 500 följare 
 
Tack   
Vi tackar Karlstads kommun och Region Värmland för det årliga bidraget. Sällskapet har 
också fått ett mycket välkommet sponsorbidrag från fastighetsbolaget Klövern genom extra 
tillgång till värdefull lokal. Vi vill tacka Värmlands Museum, Karlstads kommuns kultur- och 
fritidsförvaltning och där främst Birgitta Collvin, Peo Byh, Miriam Kaukosalo och övriga 
guider på Alsters herrgård, samt Anita Stjernlöf-Lund, Bild, Text & Form förlag för fint 
samarbete. Ett särskilt tack riktar vi till Helmiastiftelsen för värdefullt stipendium. Vi vill 
också tacka de medlemmar, som gett oss penninggåvor, när de betalar sin medlemsavgift.  
 
Till sist vill vi tacka våra medlemmar för det stöd vi känner i vårt arbete! 
 
Karlstad den 31 december 2016 
 
 
 
Björn Sandborgh            Anders Hjertén        Johan Andersson     
                                                                                                                                                                               
 
 
Malin Biller                Magnus Henrichsson       Fredrik Höglund        
 
 
 
Kjell Kvarnevik               Gunilla Otto              Birgitta Rosén             
 
 
 
Tomas Sköld                     Kerstin Thompson   Henrik Thorson                                                                         
 
 
 
Olle Österling 


