
Månadsbrev mars 2018 

Snöfall och vinter utgjorde inte hinder för genomförandet av årets första styrelsemöte och årets 
första föreläsning som båda ägde rum i biblioteket i Vadstena i början av februari. 

Styrelsemötet genomfördes enligt plan. Protokoll kommer att läggas ut på hemsidan vid 
kvartalsskiftet.  

Styrelseledamoten Sven-Göran Franssons föreläsning i Vadstena om ett opublicerat manuskript, ”En 
afton i Vadstena”, var precis så intressant som vi hade hoppats på och en bra start på 
verksamhetsårets föreläsningar. Nu återstår för styrelsen att fortsätta programarbetet för vårens 
föreläsningar och hålla kontakt med olika föreläsare som kan intressera våra medlemmar och 
allmänheten. Det är styrelsens huvuduppgift under våren. 

I tidigare månadsbrev har Allan Ranius´ bibliografi om Heidenstam tagits upp flera gånger. Till den 
grundläggande bibliografin finns några supplement som ytterligare bekräftar omfattningen av det 
stora och initierade arbete som Allan har lagt ner på att få en så komplett Heidenstambibliografi som 
rimligen är möjligt.  

En förhoppning är att vi skall kunna ordna en föreläsning framöver om bibliografins olika delar och 
innehåll. ”Verner von Heidenstam En bibliografi” är ett ”måste” för den som vill ägna lite tid åt 
djupare studier kring Heidenstams verk samt böcker och artiklar om honom. Många har ägnat tid åt 
att undersöka, analysera och förklara Heidenstams författarskap. Det är verkligen ett bestående 
arbete som Allan utfört vid arbetet med bibliografin. Hoppas att många medlemmar har haft 
möjlighet att komma över bibliografin, den är inte längre helt lätt att få tag i, men 
Antikvariatföreningens hemsida brukar vara pålitlig rörande det mesta av litteraturen av och kring 
Heidenstam.  

Däremot är det inte helt lätt att hos bokhandlarna finna böcker av Heidenstam. Endast ett fåtal av 
Heidenstams centrala verk finns i allmänhet tillgängliga hos bokhandlarna. Något lättare är det att 
finna Heidenstamlitteratur ”på nätet”. Trots avsaknaden av exponering av Heidenstams böcker tycks 
det ändå vara förvånansvärt många som något känner till författaren Heidenstam även om de kanske 
inte har läst någon bok av honom.  Javisst, Heidenstam är ändå en av våra Nobelpristagare och visst 
borde han vara mera välkänd.   

För egen del tror jag att Heidenstams bostad Övralid och visningarna på Övralid har en stor betydelse 
för att information om Heidenstams författarskap och person skall nå ut till en vidare krets även 
utanför Östergötland, Närke och universitetsorterna. Kunniga guider och en välskött verksamhet är 
säkert förklaringen till att omkring 4000 människor årligen tar del av visningarna på Övralid. Många 
människor besöker också årligen Övralid vid vackert väder och i samband med Övraliddagen. Övralid 
är helt enkelt ett uppskattat utflyktsmål med Heidenstam i centrum. 
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