Månadsbrev februari 2018
Påminner om Sven-Göran Franssons föreläsning lördagen den 3 februari 2018 kl. 1400 i Vadstena
bibliotek. Sven-Göran föreläser då kring ett opublicerat manuskript av Heidenstam med rubriken ”En
afton i Vadstena”.
Heidenstam var väl förtrogen med Vadstena och det skall bli intressant att höra vad Sven-Göran har
funnit för ett manuskript på biblioteket i Linköping.
Under årets första månad har jag ägnat några timmar åt att undersöka det något udda ämnet
”Heidenstams texter om jakt och fiske”. Heidenstam var en stor djurvän. Materialet är begränsat.
Men naturligtvis finns det en del texter att läsa som Heidenstam har skrivit och som visar på de
observationer som Heidenstam gjort kring jakten och fisket.
I boken ”När kastanjerna blommade Minnen från Olshammar” skriver han bl.a. om en blodig harjakt
med hundar som genomfördes i Heidenstams ungdom av brukets skogvaktare. Hans observationer
från det jakttillfället resulterade i att han själv aldrig mer deltog i jaktverksamhet. Man kan ha roligt i
skogen utan bössa som Heidenstam uttryckte det. Uppenbarligen hade Heidenstam i dessa
avseenden tagit intryck av sin morbror bruksdisponenten vid Aspa bruk som var en driven viltvårdare
och försiktig jägare som ihärdigt skyddade kronviltet i brukets skogar. Heidenstams observationer av
älg finns bl.a. i diktsviten Tiveden som ingick i det centrala verket ”Dikter” som utkom 1895.
Ett fiske på Vättern som Heidenstam ägnat uppmärksamhet är eldfisket med ljuster. Detta tidigt
förbjudna fiske som ägde rum i mörker längs stränderna med Vättersnipor som var utrustade med
korgar av järn avsedda för tyrvedseldar för att lysa upp botten. Fisken paralyserades av ljuset från
elden och fiskaren kunde stående i snipan rikta ett hugg mot fisken med det skarpslipade ljustret. I
Heidenstams värld blev dessa ljustereldar längs stränderna omvandlade till Den Heliga Birgittas ritter
med gnistrande hovar när hon red på isen från Olshammar till Vadstena.
I diktens form har Heidenstam skrivit om Fiskare-Jan i diktsviten Tiveden När Fiskare-Jan stämmer sin
fiol glimmar hans fingrar av Braxenfjäll skriver Heidenstam. De fiskare som Heidenstam kom i
kontakt med i sin barn- och ungdom ägnade sig huvudsakligen åt husbehovsfiske eller också var
fisket en binäring till de dagsverken som brukets torpare hade att genomföra. Fattigdomen var
påtaglig vilket så tydligt framgår av dikten. Tips: Ta fram och bläddra och läs igen i ”Dikter”.
Hoppas att du på hemsidan har hittat fram till kategorin Tankar & Utkast under fliken Aktualiteter.
Under Tankar & Utkast finns nu inlagt ytterligare några kortare artiklar av Harald Wigstrand som alla
bl.a. utgör en del av den Heidenstamiana som utgör ett så viktigt underlag när man vill lära sig mer
om och bättre förstå Heidenstams författarskap.
Du får gärna inkomma med förslag till egna artiklar för Tankar & Utkast genom att skriva till oss via epost info@vernervonheidenstam.se
I samband med årets första föreläsning den 3 februari håller styrelsen sitt första styrelsemöte för
året. Sedvanliga frågor kring Verksamhetsberättelse 2017, budget 2018, program 2018, medlemskontakt m.fl. frågor avhandlas på det mötet.
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