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Brittsommaren är slut, kvällarna har blivit längre och det finns mer tid för läsning.  Efter något år med 

många frågor kring revideringen av våra stadgar, den inre administration samt formen för medlems-

kontakterna via hemsidan kan styrelsen nu alltmer inrikta sin verksamhet på huvuduppgiften för Hei-

denstamsällskapet, dvs. det som är ändamålet med sällskapet enligt stadgarna. 

Heidenstamsällskapets första årsmöte hölls på Medevi Brunn den 1 juni 1974. Till ordförande i den 

första styrelsen valdes Sven Slotter som var chefredaktör vid Motala Tidning. Dessförinnan hade en 

grupp intresserade Heidenstamvänner förberett årsmötet och antagit sällskapets första stadgar un-

der ledning av interimsordföranden Ingvar Peterzén och sekreteraren Margareta Alexandersson.  

I de första stadgarna lades fast ett par huvuduppgifter för Heidenstamsällskapet; att i nära samar-

bete med stiftelsen (anm. Övralidstiftelsen) rikta uppmärksamheten på Verner von Heidenstams bety-

delsefulla livsverk och främja forskningen härom. ”Främja” ändrades senare till ”initiera”. 

Syftet med sällskapets verksamhet har inte ändrats i några väsentliga avseenden sedan stadgarna 

fastställdes första gången 1974. Vid årsmötet den 6 juli 2018 genomfördes dock en ändring i stad-

garna beträffande ändamålet genom att följande tre huvuduppgifter för Heidenstamsällskapet an-

togs av årsmötet: 

Sällskapet är en ideell förening som har till syfte att sprida kunskap om Verner von Heidenstams för-

fattarskap, att levandegöra hans livsverk och att informera om aktuell Heidenstamforskning. 

Redan från början finansierades sällskapets verksamhet helt genom medlemmarnas årsavgifter och ett 

kulturbidrag från Motala kommun, ett kulturbidrag som är mycket värdefullt för sällskapet. Det finns 

flera skäl till att styrelsen initierade den senaste stadgeändringen. En anledning är de begränsade eko-

nomiska resurserna som finns till förfogande inom sällskapet. Följden av ett successivt minskande 

medlemsantal, i likhet med många andra litterära sällskap och ideella föreningar, och väsentliga      

prisökningar för bl.a. föreläsare, resor och ev. övernattning, tryckning av skrifter m.m., begränsar våra 

möjligheter att t.ex. främja eller initiera forskningsinsatser  

En annan orsak till att sällskapet numera enligt sina nya stadgar informerar om aktuell Heidenstam-

forskning, istället för att främja eller inspirera om sådan forskning, är att Linköpings universitet i sam-

arbete med Övralidstiftelsen sedan år 2000 stödjer den kulturvetenskapliga forskningen genom inrät-

tandet av ”Heidenstam Chair” med syfte att stimulera till forskning och folkbildande förmedling av 

förrförra sekelskiftets svenska litteratur och kultur. Heidenstamforskningen kan härigenom främjas vä-

sentligt. Forskningen som kan genomföras till följd av inrättandet av ”Heidenstam Chair” är betydelse-

full och Heidenstamsällskapet eftersträvar därför främst att i möjlig omfattning informera om verk-

samheten och stimulera till deltagande i de anordnade symposierna. 

Stadgeändringen beträffande syftet med Heidenssällskapet kan möjligen av någon uppfattas som en 

marginell, semantisk ändring men den grundas på att sällskapet i sin programverksamhet främst vän-

der sig till en bred krets av läsare utanför de traditionella akademiska litteraturinstitutionerna. Och, na-

turligtvis, den tuffa ekonomiska verkligheten för litterära sällskap. Därav stadgeändringen. 

Påminner avslutningsvis om Anna-Lena Höglunds föreläsning om Heidenstams ”Folkungaträdet” den 

28 november 2018 i Motala bibliotek, se under fönstret Program på hemsidan.  

 

Håkan Jaldung, ordförande i Heidenstamsällskapet 


