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Vi i styrelsen känner stor tacksamhet  

för att vi tillsammans med Sonjas släkt och vänner fått vara med vid minnesstunden i Säffle kyrka. Tack Göran! 

Det bästa vi kan göra för att hedra Sonja och hennes minne är att arbeta med vårt ”sällskap”. Esaias Tegnér var 

så viktig för henne, personen, dikten och prosan – allt var hon lika engagerad i.  Hon lärde oss mycket. 

Och arbetar gör vi nu … 

….. med en minimiutställning på Säffle bibliotek måndagen den 14 november med anledning av skaldens 

födelsedag. Det är 240 år sedan han föddes på Kyrkerud komministerboställe. (Hans födelsedag är den 13.) 

Så här skriver han själv hem till Anna om hur han firades I Stockholm 1829. 

Stockholm d. 17 Novr 1829 

Jag tackar dig, min lilla goda Anna, och Er samtliga derföre att I ej förglömden mig på min födelsedag. Jag 

önskar äfven så ifrigt som att du och jag ej må nödkas fira den vidare här i Stockholm. Jag nämnde sist att 

några bekanta skulle ge middag. 13. Det skedde också och Fru Axelsson hade gjort sitt bästa........... 

....Sällskapet bestod af omkring 20 personer då det lilla rummet ej kunde hysa fler. Faxe förde ordet och orerade 

otroligt. Min, din, gummans, flickornas och hela familjens skålar druckos under mångahanda förevändningar. 

Hos följande verser af Beskow sjöngos af honom själv. En mängd Champagne dracks både under och efter 

måltiden, och Byström och Ekström blefvo litet ankomna, äfvensom alla vora muntra. Dagen firades ävfen hos 

Åkerhjelm, där Ugglas, Björnstjernas och Brinkman voro, men jag kunde inte komma såsom redan bortlofvad. 

Grevinnan skickade mig emellertid blommor och bref, allt ganska vänskapsfullt. Detta är nu allt gott och väl, 

vida heldre hade jag varit med om en liten stund hemma vid det runda bordet. 

….. med förberedelser inför Värmlands Bokfestival som äger rum i Karlstad den 18-19 november 

 

VÄLKOMNA TILL VÅRA EVENEMANG! 

TROTS ATT DET FÖREFALLER LÅNGT FRAM I TIDEN PASSAR VI ÄNDÅ PÅ ATT ÖNSKA ALLA 

 GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR! 
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