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Heidenstamsällskapet har till syfte att sprida kunskap om Verner von Heidenstams författar-

skap, att levandegöra hans livsverk och att informera om aktuell Heidenstamforskning.  

 

Under en relativt kort tidsperiod har flera böcker om Heidenstam kommit ut bl.a. den verk-

ligt vackra boken ”Läkarordinationer för Verner von Heidenstam 1886-1940” av Erik Wenn-

ström och den medialt mycket uppmärksammade boken ”Ett hemligt liv” av Martin Kylham-

mar. Det är lätt att glädjas över utgivningen av böcker som dessa vilka naturligtvis bör ingå i 

en mer komplett boksamling med Heidenstamlitteratur. 

 

Enligt Antikvariatföreningen är en boksamlare en person som samlar böcker och därvid prio-

riterar bokens ”1) innehåll och betydelse 2) form och utseende 3) sällsynthet och 4) skick. 

Boksamlaren utgår alltså normalt från bokens innehåll men värderar också bokens origi-

nalitet, yttre skick, typografiska utstyrsel, tidstypiska dekor m.m.”  

 

Böcker av Heidenstam finns i ett ökat utbud på antikvariaten. Priserna har också ökat. Vissa 

förstaupplagor av Heidenstam är svåra att få tag på, åtminstone i gott skick, även om en del 

av de små upplagorna då och då blivit tillgängliga. Det gäller att bläddra försiktigt i dessa 

dyrgripar. Ett bättre alternativ är att vid läsning använda sig av något av de utgivna samlade 

verken t.ex. ”Samlade skrifter av Verner von Heidenstam” fjärde upplagan från 1919, som för 

några år sedan på ett antikvariat i Göteborg kunde köpas för 250 kr i åtta halvfranska band, 

alla i ett utomordentligt skick. Den kompletta samlingen med kommentarer, ”Verner von 

Heidenstams samlade verk”, utgivna av Kate Bang och Fredrik Böök 1944 i 11 band, kostade 

för 10 år sedan på ett klassiskt landsortsantikvariat 500 kr. Sök! Påminner här åter om Litte-

raturbanken där det är möjligt att finna poesi och prosa av Heidenstam. 

 

I boken ”Litterärt och bibliofilt Om böcker och boksamlande” utgiven 1989 av en av Sveriges 

mer framträdande boksamlare och Strindbergskännare, Anders Ollfors (1938-2017), finns ett 

kapitel med rubriken ”Några bibliografiska och bibliofila anteckningar till Verner von Hei-

denstams verk”. Om ni finner boken – läs den och begrunda Ollfors´ initierade och positiva 

uppfattning som boksamlare om Heidenstams olika verk. Ollfors avslutar kapitlet med föl-

jande: ”Efter Nya dikter, tystnade i stort Heidenstams stämma. Det är att hoppas att 

svenska folket åter får upp ögonen för hans poesi och prosa. Svenska akademien belönade 

honom med Nobelpriset ”såsom ett erkännande av hans betydelse som målsmannen för ett 

nytt skede i vår vitterhet”. Förvisso är Verner von Heidenstams författarskap värt en re-

nässans”. Det ökade utbudet under de senaste åren av böcker om Heidenstams person tyder 

avgjort på en renässans även för hans verk.  

 

Avslutar månadsbrevet med att påminna om Heidenstamsällskapets sommarmöte och års-

möte den 6 juli, inbjudan och kallelse har skickats till medlemmarna eller finns på hemsidan. 

Glöm inte rutinerna om ni vill delta i lunchen efter mötena. 

 

Varmt välkomna till Nykyrka församlingshem för dessa möten och, under eftermiddagen, till 

ceremonin vid utdelningen av Övralidpriset på Övralid! 

 

Håkan Jaldung  

Ordförande i Heidenstamsällskapet 


