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Månadsbrev februari 2019  

Den 29 januari presenterade Martin Kylhammars sin bok ”Ett hemligt liv Verner von Heidenstam och 

Kate Bang” i Nedre Manilla på Djurgården i Stockholm. Vi är många som har väntat på den boken. 

 

I porträttgalleriet, framför tavlor på Strindberg, Fröding och Heidenstam, talade Kylhammar om 

boken, ”projektet” och bokskrivandet, som sysselsatt honom under timmar, dagar, veckor, månader, 

ja, år. Inbjudna litteraturvetare, bokrecensenter, journalister, landshövdingar, medlemmar i Heiden-

stamsällskapet, författare, m.fl. lyssnade andäktigt på en ypperlig presentation av Kylhammar. Sär-

skilt inledningsvis var presentationen stark, då han ödmjukt och enkelt lyfte fram sitt särskilt kända 

ansvar eftersom han i boken skrivit om döda människor som inte längre kan tala för sin sak.  

 

Eva Bonnier inledde presentationen med att uttrycka sin glädje över att vara förläggare av boken. 

Hon påminde om att tavlan på Heidenstam, som Hans Alienus, var den första tavlan som hängdes 

upp i Bonniers porträttgalleri och att Heidenstam inte sällan, och sannolikt även Kate Bang, gästat 

Nedre Manilla. Inramningen var därmed perfekt för en lyckad eftermiddag. 

 

Måste erkänna att jag ännu inte har läst hela boken utan enbart bläddrat och läst här och där. Men 

av innehållsförteckningen framgår att Kylhammar lockar med rubriker på kapitel och avsnitt som san-

nolikt många medlemmar i Heidenstamsällskapet med stort intresse kommer att läsa och läsa om. 

Kapitelrubriker som ”Övralid” och ”Vägen till Övralid” känns igen från Kate Bangs författarskap.  

 

Kylhammar nämnde att han ibland kände sig som en detektiv när han genomförde sina undersök-

ningar av det material som han fått till förfogande. Han förmedlade då till åhörarna den entusiasm 

han känt för uppgiften. Han nämnde också att ytterligare material, utöver det material som Kate 

Bangs släktingar inledningsvis ställt till förfogande, har varit tillgängligt i hans arbete. Närvarande 

danska släktingar till Kate Bang bör känna stor tillfredsställande över att hennes i Danmark förvarade 

brevsamling, foton m.m. tagits tillvara. 

 

Efter Kylhammars presentation träffade jag en av hans handledare från tiden ”för länge sedan” när 

Kylhammar skrev sin doktorsavhandling. Det blev ett tänkvärt utbyte av synpunkter kring Heiden-

stam varvid handledaren uttryckte en intressant iakttagelse: ” Boken vi hört om har inte kunnat skri-

vas lika bra av en litteraturprofessor. Kylhammar har en tvärvetenskaplig utbildning bakom sig”. Iakt-

tagelsen är värd att fundera över. 

 

Skall nu med spänning läsa ”Ett hemligt liv”. Alla 647 sidorna! Passar på att samtidigt läsa Dan Korns 

bok från oktober 2018 med titeln ”Ta Heidenstam på allvar”. Per I. Gedins båda böcker ”Ett liv” och 

”Varför får Heidenstam inte vara den han är? En filippik” bör nog också tas fram. Återkommer säkert 

till boken ”Ett hemligt liv” i något månadsbrev, kanske kring nya, sanna eller osanna, ”faktoider”. 

 

Avlutar månadsbrevet med att nämna att skattmästarens förändring i rutinerna för att betala med-

lemsavgiften fungerar riktigt bra. En tidigareläggning av betalningen av medlemsavgiften har varit 

motiverad under flera år eftersom vi numera har ett verksamhetsår som överensstämmer med ka-

lenderåret. En tidig inbetalning av er underlättar för skattmästaren och är avgjort bra för verksam-

heten i vårt sällskap. 
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