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Vi Heidenstamvänner lever just nu i överraskande ”heta” tider! 

Sedan förra hösten har inte mindre än tre forskningsbaserade 

böcker om Heidenstam kommit ut; i oktober 2018 Dan Korns Ta 

Heidenstam på allvar och min egen Läkarordinationer för Verner 

von Heidenstam 1886–1940, och i februari i år Martin 

Kylhammars praktverk Ett hemligt liv: Verner von Heidenstam 

och Kate Bang. Alla tre är böcker som, var och en på sitt sätt, 

exponerar mindre kända, ja rentav okända sidor av Heidenstam 

och hans liv, eller omprövar sådana som vi redan tror oss känna 

väl.  

 

Två av dessa böcker har under innevarande år presenterats för 

Heidenstamsällskapets medlemmar av författarna själva; Ett 

hemligt liv i en öppen föreläsning på Övralid arrangerad av 

Stiftelsen Övralid den 9 juni, och Läkarordinationer vid 

sällskapets sommarmöte den 6 juli. Nu har sällskapet glädjen att 

inbjuda författaren, samhällsdebattören och folklivsforskaren 

Dan Korn att presentera sin bok Ta Heidenstam på allvar, i en 

föreläsning i Motala den 19 november. Fullständigt program 

finns på Heidenstamsällskapets hemsida. Fri entré. Välkomna! 

 

Dan Korn tar upp ett lika kontroversiellt som till synes outslitligt 

tema – Heidenstam och nazismen. Idén till boken väcktes under 

sommaren 2017, i och med den debatt som följde på Jimmie 

Åkessons tal i Almedalen. Han avslutade nämligen sitt tal med att 

recitera Heidenstams kanske mest välkända dikt 

”Medborgarsång”. Den gamla käpphästen om Heidenstams 

nazism togs naturligtvis åter i bruk, och Dan Korn sällade sig till 

dem som anser att Heidenstam faktiskt ”föll för nazismens 

locktoner”. Att det var så, vill Korn nu övertyga oss alla om, utan 

att för den skull ta avstånd från Heidenstam. Tvärt om. ”Han har 

nämligen trots detta mycket att erbjuda”, skriver Korn, ”inte 

minst för förståelsen av hur tänkande och intellektuella 

människor kunde falla för locktonerna från Berlin”. 

 

Det blir spännande och säkert engagerande att få lyssna till Dan 

Korns argument under föreläsningen i Motala, och naturligtvis 

http://www.vernervonheidenstam.se/?s=program_01


blir det tillfälle att ställa frågor till honom. Personligen tycker jag 

att han saknar täckning för sin uppfattning om Heidenstams 

nazism. Är ni intresserade av varför jag tycker så, hänvisar jag till 

mina kritiska reflektioner över Korns resonemang i en ny artikel 

på Heidenstamsällskapets hemsida: [Heidenstam och nazismen – 

ännu en gång]. /gör rubriken inom hakparentesen till en länk till 

artikeln/ 

 

Hur som helst så välkomnar jag Dan Korns bok och ser med 

spänning fram mot hans föreläsning. Heidenstamsällskapet har 

ju som bekant till syfte ”att sprida kunskap om Verner von 

Heidenstams författarskap, levandegöra hans livsverk och 

inspirera till forskning om människan och författaren 

Heidenstam”. Det är ett uppfordrande syfte, som vi inte kan leva 

upp till om vi inte tar till oss, ger utrymme för, ja faktiskt 

uppmuntrar till seriösa försök att granska även laddade sidor av 

människan Heidenstam; förbisedda sidor, kanske till och med 

förtigna sidor, som Dan Korn nu tycker sig ha sett.  

 

För att betona med vilken vikt den nuvarande styrelsen för 

Heidenstamsällskapet ser på forskningskomponenten i 

syftesformuleringen, har jag som ny styrelseledamot fått den 

hedrande uppgiften att särskilt koncentrera mig på just den i mitt 

styrelseuppdrag. Jag vädjar därför till er alla att hjälpa och stödja 

mig i min uppgift, antingen med tips om och hänvisningar till 

pågående forskning, eller med önskemål och synpunkter på 

sällskapets engagemang i forskningsfrågor i bred mening. Och 

naturligtvis, med egna bidrag eller idéer, även sådana som 

tillkommit eller planeras enskilt ”på kammaren”. Jag och några 

med mig bidrar gärna med stöd, råd, synpunkter och 

rekommendationer i sådana initiativ, och kanske kan vi också 

hänvisa till relevanta källor och arkiv som finns tillgängliga men 

som inte alla för den skull känner till eller har tänkt på.  

 

Bästa hälsningar! 

Erik Wennström, styrelseledamot i Heidenstamsällskapet 

Borgmästaregatan 4, 73132 Köping 

e-post: erik.wennstrom[snabel-a]telia[punkt]com  


