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som alltför sällan beläggs med fakta. För unga dok-
torander borde Juhl Rasmussens bok vara obligato-
risk läsning, för även om det ofta saknas författar-
arkiv som det han studerar, så finns det idag oöver-
träffade mängder arkivstoff på nätet, inte minst di-
gitaliserade tidnings- och tidskriftsarkiv, etc. etc. 
Juhl Rasmussens bok insisterar på att vi ska läsa 
författarnas verk, belägga våra teser och hypoteser 
i det material och de arkiv som finns att tillgå, och 
samtidigt låta den teori som används växa fram ur 
materialet självt. På så sätt blir hans bok förutom 
en revitalisering av seebergforskning, också en upp-
maning, för att tala med nyss avlidne Sven Lind-
qvist, att ”gräv där du står!”

Per Bäckström

Martin Kylhammar, Ett hemligt liv. Verner von 
Heidenstam och Kate Bang. Albert Bonniers för-
lag. Stockholm 2019.

Med viss förförståelse om Ett hemligt liv. Verner 
von Heidenstam och Kate Bang, vilken recenserats 
och diskuterats ovanligt intensivt i dagspressen, re-
flekterade jag inför läsningen över namnens ord-
ning i biografins titel. Enligt min förväntan skulle 
den handla mer om Kate Bang, Verner von Hei-
denstams enligt dess författare Martin Kylhammar 
största och sista kärlek, än om diktaren själv och 
därmed ställas främst. Efter läsningen vidhåller jag 
min förförståelse. Biografin sträcker sig nämligen 
långt utöver det att Heidenstam, i biografin kallad 
H, gått ur tiden. År 1976, då Kate Bang gjorde det-
samma, hade hon sedan många år fortsatt att styra 
och ställa på Övralid. ”Vägen dit ett kärleksäventyr, 
tiden där en dröm och vägen därifrån en vunnen 
kamp.” (625) Med dessa tre fraser sammanfattar 
Kylhammar kärnfullt biografins kronologi. Sista 
tredjedelen av de närmare 650 sidorna handlar om 
de nästan fyrtio årens kamp om diktarens eftermäle 
och äreminne representerat av parets gemensamma 
hem vid norra Vätterns strand. Heidenstam ligger 
begravd på gården – bredvid sin första hustru. Pla-
ceringen är ett resultat av försöket att återförena 
skalden med hans första kärlek för att utplåna spå-
ren av hans sista. Kate Bang finns inte där, men kvar 
finns de källor som berättar om henne. Till syvende 
och sidst är det dem som har huvudrollen i biogra-
fin. Och de tidigare kända har utökats med nya. ”Vi 
vet nu vad vi inte visste förut” (450) är en av cen-
trala fraser i biografin bredvid sådana som ”Detta 
vet vi ju nu inte är sant.” (444) och ”Nästan ing-

enting är vad det verkar vara.” (555) Dessa konsta-
teranden sammanfattar väl biografins upptagenhet 
med sken och verklighet.

Varför kommer biografin om paret nu – nästan 
åttio år efter diktarens frånfälle – kan man fråga 
sig. Förklaringen ligger i att Martin Kylhammar, 
professor i litteraturvetenskap vid Linköpings uni-
versitet och medlem i Stiftelsen Övralid, för när-
mare ett decennium sedan genom Kate Bangs barn-
barn fick tillgång till ett stort privatarkiv som ta-
git tid att genomsöka. Arkivet undangömt på en 
vind i en stor trälåda innehöll anmoderns dagbok, 
en så kallad tankedagbok, hundratals brev och en 
mängd estetiskt tilltalande foton, vilka bidrar till 
att ge biografin en vacker inramning. Bilderna är 
för övrigt också intressanta tidsdokument. Kate 
Bang framträder som en duktig och kreativ foto-
graf. Med källorna som utgångspunkt och språng-
bräda har Kylhammar också genomsökt svenska 
och danska offentliga arkiv och intervjuat famil-
jemedlemmar och släktingar till Kate Bang. Hans 
involvering i Heidenstamkretsar genom stiftelsen 
har placerat honom i en position i vilken han, lik-
som tidigare stiftelseledamöter, har inflytande över 
eftermälet, vilket fyllts av mytbildningar och efter-
handskonstruktioner. Det har handlat om vilken 
bild av diktaren som skulle presenteras för efter-
världen. I denna biografi följer ännu en. Kylham-
mar beskriver den som ”ny och modern” (633) i sin 
genre. Jag finner den relativt traditionell, vilket inte 
hindrar att den ger spännande läsning om intres-
santa människor i en förgången tid. Dock dröjer 
den sig inte kvar i känslan av förflutenhet genom 
att exempelvis gammalstavning och äldre plural-
former i breven tagits bort. Kylhammar eftersträ-
var inte att skapa Verfremdungs-effekter utan när-
het. Och han lyckas. De agerande personerna trä-
der fram som högst levande.

Kylhammar, som presenteras i boken som en av 
de främsta Heidenstamforskarna i Sverige, synes 
högst passande för uppgiften. Som litteraturvetare 
delar han redan i sin avhandling från 1985 sitt in-
tresse mellan Strindberg och Heidenstam, och i es-
säboken Den tidlöse modernisten (2004) ägnar han 
en essä åt Heidenstam och politiken. Som histori-
ker med särskilt intresse för källkritik har Kylham-
mar därutöver gått till storms emot så kallade fak-
toider, det vill säga ”något som liknar ett faktum” 
eller med biografins ord ”för sant hållna felaktighe-
ter, som traderas genom generationer” (339). Trots 
brevens och dagbokens ”påtagliga autenticitet och 
trovärdighet” (28) tillåter han inte att sätta käll-
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kritiken ur spel. I sistnämnda essäbok, som han 
också refererar till i biografin, angriper han falsa-
rier och försanthållna felaktigheter och presenterar 
en självbiografisk metodlära. Till den hör insikten 
om att efterlevande läser historien baklänges, var-
för han utlovar att värdera och bedöma de medver-
kandes handlingar och bevekelsegrunder i stället 
för att göra domslut. Dock gör han faktiskt så vid 
skilda tillfällen såsom exempelvis då han, efter att 
ha ”neutralt” (435) presenterat olika versioner, slår 
fast att den första berättelsen om skilsmässobrevet 
är felaktig: ”Version 1 har fel.” (443) En metod som 
Kylhammar tillämpar genomgående är att ställa 
de tidigare kända källorna i dialog med de nyligen 
funna. Kate Bangs dagbok, en källa producerad i re-
altid, ställer dem i nya sammanhang och skapar nya 
historier som förklarar och korrigerar de tidigare. 
Biografins övergripande syfte är ”att falsifiera fak-
toiderna och skriva en sannare, mer rimlig historia” 
(30), inte minst gäller det Heidenstams förmenta 
associationer med nazismen och påståendena om 
hans åderförkalkning eller senilitet, eller med vår 
tids terminologi demens. Kylhammar strävar efter 
att befria diktaren från de förförståelser som rå-
der kring honom och hans verk. Redan tidigare 
har han avskrivit nazistbeskyllningarna genom att 
visa på källornas bristfälliga tillförlitlighet. Denna 
gång presenterar han material som slutgiltigt ska 
motbevisa att Heidenstam hade nazistiska böjel-
ser och därutöver föreställningen att han skulle ha 
blivit dement. Därutöver vill Kylhammar förändra 
bilden av Heidenstam som högfärdig och stel eller 
åtminstone tråkig, en bild som han menar Fredrik 
Böök förmedlat i sin och Kate Bangs biografi från 
fyrtiotalet, genom att framhålla såväl diktarens hu-
mor som hans spjuveraktiga blick.

Biografier om författare har ofta till ärende att 
skriva om litteraturhistorien. I högre grad handlar 
denna om att skriva in Kate Bang i den. Heiden-
stam har redan sin givna plats, även om intresset 
under senare decennier varit större bland forskare 
och biografer än hos läsare. Till trots mot detta har 
uppenbarligen inte samma öde drabbat författaren 
som person eller persona, det vill säga hans roll eller 
karaktär i offentligheten. Per Gedins biografi från 
2006 och Per Rydéns från samma år vittnar om 
detta och därutöver en rad litteraturvetenskapliga 
avhandlingar från tjugohundratalet, bland andra 
Andreas Nybloms Ryktbarhetens ansikte (2008), 
Styrbjörn Järnegards ”En konstnärs rätta namn det 
är hans verk” (2009) och Peter Hennings Minne, 
jag, 1800 (2015), vilken delvis omfattar Heidenstam. 

För övrigt refererar biografin ytterst sparsmakat 
till forskningen. Endast Nyblom omnämns bland 
avhandlingsförfattarna, och senare vetenskapliga 
studier såsom Cristine Sarrimos Heidenstams ha-
rem (2008) förbigås med tystnad. Heidenstam är 
allt annat än glömd av forskarna om än hans lit-
terära verk har utdömts som passé. Vid tiden för 
biografins startpunkt, tiden för utgivningen av sin 
sista samling Nya dikter 1915 och mötet med Kate 
Bang, var däremot Heidenstam en nationell ikon 
i egenskap av nationalskald, om än inte längre nå-
gon skapande författare. Han belönades med No-
belpriset följande år, men utkom aldrig med någon 
ytterligare samling.

I enlighet med celebritetskulturens koder skulle 
Heidenstam kunna beskrivas som Sveriges störste 
celebritet i sin tid. Hur han såg ut och vem han 
gifte sig eller umgicks med väckte stor uppmärk-
samhet. Enligt den tidigare etablerade bilden sökte 
han bekräftelse i rampljuset och har beskrivits som 
en framstående PR-konsult långt innan begreppet 
fanns till. Biografin ger en helt annan bild. Enligt 
den avskydde Heidenstam uppmärksamhet och 
kände sig fångad i Stockholms kulturella kotte-
rier. Berättelserna i biografin om hans kurragöm-
malekar för att undslippa sammanträffanden med 
Stockholmsvännerna är legio. I Författaren som 
kändis (2011) understryker Torbjörn Forslid och 
Anders Ohlsson att celebriteter ständigt måste för-
handla sin position mellan det offentliga och det 
privata. Detta gällde i högsta grad för Heidenstam. 
Symptomatisk är den uppdelning mellan privat och 
offentligt som utmärkte parets liv: Det är kulis-
serna bakom scenen som utgör bokens fokus, och 
vardagslivet och deras tills nyligen hemliga liv som 
intresserar. Det är sällan berättelsen om det privata 
ges sådan omsorg, vilket i detta fall vederlägger fö-
reställningar om att manliga skribenter skulle ägna 
sig åt det offentliga livet och kvinnliga åt det pri-
vata. Inte heller det personliga engagemanget går 
att ta miste på; till och med tillstår Kylhammar att 
han själv ”länge varit svag för Kate Bang” (13). Men 
utom privatlivet speglar också parets tid tillsam-
mans den stora världen med världskrig och kriser. 
De möttes i krigstid och reste ut i Europa just när 
gränserna öppnats efter krigsslutet. Trots sin soci-
alt uppsatta ställning drabbades de båda av tuber-
kulos och senare av andra sjukdomar. Heidenstams 
allt mer tilltagande öronsus och yrsel var visserligen 
inte livshotande, men nog så besvärande, och sjuk-
dom fördunklade parets sista tid tillsammans. Ål-
dersskillnaden skavde allt mer, och högst rimlig är 
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Kylhammars reflektion att det är större skillnad i 
ålder mellan 39 och 72 än mellan 24 och 57.

Mer än något annat utmärker hemlighetsmake-
riet och kurragömmalekarna deras förhållande. Or-
det hemlig står fram som ett ledmotiv, inte sällan 
markerat med kursiv. Kate Bang verkade i det för-
dolda, klargör Kylhammar redan i förordet, och i 
inledningen talar han om ”allt hemligt” (13) i trä-
lådan. Kate Bang var i sig en hemlighet och en allt 
annat än celeber person i kulturkretsarna och synes 
ha skytt offentlighetens ljus. Utanför den privata 
sfären figurerade hon som Heidenstams sekrete-
rare eller hans kamrer och revisor. Inte ens då hon 
faktiskt flyttade in på Övralid ett tiotal år efter de-
ras första bekantskap gjorde de sin relation officiell 
och offentlig. Givetvis handlar hemlighetsmakeriet 
om förmenta moraluppfattningar i en svunnen tid. 
Biografin skisserar en skiljelinje mellan Danmark 
och Sverige i fråga om sedlighetskoder, men an-
tyder samtidigt att det i högre grad handlade om 
skillnader i fråga om klass. Även om Kate Bang till-
hörde en ytterst förmögen och bildad dansk familj 
med högt kulturellt kapital räknades den till bor-
gerligheten. Verner von Heidenstam var adlig, och 
den överklass han tillhörde har alltid givits vidare 
förhandlingsutrymmen. Förutom parets kärleks-
historia berättar boken om rikemansliv i mellan-
krigstiden, vilket inkluderade resor till och vistelser 
i Schweiz, Frankrike och Italien. I synnerhet Rivie-
ran förknippas vid tiden med överklassliv och aris-
tokratiska vagabonder eller flyktingar. Bilden fram-
står inte enbart som ljus. Resorna fungerade också 
som ett medel för att förjaga depressioner och som 
en terapi mot de senare kriserna i deras förhållande.

Det kan förefalla paradoxalt att Heidenstam som 
ett slags aristokratisk fritänkare höll på konvenan-
sens regler och konventioner i fråga om sitt kärleks-
liv. Biografin förklarar att det främst var hennes vilja 
att hålla relationen hemlig. Kate Bang var fortfa-
rande gift under inledningen till deras förhållande, 
och respekten eller snarare rädslan för fadern höll 
henne tillbaka. Sorgligt närmast är att Heidenstam, 
av hennes två barn kallad ”bedstefar”, inbjöds till 
hennes danska familj först vid tiden för faderns död 
och parets brytning. Deras tvåsamhetsliv framstår å 
andra sidan som idealt för en närmast skygg man och 
en kvinna skräckslagen för skvaller och förtal. För-
siktigheten och eftergifterna till trots fick Kate Bang 
utstå förtalskampanjer, om än främst efter Heiden-
stams död. Såtillvida blir inte endast han upprättad 
i denna berättelse utan också hon – åtminstone i av-
seende på samlevnadens förmenta moral eller omo-

ral. I biografin understryks hennes sökande efter in-
tellektuell stimulans i en prisad författares närhet. 
Hon hyste en önskan att vara diktarens musa, men så 
blev det aldrig, såvida inte en rad humoristiska eller 
fyndiga tillfällesverser och en mängd poetiska brev 
räknas till diktarens konstnärliga eftermäle. Även 
om Kylhammar upphöjer breven bland det främsta 
i det sena författarskapet, såg de aldrig offentlighe-
tens ljus och många brändes. Musan före faller ändå 
ha varit medveten om sin rolls begränsningar och 
tillstår att den älskades ”egentliga skaparkraft” re-
dan ändats då de träffades. I stället för att skriva om 
livsglädjen levde de den, kommenterar Kylhammar 
och tillägger att skalden adlade ”skriv oförmågan till 
njutning” (148). Gott nog kan tyckas.

I efterhand utgav Kate Bang minnesböckerna 
Vägen till Övralid respektive Övralid, vilka enligt 
Kylhammar varken är sanningsenliga eller tillför-
litliga. Han är tvärtom långt ifrån övertygad om 
hennes trovärdighet som återberättare, i synnerhet 
från det att paret gått skilda vägar. Vid något till-
fälle korrigerar han henne – ”Kate tar dock fel på 
årtal” (129) –, beslår henne med felaktigheter och 
anklagar henne för att hon ”låter generationer lä-
sare leva i illusionen” som består i att de lever lyck-
liga tillsammans under trettiotalet. Redan vid de-
cennieskiftet hade förhållandes peripeti uppnåtts, 
och Kylhammar klargör att ”med facit i hand vet jag 
att deras samliv aldrig mer blir detsamma” (287). 
Hundra sidor längre fram är han mer kategorisk 
vad gäller hennes roll som sanningsvittne: ”Men 
det hon skriver är inte sant.” (387) Hennes note-
ringar är skrivna i efterhand ”för att lägga till rätta” 
(429), avgör han. Än senare uttalar han: ”Kanske 
vågar jag skriva att hon för första gången medvetet 
ljuger.” (455) I centrum står Övralid som hon läm-
nade eller kastades ut ifrån, beroende på vilken ver-
sion av berättelse man hyser sin tillit till. Drastiskt 
skulle kunna påstås att huset fungerade som ett ge-
mensamt barn, ett skilsmässobarn, vars öde föräld-
rarna slogs om. Biografin har således tre huvudper-
soner: Kate Bang, Verner von Heidenstam och ett 
hus. Att huset före, under tiden och efter utgör den 
kronologiska ramen för berättandet bekräftar detta 
förhållande. Kylhammar sammanfattar Heiden-
stams vision om huset som bland annat italiensk 
villa och svensk herrgård. Beskrivningen antyder 
att det utöver ett hus var ”ett mentalt universum, 
ett kulturarv”, men att det också blev till ”en strids-
fråga” (20). De båda som gemensamt uppförde hu-
set älskade det. Flera gånger antyds att Kate Bang 
älskade hemmet mer än mannen.
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Biografin vittnar i sin helhet om ett mycket nog-
grant vetenskapligt arbete med ytterst noggrant 
redovisade belägg. Som forskare kan man givetvis 
inte invända emot så minutiöst utförda källhänvis-
ningar och exemplifieringar, men i vissa fall före-
faller detaljrikedomen närmast som en överdriven 
rädsla över att förbise eller försumma en enda en-
skild pusselbit. Dokumentationen synes vara när-
mast total, vilket leder till att berättelsen i vissa pas-
sager löper risk att drunkna i enskilda fakta som då 
Kate Bangs radhus byggnadshistoria och dess se-
nare försäljning redovisas ingående. Underlättande 
för värderingen av de ekonomiska förehavandena 
är att omnämnda penningtransaktioner omräknas 
utifrån kronkursen 2017, vilket dock givetvis löper 
risk att åldras långt innan boken gjort det. För-
utom ekonomiska redogörelser redovisas även po-
lisprotokoll, skilsmässoavtal, lagfarter, testamenten 
och till och med röntgenbilder och läkardiagnoser. 
Verbet redovisa ska uppfattas i sin bokstavliga bety-
delse. Och visst talar handfasta fakta och statistik! 
Exempelvis räknar Kylhammar antal dagar paret 
lever med respektive utan varandra under deras tid 
tillsammans och kan därmed följa deras relations 
uppgång och fall i att ”tvåsamhetstiden sjunker” 
(288). I kursiv tillstår han att biografin ”är en be-
rättelse fjättrad av fakta” (29). Mer positivt kunde 
den beskrivas som buren eller än bättre uppburen 
av fakta. Mot denna bakgrund är det anmärknings-
värt att den inte har någon litteraturlista. Så försäk-
rar Kylhammar exempelvis att Andreas Nybloms 
studier om pressens Heidenstambild är ”fina” (30), 
men anger inte ens hans avhandlings titel. Möjligt-
vis är detta att betrakta som ett symptom på denna 
biografis grund i primärkällor. ”I den här studien är 
den otryckta, tidigare inte kända litteraturen den 
helt centrala och överskuggande.” (635) Kylham-
mars sammanfattande ord under rubriken ”Vitt-
nen och vittnesmål” förklarar möjligtvis hans nå-
got ogenerösa förhållande till sekundärkällorna.

Å andra sidan är biografin givetvis något långt 
ifrån ett enskilt faktaframläggande. Framställ-
ningen är dramatiskt berättande med såväl kon-
trafaktiska framhållanden så som ”om de hade ve-
tat” som framåtblickar: ”De anar inte vad som skall 
hända denna storfamilj tjugo år senare.” (61) eller 
”Det här är ett avtal som får stora konsekvenser.” 
(116) Sådan formuleringar återkommer i den an-
nars strikt kronologiskt ordnade berättelsen. Inte 
heller läsaren anar vad som komma skall, eftersom 
berättelsens källor är nya och biografin handlar 
”om det som inte tidigare varit känt” (31). Knap-

past ny, men kanske mest ödesdiger är kommenta-
ren att paret inte skrivit något testamente: ”Också 
det är äventyrligt.” (157) Med denna lakoniska fras 
avslutar Kylhammar första delen. Berättelsen om 
testamentet utgör bokens sista del av tre. Likale-
des är framställningen dramatiserad utifrån an-
givandet av ”första” och ”sista” gången. Mot slu-
tet är det knappast överraskande många ”sista” så-
som sista omnämnandet i dagboken, sista resan och 
sista mötet. Kylhammar ökar dramatiken genom 
att beskriva händelserna som en tragedi med rub-
riker som ”Tragedins viktiga förspel” och slutligen 
”Tragedin på Övralid”, vilket också de involverade 
i dramat gör. Mindre dramatiskt skulle man kunna 
betrakta händelseutvecklingen som ett livets upp- 
och nedgång med åldrandet som en ofrånkomlig 
realitet. En tragedi kan betraktas som ”något som 
saknar skurkar utan i stället äger något av ödets dra-
matik”, konstaterar Kylhammar, men hävdar samti-
digt att Kate Bang med understöd omvandlar tra-
gedin på Övralid ”till ett manipulativt lurendrejeri” 
(579 f.). Detta domslut fäller han trots att han tidi-
gare betonat att han inte vill dela ut skuldansvar: 
”Det förefaller mig både omöjligt och orättvist att 
ge någon eller några skulden till tragedin på Övra-
lid.” (459) Det handlar om makten över eftermä-
let – ytterst förenklat om huruvida Övralid ska om-
fatta minnet av Kate Bang eller inte. Hon har sina 
förespråkare, inte minst ”Böökfalangen”, och sina 
belackare, representerade av Heidenstams vän och 
beundrare, husföreståndare och arbetsledare Otto 
Frödin, av Kate Bang utpekad som Judas (478). 
Denne förknippas gång efter annan med verben 
styra och ställa.

Redan citerade passager visar rimligtvis att språ-
ket är ledigt och berättandet fyllt av bilder: Det ny-
funna materialet är en skatt och därmed blir forsk-
ningsprocessen till en skattjakt. Heidenstam ”mö-
ter oss inte i profil” (15), vilket han gjorde i den lo-
gotyp som företrädde hans varumärke, och Kate 
Bang får ”en ny ram kring sitt porträtt” (68). Mest 
tillspetsad är kanske den bild som sammanfattar 
Heidenstams sista år, vilka Kate Bang beskrivit 
som ett långt lidande, men som dementeras: ”Fär-
den mot döden går inte käpprakt” (524). Närmast 
personlig tillstår Kylhammar ”att det känns skönt 
att kunna vederlägga Kates skräckversion av H:s 
sista år i livet” (525). Rubriker såsom ”Panik i idyl-
len”, ”En infiltratörs vardag” och ”Det hettar till” 
sticker ut. Till den lediga framställningen hör också 
att berättaren resonerar högt med läsaren, ställer 
skeptiska frågor och föreslår möjliga svar. ”Jag fö-
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reställer mig att de beställer hummer och kyckling” 
(143), kommenterar berättaren en middag i Paris. 
Gång efter annan faller berättaren in, kommenterar 
händelseförloppet och träder ut igen med anmärk-
ningar som efter ”den parentesen fortsätter jag his-
torien” (106) respektive ”tillbaka till kronologin” 
(361). Vid andra tillfällen understryker biografen 
sin ovetskap såsom i kommentaren att Kate Bang 
och hennes syster väntades till gården i januari 1937, 
”men om de kom vet jag inte” (421). Noterbara är 
de många kanske som adderar till berättelsens spe-
kulativa modus.

Kylhammar lämnar intet utrymme åt genusmäs-
siga reflektioner, men ofrånkomligt slås läsaren av 
mönstret att kvinnors livshistorier knyts till män: 
i Kate Bangs fall till fadern, maken Otto Bang, C L 
David, Verner von Heidenstam, Vagn Aagesen och 
Fredrik Böök. Hennes relation med sistnämnde sy-
nes ha haft stora likheter med hennes relation till 
Heidenstam, men med den avgörande skillnaden 
att med Fredrik Böök fick Kate Bang den arbets-
gemenskap som hon drömt om tillsammans med 
Heidenstam. Böök uppskattade hennes intellektu-
ella förmågor på ett annat vis än den store diktaren, 
vars musa hon aldrig blev. Också med Böök förde 
hon ett hemligt liv – med nödvändighet – eftersom 
han var gift. Framhållandet av hemlighetsmakeri i 
relationerna adderar till dramatiken. Det hemliga 
livet handlar om passion och kärlek, lögner och 
svek, förtal och konspirationer. De senare, konspi-
rationerna, omfattade främst tiden med Heiden-
stam och rörde såväl sådant som striderna kring pa-
rets uppbrott som mellanhavandet med Paul Grass-
man, även om Kylhammar försäkrar: ”Någon kon-
spiration föreligger inte.” (453) Om än Kylhammar 
värjer sig tvingas han att involvera Grassman i bio-
grafin. I personförteckningen beskriver han honom 
helt sonika som ”tysk agent”.

Enligt min uppfattning förefaller Grassman som 
ett spöke gå igen under flera decennier efter kri-
get och representera en högst besvärande konspi-
ration. Han har i efterhand påståtts höra till nazire-
gimens mest effektiva hemliga pressrepresentanter 
i Sverige som infiltrerade svensk press och vinnla-
des sig om att försöka få Heidenstam att uttala sig 
positivt om Hitler och om den nazistiska samhälls-
ordningen. Enligt Kylhammar lyckades han aldrig. 
Ändå har nazistassociationerna förföljt författar-
skapet, vilket inte minst framträtt i receptionen av 
denna biografi. Mer intresse, tillstår Kylhammar, 
hyste Heidenstam för Mussolini. Biografin berät-
tar om att paret stötte på fascister på marsch mot 

Rom redan vid deras första besök i Italien 1922, 
och om hur Heidenstam betraktade fasciströrel-
sen som en ungdomsrörelse riktad mot bolsjevis-
men. Tämligen obekymrat beskrev han fascisterna 
som ”glad ungdom”, ”en första vårpust” eller som 
”trevliga fascister”, vilket Kylhammar kommenterar 
med att ordet fascist hade andra konnotationer än 
idag. Heidenstam såg i Mussolini ”en inkarnation 
av hans egen fritänkare”, reflekterar Kylhammar vi-
dare, men tillägger med illa dold ironi att dikta-
rens ”inbillningskraft” stundtals var ”stor inte bara 
i estetiska ting, utan även i politiska” (150). Därmed 
erkänner han vissa ”förvillelser” (18). Heidenstam 
”sticker ut hakan” och agerar ”fritänkare” (151). Li-
vet igenom söker han enligt Kylhammar efter nå-
got som skulle kunna ”hålla bolsjevismen stången” 
(337). Många med honom har understrukit att dik-
taren främst var antibolsjevik liksom många vid ti-
den. För dem framstod bolsjevikernas framfart som 
det större hotet mot Europas framtid.

Då det gällde Heidenstams förhållandet till na-
zismen är Kylhammar mer kategorisk. Han anför 
som exempel att han talade om Hitler ”i neutral 
ton” (341) och hävdar bestämt att ”[d]et är ingen 
’nazism’ H drömmer om” (343). Dessa uttalan-
den skulle understödjas av Heidenstams vän Alma 
Hedin som i sin självbiografi från 1950 skriver att 
Heidenstam gladde sig ”över Italiens återuppvak-
nande och den ordning, som härskade där, men 
ställde sig som så många andra frågande till Hitler 
och undrade om denne skulle förmå återupprätta 
Tyskland”. Detta är dock inte en kommentar som 
anförs i biografin, om än Alma Hedin figurerar i 
den. Sådana utfästelser till trots utgör Heidenstam 
ett signifikativt exempel på hur enskilda personer 
inkorporerats i den nazistiska associationssfären, 
inte minst av nazisterna själva. Från min egen forsk-
ning har jag hämtat ett exempel då Den Svenske 
Nationalsocialisten (44/1935), organ för det i Sve-
rige vid tiden största nazistpartiet, refererar en in-
tervju från samma år i en tysk tidning och under-
stryker nationalikonens ”kärnfulla och ärliga ord, 
vilka måste ha stor betydelse i denna tid då Sveriges 
’kulturelit’ helt ha instämt i det bonnierska uttalan-
det mot det nya Tyskland”. Heidenstam påstås för-
säkra att hans syn på Tyskland inte förändrats se-
dan nazisternas maktövertagande, varför hans kär-
lek till broderlandet står oförändrad: ”Min åsikt är 
nu som förr, att det nya Tyskland genom sin seger-
rika kamp mot bolsjevismen bringat den kommu-
nistiska vägen i Europa att stagnera och därigenom 
räddat den europeiska civilisationen.” Det faktum 
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att intervjun refererades i det ledande nazistiska 
organet är i sig bestickande. Mitt anförda exempel 
bekräftar också synen på honom som antibolsje-
vik. Tillvägagångssättet överensstämmer till punkt 
och pricka med Grassmans försök att pressa dikta-
ren till positiva ställningstaganden om den nya re-
gimen och dess ledare.

Symptomatiskt är att trots att Kylhammar avfär-
dar nazistassociationerna ger han dem sådan vikt att 
han till och med bryter det kronologiska berättan-
det för att fördjupa diskussionen. Utgångspunkt ut-
gör nämnde Grassman, vars närvaro i Heidenstams 
privata liv tillmätts så stor betydelse. I synnerhet 
har det dragits stora växlar på tillfället då Grassman 
förde nazistpotentaten Rudolf Hess till Övralid. 
Kylhammar hävdar bestämt att ”besöket har heller 
ingenting med nazism att göra” (332) utan var en 
tjänst till prins Eugen som bett vännen vara värd till 
den prominente gästen. Därefter lägger Kylhammar 
fram en rad argument för att understryka Heiden-
stams ovilja gentemot nazisterna så som att han ogil-
lade Grassman redan vid första mötet på tjugotalet. 
Ett starkare argument är tvivelsutan att Heidenstam 
undertecknade ett upprop för ”Landsflyktiga Intel-
lektuella” som drivits på flykt 1933. Biografin är spar-
smakad med ytterligare fakta, men från min egen 
forskning kan jag tillägga att misstänksamheten var 
dubbelriktad. Året därpå bistod han i ett ytterligare 
upprop, denna gång till stöd för den judiska förläg-
garfamiljen Bonnier. I Den Svenske Nationalsocia-
listen (31/1934) kommenterade signaturen Rapp 
några av undertecknarna, bland dem Selma Lager-
löf och Heidenstam: ”Att tant Selma är modig och 
djärv det visste vi [– – –], men att Verner skulle ha 
ett lika känsligt hjärta det hade vi knappast vågat 
hoppas”. Därefter avslutar Rapp med en sarkastisk 
vändning: ”Den fria svenska pressen har tackat de 
bålda riddarna eller ridderskorna, så vi behöva ju 
inte göra det.” Tonen synes milt överseende så som 
gentemot en åldrad stridsman eller stridskvinna, 
som så som ett barn eller en omyndig person en-
dast omtalas med förnamn.

Ett mindre starkt argument för Heidenstams av-
ståndstagande från nazismen är enligt min mening 
Kylhammars påstående att Heidenstam var närmare 
vän med antinazisten prins Eugen än med nazist-
sympatisören Sven Hedin och därför skulle vara mer 
hågad att ta ställning mot än för nazismen. Hedin 
omnämns återkommande som gäst på Övralid och 
tillskrivs till och med ett särskilt övernattningsrum; 
också hans systrar Alma och Emma ingick i Övra-
lidsparets innersta krets. I försvarstalet tillhör upp-

täcktsresanden diktarens ”ytligare umgänge” (360). 
Ytligt eller ej sympatiserade många i detta umgänge 
med nazisterna, bland dem Fanny von Wilamowitz-
Moellendorff, som utgav en biografi om sin syster 
Carin, Hermann Görings första fru. Carin Göring 
hade blivit en nazistisk ikon och ”rörelsens maskot”, 
varför biografins upplagesiffror endast överträffa-
des av Hitlers programskrift Mein Kampf. Systrar-
nas svåger, Eric von Rosen, gift med systern Mary, 
tog initiativ till att skapa en enligt honom själv pre-
sentabel svensk nazistisk rörelse. Nationalsocialis-
tiska Blocket samlade den svenska överklassnazis-
men. Däremot avstår Kylhammar från att argumen-
tera utifrån det faktum att Kate Bang hade judiskt 
påbrå, vilket endast omnämns i förbigående i trettio-
talskontexten. Rimligtvis var de danska familjernas 
judiskhet inte något som präglade deras liv. Många 
sekulariserade judar upplevde inte sin judiskhet som 
något särskiljande, varför det kanske är fullt rimligt 
att inte dröja vid det. Jag tvivlar dock på att kam-
panjen för att slutgiltigt friskriva Heidenstam från 
nazistassociationer kommer att lyckas.

Många recensenter har imponerats av biogra-
fins omfattning och har kallat den för ”ett häst-
arbete” och ”en tegelsten”. Men det är inte endast 
storleken som imponerar utan också ambitionen 
att skriva om och skriva in. Andra har givit uttryck 
för åsikten att det är en sensationell biografi, inte 
minst Martin Kylhammar själv. Det skriver också 
jag gärna under på. Frågan är om den innehåller den 
slutgiltiga versionen om två människors liv (och ett 
hus). Är det överhuvudtaget möjligt att skriva en 
slutgiltig biografi? Det talas om sanningsenlighet, 
men vad är egentligen det? Kylhammars intention 
är inte heller att berätta en sann historia utan en 
sannare. I fråga om läget vad gäller källorna tillstår 
Kylhammar ödmjukt att det förstås finns fler som 
gått honom förbi, men med de källor som står till 
buds analyserar, bedömer och korrigerar han och 
”befriar Heidenstam från de fördomar och från den 
förförståelse som finns om hans person och hans 
författarskap” (22). Det innebär inte att idyllisera 
och moralisera. Frågan är om i synnerhet det förra 
ens vore möjligt efter det att vi fått följa kontrahen-
terna under ett hemligt liv som med denna biografi 
inte längre är fullt lika hemligt.

Bibi Jonsson


