
Månadsbrev maj 2019  

Den 19 maj kl. 1430 visar Per Gunnar Andersson Övralid för Heidenstamsällskapets medlemmar och 

deras gäster. Vi hoppas att många medlemmar hörsammar inbjudan och tar vara på tillfället att få 

höra mer om Heidenstams mest kända bostad. Detaljprogrammet finns under fliken Program på 

hemsidan www.vernervonheidenstam.se 

Styrelsens nästa möte genomförs på Övralid den 19 maj. Årsredovisningen för verksamhetsåret 2018 

är klar, revisorn har granskat bokföringen. Vi kommer vid styrelsemötet att närmare lägga fast pro-

grammet för sommarmötet som genomförs på förmiddagen samma dag som årsmötet den 6 juli. 

Årsmötet beslutade förra året om nya stadgar och vi fortsätter nu enligt stadgarna att utveckla säll-

skapets verksamhet. Rekrytering av nya medlemmar har hög prioritet inom styrelsen och vi fortsätter 

även det arbetet. Valberedningen har inlett sitt arbete under ledning av vår förre ordförande Elisa-

beth Wrangsjö och vi utgår från att valberedningens arbete blir framgångsrikt. 

På hemsidan sker en del ändringar och tillägg fr.o.m. maj månad bl.a. lyfts fliken Aktualiteter fram 

något. Utöver sedvanligt månadsbrev under kategorin 01 Månadsbrev, finns under kategorin 03 Sty-

relsens årsredovisning för 2018 finns delen Förvaltningsberättelse, under kategorin 06 en artikel om 

Heidenstam och mordet på riksmarskalken Axel von Fersen samt under kategorien 09 en reviderad 

text om vår Hemsida. 

Alltsedan Övralid började visas för allmänheten har Stiftelsen Övralid låtit trycka små foldrar med 

information som kan intressera besökarna. Många tidningsartiklar har skrivits om Övralid och Hei-

denstam. Vi kan läsa om bostadshuset och dess tillkomst, om de olika rummen, om möblering, om 

Heidenstam och Övralid och om gäster och anställda personer som kortare eller längre tider vistats 

eller bott i byggnaden. 

Kate Bangs böcker ”Vägen till Övralid” och ”Övralid Drömmens verklighet” är väl kända hos sällskap-

ets medlemmar liksom de båda samlingsvolymerna ”Mårbacka och Övralid”. I biografin ”Verner von 

Heidenstam Ett liv” ägnar Per I. Gedin de båda sista kapitlen, nästan 100 sidor, åt personer, händel-

ser m.m. som bl.a. haft betydelse för Övralids utveckling fram till dagens institution. I Martin Kyl-

hammars nya bok ”Ett hemligt liv Verner von Heidenstam och Kate Bang” ges en fördjupad inblick i 

relationen mellan Heidenstam och Kate Bang, oftast med Övralid i centrum. 

Specialartiklar om Övralid kan påträffas i åtskilliga facktidskrifter och fackböcker t.ex. i ”Slottsarkitek-

ter. Arkitekturmuseets årsbok 1987” där Ulla Eliasson skriver om ”Övralid. Diktarens drömda sym-

bol”.  Några år efter Heidenstams död Ingick i ”Nordiska museets och Skansens årsbok 1943” en arti-

kel av Martin A. Ohlsson med rubriken ”Från Verner von Heidenstams barndom Olshammarsminnen 

på Övralid”. Ohlsson arbetade från år 1942 med att katalogisera boksamlingen på Övralid, ett arbete 

som dock inte uppskattades av alla. Böcker och möbler m.m. från Olshammar får i Ohlssons artikel 

sina platser på Övralid. Biblioteket på Övralid, rummet, böckerna och möblerna, är värt all uppmärk-

samhet.  

Allan Ranius, bibliotekarie och medlem i vårt sällskap, förmedlar sin stora kunskap om Övralidbiblio-

teket i en ny reviderad version 2017 av sin bok ”Övralidbiblioteket”. Ranius hade stiftelsens uppdrag 

att tillsammans med Magnus Halldin inventera böckerna i biblioteket under åren 2005–2006. 

I Ranius bok finns kapitel om Övralidbiblioteket, uppordningen av boksamlingen, Heidenstams läs-

ning och Heidenstams dedikationer. Boken innehåller kort och gott ett par hundra sidor med fullödig 

information om böckerna i biblioteket. Här kan nämnas avsnitt om böcker i Heidenstams olika biblio-

tek (Olshammar och Stockholm, Djursholm, Naddö och Övralid), katalog och boksamlingens eventu-

http://www.vernervonheidenstam.se/


ella upplösning, Kate Bang, testamenten och schismen, uppställning av boksamlingen, bokgåvor, 

böckerna ämnesvis m.m.  

Ranius ´bok ”Övralidbiblioteket” är en guldgruva för den intresserade som vill veta mer om biblio-

teket på Övralid. Och om Heidenstam. 

 

Håkan Jaldung, ordförande i Heidenstamsällskapet 


