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Månadsbrev februari 2021
från Håkan Jaldung, ordförande i Heidenstamsällskapet
Medlemmen Bo Ollén har avlidit. Hans bok Heidenstam som barnboksförfattare har lästs av
många av våra medlemmar. Maria Waxegård, hedersordförande i Heidenstamsällskapet, har
skrivit minnesord över Bo. Minnesorden finns på hemsidan under kategorin 01 Nyheter i sällskapet. *
Det nya året har inletts med fortsatta restriktioner på grund av pandemin. Det finns emellertid
goda förutsättningar för att massvaccineringarna kan medföra att vi som vanligt kommer att
kunna träffas inom sällskapet, kanske redan innan sommaren. Vi hoppas på det!
Utöver det löpande styrelsearbetet kommer sällskapets verksamhet fram till årsmötet i juli
främst att bestå av informations- och kontaktskapande verksamhet via hemsidan, e-post och
postbrev.
Under kategorin 01 Nyheter i sällskapet kommer olika inlägg att presenteras. Hoppas att ni
återkommande kommer att besöka kategorin under fliken Sällskapet på vår hemsida
www.vernervonheidenstam.se Under kategorin 01 har i februari lagts in ett par kortare artiklar samt ett brev från medlemmen Magnus Vahlquist med åtföljande brevsvar.
Påminner er om att ni är välkomna att skicka till oss brev, artiklar med mera för publicering
under kategorin 01 via sällskapets e-postadress info@vernervonheidenstam.se Längre artiklar kan komma att införas under kategorin 03 Tankar & Utkast.
Utöver kontaktskapande verksamhet via hemsidan ser vi fram mot föreslagna vandringar i
Heidenstams fotspår. Återkommer i nästa månadsbrev till den frågan.
Vill också informera er om att kortare föreläsningar för medlemmarna kan komma att anordnas digitalt, till exempel via Zoom, lite längre fram under verksamhetsåret. Återkommer i den
frågan efter att styrelsen har diskuterat digitala föreläsningar på nästa styrelsemöte.
Önskar att ni alla får en fin vinter med mycket läsning och långa promenader!
* Om du inte innehar Olléns bok kan du läsa doktorsavhandlingen genom att du på din web-läsare skriver ”Heidenstam som barnboksförfattare” och sedan klickar på ”www.avhandlingar.se” och därefter klickar på ”- - se
avhandlingen i fulltext (PDF-format)”. Då har du upp på skärmen drygt 300 sidor att läsa.

