
 

 

Månadsbrev september 2019 

I mitten av verksamhetsåret 2019 genomfördes vårt årsmöte. Inriktningen består av verksamheten hos 

Heidenstamsällskapet och styrelsen, med några nya ledamöter, fortsätter sitt arbete enligt stadgarna 

och styrelsens planer. 

Låt mig påminna om vad som hände år 1974. Då träffades efter initiativ av kulturredaktören vid Öst-

göta Correspondenten, Bengt Lundberg, bland andra Lundberg, Carl Fehrman och Sven Stolpe, för att 

i Motala diskutera bildandet av ett Heidenstamsällskap. Så skedde och redan efter några år var med-

lemsantalet uppe i 100 medlemmar. I mitten av 1980-talet var medlemsantalet uppe i 200 för att i 

mitten av 1990-talet vara över 400. Det var en imponerande utveckling av antalet medlemmar.  

Maria Waxegårds fina berättelse om Heidenstamsällskapet under åren 1974–1994 finns på hemsidan 

under fönstret Aktualiteter kategorin 05 Om Heidenstamsällskapet. Vår nyutnämnda hedersmedlem 

Anna-Lena Höglund håller på att skriva vår senare historia och vi hoppas att Anna-Lena före nästa års-

möte är klar med den berättelsen. 

Åter till medlemsantalet. Många av våra tidiga medlemmar lever inte längre vilket är det främsta skälet 

till att antalet medlemmar minskar. En del av de medlemmar som under åren spontant anmält sig som 

medlem, och tidvis räknats in i det totala medlemsantalet, har inte alltid fullföljt sitt medlemskap ge-

nom att betala sin medlemsavgift. Några har lämnat sällskapet i brist på fortsatt intresse. Antalet an-

givna medlemmar under åren får därför ses som en ungefärlig bakgrundsuppgift när vi framöver mer 

systematiskt skall försöka rekrytera nya intresserade och betalande medlemmar till Heidenstamsäll-

skapet.  

Vi vet att läsvanorna förändras med samhällsutvecklingen. Flera litterära sällskap har upphört i brist 

på medlemmar och intresse för författaren. Något sällskap har upphört när målet nåtts för bildandet 

av föreningen, till exempel att den aktuelle författaren har fått sitt minnesmärke uppsatt inom en kom-

mun. Heidenstam är, nu som då, inte alltid helt lättförståelig. Men hans verk består och han är en 

svensk Nobelpristagare. Det är därför självklart att Heidenstamsällskapet fortsatt är ett av de litterära 

sällskapen i Sverige. 

En del nya medlemmar har tillkommit under året. Särskilt glädjande för vårt sällskap är när ett med-

lemskap ges bort i födelsedagspresent. En god idé!  

Vi medverkar en dag på bokmässan i Göteborg den 26 september, vi medverkar under Litteraturens 

lördag i Örebro den 16 november och vi anordnar en föreläsning med Dan Korn i Motala den 19 no-

vember, se under fliken Program på hemsidan. Dessa aktiviteter syftar bland annat till att sprida kän-

nedom om Heidenstam och för att försöka rekrytera medlemmar till sällskapet. Hoppas många av er 

medlemmar och många andra intresserade kan komma till någon eller några av dessa aktiviteter. 

Hemsidan www.heidenstamsällskapet.se förändras något från september.  

Raden med bilder överst på hemsidan består numera från vänster av en bild på Heidenstams barn-

domshem i Olshammar, en miljö som han återkom till i flera verk. Ungdomsporträttet visar den unge 

författaren Heidenstam. Bilden i mitten, med Heidenstam i profil, är en bild på det bokstöd som kan 

köpas av sällskapet eller på Övralid. Så följer en bild på den äldre Heidenstam och den sista bilden i 

raden är på Övralid, den sista bostaden. 

Under fönstret Aktualiteter har nya kategorier tillkommit och en del kategorier har numrerats om. 

En ny kategori är 01 Aktuellt som främst kommer att innehålla små korta notiser om aktuella aktivite-

ter.  

http://www.heidenstamsällskapet.se/


 

 

Under kategorin 03 Tankar & Utkast finns en ny artikel om ”Nobelpristagaren Verner von Heidenstam 

och Närke” som kommer att tryckas på ett vikt blad. Bladet är främst avsett att delas ut till besökande 

på Litteraturens lördag i Örebro den 16 november, för informationsspridning och för att intressera till 

medlemskap även bland närkingar. 

Kategorin 04 Forskning är en ny kategori som främst kommer att innehålla artiklar om forskning kring 

Heidenstam. Artiklarna kommer att presenteras av styrelsemedlemmen Erik Wennström. Vi hoppas 

att forskningen kring Heidenstams verk inte kommer att minska i framtiden. 

Inläggningar på hemsidan sker i samband med månadsskiftena. En del av inläggningarna kanske intres-

serar just dig. 

Nästa månadsbrev kommer att skrivas av Erik Wennström. 

 

Bästa hälsningar 

Håkan Jaldung, ordförande i Heidenstamsällskapet 

 

 


