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Månadsbrev maj 2020 

Håkan Jaldung, ordförande i Heidenstamsällskapet 

(2 sidor) 

 

 

I Expressen kan vi läsa att svenskarna är världens friaste folk. De flesta av oss verkar ta ansvar under 

nuvarande kris, håller avstånd, tvättar händerna ofta och besöker inte äldre släktingar. Även för oss i 

Heidenstamsällskapet får krisen konsekvenser.  

 

En viktig del av vår verksamhet för att sprida kunskap om Heidenstam och hans verk är aktiviteter i 

form av föreläsningar och platsbesök i Heidenstams miljöer. Många medlemmar tillhör de s.k. risk-

grupperna, bland annat är vi många som varit pensionärer en tid. Det innebär att styrelsen tillsvidare 

inte kommer att anordna de aktiviteter som styrelsen planerat för. ”Vi får se tiden an” som man så 

klokt brukar säga i kristider.  

 

Jag tror att alla våra medlemmar är väl medvetna om den allvarliga situation som råder och att följande 

åtgärder från styrelsen till följd av det nationella regelverket och nationella rekommendationer känns 

ansvarstagande och kan accepteras av medlemmarna. 

 

En av bakgrundsfaktorerna är att Övralidsdagen 2020 kommer att ställas in och att Stiftelsen Övralid 

planerar att öppna för allmänheten tidigast i början av juni.  

 

Styrelsens åtgärder blir följande: 

 

o Planerad aktivitet på Övralid under maj ställs in. 

 

o Årsmötet den 6 juli planeras att skjutas upp en tid alternativt att genomföras via e-post och 

brev. Styrelsen förbereder frågan inom kort.  Beslut och eventuell kallelse till årsmötet kom-

mer att skickas snarast möjligt till medlemmarna dock senast 20 dagar innan ett eventuellt 

genomförande av årsmötet som ska ske under sommaren enligt stadgarna. 

 

o Sommarmötet den 6 juli med föreläsning av Thomas Gür ställs in. Föreläsningen flyttas fram 

till senast årsmötet 2021. 

 

o Ett höstmöte under 2020 planeras men kan komma att senareläggas till första halvåret 2021. 

 

Verksamheten i Heidenstamsällskapet inriktas nu främst på vår hemsida www.vernervonheiden-

stam.se då det ger stora möjligheter för styrelsen att via hemsidan hålla en kontakt med medlemmarna 

och även till andra intresserade personer sprida kunskap om Heidenstam och hans verk. Det är relevant 

att säga att Heidenstamsällskapets utåtriktade verksamhet fortsättningsvis över tiden består av två 

likvärdiga inriktningar: Aktiviteter och Hemsidan. Det förhållandet är anledningen till att hemsidan äg-

nas så pass mycket uppmärksamhet i detta månadsbrev. Som information får ni dessutom med må-

nadsbrevet en översikt av uppbyggnaden och utvecklingen av hemsidan. Dokumentet läggs in under 

fliken Sällskapet och kategorin 11 Vår hemsida. 

 

Vi gör nu så här tills vidare: 

http://www.vernervonheidenstam.se/
http://www.vernervonheidenstam.se/
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Varje månad sänds via e-post månadsbrevet till medlemmarna samt eventuellt någon eller några av 

de artiklar som kan komma att presenteras på hemsidan under någon kategori under den nya fliken 

Sällskapet. 

 

Till medlemmar med enbart postadress kommer vi att sända månadsbrevet samt samma artiklar som 

skickas till e-postadresserna. Vi tror att den ökade administrationsinsatsen och kostnaden är rimlig då 

många medlemmar saknar e-postadress. Kanske någon eller några av medlemmarna utan e-postadress 

har möjlighet att hos anhörig eller granne läsa på hemsidan för att orientera sig om vad som finns 

tillgängligt om sällskapet och Heidenstam. 

 

Medlem som vill avstå från att få del av informationen kan anmäla detta till skattmästaren Solweig 

Larsson via e-post solweig.larsson@hotmail.com eller mobil 070–6418385. 

 

Hemsidan www.vernervonheidenstam.se har under de senaste åren utvecklats och börjar nu finna sin 

form. Utvecklingsmöjligheterna är stora. Månadsvis hålls sidan aktuell. Den som har synpunkter på 

innehåll och eventuell utveckling av hemsidan är välkommen att via e-postadressen info@verner-

vonheidenstam.se delge oss sina synpunkter. 

 

Ni kommer att finna en hel del nyheter att läsa på hemsidan om ni klickar vidare exempelvis till fliken 

Sällskapet och kategorin 03 Tankar & Utkast. En ny artikel av styrelseledamoten Sven-Göran Fransson 

finns där presenterad under rubriken ”Drottning Omma”.  

 

Om ni klickar på fliken Sällskapet och kategorin 01 Aktualiteter finns Sven-Görans högaktuella artikel 

att läsa om 2020 års Övralidspristagare, Nina Burton. 

 

Under fliken Sällskapet och kategorin 04 Forskning om Heidenstam kommer att finnas en del inform-

ation från styrelseledamoten Erik Wennström om vilken forskning som bedrivs om och kring Heiden-

stam. Vi hoppas att denna kategori framöver kommer att bli en spännande och intressant del av hem-

sidan som medlemmarna gärna besöker för att informera sig. 

 

Lycka till med att ”botanisera om Heidenstam” på hemsidan www.vernervonheidenstam.se (för att 

komma direkt till Förstasidan på hemsidan kan du även klicka på den blå texten på raden ovan). 

 

Önskar alla en fin majmånad! 
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