ALMQVIST I STOCKHOLM
Med bidrag av Björner Torsson,
Anna-Karin Palm och Ida Pettersson.
Redaktör Jonas Ellerström.
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innehåll
Ledare av Jonas Ellerström
Björner Torsson: Staden i Törnrosens bok. Sjöförhalning med
C.J.L. Almqvist
Anna-Karin Palm: En kväll i Dårhuset
Ida Pettersson: Tintomaras spegel, följeslagare och gömma
Omslagsfotot och de foton i inlagan som illustrerar Björner Torssons 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 justering 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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Ordförande: Eva Bonnier, bokförläggare
Vice ordförande: Cecilia Sidenbladh, dramatiker, fil dr
på Almqvist
Sekreterare: Olof Holm, fil mag
Skattmästare: Vanja Edwinson, tidigare kommunalråd
i Upplands Väsby
Klubbmästare: Topsy Bondeson, tidigare arkivarie
Ledamöter:
Kerstin Brunnberg, journalist, tidigare ordförande i Kultur
rådet, utredare ArkDes
Anita Persson, författare, tidigare museiintendent
Mats Persson, pianist, klavikordist, tonsättare
Petra Söderlund, docent i litteraturvetenskap, medlem av
redaktionen för Almqvists samlade verk
Ture Rangström, dramatiker, tidigare konstnärlig
ledare på Strindbergs Intima teater

medlemsavgift
200:- per enskild person och år, 300:- per par och år. Stödmedlem 1000:- per år. Inbetalas till plusgiro 38 06 49-4. Ange
namn, adress och helst också epostadress på inbetalningen.
hemsida
www.almqvistsallskapet.se
e-post
meddelande@almqvistsallskapet.se
Detta och tidigare nummer av almqvistiana kan beställas
från sällskapets sekreterare Olof Holm, Terapivägen 16 e, 1 tr,
141 56 Huddinge, eller olofholm49@gmail.com

