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Nytt år, nytt decennium – och gamla goda filmer på Eklunda bio!
Ja, nu ligger det här framför oss igen – ett alldeles nytt år. Efter vårt välbesökta och
trevliga jubileum i höstas är Sällskapet Pilsnerfilmens vänner inne på sitt tjugoförsta
år och still going strong. Imponerande eller hur? När alla helger är undanstökade och
vi inte behöver befatta oss med snöskottning kan vi återigen ägna oss åt Bullens
pilsnerkorv, öl och gamla favoritfilmer.
Vi inleder vårsäsongen som vanligt med årsmöte kl. 18.30 efter den sedvanliga
förplägnaden och därefter visas årets första film.
Nytt för i år, meddelar kassören, är att man nu kan swisha sin biobiljett, antingen vid
avprickningen i Eklunda, eller redan hemifrån när bekräftelse på anmälan kommit.
Swishnumret är 1234-88 55 54. Kontanter emottas fortfarande också förstås.
Varmt välkomna till våren 2020!

– Höstens

stjärnor –

FÖR AGENDAN
25 FEBRUARI

18 MARS

ÅRSMÖTE &
FRÖKEN BLIR PIGA
LILLA MÄRTA

FATTIGA RIDDARE

21 APRIL
HANS MAJESTÄT
FÅR VÄNTA
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Ordförandens

ruta

Ett nytt decennium ligger framför oss med nya filmer i sikte samt en och annan repris.
2019 hade vi ett lyckat 20-årsjubileum som gästades av Lena Söderblom och hennes
man Leif Zetterling. De skänkte en målning föreställande Annalisa Ericson, målad av
Leif Zetterling. Jan Göransson gjorde oss den äran med sin närvaro vid jubileet.
Vi gjorde även ett välarrangerat besök i Stockholm med besök på Sveriges Radio där
vi fick träffa Kulturradions Gunnar Bolin. Sedan vandrade vi till filminstitutet där vi
deltog i en minneskväll till Annalisa Ericsons ära. Naturligtvis var det Peder Claesson
som stod bakom denna resa. Stort tack!
Och nu till våren 2020. Vi inleder med årsmöte den 25 februari och efter korv och
förhandlingar visar vi Fröken blir piga från 1936. Vi såg den för fem år sedan men
den är väl värd att se igen. Som titeln antyder handlar filmen om en fröken av ”bättre”
familj som tar tjänst som piga under falskt namn. Bäddat för förvecklingar. Jerome i
DN skrev: ”Behaget med Fröken blir piga är att den verkligen fått fatt på något av
lantlivets och sommarens behag, en molnfri himmel, blommande ängsbackar och
lantliga, idylliska interiörer från svinstia och hönshus.”
Den 18 mars ska vi se Fattiga Riddare från 1944. Här träffar vi John Botvid och Thor
Modéen och SvD skrev att ”de båda skämtarna är båda till sin fördel och de har inte
alltför många utmanglade plattityder att säga.” En annan tidning skrev: ”Den krydda,
som är den värdefullaste här i filmen, är humor, en absolut oförarglig humor, som
genomsyrat hela härligheten. Den bubblar och småmyser, den puttrar och sjuder och
ibland exploderar den i befängda tokerier.”
Den 21 april, slutligen, är det dags för Hans Majestät får vänta från 1945. Vi såg den
2005 (minns någon?). Sture Lagerwall, Åke Söderblom, Aino Taube, Annalisa Ericson,
Julia Caesar – ja där har vi några namnkunniga skådespelare som medverkar i filmen.
AB skrev: ”Det bjuds både champagne och värmlandskorv, mest värmlandskorv i
säsongens första svenska film. --- Som betjänten gör Åke Söderblom en ovanligt
konsekvent och festlig figur som nästan stjäl filmen från Sture Lagerwalls stilfulle
kammarjunkare. Anna Lisa Eriksson spelar på sitt goda humör i en smärre roll och
Aino Taube är rasande stilig och dekorativ men i mer än ett avseende lite för tung för
rollen som kammarjunkarens tillfälliga nyårsgäst."

Göran

BIO – ett folknöje förr

BIO i Bestorp – ett folknöje nu!
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Filmkväll 1
Tisdag 25 februari efter årsmötesförhandlingarna
vevar vårens första film igång, Fröken blir piga från
1936. Det mesta kretsar kring pigan Anna Andersson,
alias Alva Rosengren, spelad av Marianne Löfgren,
en uppskattad aktris vi sett tidigare. Runt sig har hon
Ernst Eklund, Carin Swensson, Hugo Björne, Hjördis
Petterson m.fl.
Pressen: Candide (GHT) höjer Marianne Löfgren till
skyarna. ”Hon har personlighet, intelligens, egenart
och (…) Hennes en smula robusta charm går så
utmärkt in i denna mjölkdoftande lantlighet.” Attis
(NDA) framhåller Carin Swensson, vars ”smittsamt
goda humör” ingen kan undgå att angripas av.
Regi:
Manus:

Ivar Johansson
Ivar Johansson efter en roman av Gunnar Widegren

Anmälan

tidigast 11 februari till Ulla Faleij, tel 070-522 71 28
e-post: ulla.faleij@hotmail.se

----------------:---------------Filmkväll 2
Onsdag 18 mars kommer Fattiga riddare från 1944
på vita duken. John Botvid och Thor Modéen spelar
huvudrollerna mot Maj-Britt Rönningberg. I övriga
roller ser vi bl.a. Gösta Kjellerts, Einar Axelsson och
Gustaf Lövås. Det är sparsamt med kvinnoroller i
denna film.
Pressen: Jadwiga (SvD) skriver att Botvid och
Modéen ” tillsammans gjort ett slags rustik farsoperett
(…) och vars handling inte tyngs av någon
sannolikhet eller djupsinne”. Carl K-M (MT) anser att
det värdefullaste i filmen är ”humor, en absolut
oförarglig humor (…) och filmen är ärlig (..) med ett
litet stänk av allvarssalt (…) den älskvärda
propagandan för livet på landet”.
Filmen hade sin urpremiär i Eskilstuna den 23 oktober
1944 och i Stockholm den 26 december samma år.
Regi:
Manus:
Anmälan

Thor Modéen och Tage Holmberg
Thor Modéen och John Botvid
tidigast 4 mars till Åke Höglind, tel 013-15 92 73
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e-post: hoglind@comhem.se
Filmkväll 3
Tisdag 21 april avslutas vårsäsongen med en repris,
Hans majestät får vänta från 1945. Sture Lagerwall
och Åke Söderblom innehar de bärande rollerna med
god hjälp av Aino Taube och Annalisa Ericson. Vi
ser även Julia Caesar och Carin Swensson för att
nämna några. Ett kuriosum är att filmen saknar
exteriörscener och är helt inspelad i ateljé - på en
månad.
Pressen gav filmen överlag goda recensioner. Bast
(AT) ansåg filmen trivsam, ”som en operett utan
musik”. Musik ingår dock, både av Schubert och
Offenbach och många fler.
Filmen hade premiär den 2 juli 1945 i Stockholm.
Regi:
Manus:
Anmälan

Gustaf Edgren
Gustaf Edgren tillsammans med Oscar Rydqvist
tidigast 7 april till Lennart Angvik,
e-post: lennart@angvik.se

tel 070- 315 25 73

Medlemsavgiften
Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2020.
Den är oförändrat 65 kronor för enskild medlem
och 100 kronor för par med samma adress.
Kassören emotser tacksamt betalning före siste februari.
Bankgiro 582-8140
Swish 1234 – 88 55 54

Besök gärna vår hemsida

Tider för filmkvällarna:
1745 Samling i Bestorps Folkets hus
1900 Kvällens film

www.pilsnerfilm.se

1800 Bullens korv med tillbehör
2100 Avslutning med kaffe

Priser: För mat + film och kaffe 100:- kr
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För enbart film och kaffe 80:- kr
STYRELSE OCH TJÄNSTEMÄN
Sekreterare o Red.

Ordförande

Kassör

Göran Winström
Lövsbergsvägen 107
589 37 LINKÖPING
Tel 013-15 61 02
goran.winstrom@telia.com

Sven-Åke Brofors
Graneliden 7
589 31 LINKÖPING
Tel 0734-03 88 87
sven-ake.brofors@telia.com

Birgitta Edelman
Lövsbergsvägen 69
589 37LINKÖPING
Tel 013-15 42 88
birgitta.edelman@telia.com

Klubbmästare
Ulla Uvebrant
Lövsbergsvägen 107
589 37 LINKÖPING
Tel 013-15 61 02
ulla.uvebrant@telia.com

