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Omslagsfotot och de foton i inlagan som illustrerar Björner Tors-
sons och Anna-Karin Palms bidrag är tagna av Jonas Ellerström på 
promenader genom de kvarter i Gamla stan där Almqvists roman 
Herrarne på Ekolsund (1847) till stor del utspelar sig. Bildmaterialet 
som illustrerar Ida Petterssons presentation av sin konstnärliga 
utsmyckning av entrén till Klingsborgsskolan i Norrköping har 
ställts till förfogande av konstnären och hennes uppdragsgivare 
Norrköpings kommun.
 Björner Torsson, som skrivit detta nummers huvudartikel, avled 
vid 83 års ålder i början av maj. Han hade läst bildsatt korrektur på 
såväl sitt eget bidrag som ledare och medarbetarpresentation. Jag 
har därför inte velat göra någon tempusändring eller annan juste-
ring i  dessa texter, utan begagnar det här utrymmet till att uttrycka 
sorg över en god författare och en fin människa.
 Nästa nummer av almqvistiana utkommer våren 2021 och 
handlar främst om Almqvists tidigaste verk. Manus och idéer kan 
sändas till redaktören per e-post: jonas@ellerstroms.se
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