Brev till Medlemmarna i Heidenstamsällskapet – januari 2022
”Året har gått mot sitt slut och ett nytt år väntar”. Vi har gjort en hel del under 2021, även om vi,
naturligtvis, hade kunnat göra mer. Men så är det, och så känner nog de flesta föreningsstyrelser.
Vi har haft flera höjdpunkter i verksamheten, lätta att minnas. Vandringar och föreläsningar exempelvis!
Men styrelsen har även genomfört fysiska möten och telefonmöten. Vi har svarat på förfrågningar,
ägnat oss åt skriftväxlingar, deltagit i litterära sammanhang, skött medlemskontakter och arbetat
med hemsidan – allt sådant som hör till verksamheten i ett litterärt sällskap. Vår styrelse följer alltså i
stort sett samma linje som styrelserna har g ort se an s lls a et il a es.
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o rågan har åter ommit i oli a sammanhang och en ommer s ert a tas u igen a ram a
styrelser. Exempelvis har några medlemmar hört sig för om möjligheterna att ge ut en årsbok. Men
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att tas upp på nästa styrelsemöte som planeras genomföras i Askersund under januari månad.
Många föreningar ger ut läsvärda tidskrifter. Låt mig nämna ett par exempel: Föreningen Västgötalitteratur ger ut en förnämlig litterär tidskrift med flera nummer per år. Ordförande i föreningen är
kyrkoherden i Järpås, Johnny Hagberg, boende i Skara. Hagberg verkar i den rollen även som en
mycket frejdig och kunnig auktionist vid de kvalitetsbokauktioner i församlingshemmet i Stora Levene som anordnas av föreningen några gångar om året. Vid auktionerna kan man hitta fina exemplar
av Heidenstams och av andra nittiotalisters verk. Bokauktionerna, med sitt rika utbud av både facklitteratur och skönlitteratur, är väl värda att besöka.
/Jag passar här på att infoga lite Heidenstamiana: På ytterväggen till Stora Levene kyrka finns
översten och senare landshövdingen Johan Henriksson Rytters (Reuter) gravhäll. Hans familj och släkt
var ägare av Olshammar under delar av 1600- och början av 1700-talet. Släkten var väl känd av Heidenstam. Han skriver om en ”Rytter” i ett av sina verk, dessvärre kan jag inte minnas vilket/.
Johnny Hagberg är även ordförande i Skara stifthistoriska sällskap. Sällskapet ger ut ett medlemsblad.
Varje nummer är mycket läsvärt. I medlemsblad 2021:4, finns en artikel om en medlem i Heidenstamsällskapet. Artikeln inleds så här:
”I Vatikanens tidning L’Osservatore Romano av den 12 november 2021 återfinns ett tal av Vatikanbibliotekets prefekt, Monsignore Cesare Pasini i samband med att förre Vatikanenambassadören Fredrik Vahlquist tilldelades den förnämsta graden av påvliga San Sylvesterorden. Då både Vahl-

quist och biblioteket är medlemmar i Skara Stiftshistoriska sällskap är det hedrande att få återge denna artikel.
Sällskapet är också tacksamma för alla de ”dörrar” som
öppnats och de kontakter som knutits i Rom genom Vahlquists förtjänst liksom genom ambassadören Bo Theutenberg”.
Fredrik Vahlquist är en aktiv medlem i Heidenstamsällskapet! Vi är stolta och glada över att hans
arbete har uppmärksammats på ett så hedrande sätt! Vi framför de varmaste gratulationer!
Efter överenskommelse med Johnny Hagberg inläggs inom kort på hemsidan under fliken Sällskapet
Kategorin 01 Nyheter Msgr Cesares Pasinis tal i or ens rl ningen me ru ri en ”A symbol of true
friendship” me il er. Klicka här för att läsa talet på hemsidan eller läs filen (FV.pdf) som bifogas
månadsbrevet. Tack Johnny för din positiva inställning!
Sällskapet har tidigare fått ett medgivande att publicera på vår hemsida en artikel ur Skara stiftshistoriska sällskaps medlemsblad. Du kan läsa den artikeln under kategorin 03 Tankar och Utkast, Mössebergs vattenkuranstalt av Annicka Berggren. Den handlar bland annat om Heidenstams och Kate
Bangs möte på kurorten.
Hemsidan ändras något under januari. Bildraden kommer tillsvidare att ha följande utseende:

Från vänster: Den klassiska bilden på Heidenstam från 1888, fotograf: Nils Björsell, Regeringsgatan i
Stockholm. Nr 2 är ett av de vackra bokomslag som det är ”troligt för att inte säga säkert” att Karl
Nordström gjorde. Samma band omsluter även andra upplagan av Vallfart och vandringsår och andra
upplagan av Dikter, båda upplagorna utkom år 1900, samma år som Sankt Göran och Draken utkom.
I mitten: Skölden finns på Övralid. Därefter ett av Heidenstams exlibris utfört av konstnären Gabriella
Möllerberg år 1913. Det trycktes i 500 exemplar och användes uteslutande som gåva till de samlare
som hörde av sig till Heidenstam. Till höger en bild på Heidenstamsällskapets bokstöd.
Nästa månadsbrev kommer att ägnas åt en för oss mycket intressant bok: Övralidbiblioteket av Allan
Ranius, ny reviderad version utgiven 2017, 211 sidor. Om ni kan få tag i boken – köp den! Den är ett
måste vid fördjupade studier kring Verner von Heidenstams boksamling, hans verk och hans egen
läsning.
Med tillönskan om Ett Gott Nytt År!

Håkan Jaldung
Ordförande

