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från Håkan Jaldung, ordförande i Heidenstamsällskapet 

 

Professorn i litteraturvetenskap Inge Jonsson, Saltsjö-Duvnäs, fick Övralidpriset år 1984 och blev un-

gefär samtidigt medlem i Heidenstamsällskapet. Han var en av våra trogna medlemmar under många 

år. Inge har avlidit och vi har kunnat läsa många vackra minnesord om honom i de stora dagstidning-

arna. Hans insatser som rektor för Stockholms universitet och i olika stiftelser framhålls liksom hans 

litteraturhistoriska forskning, bland annat om Emanuel Swedenborgs verk. 

Under min ordförandetid talade jag med Inge på telefon under hösten 2017 då han valde ut dikten 

”Paradisets timma” för hemsidan. Inge ansåg att den dikten var en av de finaste dikterna av Heiden-

stam och nämnde att han tyckte mycket om att läsa dikten. Inges tidigare relationer till Heidenstamsäll-

skapet har beskrivits av vår hedersordförande Maria Waxegård på följande sätt i ett brev: 

”En av de trognaste i Heidenstamkretsen var Inge Jonsson. Han var något av en grå eminens; delaktig 

i många beslut och alltid på plats. Men ytterst diskret, rentav blygsam och alltid med ett vänligt ord i 

beredskap. Jag fick uppfattningen att han verkligen värdesatte mötena på Övralid. Som litteraturpro-

fessor och engagerad i det mesta. Säg den stiftelse han inte företrädde. Jag kan inte tänka mig utdel-

ningen av Övralidpriset utan hans långa gestalt och hans aldrig sinande engagemang, inte minst för 

Heidenstamsällskapet och dess ideella verksamhet och företrädare”.  

   ________  

Utöver att verka enligt stadgarna för att sprida kunskap om Heidenstams verk med mera har sällskap-

ets styrelse att hantera frågor som hör samman med den administrativa delen av föreningsverksam-

heten, en nog så omfattande verksamhet. Glädjande nog har styrelseledamoten som är vår skattmäs-

tare yrkeserfarenheter som ekonomichef i ett större företag. Förutsättningarna för styrelsens arbete 

är således goda för året 2020 då vi från och med i år även har utökad forskningskompetens bland 

ledamöterna. 

Styrelsen sammanträdde den 18 februari i medlemmarna Hans och Anette Ströms ateljé i Motala. Atel-

jén är välkomnande inredd och vi är verkligen tacksamma för att styrelsen har beretts tillfälle att sam-

manträda där ett par gånger för sina möten. På styrelsemötet avhandlades diverse frågor som framgår 

av protokollet som du finner på hemsidan under Aktualiteter, Styrelseprotokoll. 

 

Styrelsen diskuterade naturligtvis årets programverksamhet. Minst tre aktiviteter kommer att anord-

nas. Vi hoppas på en samverkan med föreståndaren på Övralid rörande ett majmöte på Övralid med 

programinslag som vi återkommer till. Sommarmötet och årsmötet den 6 juli är naturligtvis årets höjd-

punkt. Programmet under Övraliddagen följer senare under eftermiddagen. Höstmötet slutligen kom-

mer troligen att anordnas i samverkan med något annat litterärt sällskap. Övergripande planering har 

påbörjats för årets aktiviteter. Vi kan redan nu informera om att vår vice ordförande Karin Lohm har 

kommit överens med författaren och företagaren Thomas Gür att föreläsa på sommarmötet. Han har 

tidigare skrivit en mycket uppmärksammad artikel (många tusen läsare besökte hemsidan när artikeln 

lades ut) om dikten Sverige som ni kan läsa på hemsidan under Aktualiteter, Tankar & Utkast. Vi ser 

verkligen fram mot Thomas’ deltagande. Boka därför redan nu in sällskapets sommarmöte och årsmö-

tet den 6 juli 2020 kl. 1100 i Nykyrka församlingshem. 

 

Avslutar med att nämna ett par böcker på årets bokrea som innehåller en del intressant Heidenstami-

ana: ”Karl Warburg Den varsamme vägvisaren” av Monica Lauritzen och ”En biografi över Selma La-

gerlöf” av Anna-Karin Palm. 


