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Steen Steensen Blicher  Knud Sørensen 
fortæller DVD 65 kr 

Angående køb af bøger kan man 
benytte marts-bestillingslisten el. 
www.blicherselskabet.dk  

En Blicherkalen-
der    45 kr    
 
DVD: Steen Steen-
sen Blicher - Knud 
Sørensen fortæller 
  65 kr 
 
 
 
Frøkenen fra Hald    179 kr 
De tre Helligaftener   120 kr 
Blicher Noveller ill. af Mette Dreyer                
Tilbud kun     120 kr 
Min Hjertelskede Ven       90 kr 
Blicher-Blicher   Noveller    150 kr 
Hans Hansen: Steen Steensen Blichers 
Barndom. Tilbud kun      50 kr  
Cd: St. St. Blicher: Trækfuglene    79 kr   
Albøge: Blicher og Samfundet  100 kr 
Der Himmelberg 12 nov. på tysk   150 kr 
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Formanden har ordet:  
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Bogdag på Hald Hovedgård 
Klassikerdagen den 20 sept. 2011 
Nekrolog: Karl Ejby Poulsen 
Regnskab 2010 
Meddelelser: Nødråb! 

Bestyrelsen for Blicher-Selskabet  
Formand: Operasanger Erik Harbo  
Næstformand: Lektor Helle Frisman   
Sekretær og kasserer: Kursusleder  
James Lerche  
Skuespiller Paul Hüttel 
Museumsleder Hans Kruse 
Museumsdirektør Bent Bang Larsen 
Lektor Henrik Ljungberg 
Lektor Dorrit Færk Møller 
Fuldmægtig Peder Porse 
Lektor Thorkild Holm 
Adjunkt Anders Gjesing 
Antal medlemmer: 370 husstande 
Medlemskab: Husstand 150 kr. 
Udland 175 kr.  
Institutioner: 200 kr.  
Giro-nr 409 0780 (reg. nr. 9570) 
Blicher-Selskabets adresse: 
Havelodden 64, 4000 Roskilde  
Tlf. 46 37 39 20 
mail: erik.harbo@mail.dk 
Blichernoter udgives 3 gange årligt 
www.blicherselskabet.dk  
ISSN 1602-2742 

Nødråb!! Blicher-Selskabet har hvert år et alt for stort antal restanter. De 
modtager en erindringsskrivelse sammen med dette brev. Selv med en fejl-
margin fra vores side drejer det sig i år om 74 ikke betalte kontingenter. 
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Blicher-Selskabet 60 år 
Se medfølgende beretning 

I Blichers fodspor i Sverige  
Se medfølgende beretning  

Selskabet blev stiftet 11. oktober 1951 



www.blicherselskabet.dk 

Formanden har ordet: 
Forsiden viser et af de mange forsøg på 
at romantisere Blicher. Det er fra 100-
året i 1882. 
Vi indleder nu vores jubilæumssæson –

men kun 60 år! Vi tog hul på sæsonen 
med den dejlige rejse til Sverige i juli 
måned. Referat er vedlagt Noter. 
Fra den 30 sept. til den 2. okt. har vi et 

seminar på Folkeuniversitetscentret Skæ-
rum Mølle. Der er stadig nogle få ledige 
pladser. Se tilmelding i Blichernoter/
marts 2011. 
Den 9. oktober, to dage før Blichers 229 

års fødselsdag, afholder vi jubilæumsfest 
i Teatermuseet (Hofteatret). Vi skal ud-
dele Blicherprisen til Ida Jessen.  
Vi håber at se mange af vore medlem-

mer. Se program og indbydelse.  
 

Generalforsamling 2011 
Selskabet afholdt sin generalforsamling 
14. april 2011 kl. 19.00 i Kompagnisalen, 
København. 
Peder Porse blev valgt til dirigent.  
Formanden fortalte om årets arbejde, 

der indebar genudgivelsen af Blichervi-
deoen Steen Steensen Blicher - Forfatte-
ren Knud Sørensen fortæller på dvd. Og 
udgivelsen af en Blicherevighedskalen-
der med Blichercitater på fire sprog, rigt 
illustreret. Rejsen til Sverige I Blichers 
fodspor omtaltes. Årsfesten fandt sted i 
Ridehallen på Frederiksberg Slot og blev 
en succes ikke mindst pga. den rundvis-
ning på slottet som det hele begyndte 
med (se ref. i Bn nov. 2010). Nis Bank 
Mikkelsen læste  En Landsbydegns Dag-
bog og det blev en fin oplevelse. Desvær-
re var lokalet  ikke klart, da vi ankom. 
Der var ikke gjort rent, og der var koldt. 
(Bedre held en anden gang). Erik Harbo 
fortalte om de mange efterårsarrange-

menter i Københavns-området.  
Planerne for selskabets 60-års-publi-

kation blev forelagt. Regnskabet blev fo-
relagt af kassereren (Se oversigt i Noter). 
Der var genvalg af Hans Kruse, Dorrit 

Færk Møller og Bent Bang Larsen. Der 
valgtes to suppleanter efter vedtagelsen 
af de nye vedtægter: lektor Torkild 
Holm, Ringkøbing og adjunkt Anders 
Gjesing. Revisor Birgit Bonde blev gen-
valgt. 
Endelig omtaltes den nordiske konfe-

rence, der finder sted i august på Com-
well i Nordsjælland. 
Blichernoter udkom i marts, september 

og i december. 
Efter pausen fortalte Ulla Thyrring om 

sit arbejde som leder af Herning Muse-
um. Vi håber at kunne bringe beretningen 
i et senere nummer af Bn. Derefter læste 
Erik Kühnau udvalgte steder fra Blichers 
Sverigesrejse og fra Svithiod, og man 
sang  nogle svenske sange med Bente 
Harbo ved klaveret. Formanden gav sin 
version af Blichers Hagadigt og sang 
Fjäriln vingad af Bellman.  

 

Bogdag på Hald Hovedgård  
                   Lørdag den 13. august 2011 
  Referat ved Helle Frisman 

Også i år blev bogdagen på Hald gen-
nemført i tørvejr – med enkelte vindpust. 
Hen på eftermiddagen dannede lidt tor-
den i det fjerne baggrund for Knud Sø-
rensens festtale om kulturlivet i 
”Udkantdanmark”, som ikke er en rådden 
banan, men en kulturbanan. Bogdagens 
titel var hentet fra indledningen til ”Den 
grimme  ælling” : ”Der var så dejligt ude 
på landet”, og dagens indslag varierede 
dette tema på mange måder. Bl.a. holdt 
vores eget bestyrelsesmedlem Peder Por-
se et billedforedrag over landskaberne i 

Blichernoter 

Blichers liv og forfatterskab. I år var vi 
kun to bestyrelsesmedlemmer til stede. 
Vi delte bord med flere andre litterære 
selskaber, J.P. Jacobsen, Bellmann, Ja-
mes Joyce og Dickens. Aakjærselskabet 
havde deres eget lille telt.  Hele dagen 
var der meget livlig aktivitet både i anti-
kvariaterne, kræmmerboderne og grup-
perne med optræden, og foredragene var 
godt besøgte. For vores eget selskabs 
vedkommende kan vi konstatere, at den 
brede udgivelsesvirksomhed er et særligt 
aktiv. I skrivende stund vides ikke, hvor 
mange medlemmer vi fik, men vi fik ud-
delt mange brochurer og solgt en del bø-
ger. Jeg kan kun opfordre andre besty-
relsesmedlemmer til at deltage næste år, 
der er en god atmosfære, og flere men-
nesker til at bemande vores bod giver 
flere muligheder for den enkelte til at se, 
hvad der ellers foregår. 

Køb den franske udgave af Blichers noveller 
hos selskabet.  
Vi har ét eks. til salg til medlemmer: Steen 
Steensen Blicher: Récits Blichernoveller på 
fransk ved Yanine og Karl Ejby Poulsen 

 Pris 245 kr. 

Nekrolog ved Karl Ejby Poulsens død  
Mindeord trykt bl.a. i Politiken  
Direktør for Det Danske Studenterhus i 
Paris Karl Ejby Poulsen er død efter kort 
tids sygdom. 
Til stor glæde for Blicher-Selskabet ud-

gav han for 2 år siden en stor samling Bli-
chernoveller (19) på det franske forlag Les 
belles lettres under titlen Récits (fortæl-
linger). Sammen med sin hustru Janine 
havde de to i mange år arbejdet på denne 
store udgave, det ideelle oversætterpar, en 
fransktalende og en dansk/fransk-talende 
Blicherkender. 
Med denne udgave har Ejby Poulsen og 

hans hustru sat et vægtigt spor. Det var 
første gang at en større samling af Blichers 
noveller udkom på fransk.  
Ejby Poulsen var gæst ved selskabets 

forårsmøde sidste år i København og for-
talte om sit store arbejde med udgaven.  
Her var intet spor af den sygdom, der nu 

har berøvet Studenterhuset dets fremra-
gende leder. 
Ære være hans minde.  
På Blicher-Selskabets vegne Erik Harbo,  

Klassikerdagen  
Hovedbiblioteket, Krystalgade 15, Kbh 
Tirsdag den 20. september 2011 kl. 16 

”Klaus Rifbjerg - Årets klassiker” 
Program: Rifbjerg interviewes af lektor Jo-
han Rosdahl 
Peter Stein Larsen: ”Klaus Rifbjerg – pro-
vokatør og samtidsfortolker” 
Oplæsning - fire forfattere, alle modtagere 
af Rifbjergs Debutantpris:  Danmarks Bibli-
oteksforening, Samrådet for de litterære 
Selskaber. 
Komitéen er vært ved et glas vin ved pro-

grammets begyndelse.  

Blicher-Selskabets regnskab 2010 
Indtægter 70.459 
Udgifter 42.064 
Resultat   28.395 
Formålsbest. udgifter 39.451 
Årets resultat -11.056 
Kapitalkonto 1.1.06  26.026 
Passiver ialt 55.451 

Blicherfonden  Kapital på 300.000 kr. 

Heibergselskabet fylder 40 år  
fredag den 16. september 2011  

Det fejres ved et arrangement i Bakke-
husmuseet kl. 16.00.   


