Hwad Behagas?
Somnia plus vigili quam dormienti nocent
Bellmanssällskapets Medlemsblad
N:o 2 Anno 2009
Bäste Medlem,
Välkommen till våren! Längre in i detta nummer finner du kallelsen till
Bellmanssällskapets årsmöte onsdagen den 22 april. Vi kommer att få lyssna till
Lars Hedman, som förra året kom ut med en Bellmanskiva. Den recenserades
av Hasse Nilsson i Hwad Behagas? N:o 4 Anno 2008. Lars skall också delge oss
sina tankar kring hur han förstår och tolkar Bellman. Vid februariföreläsningen
på Stora Börssalen tog ju Christer Alexandersson, med sångare och musiker, ett
stort grepp på ämnet “Bellmans musik – och andras” och vi vill gärna fortsätta
på den inslagna vägen; att koncentrera oss på temat “den framförde Bellman”.
Cecilia Wijnbladh ger oss i detta blad en presentation av det fina evenemanget .
Så vill jag uppmärksamma dig på att Mikael Samuelson just släppt en helt
oumbärlig Bellmanskiva, “Fredman”, som i åtta epistlar (23, 79, 72, 27, 43, 23,
81 och 82) tillsammans med Nils Karlsson (klaviatur; Nord Stage och Electro)
och Sven Lindvall (elektrisk basgitarr) driver oss in i Fredmans vibrerande
livscentrum. Missa den inte! (se www.joglar.se).
Till hösten, närmare bestämt den 8-9 november, kommer Bellmanssällskapet
att delta i “Sällskapsliv till sjöss”. Det är en sjöresa tur/retur Åbo där vi
tillsammans med några andra litterära sällskap kommer att ha ett skilda program
kring våra respektive författare. Notera i almanackan. Närmare information och
kallelse kommer senare.
God fortsättning på våren – och väl mött den 22 april!
Anita Ankarcrona,
Ordf.
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Bellmans skugga
Till Albert Engström
Jag såg hans skugga, sorgsen och förlägen,
en natt i Yxsmedsgränd vid månens flor,
och skuggan följde mig en bit på vägen
och frågade, var Albert Engström bor.
Han bor i folkets hjärta, sade jag,
som du och några till, det är ej många,
men evigt stå i dionysisk ånga
din Fredmans och hans kolings anletsdrag.

Bo Bergman

EN LÅNG, VARM, HÄRLIG, NJUTBAR
SOMMAR!!!
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BELLMANSSÄLLSKAPET
inbjuder till

ÅRSMÖTE
Onsdagen den 22 april 2009 klockan 18.30
Noréns Malmgård, Skinnarviksringen 14 (T-bana Zinkensdamm)
PROGRAM:
Årsmötesförhandlingar
▪
Bengt Jonshult
föreläser under rubriken
Bellmaniana! Från medalj till frimärke
▪
Trubaduren
Lars Hedberg
kåserar kring sina Bellmantolkningar och
sjunger visor från sin senaste Bellmanskiva ”Ack! ack! lustiga tider”
▪
Lättare måltid med smörgås, lättöl/vatten, kaffe + liten kaka
För dem som önskar finns vin för 40:- glaset eller hel flaska för 150:Entré: 80 kr. Bifogas i namnförsett kuvert till klubbmästaren.
Anmälan: senast fredag fm den 17 april till klubbmästaren Cecilia Wijnbladh,
antingen e-mail: cecilia.wijnbladh@comhem.se eller telefon 08-643 59 25
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BELLMANSSÄLLSKAPET
STYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
FÖR
VERKSAMHETSÅRET 2008
Medlemmar
Antalet medlemmar var vid årets slut 422 (f.å. 414), varav 3 (3)
hedersmedlemmar, 11(21) ständiga, 18 (6) juniorer samt 39 (32) familjer.
Ekonomi
En ekonomisk redovisning, som visar en omsättning under året på 103.893
kronor och ett underskott på 24.263 kronor, bifogas som bilaga 1. Styrelsen
föreslår att årets underskott överföres i ny räkning.
Styrelsen
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande: Anita Ankarcrona, Vice ordförande: Bo G. Hall, Sekreterare:
Sten Magnus Petri, Skattmästare: Conny Roth, Klubbmästare: Cecilia
Wijnbladh, Redaktör Hwad Behagas?: Bengt Jonshult, Protokollsekreterare/
Hemsidesansvarig/Webbredaktör/Redaktionsråd Hwad Behagas?: Jennie Nell,
Redaktionsråd Hwad Behagas?: Stefan Ekman.
Övriga ledamöter: Hans Jacob Bonnier, Carina Burman, Lennart Hedwall, Olof
Holm, Henrik Mickos, Hans Nilsson.
En plats vakant.
Revisorer: Monica Karlsson och Jan Åke Magnusson.
Revisorssuppleanter: Lars Hamnqvist och Carl Håkan Essmar.
Valnämnd: Bo Ståhle (sammankallande), Olof Holm och Peter Lind.
Styrelsen har under året hållit sex protokollförda sammanträden, nämligen 19
januari, [april per capsulam], 21 april (konstituerande), 18 maj, 9 september
och 8 december.
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Medlemsmöten
Årsmötet ägde rum den 21 april på Klubbensborg i Hägersten, lett av
ordföranden Anita Ankarcrona. Bokslutet fastställdes och årets överskott,
116.263 kronor, beslöt man som brukligt att överföra i ny räkning.
Inför styrelsevalet hade ledamöterna Bo Ståhle, Owe Eurenius och
Christina Matsson frånsagt sig omval. Som nya ledamöter invaldes Conny
Roth, Sten Magnus Petri och Henrik Mickos. Ordföranden och övriga
ledamöter omvaldes. En plats lämnades vakant.
De avgående ledamöterna avtackades, varvid särskilt Ståhle apostroferades
för sin långa och engagerade insats som sekreterare i sällskapet.
I övriga valbara funktioner utsågs Carl Håkan Essmar och Lars Hamnqvist
som revisorssuppleanter.
Peter Lind valdes att ingå i valnämnden efter Sten Magnus Petri, som
ju invalts i styrelsen. Även Olof Holm valdes att ingå i valnämnden, och
Bo Ståhle valdes till sammankallande. Årsavgifterna för 2009 beslöts vara
oförändrade: 250 kr för senior, 300 kr för familj och 100 kr för junior till och
med 30 år.
Efter avslutat möte fick medlemmarna lyssna till Hans-Göran Ekmans
föredrag om ”Vätskor och kärl i Bellmans värld”. Sten Magnus Petri
framförde illustrerande Bellmanvisor till eget ackompanjemang på cittra.
Kvällen avrundades med en lättare måltid.
Sällskapets traditionella höstmöte, som ägde rum den 19 november,
handlade detta år om Nationella Dräkten. Etnologen Gösta Sandell höll
ett engagerat, initierat och mycket underhållande föredrag om Gustaf III:s
dräktreform, med roande anekdoter om såväl skråväsende som beskäring av
tyger. Kvällen avslutades med en timslång solokonsert med den framstående
gambisten Leif Henrikson, som bjöd på virtuosa tolkningar av stycken
av Tobias Hume, Georg Philipp Telemann och Carl Friedrich Abel, under
rubriken “Toner från franska hovet”.
Evenemang
Februariföreläsningen till Olof Byströms minne i Stora Börssalen hölls i
år den 10 februari inför ett stort antal åhörare. Konstvetaren fil.dr. Sabrina
Norlander Eliasson föreläste om ”Bilden av poeten: om porträtt av Carl
Michael Bellman och de arkadiska herdarna i Rom” vari hon berörde den
italienska porträttkonsten, social status och symbolisk representation, och
diskuterade några av de mest kända målningarna av Bellman. Trubaduren
Carl Håkan Essmar underhöll med ett pärlband av epistlar och andra
Bellmansånger med konst-/ konstnärs- och pastoraltema.
Hvad Behagas? – N:o 2 anno 2009
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Bokmässan i Göteborg hölls i år den 25-28 september. Sällskapet deltog
för tionde året i följd med egen monter, bemannad av flera av sällskapets
västsvenska medlemmar. Vice ordföranden Bo G. Hall ledde sedvanligt
verksamheten.
I de litterära sällskapens kvarter framträdde bl.a. Prof. em. Lars Lönnroth
med ett föredrag om ”Bellmans tredubbla scen” och doktorand Karin Noomi
Karlsson med ett kåseri kring ”Bellman i rännstenen”.
Under december månad ställde Bellmanssällskapet ut sin verksamhet som
”Månadens förening” på Jakobsbergs bibliotek i Järfälla kommun.
Hwad Behagas?
Sällskapets medlemsblad Hwad Behagas?, har under året förtjänstfullt
redigerats av Bengt Jonshult. Bladet har kommit ut i fyra nummer av
varierande omfång, varav ett nummer var ett temanummer kring Bellmans
Bacchi Tempel med anledning av årets medlemsgåva, som bestod av en CDskiva med Nicolai Kammarkörs inspelning av Bacchi Tempel, arr. Christian
Ljunggren.
Hemsidan
Arbetet med sällskapets hemsida som påbörjades under 2007 har
fortsatts under 2008 av styrelseledamoten Jennie Nell. Under året har
sällskapets hemsida översatts till ryska, och den ryska sidan kommer
förmodligen att kunna tillgängliggöras under första halvan av 2009. Arbete
med kompletteringar avseende övriga språksidor har fortsatt. Menyn
”Bellmanvisor” har kompletterats, och nya bidrag av bl.a. den danske
skådespelaren Nis Bank-Mikkelsen kommer att finnas på sidan från och med
januari 2009.
Under 2008 introducerades även ”Bellmanssällskapets nyhetsbrev” (red.
Jennie Nell), som utkommer ca 3-4 gånger per år, och distribueras till
medlemmar och andra Bellmanintressenter via e-post. Nyhetsbrevet
innehåller tips på evenemang och konserter med Bellman- och 1700talsanknytning.
Stockholm i mars 2008
För styrelsen
Anita Ankarcrona, ordf.
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Jennie Nell, protokollsekr.
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UPPÅT PÅ
BÖRSEN!
Notering: nära toppnotering i närvaro
Tendens: ständigt stigande under eftermiddagen
Utdelning: Full pott!
Årets Bellmanföreläsning till Olof Byströms minne avhölls söndagen den
8 februari i Börssalen. Svenska Akademien hade som vanligt generöst ställt
Börssalen till Bellmanssällskapets förfogande gratis och franko och för detta
är Sällskapet och dess styrelse ständigt fyllda av tacksamhet!
I linje med temat Bellman och musiken var även denna eftermiddag fylld
av musik från 1700-talet som interfolierades av ett föredrag om CM Bellmans
egen musik och hans musikaliska förebilder.
Systerligt förente med ordensbröder (+ en ”syster”) ur Par Bricole fick
Bellmanssällskapets medlemmar tillsammans med en ovanligt stor publik
avnjuta följande:
Christer Alexandersson talade om Bellmans musik – och andras med sin
omfattande musikaliska och kulturhistoriska bildning, vilken turnerades med
den lätta elegans som anstår en 1700-talsentusiast.
Christers beskrivning illustrerades musikaliskt av dels en träblåskvartett
bestående av Anna-Kersti Palm fagott, Leif Olsen althorn, Torbjörn Palm
klarinett och föredragshållaren himself på flöjt, dels en sångarkvartett, Erland
Klingberg, Lars Cedergård, Anders Ericsson och Lars Ehlesjö.
Dessutom medverkade Anders Fröling, bekant och favorit hos
Bellmanssällskapet, med sång, också till eget gitarrackompanjemang. Anders
var i högform!
Allt detta kombinerade välljud strömmade ut över en begeistrad publik,
som ömsom log, ömsom rördes av hela framförandet och som svårligen lät
sig skiljas från orden, sången, musiken och de framträdande.
Och ja, det låg ett skimmer över dagen – av Carl Michael Bellman.
Cecilia Wijnbladh
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BOK & BIBLIOTEKSMÄSSA
2009
Åter är det dags att förbereda sällskapets deltagande i Sveriges främsta
bokhändelse! Årets Bok & Biblioteksmässa i Göteborg pågår under fyra dagar,
den 24-27 september. I gott och väl tio år har vi haft en egen monter mitt i
avdelningen med de litterära sällskapens kvarter. Den har vi i första hand
bemannat med medlemmar från trakten kring rikets andra stad, alltså vad de
själva brukar kalla Bästkusten. De flesta brukar återkomma år från år – för det
här är en rolig syssla. Och den finns plats för flera i gänget! Uppgiften innebär att
man under en halvdag – eller flera – tillsammans med en kollega informerar om
sällskapet och säljer några av våra skrifter. Resten av dagen är man fri att gå runt
i denna sjudande kittel av stimulerande händelser och intryck som mässan utgör.
Ansvarig i styrelsen för vår planering är – liksom tidigare år – Bo G Hall. Han
tar tacksamt emot anmälan om medverkan per vanlig yt-post till Vindbacken 7A,
12940 Hägersten eller e-post bo.g.hall@telia.com. Han kan även nås per tel 070
38 07 076. Men hör gärna av er snabbt – innan sommaren bryter in på allvar!
Red.

EVENEMANGSTIPS
Lördag 4 april kl. 12.00: I Bellmans spår på Stadsarkivet. Medverkande: Bengt
Jonshult och Henrik Mickos. Plats: Stockholms Stadsarkiv, Kungsklippan 6, Tbana: Rådhuset
Onsdag 22 april kl. 18.30: Bellmanssällskapets årsmöte
Söndag 31 maj: Hagadagen. Guidade turer, sång och musik för hela familjen
Lördag 13 juni: Svindersviksdagen. Guidade turer, sång och musik
Måndag 6 juli kl. 18.00: Elfviksdagen/Lidingö. Årets Bellman: Bengt Jonshult
Torsdag 23 juli kl. 18.00: Salems Bellmansdag
Söndag 26 juli: Bellmansdagen. Par Bricole/Bellmansro och Skansen.
Lördag 26 september kl. 18: 25 år med Martin Bagge på Gunnebo Slott
Söndag 27 september kl 16: 25 år med Martin Bagge på Gunnebo Slott
FÖR MER INFO OM DE OLIKA ARRANGEMANGEN SE
BELLMANSSÄLLSKAPETS HEMSIDA! DÄR KAN NI ÄVEN HITTA FLER
TIPS! WWW.BELLMAN.ORG
GLAD SOMMAR!!!
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