
Månadsbrev juni 2019 
 
Två månadsbrev från styrelsemedlemmar presenteras: 
 
 
Övralidpriset 2019  
 
Brev från Hans-Olof Dagerstig, suppleant i Heidenstamsällskapets styrelse: 
 

Vi närmar oss sommaren och därmed utdelningen av årets Övralidspris den 6 juli 2019 

kl.16.00 på Övralid. Det är alltid lika spännande för oss i Heidenstamsällskapet när årets 

pristagare presenteras för allmänheten i TV, radio och i pressen. 

 

Priset som är ett av de större i Sverige är på 300 000 kronor. Förutom den summan och äran 

har man även en Heidenstammedalj att mottaga. Årets pristagare utsedd av Stiftelsen 

Övralid är i år författaren Niklas Rådström, boende i Saltsjöbaden, med motiveringen "För 

hans talang att färdas i litteraturens alla riktningar”. 

 

Han har i många år varit verksam som författare med såväl dikter, romaner, filmmanus och 

pjäser m.m. Han har verkligen varit en begåvad mångsysslare inom flera områden. Han har 

gjort sig känd som en skrivande kulturpersonlighet från Söder i Stockholm. 

 

Efter att år 2013 ha utgivit ”Boken" erhöll han 2014 svenska bibelsällskapets bibelpris och 

2015 Delblanc-priset. 2016 kom "En Marialegend" och 2017 "När det kommer till kritan". Un-

der sommaren 2018 var hans namn aktuellt för inval i Svenska Akademien, något han tack-

ade nej till. 

 

Vi hoppas att utdelningen av priset på Övralid kan ske i samma sol och vackra väder som 

pristagarna under de senaste åren haft turen med. Priset började delas ut 1945. Det brukar 

alltid vara en stor folkfest på Övralid med procession, tal och musik innan middagen serveras 

i det hus som Heidenstam ritade och uppförde. Det serveras traditionsenligt röding från Vät-

tern, kyckling och till sist jordgubbar och vispad grädde. Det var Heidenstams stående födel-

sedagsmeny. 

 

 

 

 

Särskild visning av Övralid den 19 maj 

  

Brev från Rolf Ström, styrelseledamot i Heidenstamsällskapet: 

 

En vårdag i mitten av maj, solig och vindstilla är Övralid särskilt betagande liksom Övralid 

brukar vara under sensommaren. 

Ljusgröna hagar, milsvid utsikt över Vättern och det vita huset, som står för sig själv på 

ängen, gör Övralid till ett attraktivt utflyktsmål, inte bara för östgötar. Den 19 maj anordnade 

Heidenstamsällskapet en särskild visning av Övralid i samarbete med Stiftelsen Övralid. Det 

blev ett minnesvärt besök för oss alla. Över 30 medlemmar deltog, flera med gäster, bl.a. 

DELS´ ordförande Birgitta Wistrand 



Dagens guide var föreståndaren på Övralid, Per-Gunnar Andersson (PG), som med stor kun-

skap och engagemang, berättade om huset, Heidenstam och personerna runt Heidenstam. 

Huset fick liv. Människorna, som bodde eller arbetade där presenterades. Heidenstam 

”trädde fram” allteftersom PG ledde oss genom huset. Vi som deltog i visningen gläds fortfa-

rande åt PG:s presentation. 

Biblioteket på Övralid är en given utgångspunkt. Böckerna, dess färger och deras placering i 

bokhyllorna, köpta och ärvda föremål, gåvor, m.m. förevisades och berördes. Från arbets-

rum, matsal och kök finns anekdoter. Sovrummen på andra våningen liksom vinden besök-

tes. Helt klart är att Övralid står redo för ytterligare en ny sommarsäsong då vi hoppas att 

många människor söker sig till Övralid för att få mer information om Heidenstam och hans liv.  

Böckerna ”Ett liv” av Per Gedin och den nyligen utkomna boken ”Ett hemligt liv” av Martin 

Kylhammar är båda böcker som betyder mycket för att ge oss mer kunskap om Heidenstam, 

hans liv och hans bekantskaper. Övralid var en viktig del av Heidenstams liv och är nu en 

viktig del för att sprida kunskap om hans liv och verk. Böckerna förtjänas att läsas flera 

gånger och, liksom Övralid, återkomma till. 

PG avslutade sin visning med att läsa Heidenstams dikt Sommarljuset ur Nya dikter. Det blev 

en vacker avslutning på årets första besök på Övralid. 

 

 

Många medlemmar och deras gäster deltog i förevisningen av Övralid. T o m på vinden kunde före-

ståndaren PG Andersson (i mitten) fängsla besökarna med sin berättelse om Heidenstam och hans liv 

på Övralid (foto: författaren). 

 


