
Liv i Sveriges verksamhetsberättelse för år 2014 
 
Styrelsen har under 2014 bestått av Stefan Estby, Pelle Olsson, Charlotte Pauli, Christian 
Richette, Ingrid Sjökvist (ordförande), Berit Skogsberg och Gunilla Sternelius (kassör).  
 
Året har varit mycket aktivt, och vi har fortsatt att både värna och utveckla föreningen. Vid 
årsskiftet kunde vi notera 812 medlemmar, varav 61 nytillkomna.  
 
Den tryckta medlemstidningen har kommit ut med fyra nummer. Vårt beslut att göra den 
aktiv, med tävlingar och skrivråd i varje nummer, har varit lyckat. Inte minst för att vi där, 
liksom via vår hemsida, når också lite yngre medlemmar.  
 
Vi har fortsatt att marknadsföra våra böcker också på den digitala nätbokhandeln  
Bokbörsen. Den vägen har vi under året sålt en del även av de lite äldre och mer  
udda av våra titlar, som på så sätt alltså har hittat sina läsare. Exempelvis Armodets barn, 
Bara några målare och Hissmofors lever. 
 
Inte mindre än sex nya Liv i Sverige-böcker kunde vi hjälpa ut på marknaden under året. 
Nämligen: Gör som dom säjer av Jan Jonsson, Livets sköra tråd, om cancer och livslust av 
Vuokko Elner, När jag blir stor vill jag bli en sån tant som blöder, av Birgitta Smiding. 
Vidare antologierna: Alltid någon annan som väntar, med röster inifrån äldreomsorgen från 
såväl dem som är föremål för omsorgen som deras anhöriga och personal. Boken lanserades i 
januari i samarbete med förlaget En bok för alla. Med Doften av apotek, 22 berättelser om en 
bransch i förvandling, samarbetade vi med Arbetets museum och TAM arkiv. Vår tävling på 
temat Mitt liv mitt arbete vanns av Malin Gunnarsson med Is och eld, mitt liv som 
metallkonstnär. Tävlingen genomfördes i samarbete med Arbetets museum och Migra förlag.  
Sammanlagt kunde föreningen den 31 december stoltsera med inte mindre än in alles 138 
utgivna titlar i Liv i Sveriges bokserie, varav 53 var slutsålda.  
 
Under året har arbetet med tidigare inledda antologier fortsatt. En med lärarröster, vi kallar 
den En lektion för livet och en med berättelser från skift- och nattarbetare, som än så länge går 
under arbetsnamnet Medan ni andra sover. Likaså har vi påbörjat ett samarbete med Arbetets 
museum kring en antologi om arbeten förr och nu, sådana som försvunnit och sådana som vi 
inte ens kunde tänka oss för bara några årtionden sedan. Tillsammans med Mångkulturellt 
centrum planerar vi även en antologi på temat migration. Den är tänkt att bli en del av ett 
sedan länge pågående projekt, där Christian Richette medverkar.  
 
Styrelsen har under året sammanträtt nio gånger och därvid nämnt eller diskuterat sammanlagt 
82 insända manus, ett tiotal fler än året innan, plus de 42 manus som ingick tävlingen Mitt liv, 
mitt arbete. Dessa lästes i flera steg, sammanlagt 62 läsningar, fördelat på 9 lektörer, inom 
och utom styrelsen. Av de inskickade bidragen kom 24 från kvinnor och 18 från män, 28 från 
landsbygden runt om i landet och resten från Storstockholm. Vitt skilda yrken skildrades, till 
exempel präst, idrottstränare, byggnadsarbetare och sekreterare. Originalmanusen förvaras nu 
hos Arbetets museum för kommande forskning. Vinnaren korades vid en ceremoni i 
Norrköping den 27 september. 
 
Vi har under 2014 vidare anordnat 8 berättarkaféer på Timmermansgården i Stockholm, med 
totalt 411 besökare, 51 i snitt, vilket är rekord. Ordfördelare har varit Pelle Olsson, Gunnar 
Thorsell och Ingrid Sjökvist.  
Därutöver har Pelle Olsson lett berättarkaféer, och hållit i dito -kvällar och  



-framträdanden bland annat på Åsa folkhögskola, i Tyresö, Norrhult, Göteborg, Tingsryd, 
Värnamo, Åseda och Borås, vid Ljungby berättarfestival, vid Berättarnas torg i Stockholm 
och vid Kronobergs bokmässa i Växjö. 
Gunilla Sternelius har berättar om Liv i Sverige för kursdeltagare på Marieborgs 
folkhögskola, Ingrid Sjökvist vid en träff med daglediga i Södertälje och Christian Richette i 
samband med Nordiska museets och Stockholms universitets projekt kring Västeråsminnen på 
stadsbiblioteket i Västerås.  
Han valdes också under året in i styrelsen för föreningen Oral History of Sweden. 
Vår mångåriga medlem Kerttu Jokela har hållit flera berättarkaféer på finska bland annat i 
Huddinge.  
Vår föreningsrevisor Jan Holm har lett två berättarkaféer i Trångsund. 
 
Utöver skrivarkurserna på Åsa folkhögskola i Sörmland, som Pelle Olsson har hållit i, har 
Ingrid Sjökvist lett en fördjupningskurs på distans på temat Skriv ditt liv vid Gysinge 
folkhögskola.  
 
Vi har nu 21 lokalombud, varav en del är mycket aktiva med berättarkaféer, skrivar- och 
bokcirklar.  
 
Vi har samlat vårt arkiv i föreningsarkivet i Södertälje. 
 
Vid årsmötet den 15 mars tilldelades författaren Gunilla Lundgren Trampcykelpriset. 
 
Bidraget från Statens kulturråd höjdes från 70 000 kronor 2013 till 80 000. Några övriga 
intäkter i form av stipendier eller fondtilldelningar har föreningen inte fått under året, förutom 
30 000 av Helge Ax:son Johnsons stiftelse för vår påbörjade antologi om natt- och skiftarbete. 
Likaså har både ABF och Timmermansgården bidragit till våra berättarkaféer. Styrelsen har 
också enats om att fortsätta anlita godkänd revisor.  
 
Södertälje den 28 januari 2015 
Liv i Sveriges styrelse genom  
Ingrid Sjökvist, ordförande 


