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Ny Ordförande 
Glad sommar på Er alla i Heidenstamällskapet, jag har i samband med årsmötet tillträtt som 

ordförande efter den mycket trevlige och oerhört dedikerade Heidenstamkännaren Håkan Jaldung. 

Han har under sina år med stor framgång fört Sällskapet framåt och utvecklat Sällskapets kärna och 

med styrelsen samt medlemmar arbetat med omfattande program och aktiviteter, precis som sina 

föregångare. 

  

Kort om mig: Martin af Robson heter jag och är 49 år, född och uppvuxen i Stockholm, arbetar som 

narkossjukskötare i ambulansen sedan 20 år, familj består av Madeleine och 5 döttrar, vi har även  ett 

litet Torp i Hammar utanför Askersund där vi tillbringar mycket tid. Har djupa rötter och tradtioner i 

Närke på både på min mors och mins fars sida. Min farfarsfar Rutger bodde på Aspa och var kusin 

med Heidenstam på Rutterskölds sida. Sedan barnsben har familjen R haft Verner, hans litteratur, 

historia  och Övralid i vår närvaro. Jag blev oerhört hedrad och glad när jag fick frågan från 

Heidenstamsällskapet om jag vill bli ordförande. 

 

Årsmötet / sommarmötet i Nykyrka församlingshem 6 juli. 

Förmiddagen inleddes med årsmöte och därefter traditionsenlig lunch med fantastisk buffé signerad 

Olshammarsgården. Därefter hörde vi när Jonas Modig från Folke Dahlbergsällskapet höll en väldigt 

intressant och spännande högläsning med temat “Heidenstam och minnets ambivalens”, Jonas Modig 

berättar: 

  

I debutdiktsamlingen Vallfart och vandringsår återfinns de klassiska raderna om vad det är han 

längtar efter: minnet tar ett bestämt grepp i honom och visar vad saken gäller. ”Jag längtar marken, / 

jag längtar stenarna där barn jag lekt.”. Att det inte är människorna han längtar efter är klargjort i 

raderna före bekännelsen. Det han minns är stenarna – eller är det så att det är stenarna han vill 

minnas eftersom han vet människorna inte kommer att vara sig lika när han kommer hem. Många före 

och efter honom har vittnat om liknande fokuseringar på enskildheter som får konkretisera eviga 

värden i minnets katalog. Det ger dem ett övervärde till hjälp mot all den förgänglighet som hotar den 

grundläggande tryggheten, den som bor i hemkänslan. Almqvists berömda svenska krusbär har 

många motsvarigheter, de återkommer  i skiftande skepnader, vissa med mästerliga resultat, andra i 

sentimentala förenklingar som sällar sig till schlagervärldens stereotyper. 

 

Hela Jonas föreläsning kommer att finnas att läsa på hemsidan inom kort. 

 

Prisutdelningen Övralid 6 juli. 

Äntligen efter 2 års pandemi var det dags. Klockan 16.00 delades årets pris ut, strålande solsken fick 

vi dagen till ära. Årets stipendiat var Monika Fagerholm med motivationen ”För en flerstämmig 

prosakonst som med humorns hjälp gestaltar traumatiska minnen och brytningstider”. Vacker musik 

och sång under ceremonin, samt många fina tal och ord. 

 

 



  

Heidenstamsälskapet och Facebook 

Denna sommar lanserar styrelsen en facebookgrupp, där bilder och information om sällskapets 

aktiviteter kommer att läggas ut som ett komplement till hemsidan. För att bli medlem I gruppen gör 

du såhär: sök upp HEIDENSTAMSÄLLSKAPET i sökfältet högst upp, och ansök om att bli medlem, 

alt kontakta mig så skickar jag en länk med inbjudan. I dagsläget kommer den endast vara för 

medlemmar, efter 6 månader utvärderar styrelsen om gruppen ska bli offentlig. Webredaktör är 

undertecknad. Ser även I framtiden att diskussioner om litteratur och Heidenstam skall kunna läggas 

ut där. 

 

  

Vernerdagen 17 augusti 

Påminner härmed intresserade att anmäla sig till Konserten I Birgittakyrkan den 17 augusti kl. 16.00. 

Från kl. 14.00 kommer det även på Olshammarsgården att serveras Verner von Heidenstams 

älsklingstårta gjord på körsbär samt kakor och kaffe. Deltagande från Kungliga Operan: Henriikka 

Gröhndahl, sopran och Jon Nilsson, tenor samt Elain Olsson, piano. Anmälan till konsert görs till: 

solweig.larsson@hotmail.com (senast 8 aug 2022). Anmälan till Olshammarsgården 

solweig.larsson@hotmail.com (senast 8 augusti 2022). Programmet finns även att läsa i Facebook 

gruppen under evenemang. 

 

 

Ser fram emot att träffa Er alla i framtiden, fortsatt trevlig sommar! 

 

 

 

 

 

 

Martin af Robson 

Ordförande 

 

 

 

 

Kontakta gärna mig vid frågor eller funderingar: tel 070-4711673 alt martinafrobson@gmail.com, för 

post: Gyllernstiernsgatan 20, 115 26 Stockholm. 
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