FRANK HELLER-SÄLLSKAPET
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för perioden 1 oktober 2 0 1 6 - 7 oktober 2017

Sällskapet höll sitt elfte ordinarie årsmöte den 1 oktober 2016 på Grand Hotel i Lund.
Årsmötet valde Elias Eriksson som ersättare till avgående Jan H e m m e l ; övriga i
styrelsen ställde upp för omval. Som revisorssuppleant nyvaldes Lisbet Wirsén, och
till valberedningen valdes Ivo Holmquist som ersättare för Frank Orton. Efter
å r s m ö t e t talade Dag Hedman om årsskriften Frank Heller och Italien.
9-14 november gick sällskapets resa till Italien. Första dagen var resdag, då man tog
sig från Rom via Neapel till ön Capri och hotellet i Anacapri. Under bussfärden
välkomnade ordförande Björn Teke deltagarna. Nästa dag innehöll en rundtur på
Capri med egen-chartrad buss, bl.a. besöktes villa San Michele. Vädret var vackert
och man kunde äta lunch u t o m h u s i Marina Piccola. Eftermiddagen innehöll
promenad genom Capri stad, och klättring upp till Villa Jovis för de mera atletiska. På
kvällen höll Levente Erdeös, tidigare chef för villa San Michele och boendes på Capri,
ett föredrag om det litterära Capri, om författare och kulturpersonligheter som
besökt ön. Hans Aili avslutade föredragsrundan med att tala om Villa Jovis. Härefter
följde Rom, där Dag Hedman ledde en rundvandring i spåren efter romanen Herr
Collin är ruinerad. Hans Aili gav till sist en initierad visning av utgrävningarna mellan
Colloseum och Piazza Venezia. En dag med fria aktiviteter avslutade resan.
Den 9 december ordnade sällskapet jullunch på Harö krog i Stockholm. Runt tio
deltagare avnjöt j u l b o r d där Pär Henning rapporterade om Italienresan.
Under våren 2017 anordnade Göran Wessberg ett antal litterära aftnar i Stockholm,
och både den 6:e och den 13:e mars var ägnade Frank Heller. Göran visade utdrag ur
filmer och ur Jan Molanders TV-serie samt berättade om Frank Hellers författarskap
och liv. Sällskapet sålde årsskrifter och antikvariska upplagor.

Bortåt 50 Frank Hellerentusiaster hade samlats i Lund den 29 april för att se
lundaspexet Beethoven. Efteråt Intogs en middag på Kulturen, där professor Dag
Hedman kåserade till kaffet.
31 maj deltog sällskapet i en Deckarkväll på Stockholms stadsbiblioteket. Göran
Wessberg talade om Frank Hellers liv och författarskap, medan Wilhelm Engström
talade om doktor Zimmertür, Frank Hellers lite udda detektiv.
Den 20 juli blev det traditionsenlig utflykt till Trollenäs slott för att u p p m ä r k s a m m a
Gunnar Serners födelsedag. Runt tjugofem deltagare fick höra om vad Frank Heller
gjorde för hundra år sedan. Kassören Claes Lindskog gjorde reklam för bokauktionen
och till sist gav ordförande Björn Teke lite information om kommande aktiviteter.
Den 20 augusti besökte sällskapet Rosenlund Herrgård i Jönköping. Här bodde
Gustaf L i n d m a n , den morbror som stödde Gunnar Serners utbildning ekonomiskt. 46
personer deltog i aktiviteten som inleddes med lunch. Lennart Lindberg från
Rosenlund Herrgårds Vänner inledde med en beskrivning av herrgårdens historia.
Dag H e d m a n talade om äventyrsserien Unge Karl-Bertil von Birck och om bokens
kopplingar till Småland. Hans Aili talade om släkten Rydsjö, och Margareta Teke om
släkten L i n d m a n . Björn Teke visade delar av sin samling i en liten Frank Hellerutställning.
De litterära sällskapen, DELS, hade gjort det möjligt att hyra en del av en monter på
Bokmässan i Göteborg under en enda dag till en billig penning. Sällskapet deltog
fredagen den 29 september och kunde sälja ett stort antal årsskrifter och värva ett
par nya medlemmar. Dessutom fick sällskapet 30 minuters talartid på DELS scen,
där Göran Wessberg dramatiserade en intervju med Frank Heller, alias professor
Pelotard, alias Dag H e d m a n .
Sällskapet har under verksamhetsåret organiserat ett konstlotteri med verk av
sällskapsillustratören Petter Lawenius, där lotter å 100 kr sålts. Dragning kommer
ske på årsmötet 2017.
M e d l e m s b l a d e t I sick sack genom Hellervärlden utkom med fyra nummer under
kalenderåret 2016. Under 2017 har fyra nummer skickats ut elektroniskt perioden
januari till september.

Under året har f.d. styrelseledamoten Jan Hemmel samt sällskapets revisor sedan bildandet,
Per Wikén avlidit.
Sällskapet hade medio september 219 medlemmar.
Styrelsen har haft konstituerande sammanträde 2016-10-01 och därefter sammanträden
2016-12-02, 2017-04-29, och 2017-09-16

