
Månadsbrev januari 2018 

Inom Heidenstamsällskapet har vi fyra ”hörnpelare” i verksamheten som vi kan luta oss mot i vårt 
arbete både som styrelse och styrelseledamöter och som intresserade medlemmar. Hörnpelarna är 

I. Årsmötet/stadgarna/medlemmarna 
II. Styrelsearbetet (styrelsemöten och styrelsearbete ”på distans”) 

III. Aktiviteterna (här avses sällskapets föreläsningar m.m., samverkan med företrädare för 
verksamheten vid Övralid, litterära sällskap m.fl.) 

IV. Heidenstamsällskapets hemsida 

Det är kring dessa hörnpelare som vi även fortsättningsvis måste bygga upp vårt långsiktiga program 
för att tillgodose syftet med sällskapets verksamhet. I kommande månadsbrev kommer dessa 
hörnpelare att belysas mer ingående. 

En viktig stadgefråga är om stadgeenligt årsmöte skall äga rum under årets första kvartal eller den 6 
juli i samband med Övraliddagen. Den stadgefrågan kommer åter att tas upp vid årsmötet 2018. Vi 
får se vad styrelsen föreslår och vad medlemmarna beslutar. 

Styrelsearbetet kommer under verksamhetsåret 2018 att intensifieras ”på distans” dvs. styrelsen 
kommer systematiskt och uthålligt att via e-post arbeta med frågor kring medlemstal, 
medlemskontakt och intressanta aktiviteter. Det är främst dessa frågor som sysselsätter oss i 
styrelsen och som motiverar ett engagerat styrelsearbete under de flesta av verksamhetsårets 
månader.  

Hemsidan är en viktig kanal till medlemmarna och andra som är intresserade av Heidenstam. Bl.a. 
ger de presenterade dikterna, som styrelsen, en styrelseledamot och någon av medlemmarna väljer 
ut för ett kvartal, möjligheter att åter fördjupa sig i någon av Heidenstams dikter som har 
uppmärksammats och lyfts fram inom sällskapet. Även prosastycken kan presenteras om en medlem 
så önskar. Hemsidan är det forum som vi kan erbjuda våra medlemmar då ekonomiska och praktiska 
förutsättningar saknas hos sällskapet för tidskrift och/eller årsbok. 

För första kvartalet 2018 har Heidenstamsällskapets hedersordförande Maria Waxegård, valt att 
presentera dikten ”Vi människor” under fliken Program på hemsidan. Hennes motivering till sitt val 
är så genomtänkt, koncis och väl formulerad att ni alla här delges den: 

”Självklar för mig är Vi människor som med några få ord säger allt. Livets mening. Vår mänsklighet. 
Allas lika värde. 

Inte oväntat hör dessa rader till de oftast citerade och önskade. Inte minst är de tonsatta av en annan 
storhet från bygden, Ture Rangström 1924. Vi människor ingår i Nya dikter, som 1915 satte punkt för 
Heidenstams penna, men som året därpå gav honom Nobelpriset. 

Vackrare, vittrare och vemodigare kan det inte bli!” avslutar Maria Waxegård sin motivering. 

Under 2018 kommer Heidenstamsällskapet att arbeta vidare med att sprida information om 
Heidenstam och hans verk. Vi kan också under året se fram mot att kunna ta del av Martin 
Kylhammars bok grundad på Kate Bangs dagböcker.  

Heidenstamsällskapets inledande aktivitet under 2018 är en föreläsning av styrelseledamoten Sven-
Göran Fransson som kommer att föreläsa kring ett ofullbordat manuskript av Heidenstam med 
rubriken ”En afton i Vadstena”. Föreläsningen genomförs i Vadstena lördagen den 3 februari 2018   
kl. 1400. Plats: Vadstena bibliotek. 



På hemsidan under fliken Medlemskontakt Kategorin Tankar & Utkast finns inlagt kortare artiklar 
kring Heidenstam. Hoppas att ni har hittat fram till denna del av hemsidan och funnit innehåll och 
format så intressant att ni då och då kommer att återvända för läsning. Kom ihåg att du själv kan 
medverka med artiklar kring Heidenstams verk, Heidenstamiana och annat som berör just 
Heidenstam. Skicka ditt artikelförslag till e-postadressen info@vernervonheidenstam.se  

Som andra föreningar önskar Heidenstamsällskapet att medlemsavgiften helst betalas i början av 
året så att vi kan överblicka sällskapets ekonomi och genomföra önskade aktiviteter. Årsmötet 2017 
beslutade att medlemsavgiften skall höjas för år 2018 och den är nu för enskild medlem 200 kr och 
250 kr för makar/sambo som insättes på plusgiro 73 88 69-7. Glöm inte att ange namn och adress. 

Tillönskar er alla Ett Gott Nytt År! 

Håkan Jaldung 

Ordförande i Heidenstamsällskapet 
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