
Brev till medlemmarna i Heidenstamsällskapet 

Kära medlemmar,  

Hoppas alla mår bra och att sensommaren varit till belåtenhet. 

Vernerdagen 17 augusti 

Många hade rest långväga till Olshammarsgården, först serverades kaffe, kakor 

och sist men inte minst den berömda körsbärstårtan, Verner´s favorit och 

älsklingstårta. Den var verkligen god och uppskattad, men också trevligt och 

strategiskt att börja med servering. När alla var mätta och belåtna klockan 16.00 

samlades vi upp inne i Birgittakyrkan, då var det äntligen dags för Elain, 

Henriikka och Jon att börja konserten. Solen sken in i kyrkan och totalt 69 

personer hade samlat sig, både publik från Heidenstamsällskapet och övriga 

som via Svenska kyrkan fått inbjudan. Konserten var utan tveka ett mästerverk 

med dess texter, sång och piano. Kyrkan fylldes av leenden, tårar och belåtenhet 

som varade under hela konsterten.  

Programmet såg ut som följande: 

E Thiel / H Alfvén Jag längtar dig 

E Thiel / H Alfvén Skogen sover 

T Ditlevsen / H Alfvén  Saa tag mit hjerte 

G Fröding / J Sibelius  Säf säf susa 

J L Runeberg / J Sibelius Flickan kom ifrån sin älsklings 

möte 

W Hebbe/ W Peterson-B När jag för mig själv i mörka 

skogen 

W Peterson- Berger Till rosorna 

E van der Recke / W Peterson-B  Jungfrun under lind 

V von Heidenstam/ W Stenhammar Sverige 

Ur 7 dikter ur Ensamhetens tankar  Kom vänner 

V von Heidenstam/ W Stenhammar: Du hade mig kär 

B Bergman/ W Stenhammar  Stjärnöga 

E G Geijer/ C L Sjöberg Tonerna 

C J L Almqvist/ C J L Almqvist   Du går icke ensam 

J L Runeberg/ W Stenhammar  Till en ros 

B Bergman/ T Rangström Pan 

Alla vi som satt i kyrkan kommer aldrig heller glömma när Jon tog ton och 

tittade hela publiken i ögonen med: 

Sverige, Sverige, Sverige, fosterland, 

vår längtans bygd, vårt hem på jorden! 



Nu spela skällorna, där härar lysts av brand, 

och dåd blev saga, men med hand vid hand 

svär än ditt folk som förr de gamla trohetsorden. 

 

Fall, julesnö, och susa, djupa mo! 

Brinn, österstjärna, genom junikvällen! 

Sverige, moder! Bliv vår strid, vår ro, 

du land, där våra barn en gång få bo 

och våra fäder sova under kyrkohällen. 

 

Vi bjöds också på ett extranummer “O soave fanciulla”  mycket vackert och 

gripande, avslutas med att de sjungandes går arm i arm ut ur kyrkan och 

fortsätter och sjunger ut det sista vid kyrkoentren. Därefter tog de ett uppskattat 

svalkande bad i vättern och njöt av den vackra omgivningen i Olshammar. Citat 

från Henriikkas hälsning via mail till Sällskapet, där hon beskrev publiken som  

“Flertalet satt och mumlade med i sångerna, orden hade sedan länge slagit rot i 

bröstet på dem”. 

 

Konserten sändes live via Facebookgruppen för medlemmar som ej hade 

möjlighet att komma denna dag, vilket var uppskattat (med flertalet tittare).  

Både den 1h långa konserten samt bilder mm finns att hitta på gruppen. 

 

Facebook och månadsbrev 

Det är viktigt att på olika sätt hålla kontakten med alla de medlemmar som har 

sökt sig till vårt sällskap på grund av sitt intresse för Heidenstams verk och 

person. Månadsbreven är en sådan medlemskontakt, där publicerar vi bilder och 

annan trevlig och nödvändig läsning iom vissa  medlemmar inte har Facebook 

och inte alltid en email adress. Gruppen är ett komplement, inte en ersättning av 

hemsidan och månadsbrevet, vilka skapar förutsättningar för att sprida kunskap 

om Heidenstams författarskap och informera om styrelsens arbete mellan 

årsmöten och andra aktiviteter. Det beslutades på styrelsemötet att öppna upp 

Facebook gruppen för icke medlemmar, för att därigenom göra det enklare för 

intressenter och ickemedlemmar att hitta information och ta del av 

Heidenstamssällskapets arbete och aktivitet. Med där att tillägga att för vara 

med på aktiviteter och få ta del av viss information måste man vara betalande 

medlem. Facebook möjliggör också att vi kan dela inlägg i andra grupper samt 

marknadsföra Heidenstamsällskapet på en ny och modern nivå. Den sk 

öppningen av gruppen kommer att genomföras från 1 september 2022. 

 

 

Styrelsen 

Styrelsen hade sitt ordinarie styrelsemöte den 17 augusti, där diskuteras hösten 

samt 2023. Flera kommande aktiviteter är preliminärt beslutade och det kommer 



bli bland annat vandring, konsert, föreläsningar mm, mer information kommer 

att senare meddelas av styrelsen. Lite mer om detta finns att läsa i protokollet  

från mötet på hemsidan, publiceras slutet av september.  

 

Nästa aktivitet 

Bokmässan I Göteborg 22-25 september då Heidenstamsällskapet till viss del 

kommer vara närvarande. 

 

Ha en fortsatt trevlig september och njut att den sista sommarsolen! 

 

Med vänliga hälsningar 

/ Martin af Robson, ordförande 

 

 

Vid frågor eller funderingar, kontakta mig gärna  på 0704711673 alternativt 

martinafrobson@gmail.com 



 

 



 


