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Hostseminariet

pa temat "Fogelstad - ett tidigt kvinnligt natverk"
blev som vanligt engagerande och tankeviickande.
Ett 40-tal deltagare kunde ta del av tankar och ideei
bakom Fogelstad-gruppens arbete som presentera-
des av Lena Eskilsson . "Rostratten ar bara en pap-
persreform som oppnar dorren" skrev Elin Wagner
i Tidevarvet men snart stod det klart att det kravdes
ett stort arbete for att kvinnorna verkligen skulle
kunna passera dorroppningen. Fogelstad kom att
bli den naturliga motesplatsen for den tidens med-
vetna kvinnor som ville hjalpa andra kvinnor ur al-
ia samhallsklasser att skaffa sig kunskaper for att
vaga ta steget in genom den oppna dorren.

Man sag det ocksa som mycket angelaget att vidga
granserna for det politiska livet - att upphava skill-
naderna mellan det privata och det offentliga.
Kvinnofragor som barn, skola, halsovard och om-
sorg skulle vara politiskt likvardiga med mannens
politiska fragor: naringsliv, administration, forsvar.
Darfor kom ocksa kvinnliga medborgarskolans ar-
bete att inrikta sig pa att fa eleverna att forsta sin
egen betydelse i samhallet och vikten av ansvarsta-
gande. Manniskokunskap och samhallskunskap var
stommen i undervisningen.

En mindre kand sida av Fogelstadgruppens arbete
togs upp av Hjordis Levin . Hon gav oss en fantas-
tisk historisk expose over de senaste 150 arens dis-
kussioner om befolkningsplanering och sexualpoli-
tik. Genom Ada Nilsson kom Fogelstad att bli fore-
sprakare for de frisinnade ideerna om att sociala re-
former och paverkan till avhallsamhet var viktigare
an preventivmedel. Idag vet vi alia hur det gick:
med den fria tillgangen till preventivmedel foljde
ocksa ett ohammat bejakande av mannens oemot-
standliga sexualdrift, som i sin tur ledde till porr-
floden och det sexuella overvaldet mot kvinnorna.

Livsavgorande betydelse

fick Fogelstadskolan for de fiesta som hade forma-
nen att fa tillbringa en period dar. Mar git Jonsson
kunde beratta sa levande fran sina sammanlagt atta
ar som elev och anstalld vid Fogelstad att alia vi som
lyssnade greps av en haftig langtan dit. Det var inte
bara det glada kamratumganget dar alia kunde motas
pa jamstalld fot oberoende av samhallsklass och ut-
bildning. Framfor allt fangslades vi av beskrivningen
av de inspirerande lararna och den levande undervis-
ningen. Ack, den som hade fatt vara med och lyssna
till Honorine Hermelins forelasningar om var icul-
turs rotter, Elin Wagners allvarliga tal, Emilia Fogel-
klous blida helgonberattelser och Gerda Lundeqvists
dramatiska upplasningar. Eller fatt en roll i det peda-
gogiska spelet om Komtillmatta.

Vilken lycka att det fortfarande finns nagra som
Margit som med hela sin uppenbarelse och i sjalv-
upplevda berattelser kan vittna om den fantastiska
och livsavgorande upplevelse en period pa Fogelstad
maste ha varit!

Kvinnliga natverk behovs

det kunde vi enas om efter att ha tagit del av presen-
tationer av nagra lokala representanter. Dar fanns
valkanda IKFF som lyckades genomfora de om-
skrivna fredsmarscherna och Vaxjos egen skapelse
VAMP (Vaxjos Aktionsgrupp Mot Porr) som haft
stor framgang och numera fatt sallskap av liknande
natverk i Kalmar (KAMP) och Strangnas (STAMP).
Alldeles ny ar Dackes Dottrar som i teaterns form
gav oss prov pa de fortryckande tendenser i samhal-
let som vi fortfarande maste bekampa. Men hur ska
vi fa med oss de unga kvinnorna och fa till stand en
naturlig succession i arbetet - det var den fraga som
slutdisikussionen kom att kretsa kring.
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Arets Vackarklocka
delade vi under hostseminariet ut till tidskriften
bang for att den later manga av El in Wagners
tankar och ideer om pacifism och feminism kom-
ma till uttryck. Aktuella amnen ventileras men
historiska handelser, t ex det kvinnliga motstan-
det mot rustningar 1935, far ocksa utrymme.
bang ar ett utmarkt forum for wagnerska tankar
och ett ypperligt satt att na en yngre malgrupp
med El ins budskap.

I priset ingick deltagande i hostseminariet for en
person och Ann Frisell fran bang s redaktion be-
rattade om hur tidningen uppstatt ur ett jamstalld-
hetsprojekt for att motverka sexuella trakasserier
vid Stockholms universitet. bang vill motverka
unga kvinnors omedvetenhet och vara en motes-
plats for alia som intresserar sig for ett jamstallt
samhalle.

Priset, en skrallande vackarklocka till nagon som
behover vackas, har bang beslutat overlamna till
Vivianne Franzen "for hennes generaliserande
och nedsattande pastaenden om invandrare som-
maren 1993. Detta i kombination med hennes
konservativa syn pa konsrollerna vittnar om en
snav och forlegad uppfattning om varlden. Var
forhoppning ar att Vivianne Franzen ska vakna
och ersatta 10-talets kvinnosyn och 30-talets
framlingssyn med 90-talets manniskosyn." bang
har hittills forgaves forsokt att na Vivianne
Franzen for att overlamna vackarklockan.

Ett uppmuntringsstipendium
pa 3000 kr delades ocksa ut till Jessica Sjogren ,
Uppsala, som flitigt deltagit i sallskapets alia ar-
rangemang och dessutom tagit ansvar for stock-
holmsgruppens filmvisning och stadspromena-
der. Jessica skriver att hon "vill framfora ett stort
tack for overraskningspriset. Pengarna gor det
mojligt att inforskaffa Nordisk Kvinnolitteratur-
historia i fern band."

Las mera
om hostseminariets alia forelasningar och diskus-
sioner i var rapport som du kan fa om du satter in
20 kr pa pg 22 21 27-3. Mark talongen "Hostse-
minarium 93".

Smaskrift nr 4 - arets julklapp -
bifogas detta nummer av Bergsluft. Vi hoppas
att manga ska fa anvandning av denna vagvisare
i Elins fotspar. Kop garna flera och ge bort i
postvanlig julklapp. Satt in 25 kr/pr ex pa pg 22
21 27-3 och skriv Smaskrift 4 pa talongen. Du
kan ocksa ge bort ett medlemskap for 75 kr pa
samma satt.

Smaskriften ar skriven av Ingrid Clareus som
har rapporterar fran var senaste vandring:

Sondagen den 3 oktober 1993
ledde Jessica Sjogren och undertecknad den andra
vandringen i Elin Wagners litterara fotspar i
Stockholm. Ett tjugotal intresserade personer,
inkl. en reporter och en fotograf fran DN, kom till
starten vid hornet av Norrtullsgatan och Oden-
plan, dar skylten med Elins namn och ett citat fran
Norrtullsligan star att lasa.

Var vandring gick forst till Upplandsgatan 54, dit
Jessica lyckats fa koden sa vi kunde ga in pa gar-
den och se uppgangen F, dar Elin bodde medan
hon skrev Norrtullsligan . Vi fortsatte soderut till
Hollandargatan 12 som var Elins forsta adress i
Stockholm (hon som manga pa den tiden flyttade
ofta inom staden) och fran hornet av Tegnergatan
kunde vi se upp mot Strindbergshuset dar Elin en
tid at sondagsmiddag hos familjen Falkner men
dock ej sag skymten av den skygge August.

Vi korsade darefter Sveavagen, dar Stina Ek i Di-
alogenfortsatter bodde nar hon satt i riksdagen
och kampade for kvinnosaken. Genom gangtun-
neln kom vi sa fram till Lastmakargatan 12, dar vi
stannade for att beratta att det var har i ett litet
rum som LKPR hade sitt kontor bade i verklighe-
ten och i Pennskaftet.

Promenaden fortsatte genom Kungstradgarden
och forbi riksdagshuset, fran vilket signaturen
E.-er. i Idun rapporterade om de manga turerna
kring propositionen om kvinnans rostratt och val-
barhet.

Efter att ha trangt oss genom folkmangden pa
Vasterlanggatan tog vi en paus pa kondiset vid
Jarntorget och kom sen fram till Triewaldsgrand
2. Har producerades Tidevarvet, den radikala
kvinnotidningen fran 1923 till 1936, da den lades
ned. Elin var dess redaktor under manga ar och
standig medarbetare under hela dess livstid. An-
svarig utgivare var Ada Nilsson som bade bodde
och hade sin praktik i vaningen over redaktionen
och dessutom fick tid att dar ha nagot av en litte-
rar salong.
Vid denna anhalt lamnade oss nagra av vandrarna,
medan vi andra ofortrutet fortsatte langs Soder
Malarstrand anda bort till Palsundet, till Varvsga-
tan 1 A, Elins sista bostad i Stockholm. Har bodde
hon under Tidevarvstiden och bostaden skildras
ingaende i Natten till sondag , dar huvudpersonen
Anna Magni bor. Detta blev var sista anhalt i pro-
menaden och val ocksa detta ar, men vi hoppas
kunna ta upp projektet pa nytt till varen.

/Ingrid Clareus

Stockholmsavdelningen
vill garna ordna en eller flera cirklar kring Elin
Wagners fbrfattarskap. Intresserade anmodas
ringa Ingrid Clareus, 08- 211023.
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Citatboken
finns nu i fardigt manus men eftersom vi bar
svart att fa den tryckt till jul bar vi beslutat att
den ska komma ut forst till arsmotet 1994. Den
kommer alltsa att saljas vid arsmotet och alia
medlemmar ska ocksa erbjudas att kopa den per
post.

Elin Wagner - i vara tankar
Den 18/10 hade vi gla'djen att balsa Marianne
Enge valkommen till Kvinnor for Fred i Stock-
holm. Lange hade vi talat om Elin och det hon
skriver i sina bocker om fred och miljo - fortfa-
rande brannande aktuella fragor.

Vi hade borjat fraga oss hur langt vi egentligen
kommit idag och pa allvar borjat fundera over

**** detta. Som medlemmar i en kvinnofredsrorelse,
dar manga aktivt arbetat for fred redan pa Elins
tid, var det i forsta hand hennes mod och styrka
att oppet fordoma krigshandlingar och sta for si-
na pacifistiska ideer, som intresserade oss och

^ sporrade oss att fortsatta.

Visst har de fiesta av KFFs medlemmar i nagon
form kommit i kontakt med Elin Wagners arbe-
ten och imponerats av dem. Men for oss som for
alia andra ar alltid fragan: hur mycket har vi tagit
in i vart eget satt att tanka, hur mycket av hennes
budskap later vi oss paverkas av? I Vdckar-
klocka finns nedtecknat det mesta som man rim-
ligen bor veta. Darfor har vi ocksa for avsikt att
lata just den boken ligga som grund for en studie-
cirkel om och kring EW:s arbete som vi hoppas
fa i gang varen 1994.

Elins ord: "Min bok kommer att ge intryck av att
jag tar mig en ton som ingalunda passar. Det gor
den inte heller. Det ar alldeles ratt. Men den ar
inte tillkommen i krigarens lovliga avsikt att sara
och doda. Jag anser inte att det ar en lovlig av-
sikt" stammer val in pa hur man an i dag uppfat-
tar personer som ha'vdar fredens nodvandighet

^ for ett manskligt liv. Inte ens nu, efter 50 ar,
"passar" det att ta sig ton nar det galler att havda
att "Fred pajorden - Fred med jorden" ar en livs-
nodvandighet for alia.

Det blev en fin kvall - vi fick svar pa manga av
vara fragor. Elin Wagner kom oss nara igen.
Tack Marianne!
/Bibbi Steinertz, Kvinnor for fred, Sthlm

Elin Wagner i dag
ar namnet pa fyra radioprogram som producerats
av Erica Wiss vid Utbildningsradion i Krono-
berg. De tar upp olika sidor av Elins verk och
kan lanas ut gratis till studiecirklar och kurser ge-
nom AV-centralen eller direkt fran producenten,
Erica Wiss, 0470-36220.

Att gora radioprogram om Elin Wagner

Det borjade redan i somras med Tusen ar i Sma-
land. Som nykomling i Kronobergs Ian var den
boken en bra borjan och jag hade insett att jag nu
antligen skulle fa chans att gora nagot om Elin
Wagner. Lasa, lasa, lasa. Ta kontakt med personer
som kunde beratta om henne, och sa fanns det ett
sallskap som skulle ha seminarium, vilken tur!
Ringa Sveriges Radio om inslag med EW, lasa
mera. Ta kontakt med skadespelare for inlasning.
Musik? Jag gjorde andra program under tiden och
hemma pa skrivbordet lag bockema som borde la-
sas. Va'ckarklocka t. ex. skot jag framfor mig tills
det var dags att gora intervjun om den med Mar-
gareta Skantze. Som tur var hade jag en studie-
plan (med nara 15 ar pa nacken, forfattad av Ka-
rin Cederblad) som jag en gang skaffat men inte
last. Nu kom den val till pass. Intervjun blev ett
av dessa fantastiska moten med en engagerad per-
son. Sa ar det hela tiden! I soffan hos Flory Gate
nar hon ler och skrattar som bara hon g5r. Hos
Marta och Borje Schlecker som visar mig EW:s
originalmanuskript, nar Karl Lindqvist berattar
om den unga EW som inte fick lasa vidare for
pappa och nar Mary Lou Ward forbereder sig for
att lasa ur Norrtullsligan och Vinden vande bla-
de n.

Nar jag val far tid att bara agna mig at det insam-
lade materialet lever jag i ett par dygn som om
EW och hennes tankar ar det enda som existerar.
Jag har satt upp ett vykort med hennes bild men
hon tittar sa vemodigt pa mig att jag maste saga
hogt: det a'r andra tider nu - vi ska klara det den
bar gangen. De inspelade intervjuerna gar om och
om igen i mitt huvud: det finns olika losningar pa
vad som ska vara med. Maste vara enkel - inte ta
for givet att man vet. Maste finnas en trad. Och
jag maste lyfta frani vad hon kan saga oss idag.
La'gger undan hennes bild for hon ser sa tvivlande
ut att jag a'r ra'dd for att inte klara det jag atagit
mig. Sitter pa helgen och mixar - och sammanstal-
ler de tva forsta programmen. En behaglig ka'nsla
nar det verkar fungera. Men sen blir jag mycket
trott. A sa sa'tter tvivlet in (hogst en halvtimma
kan man vara lycklig). Var det har nat bra egentli-
gen?

Ytterligare ett par veckor senare nar programmen
a'r i luften: borjar sta'da bland mina anteckningar
och finner klargorande citat som jag nagon gang
tyckt skulle vara med men har ligger de nu. Och
hur var det med helheten egentligen: EW:s storhet
att se sambanden? Jag ar sjalv i fard med nasta
programprojekt (om miljon) och forstar plotsligt
att det jag lart mig under arbetet med serien "Elin
Wagner i dag" hjalper mig att ga vidare.
/Erica Wiss
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Midsommar
firade jag i ar i Sverige - en riktig midsommar i
det gamla landet. Det var for kallt vid midnatt att
soka sju sorters blommor. I stallet hittade jag en
bok, skriven under andra varldskrigets forsta ar,
Husmoderns koksalmanacka 1940. Av manga
anledningar fangade den min uppmarksamhet.
Elin Wagners beundrare ar kanhanda mest intres-
serade av de uttalanden hon gjorde i ett par enka-
ter i denna bok.

Det forsta ar fran augusti, dar fragan var: vilken
arstid stimulerar mest?
November. Da ar friveckorna i oktober slut, hu-
set har kommit till ro och det kdnns som om en
lang arbetstid utan starring eller jdkt lagefram-
for en.

I december fragas: Vad skulle ni vilja andra i fra-
gaom julen?
Jag onskar ingen modernisering av julen, men
enforyngring. Alia langtar val alt dtervdnda till
det vdsentliga i den hogtiden och fa sldppa allt
som ar mekaniserat och dott. Men det kan inte
ga propagandavdgen. Endast en stark kdnslovag
kan fornya var jul och skolja bort allt som inte
hor dit.

Det ar inte bara hennes perfekta svenska, som
kommer fran en annan va'rld. Vem tanker nu pa
friveckorna i oktober inte bara som en historisk
foreteelse utan ocksa i vidare bemarkelse: deras
betydelse for livsrytmen? "Utan storning eller
jakt" - forstar vi ens vad det innebar? Tycks det
oss inte nu som om 40-talets jular var ganska fria
fran det mekaniska och doda - utan elektriskta
ljus i granen, plastdekorationer eller TV med
amerikanska tecknade serier pa julafton. Jag sag
det en gang i Sverige och undrade om det var
sant, amerikanska serier, nar det var jul - vad ha-
de ha'nt med mitt fadernesland? En stark ka'nslo-
vag skulle vi behova for att fornya inte bara ju-
len, men ocksa oss sja'lva for att se det vasentliga
i livet: att fa skolja bort det som inte hor hit.

Elin Wagner ger oss mycket att ta'nka pa till och
med i nagra rader i den svenska husmoderns
koksalmanacka.
/Barbro Helstrom, La Jolla, Californien

PARNASS
de litterara sallskapens egen tidskrift, meddelar
att det billiga prenumerationspriset som erbjods i
forra Bergsluft galler hela aret. Passa pa: 96 kr
for ett helt ar (6 nr). Nr 2/94 blir ett temanummer
om Elin Wagner. Pg 47 87 48-7. Skriv pa talong-
en att du ar medlem i EW-sallskapet.

Nu ar det klart
att arsmotet med efterfoljande hogtidsprogram
ager rum i Borssalen den 7 maj 1994. Vi underso-
ker som bast mqjligheterna att erbjuda gemensam
resa till Stockholm fran sodra Sverige och ater-
kommer i god tid med besked i fragan. Overnatt-
ningsmojligheter ska vi aven forsoka ordna. Vi
hoppas ocksa att kunna gora en avstickare till Fo-
gelstad. Boka in Elin Wagner-dagen den 7 maj i
din nya almanacka!

Moheda bibliotek firade med Elin
Nar Moheda bibliotek (i Alvesta kommun) fyllde
10 ar blev jag inbjuden att tala om Elin Wagners
liv och sarskilt om Smalandsbockema. Visade
ocksa en del bilder och spelade upp radioprogram-
met "Hur jag blev forfattare". Fjorton personer
kom och sarskilt roligt var det att en av ma'nnen
hade traffat Elin som barn. Hon kom ibland och
ha'mtade mjolk i gaden dar han bodde. En gang
blev han halvt ihjalskramd av hennes stora svarta
hund, berattade han vid kaffet.
/Marianne Enge Swartz

Hogloftet pa Skansen
var fullsatt den 2619 nar EW-sallskapet presente-
rade sig. Aventyret Elin Wagner inleddes av Mari-
anne med en expose over Elins liv och diktning
med bildband som ackompanjemang. Att de serve-
rade wagnerismerna slog val ut visade den stry-
kande atgangen av citataffischer i pausen. Ria
Wagner berattade uppskattade anekdoter fran
barndomen med faster Elin, som tyckte att det var
battre att Ria beundrade henne an Greta Garbo.

Gaby Stenberg reciterade novellen Divan som al-
drig dog med stor bravur. Och kanske ar det just
Elins novellkonst som tidigare kommit mest i sky-
mundan. Den litterara matinen avslutades med Ga-
briel Jonssons hyllningsdikt Till minnet av Elin
Wagner upplast av Ingrid Clareus med stilenlig
skansk accent.
/Jessica Sjogren

Nasta nummer av Bergsluft
kommer ut i mitten av april da
vi aven skickar ut handlingar till ars-
motet 7/5.

Redaktionen tar tacksamt emot artiklar
och notiser.

Manusstopp: 1 april

_

_
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BERGSLUFT - EXTRABLAD
Har har vi sammanfort nagra texter som vi hade svart att fa plats med i Bergluft 11. Dessutom tanker vi
oss att det kan vara bra for vara medlemmar att bara med sig de har artiklarna i handvaskan eller planbo-
ken.

Elins grav
har Lundagruppen atagit sig att se till och for var rakning smycka vid hennes fodelse- och dodsdagar.
Graven finns pa Norra kyrkogarden i Lund i en av de aldsta delarna dar de hoga tra'den och hackarna bil-
dar en rofylld avskildhet trots att trafiken brusar strax utanfor. Elin vilar dar tillsammans med sin mam-
ma, sin bror Harald och brorsonen Vanni. Vi uppmanar alia medlemmar som har vagarna forbi att besoka
graven och hjalpa till med att halla den vacker och prydlig. Till kyrkogarden hittar man om man soker
sig mot Universitetsbiblioteket och darefter foljer gatorna forbi Allhelgonakyrkan mot lasarettsomradet
till kyrkogardens huvudentre". Darifran a'r det bara att folja kartskissen till Elins grav.

Miljovanliga rutan
som handlar om vad man bor ta'nka pa om man vill vara miljomedveten "in pa bara kroppen" hittar du pa
baksidan av detta blad. Karin Sahlstrom har sammanstallt texten.



ATT KLA SIG MILJOVANLIGT

Det mest miljovanliga sattet att "kla sig" ar att efterlikna Adam och Eva med fikonlov! Da
detta mycket sallan lampar sig bar vi ytterligare alternativ:

* Kop begagnade klader! Det ger ingen extra belastning pa miljon.

* Kop fa'rre plagg och av god kvalite!

Eftersom miljo blivit ett gangbart forsaljningsargument florerar nu en ma'ngd s.k. eco-klader.
Naturskyddsforeningens Bra miljoval forbereder en miljomarkning nasta host pa i forsta hand
bomullsklader.

Om man odlar bomull pa platser som saknar naturiiga forutsattningar blir odlingen beroende
av mycket insatsenergi. Exempel pa detta kan vara konstbevattning, konstgodsel och kemiska
bekampningsmedel. Det finns platser t.ex. runt Aralsjon (i det forna Sovjet) som har blivit
obrukbara efter mangariga bomullsodlingar med hog insats av ovanstaende insatsmedel. Ett
bomullsfalt kan sprutas upp till 40 ganger per sasong! En tysk undersokning visar att nagra
procent av bekampningsmedlen kan finnas kvar i kladerna.

For att mojliggora maskinskord anvands avlovningsmedel. De medel som anvands ar sedan
lange forbjudna i Sverige. Alternativet ar att bomullen handplockas. I Kalifornien har dock en
odlare kommit pa en annan, miljovanligare metod for att mojliggora maskinskord.

Efterbehandlingen av bomull skadar ocksa miljon. Den bleks, fa'rgas och impregneras for att
tyget ska bli sla'tt.

Hur hittar man miljovanliga klader i butikerna? Foljande varunamn har jag funnit:

Cotton Country - bomullen odlas ekologiskt i Turkiet. Dar spinns och sys ocksa plaggen.
Bomullen bleks inte och utsatts inte heller for annan kemisk bearbetning. Knapparna ar av tra
och blixtlasen nickelfria. Saljs av Biodynamiska produkter och Gryningen (bada i Jarna).
Aven OBS-varuhus och Ahlens uppges salja dessa plagg.

Werner Frang AB - ekologiskt odlad bomull med kontroll over "hela kedjan". Saljs av
GreenPeace, ev. aven av KappAhl (White Cotton).

Novatex - en tiondel av bomullen uppges vara ekologiskt odlad. All bomull de anvander sags
vara handplockad, blekt med vatesuperoxid och fargerna ar vattenbaserade och fria fran tung-
metaller. Saljs av Polarn & Pyret (Green cotton) och B&W (Cotton Care).

Esprit - bomullen ar delvis ekologiskt odlad. Den uppges vara handplockad, oblekt och skon-
samt fa'rgad med energisnala metoder. Saljs med varunamnen Ecollection och Blue Planet.

EcoCotton (Hennes & Mauritz) - ej ekologiskt odlad bomull, men skonsam efterbehand-
ling.

Till sist: se upp med Eco-tex-markning i synnerhet om det foljs av "Traditional" eller "Hu-
man". Enligt tidningen Kultura sa'ger denna ma'rkning ingenting om plaggets miljovanlighet.

Kallor: Hiilsa 6/93, Kretslopp 6/93 och Kultura 5/93. /Karin Sahlstrom


