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i litteratur med motiveringen ”såsom ett 
erkännande av hans betydelse som målsmannen 
för ett nytt skede i vår vitterhet”.

Vid sidan av Heidenstams författarskap måste 
nämnas att han, av dem som stod honom nära, 
ansågs vara en ”ypperlig brevskrivare, liksom 
han var en ypperlig kåsör i det privata umgänget, 
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Under hela sitt liv tyckte Heidenstam mycket 
om Vättern. I inledningskapitlet i boken ”Heliga 
Birgittas pilgrimsfärd” skrev han: 

Även med förbundna ögon och utan vetskap om 
var jag befunne mig skulle jag genast kunna 
skilja Vätterns vågskvalp från andra sjöars. 
Vågorna träffa stranden ojämna och snabba 
och sjunka tillbaka utan rossling och suckan 
men med en hel yster liten melodi av kluckande 
eller sakta småsjungande ljud.
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Heidenstam: ”Född är jag i skuggan från den av 
Birgittasägner omsvävade kyrkan i Olshammar”. 
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ringsår” ingår hans kanske mest kända dikt:

Jag längtar hem sen åtta långa år.
I själva sömnen har jag längtan känt.
Jag längtar hem. Jag längtar var jag går
– men ej till människor! Jag längtar marken,
jag längtar stenarna där barn jag lekt.

Boken väckte stor uppmärksamhet och 
Heidenstams författarkarriär tog fart. Bland hans 
centrala verk kan nämnas 
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som tillhör vår litteraturs främsta, bl.a.

Vi människor

Vi, som mötas några korta stunder, 
barn av samma jord och samma under,
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Skulle kärlekslöst vi gå och kalla?
Samma ensamhet oss väntar alla,
samma sorgsna sus på gravens gräs.

Författaren som ung.

Paradisets timma

När människorna sova
vid sommarnattens sken
och tusen röster lova
sin fröjd från gren till gren,
då purpras lingonriset
av stilla skyars gull;
då hägrar paradiset
än över jordens mull.

Du äng, låt kalkar glimma
kring älvens lätta häl!
Du paradisets timma,
din dagg gjut i vår själ!
Än jublar fågelsången
kring gryningsljusa sund
så klar som första gången
i tidens första stund. Sköld från Övralid.


