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Elin Wagner-dagen 1994

Bussresa fran Vaxjo

till Elin Wagner-dagen har lockat ca 30 deltagare.
(Det fmns fortfarande plats for nagra till!) For dessa
men
aven for ovriga intresserade ordnas pa sondagen
Alia ar hjartligt valkomna att fira tillsammans med
den
8
maj kl.9.00 fran Elin-skylten vid Odenplan en
oss pa den plats dar Elin Wagner tog sate i Svenska
Akademien for 50 ar sedan. Sa bar ser programme!
Stadsvandring i Elins fotspar
ut:

Borshuset i Stockholm den 7 maj

Kl. 14 Visning av Nobelbiblioteket

under ledning av Ingrid Clareus.

Kl. 15 Hogtidsmote i Borssalen med medverkan av Vandringen avslutas pa Jarntorget i Gamla Stan och
Vaxjobussen avgar kl. 11.30 fran Slottsbacken. Farbl.a.
den stalls forst till

forf. Ulla Isaksson
Fogelstad
som haller ett hogtidstal over Elin Wagners intrade
dar visning (efter lunchuppehall efter vagen) ar fori Akademien samt
beredd. Ett litet antal platser finns i bussen for dem
som vill ta sig tillbaka till Stockholm med tag fran
Katrineholm ca kl 17.00. Intresseanmalan for Fofredsarbetaren Anita Molander
gelstadresan kan goras till Ingrid Clareus samtidigt
som underhaller med sang
med maltidsanmalan.
U

_

Alia ar hjartligt valkomna till vara arrangemang i
Kl. 17 (ca) gemensam maltid i Borshusets res samband med Elin Wagner-dagen!
taurang (fiskratt, ett glas vin, kaffe och kaka a 200
kr)
Lyssna pa radions PI
pa sondagsmorgonen den 8 maj. Med anledningen
OBS! ANMALAN om deltagande i maltiden maste av Elin Wagner-dagen la'ses novellen "Lohengrin
goras till Ingrid Clareus, tel. 08-211023, senast
och taggtraden" ur Den ododliga garningen fran
mandag samma vecka.
1928.
o

Arsmotet
till vilket alia medlemmar harmed kallas kornmer
att aga rum i Borssalen omedelbart efter hogtidsprogrammet. Verksamhetsberattelse och ekonomisk berattelse bifogas detta nummer av Bergsluft.

Arsavgiften 1994
blir oforandrat 75 kr. Fortryckt inbetalningskort bifogas och kassoren blir glad om du anvander det och
betalar sa snart som mojligt. Glom inte att skicka
adressandringskort till oss om du byter adress!

Elin Wagner- sallskapet, Skir, Svanaholm, 355 91 VAXJO
Postgiro 22 21 27-3
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Trevlig lasning

Krig och fred

skriver Ria Wagner om var senaste smaskrift
Vandring i Elin Wagners Stockholm. "Jag vill
garna komma med ett litet tillagg, fast inte sa vasentligt", fortsatter hon:
1931 bodde Elin Wagner i en nybyggt hus pa
Skinnarviksberget pd Soder. Jag tror att adressen var Lundagatan, men jag dr inte riktigt saker. Det var som sagt ett alldeles nytt hus -forsett med sopnedkast. Det var mycket nytt och
mdrkligt 1931. Alia gdster som kompa besok
fick med Linneas hjdlp gora ett prydligt paket av
avfallet, till och med med snoren, minnsjag, och
sa ga ut i far stun och sldppa del i sopnedkastet.
Hdpna stod vi ddr och horde vart paket rassla
ned i underjorden.

var temat for Teatercafe med fru T pa Kronobergsteatern i Va'xjo den 23 februari 1994. Som vanligt fullsatt, hog stamning och god lekamlig och
sjalslig spis. Bland annat medverkade Sallskapets
ordfb'rande med en presentation av Elin Wagner
och hennes arbete for fred och skadespelarna Asa
Bergstrom och Catrin Olsson la'ste citat ur Elins
bocker.

Kanske inte nagon viktig detalj i Elin Wdgneriana, men rdtt kul. Med anledning ddrav kanjag
datera sopnedkastens inforande i Stockholm till
1931.

Elin Wagner-utstallningen

Elisabet Hermodsson
har erhallit medaljen Litteris et artibus for sin
mangariga gaming som kompositor, forfattare
och kultur- och vetenskapsdebattor. Hon kommer
dessutom att for resten av livet erhalla konstnarslon. Vi gratulerar och glads med var medlem.

,

Asta Ekenvall
vill vi ocksa gratulera for att hon fatt ett nyinstiftat pris for framgangsrikt jamstalldhetsarbete inom universitetet. Hon kommer ocksa att fa professors namn vid en ceremoni i juni.

som cirkulerat pa Stockholms bibliotek letade sig
I en intervju i DN den 29/3 sa'ger Asta att alltsamanda till Orebro - men har nu blivit sa sliten att
mans
borjade med att hon fick Elin Wagner-stiden cirkulerat fardigt. Vi planerar nu for en ny
pendiet
och da kunde skriva boken "Manligt och
vandringsutstallning i lite mer behandigt format.
kvinnligt". Tillsammans med Rosa Malmstrom
Bibliotek som ar intresserade av att ordna en ut- byggde hon sedan upp de Kvinnohistoriska samlingarna vid Goteborgs universitetsbibliotek som
stallning eller fb'redrag om Elin Wagner kan
kommit
att betyda sa mycket for den kvinnohistovanda sig till Marianne Enge Swartz, tel. 0472riska forskningen.
72076 sa kanske EW-sallskapet kan hjalpa till
med material och foredragshallare.

De litterara sallskapens dag

Flory Gate 90 ar

firas pa Lilla Hornsberg i Stockholm den 29 maj
kl 11-16. Det ar tredje aret i rad som de litterara
sallskapen presenterar sina forfattare och sin
verksamhet i stimulerande miljo, dar man bade
kan lata sig underhallas och fa en kopp kaffe.
Detalj erat program kommer senare i stockholmstidningarna.

Vaggarna bagnade i Flory Gates hus i Rosas nar
hon fyllde 90 ar den 26 mars och hyllades av
slakt, grannar, vanner och beundrare. Dar stod
hon sa rak i ett blomsterhav, mycket sot i indisk
jacka, langkjol och parlhalsband och gladdes at att
gamla vanner och arbetskamrater fick detta tillfalle att traffas igen och forundrades over att SA
manga kom. Det var en underbar fest med harlig
stamning och god mat. Tack Flory!

Elin Wagner-sallskapet planerar att ha bokbord,
som Jessica Sjogren ar ansvarig for. Om du har
lust att hjalpa till med arrangemanget blir hon
glad om du ringer pa tel. 018-51 08 66.

Medlemmar som vill uppvakta Flory i efterhand
kan skicka ett bidrag till insamlingen till kvinnor i
Bosnien, Kvinna till kvinna, pg 666752-1.

Grattis Marta och Borje Schlecker

Lyssna pa radions PI

som har fatt Lions kulturstipendium for sitt arbete med Bergs hembygdsfb'rening. De har i flera ar
varit vardar for hembygdsgarden. Vid visningarna brukar Marta beratta om Elins engagemang
for hembygden, bade som forfattare, kommunpolitiker och sekreterare i hembygdsforeningen.

den 5 maj kl 21.25 sa far du hb'ra en intervju med
Flory Gate, miljopionjar i Utbildningsradions serie Kvinnoliv.
Den 12 maj kl 21.25 berattar Margareta Skantze i
samma serie om Vackarklocka - allt enligt programledaren Erica Wiss.

^
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Till Minne av Inga Thorsson
Pa kvallen samma dag som vi fatt veta att Inga
Thorsson dott var Flory Gate och jag pa vag till
styelsemote i Elin Wagner-sallskapet. Nagrsa dagar tidigare hade vi bada sett TV-programmet om
"De fyras gang" och rorts och upprorts over Inga
Thorssons totala uppgivenhet och forbittring over
vad som ha'nder i Sverige just nu.

som sa manga ganger forr vande hon pa bilderna
och sag mannen som ljuset som forbranner allt
och kvinnan som det mb'rka ursprungliga som beno vdes for att mildra ljuset.

1935 var Elin Wagner med och startade aktionen
Ned med vapnen, dar kvinnorna uppmanades att
va'gra ba'ra gasmask och anvanda skyddsrum i
protest mot rustning och hotande krig. Pa 50-talet
ledde Inga Thorsson protesterna mot en svensk
atombomb. Elin Wagner hade en vision av "en
- Hon saknade en plattform for att fora ut sina
va'rld som en levande organism som halls igang
tankar och asikter, menade Annika Hagstrom i
av
ett hjarta". Inga Thorsson arbetade hela sitt liv,
sitt minnesord pa TV. I tidningarna har vi last nei
Sverige
och internationellt, for att forverkliga
krologer om en "omutligt principfast manniska,
den
varlden.
Kanske kom sig Ingas uppgivenhet
rakryggad, inopportun ... ". Av TV-programmet
av
att
hon,
liksom
manga kvinnor idag - offer for
forstod man vad hennes engagemang for freden
valdet
pa
Balkan
och
nedrustningen av det svenoch var miljo och kampen mot atombomb och
ska
valfardssamhallet
- haller med om Elins ord i
karnkraft kostat henne.
Vackarklocka:
Inga Thorsson var medlem i Elin Wagner-sall"Att komma in i systemet betydde ndmligen inte
skapet och en av Elin Wagners viktigaste "la'rfor
kvinnorna att fa ndgot vdsentligt inflytande
jungar" i fredsarbetet. Pa va'gen till motet berattadar.
For de allra fiesta har utbildning till tjdnst i
de Flory om hur hon motte Inga en gang under
det
manliga
systemet betytt omskolning, avslipen tid da hon varit hart ansatt politiskt och asidoning,
anpassning.
Och ddrmed ocksa forlust av
satt av sitt eget parti. Som uppmuntran och stod i
mojligheterna
att
bjuda
motstand mot kriget."
det fortsatta arbetet skickade Flory Elin Wagners
slitna bruna skinnportfolj, som hade foljt henne
Vi maste lara av Elin och Inga och inte bara bjuda
pa reportage- och fredsresor runt om i Europa.
motstand utan erbjuda 16'sningar baserade pa
Tackbrevet ar daterat den 29 September 1980:
kvinnliga erfarenheter och varderingar:
Kara Flory Gate,
"Om kvinnorna genom sinfranvaro varit med
Hemkommen i lordags efter sju harda arbetsoch
format vdrldens ode sadana som de nu ter
veckor i Geneve och New York och idag ater vid
sig
maste
de med sin ndrvaro, med sitt aterintrdskrivbordet pa UD, fickjag tillfdlle att o'ppna
de,
omforma
vdrldens oden."
paketetfrdn Er.
Elin Wagner har betytt, och betyder, oerhort
mycket for mej i mitt arbete, ndgot som jag he,
forsokt beratta om i personliga intervjuer.
Ddrfor blev jag mycket rord och mycket glad
over paketets innehall. Eftersomjag vdl kdnner
Er ndra samhorighet med henne ... gissadejag
**" omedelbart och innanjag sett de ingraverade
initialerna, vad portfoljen betydde.

Marianne Enge Swartz

Erik Hjalmar Linder dod

En av 1900-talets stora tidningsman och litteraturhistoriker, Erik Hjalmar Linder avled i januari. I
nekrologerna efter honom har manga betonat hans
mangsidighet och hans vidsynthet. I SvD den 28/1
Jag ar mycket tacksam, ocksa for de stimuleran- skriver Thure Stenstrom "under strecket" om
de orden i Ert brev och mycket stolt overfortro- hans betydelse som tidningsman och forfattare till
litteraturvetenskapliga handbocker som generatioendet dar bakom.
ner av studenter inhamtat vetande och inspiration
ifran. Som litteraturforskare kom nan framfor allt
Er Inga Thorsson
att agna sig at Hjalmar Bergman men "ocksa i
Elin Wagner blev ocksa manga ganger besviken. skrifter om /.../ Elin Wagner, liksom i otaliga debattbocker, reseskildringar, hembygdsbocker, beHon ville tro att man och kvinnor tillsammans
skulle forandra varlden och gora den till en plats kannelsebocker, memoarvolymer har han fortsatt
"dit kvinnor nanns satta barn" (Dialogen fortsat- att beratta, att tolka, att debattera, att formedla sitt
vetande." For dagens intresse for Elin Wagner
ter) men efter Vackarklocka svek till och med
kvinnorna henne. Da skrev hon sin sista roman, har hans och Ulla Isakssons tva biografibocker
spelat en stor roll. Elin Wagner-beundrare komVinden vande bladen, om kampen mellan ljus
och morker, det manliga och det kvinnliga. Och mer alltid att minnas honom med tacksamhet.

4.

Mitt mote med Elin Wagner

Ord av Elin Wagner

Den 1 oktober 1943 kom jag forsta gangen till
Stockholm och borjade min Ijanst i Eva Andens
och Lisa Ekedahls gemensamma hem i Danderyd. Villan lag sa vackert nere vid Edsviken. Det
fanns flera stora, vackra ekar pa den vidstrackta
tomten. Vad jag minns vararna da'r, med bla- och
vitsippor i mangder! Och manga fina vaxler i
stenpartierna.

For Ire ar sedan slod del i Smalandspostens lordagsbilaga all "cilalsamling blir verklighel i
Berg". Och nu har den anlligen blivil del. Det ar
en skrift i samma formal som vara ovriga smaskrifler och innehaller 40 sidor guldkorn som kan
cileras och anvandas bland annal nar man haller
lal och i undervisning. Desulom vackerl illuslrerad
av Lolta Frosl Berggren. Cilal-boken kan kb'pas pa
arsmolel och andra sammankomster men den kan
ocksa beslallas genom all man belalar in 50 kr
(inkl. porto) pa poslgiro 22 21 27-3. Glb'm inte att
skriva tydligl namn och adress och skriv pa lalongen "Ord av Elin Wagner".

Elin Wagner, som var kusin med Lisa Ekedahl,
kom ganska ofta ut till Ekbacken. Jag tyckte sa
mycket om henne, hon var sa enkel och levande
med pigga och kloka 6'gon. Hon ville ha the och
rostat brod och marmelad pa morgonen men annars hade vi mest vanlig husmanskost. Na'r det
var riktiga bjudningar var det ju extra fina ratter
forstas. Hon var ju van vid sin Linneas goda mat.
En dag minns jag att hon sa till mig: "Hildur kan
val saga Elin till mig." - "O, nej, det kan jag inte," sa jag. Hon var ju en beromd forfattare. "Forsb'k," sa hon, "det ar inte sa svart". Det glommer
jag inte.

Parnass

Har du inle prenumereral annu pa Parnass ar del
hog lid all gora del nu - for nr 2/1994 har Elin
Wagner som lema! Sallskapel har haft en arbelsgrupp (Marianne Enge Swartz, Margarela Peterson och Kerslin Pharmanson) som skaffal skribenler, redigerat artiklarna och diskuleral med Parnass' redaklion om illuslrationer och utformning.
Hon lag sjuk vid ett beso'k nagra dagar. Hon lyss- Vi lovar all del blir en fullmatad tidning da'r du
nade till ett radioprogram, det var ur boken Kris- kan fa nya infallsvinklar pa Elin Wagners forfaltens resa av John Bunyan. Hon undrade om inte larskap.
jag ville sitta uppe hos henne och lyssna pa det
programmet. Kande mig sa hedrad. Sen skickade Du prenumererar pa Parnass lill formansprisel 150
hon mej en bild fran Italien, som jag ramat in och kr for ell hell ar och 75 kr for halvar genom all belala in denna summa pa pg 47 87 48-7. Skriv pa
som fortfarande pryder mitt hem. Aven hennes
lalongen all du ar medlem i EW-sallskapet
portrait fick jag. Nar hon lag sjuk i sin sista
sjukdom fragade hon Lisa Ekedahl om hon trodde att jag skulle bli glad att fa hennes portrait.
Asa-Hanna i Vaxjo
Det var en fin gava, verkligen. Hur kunde hon
komma ihag trols att hon var sa sjuk?
For ell ar sedan visade Elin Wagner-sailskapet filmen Asa-Hanna pa Filmhuset i Stockholm, ell arJa, jag har manga minnen fran aren da jag var
rangemang som uppskaltades mycket avodem som
hemhjalp hos Eva Anden och Lisa Ekedahl. Som fick mqjlighel all se filmen. Nu visar vi Asa-Hanpensioner hjalpte jag ocksa Lisa Ekedahl nar hon na igen under kullurdagarna Sladsscen 94 pa bioblivil ensam efler Eva Andens db'd. Sisla gangen grafen Palladium med foljande lider:
var 1980 da hon ringde mig slrax efler nyar och lordag 28 maj kl 15
var sa ivrig all jag skulle komma. Hon var da
sondag 29 maj kl 15
svart sjuk och jag salt uppe hos henne och lagade Kom i god lid - foreslallningarna ar GRATIS!
sma goda plallar som jag visste att hon lyckte
om. Hon tog mig i handen och sa:"Sa skonl alt
du ar har". Tidigl nasla morgon nar jag kom in
lill henne hade livel flyll.

Nasta nummer av Bergsluft

Jag var myckel ledsen men for henne var del forstas sko'nl all fa do hemma i sin sang och slippa
aka ivag till sjukhus. Jag blev sa Iroslad nar Flory
Gale ringde sen pa dagen. Hon sa:"Inget kunde
vara ba'llre, Hildur, an att du var vid Lisas sida
sista levnadsdagen." Det gjorde sa gott och jag
glommer det aldrig.
Hildur Pellersson, Alvesla

kommer ul i borjan av augusti och da
kommer ocksa information om hostseminariel den 24-25 September.
Redaklionen lar tacksaml emol artiklar
och noliser.

Mamisstopp: 15 juli
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