FRANK HELLER-SÄLLSKAPET
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för perioden 7 oktober 2 0 1 7 - 6 oktober 2018

Sällskapet höll sitt tolfte ordinarie årsmöte den 7 oktober 2017 på Grand Hotel i Lund. Årsmötet
valde Ivo Holmqvist som ersättare till avgående Björn Teke; övriga i styrelsen ställde upp för
omval. Björn Teke valdes tillsammans med Anders Bengtsson till revisorer. Till valberedningen
omvalde mötet Lennart Strandberg och nyvalde Göran Wessberg. Årsmötet nyvalde som
sällskapets ordförande för det kommande verksamhetsåret Ivo Holmqvist. På årsmötet drogs
vinnare i konstlotteriet, där tre konstverk och tre bokpriser lottades ut. Förstapriset vanns av
Mats Olsson, Jönköping. Pär Henning presenterade årsskriften Till bords med Frank Heller.
Wilhelm Engström kåserade därefter kring Frank Heller och champagne och som värdig
avslutning sabrerades två flaskor Champagne av märket Philippe de Nanteuil.
Den 8 december ordnade sällskapet jullunch på Harö krog i Stockholm. Drygt tio deltagare
avnjöt julbord där Wilhelm Engström igen talade om Frank Heller och champagne. Två flaskor
sabrerades till stockholmsmedlemmarnas stora förtjusning.
Den 1 januari 2018 blev Frank Hellers texter allmängods enligt lag (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk, då "utgången av sjuttionde året efter det år då upphovsmannen
avled" är passerad. Runeberg.org har lagt ut två volymer ur serien "Frank Hellers bästa" (1948),
samt faksimiler av sidorna i Serners avhandling. Tyska gutenberg.org skall också noteras där 4
tyska översättningar av romaner har publicerats. På litteraturbanken.se ligger sedan tidigare tre
Zimmertür-novelIsamlingar.
Den 4 mars talade Dag Hedman i Malmö, där han gav intresserade medlemmar en bred bild av
Frank Heller och hans författarskap.
Dagen efter, den 5 mars talade ordföranden Ivo Holmqvist i Stockholm under temat "Svenska
författare i exil". Föredraget ingick i en serie av kulturaftnar arrangerade av Göran Wessberg.
Bortåt 30 Frank Hellerentusiaster hade samlats i Lund den 27 april för att se lundaspexet Uarda.
Efteråt intogs en middag på AF-borgen, där ordföranden Ivo Holmqvist talade om Hjalmar
Gullberg och Frank Heller. Kassören Claes G. Lindskog informerade om den kommande resan till
Minorca.

Den 20 juli blev det traditionsenlig utflykt till Trollenäs slott för att uppmärksamma Gunnar
Serners födelsedag. Runt tjugo deltagare fick höra Fredrik Tersmeden tala om Falstaff, fakir i
slottsmiljö. Pär Henning talade om vad Frank Heller gjorde för hundra år sedan. Kassören Claes
Lindskog talade igen kring den kommande resan till Minorca och till sist gav ordförande Ivo
Holmqvist lite information om kommande aktiviteter.
Den 19 augusti deltog sällskapet i 'Världens längsta bokbord', en aktivitet inom Stockholms
kulturfestival. Ett stort antal årsskrifter såldes, och liksom tidigare år översteg intäkterna
kostnaderna.
Den 2 september talade vice ordförande Dag Hedman under rubriken "Ond bråd död och
förvecklingar" på ett afternoon tea arrangerat av föreningen Litteraturens vänner i Skåne. Ämnet
var brett, deckarens historia från tidigt 1800-tal till nutid.
Medlemsbladet I sick sack genom Hellervärlden utkom med fem nummer under kalenderåret
2017. Under 2018 har fyra nummer skickats ut elektroniskt perioden januari till september.
Sällskapet hade medio september 228 medlemmar.
Styrelsen har haft konstituerande sammanträde 2017-10-07 och därefter sammanträde 201801-20. Styrelsens geografiska spridning gör att många ärenden avhandlas elektroniskt.
För styrelsen

Ivo Holmqvist

