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HARADS FÖRELÄSNINGSFÖRENING HAR FYLLT 65 ÅR! 
En visa till och om Harads Föreläsningsförening. ♪♫♪ 
(Kan sjungas till Anna-Lisa Frykmans melodi ”Kungens lilla piga”.) 

Text Bernt Rutström 

 

I Harads finns det nåt som ej någon annan har, 
det är en föreläsningsförening. 
Och länge den bestått som ett verk från forna dar, 
här talas aldrig ens om likvidering. 
Den första lär ha bildats på tidigt trettital 
och man la verksamheten till skolans gympasal. 
Det kosta’ femti öre om man kom två och två 
och tio öre räckte gott för dom som då var små! 
                                
Sen vet vi inte mycke’ förr’n hösten fyrtiotvå 
då Blomgren valdes in som principalen. 
Att det var mycke’ lyckat kan man så väl förstå, 
nu fylldes även stora samlingssalen! 
En väldigt lång’en radda av kända män och kvinns 
i föredragarlistan nu ständigt återfinns. 
Bäst är att ingen nämna, om än så välberömd, 
det är så lätt att någon av dom då blir helt bortglömd! 
 
Men TV kom i ropet och det blev kärvt minsann 
att kunna hålla greppet om publiken. 
Ett femtital föreningar då med ens försvann 
och Harads ensam blev i statistiken! 
Nu goda råd var dyra och det var inte lätt, 
att skutan kunna styra på allra bästa sätt. 
I dag får vi va’ glada för dom som styrde då 
ty annars funnes inget här för oss att lyssna på! 
 
Allt stoff till denna visa det fann jag häromsist 
– det är nånting jag inte vill förtiga – 
vad Danne Bergman skrivit jag lånat har förvisst 
och melodin är ”Kungens lilla piga”. 
I ”Glimtarna” jag läste och eggades därav 
för nitton-nitti-åtta han sina rön oss gav. 
Jag stämmer in i orden han skriver där till slut 
och hoppas att den inte än på länge ska dö ut! 
 

Arne Blomgren ledde verksamheten fram till 1985 då Daniel Bergman, kassör i 

föreningen sedan 1960, tog vid. Daniel avsade sig ledningen 1998 av hälsoskäl 

och Gurli Jansson har sedan dess verkat som föreningens ordförande.  


