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Månadsbrev december 2018 

Enligt våra stadgar skall Heidenstamsällskapet sprida kunskap om Verner von Heidenstams författar-

skap, levandegöra hans livsverk och informera om aktuell Heidenstamforskning. Det är verkligen om-

fattande, intressanta och spännande uppgifter för ett ideellt sällskap. 

 

För att verka i stadgarnas anda behövs både en aktiv styrelse och engagerade medlemmar. Flera av 

våra erfarna styrelseledamöter har med ålderns rätt slutat som ledamöter i samband med senaste 

årsmötet. Därefter har nyvalda ledamöter successivt tagit plats i styrelsearbetet. Utöver detta har en 

rad förändringar vidtagits med syfte att förbättra sällskapets verksamhet och för att effektivisera vårt 

interna styrelsearbete. Det gäller bl.a. förändringar i stadgarna för att förenkla medlemskontakten.  

Hemsida och e-postrutiner har utvecklats för att vi i styrelsen skall kunna hålla en bättre kontakt med 

medlemmarna. Ett nytt bokföringsprogram underlättar för skattmästaren att hålla medlemsförteck-

ningen aktuell. Vi tillämpar naturligtvis bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR), se under 

fönstret Aktualiteter kategorin GDPR. 

 

Ett övergripande mål för styrelsen är att efter bästa förmåga försöka upprätthålla intresset hos våra 

medlemmar så att dessa även under kommande år vill vara medlemmar i Heidenstamsällskapet. 

Några äldre medlemmar har av förklarliga skäl funnit att de inte längre har möjlighet att delta i säll-

skapets verksamhet eller att de av hälsoskäl har svårt att ta till sig tillgänglig information. Så är det i 

ideella föreningar och vi försöker därför vidta adekvata åtgärder för att rekrytera nya medlemmar. 

Här behöver vi hjälp av alla medlemmar. 

 

Närheten till Övralid, som är ett naturligt centrum för Heidenstamintresset, gör att många av säll-

skapets medlemmar bor på den östra sidan av Vättern. Vi har emellertid medlemmar från olika delar 

av landet och därför är medlemskontakten inte helt problemfri. Deltagandet i olika kulturarrange-

mang är en möjlighet för oss att träffa medlemmarna men även att nå ut till personer som kan vara 

intresserade av att bli medlemmar i vårt litterära sällskap. 

 

Under hösten har vi den 27 oktober deltagit i ett arrangemang i Motala som kallas för Kulturnatten. 

Tillsammans med andra ideella föreningar deltog sällskapet med ett bokbord i biblioteket men även 

genom samtal med besökande kring Heidenstams författarskap. Vår förre ordförande Elisabeth 

Wrangsjö deltog tillsammans med styrelseledamöterna Solweig Larsson, Rolf Ström. Hans Olof och 

Anneli Dagerstig samt ordföranden. Vi lyckades rekrytera fem medlemmar till sällskapet vilket måste 

betraktas som ett mycket bra resultat. Elisabeths personkännedom var här betydelsefull. Några 

hundra personer besökte de ideella föreningarnas ”hörna” i biblioteket. 

 

Heidenstamsällskapet deltog den 10 november i DELS` höstmöte i Stockholm. Sällskapet represente-

rades av medlemmen Karin Wrangsjö. Ett 25-tal sällskap deltog. Vid mötet diskuterades bl.a. behovet 

av en litterär kanon och utformningen av ett sådant projekt. Föreläsarna Kaj Attorp och Göran Wess-

berg talade bl.a. om bekymmer som bristande ”läshunger” vilket måste motverkas, kanske genom en 

kanon. DELS` ordförande Birgitta Wistrand uppmanade sällskapen att inkomma med förslag på tre 

titlar med kortfattade motiveringar. Styrelsen kommer att avge ett förslag och hoppas därför på att 

ni medlemmar inkommer med förslag på verk av Heidenstam, som ni anser bör ingå i en kanon, till 

vår e-postadress info@vernervonheidenstam.se senast i mitten av december. 
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Den 17 november deltog skattmästaren Solweig Larsson och medlemmen Gunilla Hammarlund med 

ett bokbord i ett välordnat arrangemang i Örebro stadsbibliotek som kallas för Litteraturens Lördag. 

Enligt tidningsuppgifter besöktes arrangemanget av över 7000 personer.  En ny medlem till sällskapet 

rekryterades och information lämnades kring Heidenstams författarskap och vårt sällskap. Den syd-

västra delen av Örebro län är väl känd från Heidenstams författarskap och vi bör under kommande år 

i ökad omfattning sprida information och rekrytera fler medlemmar bosatta i det länet. 

 

Den 20 november deltog jag i ett möte i Göteborg med Selma Lagerlöf-sällskapet. I mötet deltog ca 

25 personer. Den är 160 år sedan Selma Lagerlöf föddes den 20 november 1858. Programmet vid 

mötet var intressant och berörde bl.a. en utveckling rörande samverkan mellan litterära sällskap. Vi 

kan se att samverkan blir alltmer nödvändig för de litterära sällskapen för att öka närvaron vid före-

läsningar m.fl. aktiviteter. T.ex. har Heidenstamsällskapet under verksamhetsåret samverkat om pro-

gram med Ellen Key Sällskapet på Strand, och för ett par år sedan samverkade vi med Folke Dahlberg 

Sällskapet då vi tillsammans anordnade en föreläsning i Motala för båda sällskapens medlemmar.  

Selma Lagerlöf-sällskapet är ett av våra största litterära sällskap med ett tusental medlemmar. Vid 

mötet i Göteborg togs frågorna upp om, och i så fall på vilket sätt, 1800-talsförfattaren Emelie Fly-

gare Carlén haft betydelse för Selma Lagerlöfs författarskap. Det finns ett sällskap som intresserar sig 

för Emilie Flygare Carlén, men det sällskapet har endast någon eller ett fåtal medlemmar. 

Mötet inleddes med en ny film visades om Emilie Flygare Carléns liv och författarskap. Filmen är 

gjord av Bodil Tingsby och Erik Fägerwall. Emilie var den mest lästa, bäst betalda och mest översatta 

författaren på sin tid. Hon anses vara Sveriges första ”deckardrottning” med boken ”Rosen från Tiste-

lön”, som lästes av betydligt fler människor än som har läst t.ex. några av verken av Heidenstam, 

Karlfeldt och Fröding. Utöver frågan om hur en författare eventuellt påverkas av en annan författare 

är frågan om hur ett litet, litet litterärt sällskap kan återerövra intresset hos bokläsarna för en viss 

författares verk från ett annat århundrade. Alla litterära sällskap har dock inte ekonomiska möjlig-

heter att presentera en film. Det finns många skäl att följa eventuella försök att aktivera verksam-

heten inom Emelie Flygare Carlén Sällskapet. Frågan är hur ett litterärt sällskap bör agera långsiktigt 

för att behålla sina medlemmar under lång tid. 

På hemsidan under Aktualiteter, Tankar & Utkast, presenteras denna månaden två nya artiklar, dels 

en artikel av styrelseledamoten Sven-Göran Fransson med rubriken ”Historiens äkthet” i vilken Hei-

denstams uppsats ”Modern barbarism” aktualiseras, dels en artikel av medlemmen Erik Wennström 

om ”En unik receptsamling på Övralid”, se även under kategorin Erbjudanden.  

Kom ihåg att utrymme finns för den som önskar bidra med en artikel. Välkommen att sända en arti-

kel via vår e-postadress, som framgår ovan i brevet. Som medlem kan du även föreslå en kvartalsdikt 

som infogas under Förstasidan på vår hemsida fr.o.m. januari 2019. Välkommen med förslag även i 

denna del av vår verksamhet! 

 

Återstår att önska er många fina helger framöver! 

 

Håkan Jaldung Ordförande i Heidenstamsällskapet 


