
2 januari 2023  

MÅNADSBREV TILL HEIDENSTAMSÄLLSKAPET 

 

Kära medlemmar, god fortsättning och varmt välkomna till Heidenstamsällskapets verksamhetsår 

2023. Gissar på att samtliga i sällskapet som var uppe vid tolvslaget njöt av Radiokörens ljuva 

stämmor när de sjöng Sverige. Vid presentationen nämndes endast Stenhammar (vilket tyvärr så 

varit under många år), dock har flertalet medlemmar och icke medlemmar genom åren påtalat detta 

i skriftlig form till SR, svar från SR den andra 
i
januari: ”Wilhelm Stenhammar tonsatte dikten 

Sverige. Vi beklagar misstaget och tar anmärkningen vidare till berörd redaktion”. Vi får hoppas att 

vid nästa sändning att textförfattaren nämns. Passar på att bjuda på lite historik om mästerverket: 

På 1890-talet bildades en kommitté för att utlysa en pristävling om en svensk nationalsång. I september 1899 

publicerades i Dagens Nyheter tre texter av Verner von Heidenstam, Harald Jacobson och Frans Hedberg. Avsikten var 

att förmå svenska tonsättare att komponera musik till dessa. Över hundra bidrag anlände. Tre var av Alice Tegnér och 

två av Ivar Hallström. Vid en konsert i april 1901 i Musikaliska Akademiens stora sal framfördes tio av bidragen. Göta 

gardes musikkår spelade och 150 sångare sjöng.Wilhelm Peterson-Berger recenserade konserten i Dagens Nyheter med 

orden: ”Dessa nya nationalsånger torde kunna sammanfattas under den belåtna rubriken: ’Vad vi sluppit sjunga…’”. 

Tävlingen gav dock upphov till ett verk som levt kvar, Stenhammars och Heidenstams Sverige. Stenhammar skrev musik 

till hela Heidenstams diktcykel Ett folk under åren 1904 och 1905 och den uruppfördes den 5 december 1905 på 

Kungliga Operan. Framförandet var en succé. 

Aktiviteter 2023                                                                                                   

Heidenstamsällskapet kommer att ha ett fullspäckat program med ett flertal spännande och 

intressanta aktiviteter under 2023. Utöver tidigare meddelade aktiviteter kommer vi även att starta 

upp en bokcirkel men också så planerar vi en resa till Svenska Akademin i höst. Vi kommer att 

slutgiltigt bestämma datum för våren vid nästa styrelsemöte den 5 februari som vi kommer att 

anordna i Nykyrka. Slutgiltigt program kommer att presenteras i februaris månadsbrev, hemsidan 

och på Facebookgruppen i början av februari. 

Ny vice ordförande                                                                                             

Heidenstamsällskapet kan med glädje meddela att styrelseledamoten Lars Åkerström tillträtt som 

vice ordförande i Heidenstamsällskapet, med start från detta år. 

Med bästa hälsningar 

 

/ Martin af Robson, ordförande 
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