
FRANK HELLER-SÄLLSKAPET 

Verksamhetsberättelse under perioden 1 januari 2020 till 31 december 2020 

Årsmötet 2020 hölls per capsulam den 31 augusti 2020. Kaeth Gardestedt 

och Eva Klang Vänerklint avgick som styrelseledamöter, och blev 

avtackade för sina mångåriga insatser för Sällskapets fromma. Lisbeth 

Wirsén och Charlotte Broms valdes samtidigt in i styrelsen, på tre år. 

Övriga i den fortsatte sina förordnanden. Förteckningen över de 

förtroendevalda återfinns på Sällskapets hemsida. 

Av lika välkända som beklagliga skäl har Sällskapets aktiviteter under 

dessa elva månader varit färre än vi vant oss vid. Dock kunde vi som 

vanligt fast på elektronisk distans följa flera spex i Lund siste april. Särskilt 

Djingis Khan imponerade, jämte Uarda det mest klassiska av dem alla. 

Denna gång gavs det i sin engelska version i en suverän uppsättning där 

man obesvärat svingade sig i de språkliga trapetserna. Den mellanskånska 

staden i den klassiska raden ”Samarkand, detta Asiens Eslöv” som alltid får 

taket att lyfta på Akademiska Föreningen hade ersatts med Londons 

Clapham Junction där tågavgångarna är tusen gånger fler per dygn än i den 

järnvägsknutpunkt som ibland kallats Salubrinhålan. Dock blir nog ingen 

tid över under kommande Londonresa att inspektera tågs ankomst och 

avgång just där. 

Sällskapet gav under verksamhetsåret 2020 ut årsboken Frank Heller och 

England, som Wilhelm Engström redigerade och skrev stora delar av, och 

också Frank Heller som utrikeskorrespondent, där Hans Aili bragt samman 

alla artiklar som Frank Heller skrev i Italien under åren 1939 till 1943. De 

publicerades i Vecko-Journalen men har inte förrän nu funnits som bok. 

Hans Ailis faktarika för- och efterord och framför allt hans många lärda 

fotnoter vittar om en djup kunskap i ämnet. Också typografisk blev det en 

lyckad bok, liksom alla i årsskriftsserien med ett suveränt omslag av Petter 

Lawenius, denna gång en veduta över Rom med olycksbådande åskhimmel 

och virvlande löv. 

Fem nummer av medlemsbladet I Sick Sack gavs ut 2020, de båda sista 

efter årsmötet den 31 augusti, som alltid ombesörjda av Göran Wessbergs 

vana händer. Han har också varit en i gruppen av fem som redigerat 

pocketboken Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur 

från vikingatid till år 2000 som kommit under året och tryckts i stor 

upplaga, utgiven av DELS, De 


