
HJALMAR BERGMAN SAMFUNDET 

ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 1 JULI 2008 – 30 JUNI 2009-10-07 

 

Samfundets styrelse har under verksamhetsåret bestått av 

Johan Hirschfeldt, ordförande 

Brita Molin, skattmästare 

Inger Hullberg , sekreterare 

Anders Clason 

Kerstin Dahlbäck 

Magnus Florin 

Carl – Jan Granqvist 

Stina Lyles 

Mona Malm 

Åsa Mälhammar 

Peter A. Sjögren 

Ulf Stark 

Paula Ternström 

Sten Wistrand 

Revisorer har varit Björn Bäckman och Helge Hagberg med Berit Grill och Göran Pehrson som 

suppleanter. 

Valberedningen har bestått av Louise Drangel och Håkan Hagwall. 

Årsavgiften har varit 250 kronor för enskild medlem, för familjemedlem 100 kronor, för studerande 

100 kronor och engångsavgiften för ständigt medlemskap 2000 kronor. 

Det ekonomiska utfallet av verksamhetsåret framgår av balans- och resultaträkningarna. 

Samfundet har under året haft  230 medlemmar. 

Samfundets styrelse har sammanträtt 6 gånger under verksamhetsåret. 

Årsmötet för samfundet ägde rum den 19 september 2008 i Börssalen, Svenska Akademien. 

Därefter följde Förklädnader, en jubileumskväll för samfundets medlemmar och andra intresserade 

med anledning av att det var 125 år sedan Hjalmar Bergman föddes och 50 år sedan Samfundet 



bildades. Programmet var späckat och innehöll förutom uppläsningar av några Hjalmar Bergmanbrev 

också tal av bland andra Kerstin Dahlbäck, Ulf Stark, Sonja Svensson och Carl-Jan Granqvist. Mattias 

Enn framförde kupletter och Harald och Erland Bohlin sjöng Gluntar. 

Kvällen avslutades med festsupé på Myntkrogen. 

Samfundet deltog i  Tidningen VI:s arrangemang Sällskapsliv till sjöss , en Östersjökryssning med 

några litterära sällskap 9- 10 november. Odenteatern gav en något förkortad version av sin 

föreställning  Chaplin hjärta Cleopatra. 

Samfundet var representerat vid Bokmässan i Örebro slott med sitt bemannade bok- och 

informationsbord under mässdagarna den 14 – 16 november. 

Under Bokmässan höll Eva Faye-Welde ett seminarium om Chefen fru Ingeborg som kvinnlig 

företagsledare. I krumelurernas värld kallades den dramaövning som elever ur åk 9 på 

Engelbrektsskolan under Paula Ternströms ledning visade upp i Bernadottesalen.  

Första delen av Brev publicerades och med anledning därav arrangerades  den 23 mars en Brevafton 

på ABF-huset med Kerstin Dahlbäck som presentatör av arbetet och Mona Malm som uppläsare av 

breven. Malte Persson gav en ung författares syn på Hjalmar Bergmans brev. 

Brev I distribueras som årets medlemsbok. 

Den 5 juni disputerade Åsa Mälhammar  på Stockholms universitet. Hennes avhandling En svensk 

harlekinad delas under året ut som gåva till samfundets medlemmar. 

Samfundets verksamhet avspeglas på hemsidan hjalmarbergman.blogspot.com. 

Arbetet med brevutgivningen fortsätter och Brev II beräknas utkomma i maj 2010. 

 

 

 

 

Johan Hirschfeldt, ordförande 

 

                                                                              /Inger Hullberg, sekreterare 

 

 

 

 



 

 


