
FRANK HELLER-SÄLLSKAPET 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

för perioden 3 oktober 2015-1 oktober 2016 

Sällskapet höll sitt tionde ordinarie årsmöte den 3 oktober på Grand 
Hotel i Lund. Årsmötet valde Björn Teke till ny ordförande och Kaeth 
Gardestedt som ersättare för avgående Göran Wessberg; övriga i 
styrelsen ställde upp för omval. Efter årsmötet talade Frank Orton om 
sällskapets resa med Inlandsbanan, och Pär Henning spelade upp och 
kommenterade några av Frank Hellers radioreportage från Schweiz 
1946. Senare under hösten skickades årsskriften ut per post. 

ABF i Stockholm anordnade hösten 2015 en serie föreläsningar kallad 
"Sällskapsliv - samtal med de litterära sällskapen." Vårt sällskap stod 
för programmet söndagen den 11 oktober. Hans Aili, Pär Henning och 
Göran Wessberg underhöll ett auditorium på 30 personer i halvannan 
timme under rubriken "I sicksack genom mellankrigseuropa med 
Frank Heller". 

Frank Orton höll föredrag för sällskapet Heimdall i Malmö den 17/11. 

Den 9 december ordnade sällskapet jullunch på Harö krog i 
Stockholm. Runt tio deltagare avnjöt julbord där Pär Henning 
berättade om sällskapets resa med Inlandsbanan och där sällskapets 
ordförande Björn Teke kåserade kring sin Heller-samling samt visade 
upp delar av densamma. 

Den 8 mars 2016 anordnades en kasinokväll på Svenska spels kasino i 
Malmö. Göran Wessberg berättade om Phileas Fogg Juniors fiktiva 
resa jorden runt "in 80 Games," om spel och dobbel i gången tid. Ett 
20-tal medlemmar deltog. 

Under mars har Frank Orton hållit tre föreläsningar på bibliotek i 
Stockholmsområdet. 

Bortåt 50 Frank Hellerentusiaster hade samlats i Lund den siste april 
för att se det traditionstyngda lundaspexet Djingis Khan. Efteråt intogs 
en middag på Kulturen, där professor Dag Hedman kåserade till 
kaffet. 

Den 20 juli blev det traditionsenlig utflykt till Trollenäs slott för att 
uppmärksamma Gunnar Serners födelsedag. Ett trettiotal deltagare 



fick först höra, som traditionen föreskriver, ett föredrag om vad Frank 
Heller gjorde för hundra år sedan. Därefter talade Ivo Holmqvist om 
Frank Heller som reseskildrare under rubriken "Från Bosarp och 
Eslöv till Lund och London och vidare ut i världen", ett föredrag som 
knöt an till årsskriften 2015 som just Ivo redigerade. Till sist gav 
ordföranden Björn Teke lite information om kommande aktiviteter. 

Sällskapet deltog den 21 augusti i arrangemanget Världens längsta 
bokbord - en del i Stockholms kulturfestival. Bordet drabbades tyvärr 
av det dåliga vädret som gjorde att besökare uteblev, men en del 
årsskrifter och antikvariska Heller-böcker hann säljas. 

Medlemsbladet I sick sack genom Hellervärlden utkom med fem 
nummer under kalenderåret 2015. Under 2016 har fyra nummer 
skickats ut elektroniskt perioden januari till september. 

Under året har sällskapet erhållit en donation från Åke Andrén i form 
av konstverk av vår sällskapsillustratör Petter Lawenius, konstverk 
som senare skall lottas ut bland sällskapets medlemmar. 

Sällskapet hade medio september 235 medlemmar. 

Styrelsen har haft sammanträden 2016-01-16 och 2016-04-30. 

För styrelsen 


