
Hjalmar Bergman Samfundet 

Berättelse för verksamhetsåret 1 januari – 31 december 2015 
 

Samfundets styrelse har sedan årsmötet 17 mars 2015 bestått av Peter A. Sjögren 

(ordförande), Dixie Ericson, Gunnel Grundberg, Jan Holmquist (skattmästare), Inger Hullberg 

(sekreterare), Arne Johnsson, Sonja Svensson, Sten Wistrand, Lasse Zilliacus. Revisorer har 

varit Dan Danielsson och Clas Thor. Valberedningen har bestått av Johan Hirschfeldt 

(sammankallande) och Agneta Ljung. 

Hjalmar Bergman Samfundet är medlem i DELS, De litterära sällskapens samarbetsnämnd. 

Kontaktperson med DELS har varit Peter A. Sjögren, som även är ledamot av DELS:s styrelse. 

Medlemsavgiften har varit 300 kronor för enskild medlem, 100 kronor för familjemedlem 

liksom för studerande samt 3 000 kronor för ständigt medlemskap. Det ekonomiska utfallet 

av verksamhetsperioden framgår av balans-och resultaträkningarna. Samfundet hade vid 

årets slut 169 medlemmar. 

Samfundets styrelse har sammanträtt 5 gånger under verksamhetsåret. Den praktiska delen 

av skattmästarsysslan (bokföring, betalningar) har av praktiska skäl skötts av avgångne 

skattmästaren Clas Jackert. 

Årsmöte ägde rum tisdagen den 17 mars 2015 på ABF i Stockholm. Kerstin Dahlbäck, Clas 

Jackert och Åsa Mälhammar hade undanbett sig återval. På valberedningens förslag omvaldes 

till ordförande Peter A. Sjögren. Som ny ledamot valdes Gunnel Grundberg på två år; Inger 

Hullberg och Lasse Zilliacus återvaldes för två år. Kvarstår ett år efter val 2013 gör Dixie 

Ericson, Jan Holmquist, Arne Johnsson, Sonja Svensson och Sten Wistrand. Till revisorer 

omvaldes Clas Thor och Dan Danielsson och till revisorssuppleanter nyvaldes Ingar Beckman 

Hirschfeldt och Anita Danielsson. Till valberedning omvaldes Johan Hirschfeldt 

(sammankallande) och Agneta Ljung. Kerstin Dahlbäck, som efter mer än 40 år i styrelsen 

varav tio som ordförande, enligt styrelsebeslut kallats till Samfundets hedersledamot, 

hyllades på årsmötet med ett diplom som bevis på utmärkelsen.  

Efter årsmötet följde ett rikt illustrerat föredrag av författarna Astrid Lindén och Clas Thor, 

utgående från deras bok ”Författarna och staden. Örebro 750 år i litteraturen”.  

Det största arrangemanget under året var resan till Berlin lördag 19–måndag 21 september. 

Det föregicks av en mycket välbesökt (ca 50 åhörare) Berlinkväll på ABF i Stockholm den 11 

maj, där författaren Aris Fioretos talade personligt under rubriken ”Det du inte vet om 

Berlin” om Berlin som kulturstad förr och nu, och Kerstin Dahlbäck föreläste om Hjalmar 

Bergman och Berlin. Själva resan samlade 20 deltagare sedan 3 tvingats lämna återbud på 

ett sent stadium. Besökets centrala del var en vandring på söndagen i Hjalmar Bergmans 

spår till ställen där han bott under sina olika vistelser, framför allt de sista åren av sitt liv. 



Slutmålet var Invalidenstrasse 119, då Hotel Nordland, där Bergman bodde till dagen före sin 

bortgång 1 januari 1931. Denna vandring, liksom en stadsrundtur dagen innan leddes av den 

skickliga guiden Annika Bless. Berlinresan avslutades på måndagen med ett besök på 

Sveriges ambassad, där Peter A. Sjögren läste upp Kerstin Dahlbäcks föredrag från maj. 

Teknisk researrangör var Carina Axelsson på byrån Ask Mr. Nilsson. 

Övriga program 

21 oktober: ”Farmor och vår herre” på Stockholms stadsteater med Yvonne Lombard i 

titelrollen, 25 deltagare. Före föreställningen ett intressant samtal med regissören Maria 

Löfgren. 

23 november: ”Hjalmar Bergman och inspelningen av Karl XII-filmerna 1925”, föredrag på 

Filmhuset i Stockholm av Tommy Gustafsson, professor i filmvetenskap vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Mycket intressant om den kaotiska förhistorien innan Bergman 

fick uppdraget att skriva manus och filmerna kunde spelas in. Scener ur filmerna visades 

också. Tyvärr bara knappt 10 deltagare. 

På webbplatsen http://hjalmarbergmansamfundet.se har under året publicerats 11 inlägg 

med anknytning antingen till Samfundets verksamhet eller till annat som berör Hjalmar 

Bergman, t.ex. tips om teaterföreställningar. Samtidigt har det lagts ut länkar till inläggen på 

Samfundets Facebooksidor Hjalmar Bergman och hans vänner och Hjalmar Bergman 

Samfundet. 

Formgivaren Jan Landqvist, som har specialiserat sig på bokstöd utformade som silhuetter av 

berömda författare, har under året också tagit fram ett Hjalmar Bergman-bokstöd. 

Samfundet har köpt 10 exemplar, att användas som gåva till medverkande vid våra 

arrangemang och liknande. Bokstödet finns till försäljning hos Glansholms nätbokhandel, 

http://www.glansholm.se/antikvariat/bokstod, till priset 275 kr. inkl. moms. 

Samfundet har under året mottagit som gåva av Sten Gustavsson Stina Bergmans inläsning 

från 1965 av ”Markurells i Wadköping”, här på fem kassettband. Inspelningen gjordes för 

Talboks- och punktskriftsbiblioteket och lär fortfarande vara tillgänglig för dess kunder på cd. 

Verksamhetsberättelsen fastställd genom styrelsebeslut måndag 1 februari 2016. 

 

För styrelsen 

 

Peter A. Sjögren  Inger Hullberg 

Ordförande   Sekreterare 
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