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Den 19 oktober arrangerade Heidenstamsällskapet tillsammans med Intresseföreningen Gamla stan i 
Motala, sällskapets sista föreläsning under verksamhetsåret. Ett 40-tal personer kom till föreläsning-
en i Mat&Cafés lokaler där författaren, samhällsdebattören och folklivsforskaren Dan Korn berättade 
om sin bok ”Ta Heidenstam på allvar”. Över 100 medlemmar och andra gäster har därmed deltagit 
vid våra tre särskilda aktiviteter under 2019. Det är ett mycket positivt resultat. 

Heidenstamsällskapet bildades år 1974 och till dess första ordförande utsågs chefredaktören Sven 
Slotter vid Motala Tidning. Många av sällskapets medlemmar bor inom Motala kommun vilket till viss 
del kanske kan förklaras av att Övralid, som var Heidenstams sista bostad och är ett populärt turist-
mål, ligger inom kommunen. Det är därför glädjande när så många Motalabor kommer till våra före-
läsningar. Det är också så positivt med tillresande från bl.a. från Askersund och Vadstena. 

Före föreläsningen berättade 93-årige Motalabon Inghar Ahl om Heidenstams begravning på Övralid. 
Ahl är en av få som har personliga minnen från begravningen då bl.a. uniformerade tyskar lade ner 
en krans med nazistsymbolen vid graven, en fråga som Korn också återkom till i sin föreläsning. 

Korn tog inledningsvis upp några frågor som säkert kommer att diskuteras vidare. I motsats

Både förläggaren Per Gedin och professorn Martin Kylhammar har i böckerna ”Ett liv” 2007, respekti-
ve ”Pojken på vinden” 2010, argumenterat mot att Heidenstam stödde nazismen. Utifrån vad Gedin 
och Kylhamar framfört gick Korn vidare och diskuterade vad Heidenstam själv har framfört i böcker 
och brev.  

 till flera 
kända forskare och författare anser Korn att Heidenstam, utöver att vara en av våra stora svenska 
författare, var både beläst och språkkunnig. Heidenstam bedrev djupa studier inför arbetet med sina 
böcker och han förstod och kunde tala både tyska och engelska och han skrev dikt på franska, bl.a. i 
boken Karolinerna. Just frågan om Heidenstams beläsenhet förtjänar att uppmärksammas mer. 

Korn skriver i sin egen bok att Heidenstam hade ”en svaghet: för det ungdomliga, vackra och soliga, 
det entusiastiska och välordnade. Men oräkneliga gånger har han ju också skrivit texter där han ge-
nomskådar detta som yta”, det sistnämnda bl.a. påpekat av Kate Bang. Korn anser att det som gjorde 
att ”Heidenstam föll för nazismens locktoner berodde huvudsakligen på hans mycket starka rädsla 
för kommunismen, men också på hans ogenomtänkta syn på nationalismen”. 

Även om Heidenstam ”vid få tillfällen kunde slänga ur sig antisemitism” var Heidenstam ingen rasist, 
som Hitler och nazisterna var, konstaterade Korn i slutet av föreläsningen. 

Korn är en intressant författare och föreläsare. Boken om Heidenstam är hans tunnaste bok vad av-
ser antal sidor. Korn borde ha tagit mer tid på sig i sin forskning om Heidenstam. Då hade han i boken 
ytterligare kunnat utveckla sina tankar och analyser kring vad Heidenstam verkligen skrivit och sagt 
vid olika tillfällen rörande nationalism. Inte för att Korn inte tar Heidenstam på allvar utan för att 
Heidenstam helt enkelt förtjänar det. 

Januaribrevet till medlemmarna läggs in på hemsidan före jul. I det brevet kommer några kortare 
återblickar att göras men främst kommer vårt sällskaps fortsatta utveckling under nästa år att tas 
upp. Föreningsfrågorna har funnit sin form och nu bör vi än mer kunna föra fram de frågor som så 
tydligt anges i våra stadgar, att sprida kunskap om Heidenstams verk och person. 

Styrelseprotokoll 2019-11-19 kan läsas under fliken Aktualiteter 08 Styrelseprotokoll. (Klicka här) 

https://blogg.vernervonheidenstam.se/wp-content/uploads/Justerat_Styrelseprotokoll_20191119.pdf�

