Sällskapet Visans Vänner rf
medlemsbrev 28 januari 2017
Hej visvänner!
Vet ni den där känslan som infinner sig när man ser något riktigt bra på en scen
och känslan följer med i flera dagar?
Så var det med Lasse Huldénaftonen på Svenska Teatern för en vecka sedan. Ett
väluppbyggt minnesprogram med fina variationer både i stämningar och
framföranden. Goda artister på scenen, lyhörda ackompanjatörer. Bakom
minnesaftonen stod Hugo Bergrothsällskapet i samarbete med Svenska Teatern.
Och om jag nämner att vår sekreterare Henrik Huldén numera är
Bergrothsällskapets ordförande, att han var kvällens speaker som smidigt band
ihop de olika framförandena och att han också sjöng själv, förstår ni att det var bäddat för en fin
helhet. Tyvärr var aftonen en engångsföreteelse och man kan bara hoppas att arrangörerna kunde tänka
om och ge den en gång till, för alla dem som nu inte var med.
Sedan senast har vi firat julfest och det var hejdlöst roligt som vanligt med många fina
överraskningsnummer. Tack alla som bidrog! Referat finns längre fram i brevet.
Nu är vi inne i en ny visvår och den kommer att bjuda på starka viljor, se närmare nedan.
För övrigt håller visbokskommittén nu på att gallra ut de visor som ska med i den planerade boken.
Vi ses på knäppaftonen!
Maryelle
ordf

Tema för vårens knäppaftnar på Winecellars, Kalevagatan 9

”

Viljornas vår”

Vi inleder tisdagen den 14 februari kl.19
Tema

Jag vill ha dej!

Kommande program (alltid kl. 19):
Tisdag 14 mars
Årsmöte och knäppafton, tema Jag vill hem!
Gäst: Skivproducenten, dokumentärfilmaren Lasse Zackrisson från
Waxholm, som berättar om sitt samarbete med Cornelis
Vreeswijk, Alice Babs och Fred Åkerström.

Tisdag 11 april
Tisdag 9 maj
Tisdag 13 juni

Knäppafton, tema Jag vill ha mer!
Knäppafton, tema Jag vill inte!
Knäppafton, tema Jag vill långt bort!

+ TVÅ VISKVÄLLAR PÅ VERANDAN, Georgsgatan 31. Datum kommer.
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JULFESTEN PÅ VLTAVA den 13.1.2017
...var en av våra mest välbesökta genom åren. Vi var 33 personer, och det var trångt och trevligt.

Ordförande Maryelle hade med hjälp av lotter delat ut uppgifter åt de närvarande, där målet var att
utföra uppdraget så länge som möjligt utan att det kommer fram att det är ett uppdrag. En del uppdrag
var mer uppenbara än andra. Härav följde dels att Robert Österberg hojtade ”Leve Visans Vänner!” i tid
och otid trots att redan första utropet avslöjade honom, medan andra visvänner gång på gång snodde
mat från varandras tallrikar, tänkte dricka vin ur andras glas, blinkade med ögat mot bordsgrannen eller
frågade efter julklappar utan att omgivningen reagerade. Vi är alldeles tydligt vana vid att visfolk beter
sig lite annorlunda.
Under kvällen framförde visvännerna bland annat följande visor:
 Patrick Eriksson och Rabbe Nevalainen (t.v.): Möte i monsunen (ALLA verserna!!)
 Stor grupp visvänner: Jaktsviten, till rövarmelodi av Torbjörn Egner
 Jonas Koivumäki och Jonna Sundberg: ”Staffan och Lucia” med egen jultext till Fritiof och
Carmencita samt Hej Kari (Tom Waits Christmas Carol from a Hooker på finska)
 Gutte Klingstedt (i mitten): Feather On The Clyde (av Passenger) samt Michael Jacksons kända
visa (!) Beat It! Därtill sjöng Gutte på estniska en sång för servitrisen från grannlandet
 Henrik Huldén och Jonas Koivumäki: Ros i snö av Alf Hambe
 Madde Madeleine Wickström-Karma: Ordet Jul, egen Viola Renvall-tonsättning
 Cara Hjelt, Leif Wickholm, Tove och Rabbe Nevalainen: Ett mjauande skådespel (på stora bilden
ovan)
 Visetten (Lasse afH, Lela Nyb, Synne afH, Lasse Nyb, t.h.): Tomtens klagovisa och en del annat
 Patrick Eriksson och Henrik Huldén: När det mörknar tänker jag på dej (Henriks text till Tom
Paxtons Last Thing On My Mind)
 Nina Hamro: Ridum ridum och Vysotskijs Lyrisk sång
 ... och några pärlor till som inte blev nedtecknade
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Päivi är borta.
Den 21 december jordfästes Päivi von Hertzen, visvän, rikskänd
folksångerska, Lasses hustru. Det var ett varmt och sorgset farväl,
där Visans Vänners ordförande Maryelle Lindholm lade ner en
bukett och uttalade en hälsning från sällskapet.
Päivi var en av de medlemmar som aktivast deltog i våra olika begivenheter, också när hälsan inte
längre ville tillåta det. Hon hann ännu vara med om vår helafton i november.
Päivi Paunu var redan en folkkär sångerska när hon mötte kärleken i Lasse von Hertzen, och efter sin
sångarkarriär utbildade sig Päivi till logoped och teckenspråkstolk. Päivi har bidragit till det finländska
vislivet både som sångerska och som aktivist. Päivi var länge viceordförande i Helsingin Laulelman
Ystävät HELY ry. Päivi von Hertzen blev 70 år. Vi saknar hennes vänliga väsen, starka åsikter och
klingande röst.
På Spotify finns många fina inspelningar med Päivi, sök på Päivi Paunu.

Lars Huldén lämnade en skatt för visvänner
I oktober 2016 avled berättaren, författaren, vismakaren,
språkprofessorn mm. Lars Huldén efter ett långt och sällsynt
produktivt liv. Visans Vänner hade flera gånger glädjen att njuta av
hans spirituella och vänliga sällskap, senast när Lill Lindfors gästade
oss på Lilla Teatern hösten 2014. Då hängde Lasse med på efterfesten
och berättade skrönor och sanna berättelser för spetsade öron i alla
åldrar. Felicia Enckell, Gutte Klingstedt och Stella Wahlström, den
visgrupp inom VV i Helsingfors som kallar sig Stormsyster, fick sig då
en rejäl dos vishistoria i Lasses sällskap (bilden)
Bellmaniana.
Förutom de fina visor Lars Huldén lämnade efter sig skapade han en
hel del matnyttig kunskap för oss visvänner, bl.a. om Bellman. Efter
den lyckade minneskvällen på Svenska Teatern (se Maryelles
hälsning) skickade Lasses son Jockum Huldén mig ett tackbrev och
berättade att han upprätthåller en webbsida med texterna till
samtliga Fredmans epistlar med Lasses kommentarer. Sidan är rätt
okänd, och finns på adressen www.coaltit.net. Wow, säger jag.
Boken ”Carl Michael Bellman” (till vänster) är också en pärla, finns att
köpa antikvariskt via t.ex. www.bokborsen.se, en handelsplats där
jag har hittat en mängd saknade visböcker på svenska.
Hälsar
Henrik
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