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Arets Elin Wagner-dag

I ar ar det som bekant 50 ar sedan Elin Wagner val-
des in i Svenska Akademien. Med anledning av det
holls arets Elin Wagner-dag i Borssalen den 7 maj.
Hogtidstalare var Ulla Isaksson, Thage G. Peterson
och Marianne Enge Swartz. Dessutom medverkade
fredsaktivisten Anita Molander. Fran Smaland ha-
de en hel busslast medlemmar kommit och tillsam-
mans var vi ett hundratal narvarande. Flera heders-
gaster fanns pa plats, men alldeles sarskilt maste
Flory Gate na'mnas, som haft sa stor betydelse for
Elin i synnerhet vid tiden for akademiintradet.

Elins ande svavade over podiet, men mer patagligt
narvarande var hennes bla sammetsklanning fran
Franska Damskradderiet med dito sidenskor fran
Bally, i vilka hon gjorde sitt intrade i denna sal den
20december 1944.

Ulla Isaksson talade om Elins vag till Akademien.
En alldeles sarskild poa'ng ligger det i att Elin, vil-
ken som 16-aring nekats av sin far att studera filo-
sofi, eftertradde filosofen Hans Larsson pa stol nr
15. Den unga Elin reste sig snart - efter en period
av porslinsmalning - och kastade sig in i journalis-
tisk verksamhet. Denna hennes formaga att resa
sig efter motgangar och besvikelser ar ett drag som
standigt ska aterkomma i hennes liv.

Ulla talade om Vcickarklockas trosvisshet men
ocksa om hur trott och missmodig Elin ka'nde sig
vid den har tiden, besviken pa kvinnorna som inte
var sa radikala som hon hoppats. Hon forebradde
sig ocksa sin "mutlighet" - motstandet mot boken
borde inte ha fatt hindra henne att ka'mpa vidare.
Hon skulle ha statt ut med att vara "inte omtyckt".
Trots allt blev hon anda glad och smickrad over ut-
markelsen nar hon fick veta att hon blivit invald.

Marianne Enge Swartz citerade datida presskom-
mentarer pa Akademiens val. Manga menade att det
framfor allt var hennes stora Selma Lagerlof-biografi
som bidragit till detta. Andra tyckte att det var roligt
att en sa kvalificerad person blivit vald och att det
dessutom var en kvinna gjorde ju inte saken samre.
Slutligen citerade Marianne Elins arbetsbok fran nat-
ten efter intradet: "Den natten var det ju lite svart att
somna. Da var jag nog ra'tt sjalvupptagen och sjalv-
belaten. Men det gick fort om."

Thage G. Peterson talade om sina minnen av Elin
fran barndomen i Berg. Han hade, sa han, gjort sig
till for henne och vidarebefordrat skvaller fran byg-
den. Om hon lyssnade eller ej fick han aldrig klart
for sig. Han funderade pa hur Bergborna egentligen
sag pa Elin och hur de uppfattade hennes arbete.
Egentligen, sa Thage, sa tror jag aldrig att Bergborna
forstod hur betydande Elin var forra'n vid hennes be-
gravning. Det kom mycket folk och manga var pro-
minenta personer. Det finns likheter, menade han,
med vad som hande nar Olof Palme dog.

Slutligen medverkade fredsaktivist Anita Molander
fran Uppsala med gitarr, sang och tal. Helt i linje
med Elins arbete hade Anita med sig en namninsam-
ling som kra'ver att 1% av forsvarsbudgeten ska ga
till utvecklandet av icke-valdslosningar pa konflik-
ter. 1% motsvarar 370 milj. kroner!

Efter arsmotesforhandlingarna med avtackning av
Lilian Karlsson och nyval av Curt Gustafsson folj-
de middag i Borshusets restaurang. Manga var vid
det laget ganska hungriga. Det blev en skon stund
dar samtalet flog pa la'tta vingar mellan deltagarna
medan solskenet sakta lamnade fasaderna pa andra
sidan Stortorget.

/Barbro Andersson
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I Elins fotspar 8 maj
I det vackra vadret pa sondagsmorgonen samla-
des en forvantansfull skara for att gora en stads-
vandring i Elins fotspar. Vi skulle alltsa besoka
en del av de platser och miljoer som pa olika satt
hangde ihop med Elin Wagner under Stock-
holmsaren och som hon a'ven anvant i romaner-
na. Vara kunniga guider Ingrid Clareus och Jessi-
ca Sjogren hade for dagen planerat en nedbantad
version av den storre vandringen som finns doku-
menterad i sallskapets smaskrift nr 4.

Var vandring startade vid Elin Wagner-tavlan pa
Norrtullsgatan intill Odenplan. Tavlan har ett ci-
tat ur Norrtullsligan och ar uppsatt av Stadsmuse-
et och Stadsbiblioteket.

Nasta adress hittade vi runt kvarteret pa Upp-
landsgatan 54 dar Elin bott i uppgang F fyra trap-
por over garden. Ingrid hade lyckats skaffa port-
koden sa att vi kunde forcera den statliga galler-
porten och beundra den fina gardsmiljon.

Vi vandrade vidare nedat Norrmalm via Sveava-
gen. beskriven i Dialogenfortsatter, till Hollan-
dargatan 12, Elins forsta adress i Stockholm.
Framme vid hornet till Kammakargatan kikar vi
over mot Drottninggatan och ser da nr 85, Strind-
bergs Bla Tornet, dar Elin 'Tick spis for sjalen
samtidigt med den kroppsliga".

Efter en transportstracka over Norrmalm pa tva-
ren nar vi, i hornet av Norrlandsgatan, Lastma-
kargatan 6 med "rostrattslyan" i Pennskaftet.

Den sista etappen blev en lang men fin promenad
genom nedre Norrmalm och Gamla stan till Trie-
waldsgrand 2 intill Korhamnstorg. Har fanns Ti-
devarvets redaktion fran 1925 i vaningen over
apoteket Engelen, numera krog men med Enge-
len kvar. Och har satt Elin och skrev om "va'rl-
dens vackraste utsikt" som inte var den hon kun-
de se fran redaktionsfonstret over Kornhamns-
torg och Slussen utan utsikten fran Lilla Bjorka i
Berg osterut over Bergsjon bort mot "barrskogar-
nas skikt, blalaserade av sja'lva avstandet".

/Borje Schlecker

Till Fogelstad
Med buss fran Slottsbacken gick farden till Fo-
gelstad, sista anhalten pa var resa i Elin Wagner-
miljoer. Med i vara tankar fran platsen for Tide-
varvets redaktion hade val utom Elin Wagner he-
la Fogelstadkretsen varit. Nu tradde Elisabeth
Tamm i forgrunden, hon som namngett tidskrif-
ten och som gjort kretsen mojlig i sin egenskap
av Fogelstads agare. Sakert hade manga med mig
last om henne och om Fogelstad i Hjordis Levins
biografi (1989) och om Kvinnliga medborgarsko-
lan pa Fogelstad i Lena Eskilssons avhandling

Drommen om kamratsamhdllet (1991). Andra ha-
de ocksa personliga erfarenheter av Fogelstad un-
der den gyllene tiden. I bussen fick vi information
av Lotta Frost Berggren som berattade om trakten
runt sjon Oljaren, hur pa vastra stranden gods som
Gimmersta, Forsby, Fogelstad och Julita vuxit
fram och gett upphov till en miljo som manga fatt
en glimt av genom TV-serien Famna livet.

Vadret var stralande. Nar vi narmade oss Fogel-
stad gjorde Sormland verkligen skal for omdomet
"leende solfagra nejd". Vi valkomnades av var ci-
ceron, Elisabeth Tamms systersonson Gustaf Lil-
jencrantz med barndomsminnen av farmors syster
och framfor allt av Honorine Hermelin. Han fore-
visade rum i huvudbyggnaden och berattade om
huset. Av lyckliga omstandigheter hade inte sa
mycket andrats sedan Elisabeth Tamms tid. Kvin-
nohistoriska minnen vi fick ta del av var bl.a. en
ung Siri Derkerts konstverk Froken Tamms tavla,
skrivrummet dar Elin Wagner holl till vid sina be-
sok, Elisabeth Tamms "abolagen" som en extra
paminnelse om att hon och Elin Wagner tillsam-
mans givit ut Fred medjorden. Om froken
Tamms pacifism erinrades vi i hallen, befriad fran
alia vapen som fordom prytt vaggarna och med en
vikingaskold i den fredliga funktionen av lamp-
skarm. Om hennes stravan efter luft och ljus i
heminredningen vittnade f.d. trapaneler overstruk-
na i glada, starka farger. Matsalens manga portrait
gav anledning till initierade berattelser om aldre
skeden i slaktens historia.

Utifran sag vi inspektorsbostaden dar en gang Ho-
norine Hermelin hade sin rektorsbostad, expedi-
tion, skolbibliotek och skolkok. Vi fick besoka
mejerivinden dar en gang kurserna haft sitt hjarta.
forelasningssalen eller samlingssalen, en ljus,
blomprydd sal med himmelsbla bjalkar. Har hade
tiden gatt hardast fram. Detta rum for kunskaps-
formedling och andlig stimulans med magiskt
skimmer over sig i alia kursdeltagares minne hade
blivit en vanlig skrapig vind.

Ett vackrare, mildare forfall praglade den kraftsta-
tion som vi sag vid en vattenstrom strax intill.
Den hade froken Tamm anlagt 1912, forst i Julita
socken med elektricitet och ivrig att gora Fogel-
stad sjalvforsorjande med elkraft.

I huvudbyggnaden hade bl.a. moderna bocker
vittnat om att huset inte bara befolkas av minnen
utan ocksa av levande manniskor. En trave Pelle
Svanslos-bocker fick sin forklaring nar det visade
sig att var guide gatt till eftervarlden som Frido-
lin, son till Fritiof och Frida, snalla och valartade
katter i Gosta Knutssons Uppsala-varld. Fogel-
stadbesoket blev en oforglomlig avslutning pa var
Stockholmsresa.

/Anne Marie Wieselgren



Elin Wagner och Toni Morrison

Vart arsmote i Borssalen blev mycket lyckat. Det
vet alia som var da'r. Andra har redogjort for pro-
grammet. Sjalv faste jag mig vid det vi fick veta
om Elin Wagners entre som ny akademiledamot i
den havsbla klanningen - att forsamlingen emot
all etikett reste sig upp. Kanske var det en nyfi-
ken hovdam som ville se narmare pa den berom-
da klanningen. Men jag tror att det var ett guda-
benadat ogonblick; ett tillfalle som satter all jor-
disk ha'nsyn ur spel.

Jag hade lyckan att vara med om ett parallellfall.
Det var i Borssalen den 7 december i fjol da Toni
Morrison skulle halla sin Nobelforelasning - hen-
nes forsta offentliga framtradande efter att hon
tilldelats Nobelpriset. Nar dorren till standige se-
kreterarens dorr oppnades och Toni Morrison vid
Sture Aliens sida steg ut i Borssalen reste alia
sig. Vi drogs upp som av osynliga tradar. Eller

. nej, det kom inifran. Man var stalld infor nagot
storartat. Har gjorde en drottning i litteraturen sin
entre.

Man ville visa sin respekt och sin gla'dje. Detta ar
skeenden som gar mycket fort. Inga overlagg-
ningar eller sneglanden efter bankraden. Man ba-
ra staller sig upp och sa gor alia andra i salen.
Elin Wagner, sa mangsidig och valfortjant av en
akademistol, och Toni Morrison med sin magne-
tiska utstralning; infor dessa tva har Borssalens
publik kapitulerat!

Tva littera'ra personligheter forenas genom en
spontan publikyttring. Jag tycker att det ar under-
bart att de mots i ett brott mot kutymen. Bade
Elin Wagner och Toni Morrison har brutit ny

>—• mark, satt nya tankar, varnat i nuet och visat pa
vagar mot en framtid. Infor dem gar tanke och
ka'nsla samman i tacksamhet over att de finns.
Det gar inte med mindre infor Elin och Toni.

/Britt Dahlstrom
f

Parnass' Elin-nummer

kom ut i slutet av maj och var fullmatat med in-
tressanta artiklar. Prenumerera pa Parnass for
150 kr helar och 75 kr halvar! Na'sta nummer
handlar om Harry Martinson. Pg 47 87 48-7.
Skriv pa talongen att du ar medlem i EW-sallska-
pet.

Las den!

Under denna rubrik har i sommar Svenska Dag-
bladet latit ett antal personer presentera sina las-
favoriter. Med tillstand fran forfattaren Kerstin
Ekman aterges har hennes bidrag som publicera-
des 4/7 -94:

"Jag vet inte alls vilken bok som betytt mest for
mig, om det ens finns nagon enda. Men en som
jag last om flera ganger ar Elin Wagners Vackar-
klocka. Jag ar saker pa att jag kommer att la'sa den
igen. Jag hittar alltid en ny aspekt pa kvinnors for-
hallande till va'rlden och historien i den.

Den kom mitt under kriget da bland forfattare
egentligen bara tva hallningar var mojliga: att
skriva beredskapsdikt och varna en humanistisk
hallning eller att bryta ner sprak och bilder for att
aterge destruktionen av alia va'rden i detta fruk-
tansvarda krig.

Elin Wagner var antinazist och antitotalitar. Men
hennes beredskap och hennes nerbrytning ser an-
norlunda ut. Hon tanker pa ett satt som man har
svart att tro att det var mqjligt mitt i krig och for-
svarsanda.

Hon tar fram en kultur, den minoiska pa Kreta,
som inte byggde nagra forsvarsverk, inte hade ar-
me eller flotta och aldrig gjorde erovringar. Hon
talar om besinning och om samarbete mellan ko-
nen och om karlek mellan man och kvinna som en
forutsattning for valfard pa jorden. Hon infor ett
begrepp som hon kallar polvaxling (vi skulle kalla
det paradigmskifte). Det skulle innebara att det
ensidigt teknologiska tankandet med dess lineara
utvecklingsperspektiv blev balanserat av ett tan-
kande som betonade aterkomster och varsamhet
med jord, luft och vatten.

Hon vagade ga emot sin egen kvinnororelse och
kritisera dess program. Hon fick motstand over-
allt. Vackarklocka vackte politisk indignation un-
der 70-talet, da den kom ut pa nytt. Hon blev be-
skylld for att ha tankesamrore med nazismen. (En
otrolig tanke for for den som verkligen last Vack-
arklocka!) Nu har liknande saker horts fran mot-
satt politiskt hall, sa nog verkar hon vara farlig for
den allmanna sakerheten. Eller mojligen for den
manliga sjalvsakerheten.

I Vackarklocka firar Elin Wagner en tankens fest.
Hon kommer mitt i graa kriget pa att hon maste fa
ta'nka som hon vill. Ingenting ska fa hindra henne.
Inte ens hansynen till bundsforvanterna i den fe-
ministiska rorelsen. Hon har last om forhistoriska
religioner med den moderliga gudomen i centrum
och diktar friskt och kaotiskt kring en tankt kvin-
nornas varldshistoria. Det tycks inte finnas nagra
hinder eller angsliga ha'nsyn dar hon sitter pa Lilla
Bjorka, trott och besviken, och skriver med sadan
gladje - rakt emot allting som pa den tiden kallas
fornuft.

For vem kunde tro att det lag nagot fornuft i att
vara varsam med jordens resurser?"

/Kerstin Ekman
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Elins boksamling

pa St. Sigfrids folkhogskola presenterades for
sallskapets medlemmar tillsammans med fore-
ningen Bibliotekets Vanner lordagen den 16
april. KF Bernander visade bockerna och beratta-
de fascinerande om deras historia och innehall.

Varfor hamnade bockerna bar 1954? Om man la-
ser Tusen ar i Smaland finner man dar en tanke
om att grunda ett centrum i luthersk anda i Sma-
land, 400 ar efter Nydala kloster. Tre ar efter bo-
ken oppnade folkhogskolan sina portar! Elin var
bar tva ganger - 1945 boll hon foredrag om Sel-
ma Lagerlof och 1948 talade hon om Gandhi.

Efter Elins dod donerades en stor del av hennes
boksamling hit. KF Bernander var skolbibliote-
karie da. Han tog hand om bockerna och borjade
katalogisera dem. I oktober 1959 holl samlingen
pa att bli lagornas rov. Med tacksamhet tanker vi
pa KF och alia de clever som raddade bockerna
ur den brinnande skolbyggnaden. Katalogskapet
kom med allra sist i en skottkarra.

Bockerna star nu i bokskap med glasade dorrar.
Titlarna visar att Elin laste mycken kvinnohisto-
ria, teologi, ekologi och olika skrifter om Fredri-
ka Bremer. "Elins bocker valde mig" sa KF anga-
ende uppdraget att forvalta bockerna. Genom
dem fann han en manniska som standigt vaxte i
tanke och verksamhet. Hon laste Remain Rol-
lands bok om Gandhi pa franska under en natt da
hon deltog i Internationella forsoningsmotet 1923
i Danmark. Linneinbunden fmns boken i sam-
lingen. Spar av den finns i Hemlighetsfull 1938.

Har star Johann Arndts fyra bocker om den sanna
kristendomen, ur vilken Elin hamtade citat och
tankar till Vinden vdnde bidden. Andra bocker
berorde kvakarna, det prastlosa och dogmfria
samfundet dar Elin blev medlem 1936.

Vi hajade till nar KF visade oss en bok om Sven-
ska Jarnvagsmannaforbundet 1899-1924. Varfor
i all sin dar fanns den i Elins bokhylla? Las ater
Vinden vdnde bladenl "Dar finns ett vackert por-
trait av banvakten och bans dotter. Fakta hamta-
des naturligtvis fran den namnda boken", sa KF
och stallde tillbaka densamma pa hyllan igen.

I boksamlingen finns ocksa oversattningar av
Elins bocker pa bl.a. finska, tyska, ryska och
franska. Tyvarr finns inget helt verk pa engelska
annu. Pappersbristen under och efter kriget satte
kappar i hjulet for oversattaren, Elins van Vera
Brittain. "Tank er Vdckarklocka pa engelska!" sa
KF. Och vi kande alia vilken betydelse dessa
bokskap har for oss alia - idag och i framtiden.

/Monnica Soderberg

Till minnet av E. Hj. Linder

har Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhal-
let i Goteborg beslutat skanka 3000 kr till Elin
Wagner-sallskapet. Vi kanner oss mycket hedrade
och tacksamma over gavan.

Norrtullsligan

kommer som "En bok for alia" i borjan av Septem-
ber meddelar forlaget, som ocksa planerar att ge ut
studiecirkelmaterial i samarbete med Vuxensko-
lan. Britt Dahlstrom har skrivit ett intressant for-
ord. Passa pa att kopa den !

Valkomna till hostseminariet

den 24-25 September pa St. Sigfrids folkhogskola.
I ar ar temat "Tusen ar i Smaland" och forutom fo-
relasningar av Eva Adolfson och Eva Moberg
kommer vi att bjuda pa en bussresa i Elins sma-
landska fotspar.

Program och anmalningsblankett finns med i detta
utskick. Sprid information om seminariet till van-
ner och bekanta!

Arets vackarklocka

kommer aven i ar att delas ut i samband med host-
seminariet pa St. Sigfrids folkhogskola. Priset ar
avsett att belona nagon som verkat i Elin Wagners
anda, garna pa lokalplanet. Pristagaren far resa till
seminariet och dar motta ett exemplar av Elin
Wagners Vdckarklocka samt dessutom en skral-
lande vackarklocka att ge till nagon som behover
vackas. Forra arets pris gick till tidskriften bang
som valde att ge vackarklockan till Vivianne Fran-
zen for att hon skulle "vakna upp och ersatta 10-
talets kvinnosyn och 30-talets framlingssyn med
90-talets manniskosyn".

Vi behover forslag pa personer som gjort sig for-
tjanta av att fa 1994 ars Vackarklocka fore 1/9.
Ring eller skriv till Marianne Enge Swartz, 0472-
72076 eller 08-306907!

Nasta nummer av Bergsluft
kommer ut i slutet av november till
sammans med smaskrift nr 5.

Redaktionen tar tacksamt emot artiklar
och notiser.

Manusstopp: 1 november
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