
  

  

Föredrag och musik på Övralid  

  

Onsdagen den 3 maj, klockan 11.00-15.00  

  
"Hemmet som scen " – ett föredrag av Andreas Nyblom  
Andreas Nyblom är docent och universitetslektor i litteraturvetenskap vid Linköpings 

universitet. Han disputerade 2008 på avhandlingen "Ryktbarhetens ansikte: Verner von 

Heidenstam, medierna och personkulten i sekelskiftets Sverige". I sitt föredrag berättar han 

om de dramatiska intriger som utspann sig kring Heidenstam och Övralid under författarens 

sista år i livet, och som syftade till att påverka eftervärldens bild av Heidenstam.  

  

"Övralid i bilder” – presenteras av Mia Karlsvärd  
Många författarhem har en bok som berättar i bild om bostaden. Detta fattas Övralid. Därför 

påbörjade Mia Karlsvärd arbetet med att fotografisk dokumentera Verner von Heidenstams 

hem. 2025 fyller Övralid 100 år. Under denna föreläsning får ni exklusivt se några av 

bilderna som inför jubileet ska publiceras i en bok och bli en utställning. Mia berättar om 

projektet och sin fascination av Övralid utifrån hennes öga för bild.  

Mia Karlsvärd har lång erfarenhet inom media. Hon var Östgöta Correspondentens första 

kvinnliga pressfotograf, har varit lärare i fotografi, mediekunskap och anlitas flitigt som 

föreläsare.  

  

Avbrott för lunch ca 13.00 - 14.00 Farfarsstugan kommer att ha sin servering öppen.  

  

”Franska harppärlor” – framförs av Jennie Åbrink  
Jennie Åbrink är professionell harpist, en av få i Sverige. Hon ger solokonserter, spelar med 

stora orkestrar och undervisar i konsten att hantera harpan, ett urgammalt, komplicerat 

instrument. Här på Övralid framför Jennie Åbrink ”Franska harppärlor”.  

  

”Heidenstam som barn- och ungdomsförfattare”  
Elizabeth Wrangsjö läser ett urval Heidenstamtexter som Lars Åkerström analyserar utifrån 

rubriken ovan.  

  
För att kunna förbereda dagen behöver vi veta ungefär hur många som kommer och hur 

många som önskar äta lunch. Vi vill därför att ni anmäler ert intresse senast onsdagen den 26 

april till larsrakerstrom@gmail.com eller sms till 0707303247.  

  

Medlemmar och andra intresserade hälsas varmt välkomna!  
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