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I samband med utarbetandet av sina årsberättelser konstaterar många ideella föreningar att
det inte är helt lätt att rekrytera nya medlemmar. Frågan är aktuell även inom de litterära
sällskapen i Sverige.
Det finns naturligtvis en koppling mellan programaktiviteter och rekryteringsfrågan men ett
större antal programaktiviteter under verksamhetsåret är inte en säker garanti för ökad
medlemstillströmning. Flera av de större litterära sällskapen har programaktiviteter, såsom
föreläsningar, resor m.m., vid några få tillfällen under verksamhetsåret. Aktiviteter i form av
presentationer av artiklar på hemsidor, tidskrifts- och bokutgivning, medlemsblad m.m. är
en väl så stor och viktig del av verksamheten inom många sällskap/samfund.
En huvudaktivitet under året är årsmötet. Hos flera litterära sällskap är årsmötet det tillfälle
då föreläsare inbjuds att delta med kvalificerade föreläsningar och presentationer. Inom
Heidenstamsällskapet bör vi överväga hur programverksamheten skall ordnas för att bl.a.
tillgodose medlemmarnas önskemål på ett bra programutbud under verksamhetsåret och
vara en del i vår framtida rekrytering av medlemmar. Kanske är det främst vid årsmötet som
vi skall tillgodose medlemmarnas intresse av ”kvalificerade” föreläsningar m.fl.
programinslag och aktualiteter kring Heidenstam.
Den 3 april 2018 hade Heidenstamsällskapets hemsida många tusen besökare. Varför detta
stora intresse för vår hemsida under just den dagen? Under fliken Aktualiteter kategorin
Tankar & Utkast fanns då presenterad Thomas Gürs uppmärksammade analys av
Heidenstams dikt ”Sverige”. Gür har säkert många läsare, bl.a. prenumeranter av Svenska
Dagbladet, som följer honom även till andra plattformar. Vi är naturligtvis glada för att så
många funnit Gürs analys på vår hemsida.
Heidenstam uppmärksammades även av ledarskribenten Per Gudmundson på SvD i en
ledarartikel den 21 april 2018 med rubriken ”Om nationens undergång, eller kanske födelse”.
Det är kring Heidenstams bok från år 1910 ”Svenskarna och deras hövdingar” som
Gudmundsons ledare kretsar. Gudmundson lyfter fram Heidenstams ärende, ”de
civilisatoriska stegen”, som Heidenstam skriver om i de olika avsnitten i boken.
I årets upplaga av De Nios litterära kalender finns en essä med titeln ”Den förlorade
hemkomsten” av ordföranden i Folke Dahlberg sällskapet, Jonas Modig. Vi som lyssnade på
Modigs föreläsning i Motala vintern 2017 känner igen temat; Folke Dahlbergs och Verner von
Heidenstams landskap vid Norra Vättern. Det är en fascinerande, utomordentligt väl
disponerad och läsvärd essä som Modig har skrivit. Teckningar och fotografier är
omsorgsfullt valda, som i alla böcker och skrifter som Modig presenterar. Köp och läs och
njut!
Gudmundsons artikel rör en bok bland Heidenstams historiska verk. Modigs essä rör i stora
delar Heidenstams barn- och ungdom då han vistades i landskapet vid Norra Vättern.
Betydligt senare än de tider som här har berörts skriver Heidenstam ett brev till Gustav Petri.
Brevet är daterat den 17 februari 1933 på Övralid och passar bra att här citera i vårens tid:
”Låt mig tillägga ännu ett par ord. Själv har jag under senare år nästan alldeles kommit
bort från det historiska. Så mycket mer har jag tänkt på den sinnrikhet, som lever och
genomgår allt i naturen, i metallernas liv, växternas, djurens och människans liv. Är inte
redan människans blotta tillvaro och utveckling bevis nog för att världsalltet har en
mening eller skapar sig en sådan?”
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