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Av Ami Lönnroth 
Journalist och författare 
Ordförande Wendelas Vänner

”Hur öppen får man vara med sitt 
privata liv?  Det är ju ingen hejd på 
vad folk visar upp i sociala medier, de 
mest intima detaljer!” Ungefär så låter 
det rätt ofta från oss födda i gammel
mediernas tid, det vill säga tidning
arnas och radions. Vi förfasar oss och 
tänker tillbaka på en mer belevad och 
vänlig tid då diskretion var ett ideal.

Men tänker man riktigt noga så 
hade den tiden förvisso baksidor. Det 
är om dem – hemligheterna, tyst
naderna, skammen och rädslan som 
detta nummer av WendelAvisan ska 
handla denna gång. En av dem som 
led var Wendela Hebbes och Lars 
Johan Hiertas barnbarn konstnären 
Mollie Faustman, ”barnbarn till vän
ster” som hon kallade sig. I en serie 
radioföredrag som 1958 samlades till 
en memoarbok, ”Då”, bet hon huvet 
av skammen och avslöjade sin bak
grund, dock utan att gå så långt som 
att nämna namnen på de berömda 
farföräldrarna.

Att vara ”oäkta barn” som hennes 
pappa Edvard kan ingen vara idag.  
En annan ”skamfläck” som först i 
modern tid suddats ut är homosex
uell läggning.  Här berättar vi om 
Hiertaättlingen Carl von Platen som 
sinnessjukförklarades och vars öde 
blev en sammanhängande berättelse 

först för tjugo år sedan i det stora 
verket ”Sympatiens hemlighetsfulla 
makt”.  

I vissa familjer lämnar de nedtysta
de familjehemligheterna djupa spår. 
Bland dem familjen Stolpe. Läs vår 
nya medarbetare Karin Månssons 
recension av Alex Schulmans ”Bränn 
alla mina brev”!

Till sist: Vi behöver era medlems
avgifter för att kunna fortsätta ge ut 
vår tidning och ordna bra program. 
Och vi vill gärna ha besök i Wendela 
Hebbes Hus. Där har nu våra nya 
restauratörer, välrenommerade 
Södertäljekrögare, precis dragit igång 
med underbar mat och utvidgade 
öppettider. Välkomna!

The past is never dead. It’s not even past.  
All of us labour in webs spun long before  
we were born. (William Faulkner)


