Heimdall-broder,
Först en intressant idé förmedlad av styrelsemedlemmen Jan Gyllenbok, en
gång Heimdalls ständige sekreterare enligt högt föredöme. Han har i gamla
tidningslägg hittat att Heimdall redan för mer än 100 år sedan gästades av en
akademiledamot, något som inte framgår av föredragsförteckningen i Cæsar
Christensens skrift från 1969 Heimdall 1891-1968 (se notis i nu medsänd
bilaga, näst högraste spalten, nästan allra längst ned1). Men framför allt visar han
hur den intresserade mycket enkelt kan spendera karantäntid genom att läsa
tidningsartiklar och notiser i svensk dagspress genom åren (se nästa medsända
bilaga)! Håll till godo!
Därpå ett kort mellanspel från en god vän i Berlin, som visar hur man kan
ordna det någorlunda Corona-säkert på restaurang.
Så en text om (Jöns) Jacob Berzelius (1779-1848) av vår teknologie doktor Jan
Trofast. Så här introducerar Jan sin text:
”Ärade vänner!
För några år sedan hade jag glädjen och förmånen att för Heimdalls ledamöter berätta om vår
store kemist Jacob Berzelius (1779-1848). Föredraget har intagits i antologin "En kväll i
Heimdall".
Med uppropet om lite läsbart i dessa karantänstider kan jag inte låta bli att delge några rader om
ett annat besvärligt sjukläge i landet - koleraepidemin 1834 (koleran orsakas av bakterien Vibrio
cholerae, ej virus). Berzelius var i högsta grad engagerad som ordförande i en arbetsgrupp för
bekämpningen av koleran i Adolfs Fredriks församling i Stockholm. Han skrev också en anonym
artikel med titeln "Är choleran smittsam?" Berzelius höll som vanligt kontakt med sina
släktingar i Östergötland och då speciellt med sin styvsyster Greta Ekmarck i Ekeby norr om
Boxholm. Greta förmedlade hur hon och hennes gelikar upplevde situationen på landsbygden
under den svåra sjukdomstiden. Det är då intressant att göra jämförelser med dagens situation.
Dessa rader är ett smakprov ur den i bokform kommande utgivningen av hela korrespondensen
mellan Berzelius och Greta Ekmarck på ca 200 brev (450 sidor).
Med bästa hälsningar
Jan Trofast”

Möjligen kan man avslutningsvis tillägga att de senaste dagarnas utskick visar
vilken spännvidd det är mellan de insända bidragen!!
Sällskapliga hälsningar i fredagskvällen,
Frank
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Rättat i förhållande till ursprungligt utskick.

