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Elin Wagner-dagen 1995

firas lordagen den 13 maj i Bygdegarden i Berg.
Alia ar hjartligt valkomna att lyssna till

Solveig Ternstrom

som under rubriken "Elin ar grunden" kommer att
beratta om vad Elin Wagner betytt for henne. Sa
har ser programmet ut:

kl. 13 Arsmote

kl. 14 Solveig Ternstroms framtradande (Kom till
arsmotet om du vill ha en bra plats)

Efterat finns kaffeservering och Lilla Bjorka halls
oppet for alia som vill se huset inifran.

Alia medlemmar kallas harmed till arsmotet. Verk-
samhetsberattelse och ekonomisk berattelse bifogas
detta nummer av Bergsluft. Hor av dig till valbe-
redningen (Kerstin Axen 0470-245 52 och Kerstin
Pharmanson 0470-77 55 55) om du vill delta i sty-
relsearbetet eller har tips pa lampliga personer.

Bussresa fran Stockholm

till Elin Wagner-dagen i Berg (med upplock i Norr-
koping, Linkoping, Jonkoping om nagra darifran
vill aka med) kommer att ordnas om tillrackligt
manga anmaler sig. Vi raknar med en resekostnad
pa ca 500 kr och kan ocksa ordna logi pa Asa van-
drarhem for ca 125 kr. Pa lordagskvallen erbjuds
gemensam middag pa Anegarden for alia som vill.
Hemresa pa sondagen med rundtur i Vaxjo och be-
sok pa glasbruk efter vagen.
Anmalan till Bibbi Steinertz , 08-662 18 25, fax 08-
667 97 27, Breda Gatan 6, 115 21 Sthlm senast 2/5.

Ett upprop mot valdet i TV-kanalerna

kommer att ligga framme for namnunderskrifter un-
der arsmotet. Det har foljande text som garna far an-
vandas av andra som vill gora liknande aktioner:

Till ansvariga for TV-kanalerna fran Elin Wagner-
sallskapet

Med oro och for far an ser vi hur vald, rahet och for-
aktfor livet okar i vart samhalle och vifrdgar oss
bdvande vart utvecklingen bar hdn.

Elin Wagner-sallskapet, vars syfte ar att halla Elin
Wagners livsverk levande genom att lyftafram hen-
nes ideer, "ser del som sin uppgift att verkafor var-
samhet med livet, jorden och naturen i alia dess for-
mer" (ur Elin Wdgner-sdllskapets stadgar).

Det kdnns angeldgetfor oss att rnana till eftertanke
info'r tendenserna i tiden. Nu maste alia goda kraf-
ter hjalpas at for att vdnda utvecklingen.

Iforhoppning att ocksa televisionskanalerna inser
sitt ansvar vadjar vi om ett restriktivare urval av
underliallningsprogrammen i Era kanaler. Att det
ddr my eke t ofta forekommer vald, rahet ochforakt
for livet ar helt uppenbart. Detta ar nedbrytande,
forrdande, fdrdummande.

Verka i stdlletfor varsamhet med livet! For tndnms-
kovdrdets skull - och for vara barns och ungdomars
skull!

Vi kommer att skicka vara listor till Kanal 1 och
TV2, Sveriges Television AB, 105 10 Sthlm; TVS
AB, Box 2034, 103 11 Sthlm och TV4, Storangskro-
ken 10, 115 79 Sthlm;

Elin Wagner- sallskapet, Skir, Svanaholm, 355 91 VAXJO
Postgiro 22 21 27-3
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Valkomna till Lilla Bjorka

Lilla Bjorka ar inkopt, kunde vi meddela i fdrra
Bergsluft. Sedan dess bar en stiftelse bildats for
att ta hand om huset och den verksamhet som sa
smaningom ska bedrivas dar. Bland stiftelsebil-
darna finns Elin Wagner-sallskapet och styrelsen
bestar av foljande personer: Charlotte Branting,
ordf., Marianne Enge Swartz, vice ordf., Sol-
veig Hammarback, sekr., Bibbi Steinertz , vice
sekr., Hans Danielsson , kassor, Maria Schleck-
er, Gunilla Skogstrotn och Bengt Goransson .

An sa lange star Lilla Bjorka ganska tomt men
eftersom det ar ett vackert hus verkar det inte
odsligt. Styrelsens arbete har hittills mest handlat
om att ta reda pa vad som behover goras i huset
och vad som far goras. Huset ar niimligen kultur-
minnesskyddat och det innebar att vi maste in-
vanta lansantikvariens utredning innan nagra
storre reparationsarbeten kan komma igang. Dis-
kussioner om framtida anvandningsmojligheter
pagar ocksa.

Alia medlemmar i Elin Wagner-sallskapet ar val-
komna att besoka Lilla Bjorka under sommaren.
Ring till Marta Schlecker, 0472-72093 eller Ulla
Johansson, 0472-72012 och gor upp om tidpunkt
for besoket sa visar de och berattar.

Det finns mojligheter for inte alltfor stora sall-
skap att i samband med besoket dricka kaffe eller
ata pa Lilla Bjorka. Vi har kontakt med en cate-
ring-firma som ordnar allt. Kanske ett lampligt
tillfalle for en foreningsstyrelse att avsluta ar-
betsaret med samvaro pa Lilla Bjorka eller varfor
inte ordna en liten resa for vankretsen. Kontakta
Marta Schlecker i god tid bara.

Vi raknar ocksa med att kunna ordna nagra sov-
platser pa overvaningen i Lilla Bjorka om nagra
skulle vara intresserade av att bo dar nagra dagar
eller en vecka. Det finns kokmqjligheter, vatten,
avlopp och en toalett i huset, men bad far man ta
i Ladjasjon. Ring Marta Schlecker sa lamnar hon
upplysningar.

Alia andelstecknare

har nu forhoppningsvis fatt sina bevis och vi kan
inte nog tacka alia som bidragit till att kopet av
Lilla Bjorka kunde genomforas. Men det behovs
mera pengar for upprusming och underhall. Man
kan fortfarande teckna andelar (en bra present till
jubilaren som har allt!). Pg-numret for Lilla Bjor-
ka-insamlingen - 470 76 91-4 - galler fortfaran-
de. Skriv bara pa talongen att det galler andelar
och vart bevisen ska skickas!

K6p Sven Ljungbergs trasnitt

med Elin Wagner-motiv - det ar ocksa ett bra satt
att stodja Lilla Bjorka . Vi bifogar ett informa-
tionsblad och hanvisar till Rose-Marie Back som
skoter forsaljningen.

Elin Wagner-utstallning

Biblioteket i Saltsjobaden har tagit ett gott initia-
tiv for att lyfta fram vara klassiker. Under \ aren
har de haft en liten Elin Wagner-utstallning och i
samband med den plockat fram hennes bocker ur
magasinen for utlaning. Under hosten planerar de
att bjuda in forelasare fran olika litterara sallskap.

Ni vet kanske att de litterara sallskapen ar en av
vara snabbast vaxande folkrorelser - DELS (De
litterara sallskapens samarbetsnamnd) har over 80
medlemmar.

Var miniutstallning om Elin Wagner bestar av
fern fotografier med korta texter, allt monterat pa
frigolit sa att det ar latt att satta upp den pa en
skarm. Bibliotek kan fa lana den en manad for
200 kr genom Marianne Enge Swartz, 08-30 69
07 (hem), 08-92 52 54 (arb.).

Akademiska uppsatser

med anknytning till Elin Wagner har vi fatt och
inforlivat med vara samlingar. Bibi Jonsson har
skickat tva uppsatser framlagda vid prof. Louise
Vinges doktorandseminarium i Lund: Motet mel-
lan kvinna och man - ett tema hos Elin Wagner
samt Aspekter pa kvinnoroll och kvinnlighet i
Elin Wagners trettiotalsromaner.

Irene Andersson ar doktorand i historia i Lund
och hon har overlamnat sin 80-poangsuppsats
som handlar om WOWO, det internationella nat-
verk for fred som Elin Wagner hoppades sa
mycket pa.

Vi gratulerar Ulla Isaksson

som fatt Selma Lagerlofs litteraturpris 1995 "for
ett mangsidigt forfattarskap, som ocksa inspirerat
till kreativitet i andra medier, och dar hon i dialog
med det andra konet for oss in i kvmnovarlden
och visar hur karleken triumferar over vrede och
fortvivlan". De senare orden kunde ha gallt vem
som heist av Selma, Elin, Ulla - ett starkt kvinno-
triumvirat att inspireras av i vardagen.
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Svenska fredskvinnor - en utstallning
om vara forebilder
Fredrika Bremer iir den forsta i raden av svenska
fredskvinnor som kvinnor for Fred har med pa en
utstallning som visar nagra av de starka svenska
kvinnor som varit av stor betydelse som forespra-
kare for fredlig utveckling - inte bara i Sverige
utan a'ven internationellt. Utstallningen visades
forst pa Nordiskt Forum i Abo sommaren 94 och
har sedan dess via Ludvika, Stockholm, och
Uppsala nu hamnat i Sodertalje. Stockholms
kranskommuner star darefter i tur.

Bredvid Fredrika Bremer star Elin Wagner som i
boken Vackarklocka lyfter fram motsiittningen
mellan moderns och krigarens livssyn - samma
tankar som foresvavat Fredrika Bremer. Bilden
av kvinnan som passivt och taligt vantande pa ja-
garen/krigaren ville Elin Wagner definitivt ta dod
pa. Det ar i stallet den trygga verksamma modern
hon vill paminna om. Inte om hur man vinner
krig - utan hur man med aktsamhet och kunskap
om sadd och skord lever sa att krig undviks.

Matilda Widegren - samtida med Elin men inte
sa ka'nd - var ocksa en riktig eldsjal. Som larare
vid Hogre lararinneseminariet agnade hon sig at
att unden'isa flickor men hon tog ocksa initiativ
till flera fredsforeningar. Efter kvinnornas stora
fredskongress i Haag 1915, da'r ocksa Elin var
med, startade hon den s.k. "gransmissionen" .
Man reste till olika krigsgranser, t.ex. mellan
Danmark och Tyskland, och inbjod kvinnor fran
bada sidor att pa kvinnors vis dricka kaffe till-
sammans och samtidigt skapa kontakt och bli
vanner.

Andra kvinnor som Utstallningen lyfter fram ar
Elsa Cedergren, aktiv inom Roda Korset och en
av dem som bildade KFUK och kvakarrorelsen i
Sverige, samt Alva Myrdal och Inga Thorsson
som senare kom att gora stora insatser for viirlds-
freden.

/Bibbi Steinertz

Man over

Dom leker krig
ovanfor mitt huvud
en vacker hostdag
Friden strimlas sender

Vad gor dom med mina pengar

Pa langvarden ligger faster
i kissiga blojor
Redan i hisshallen
mots jag av stanken

/Lena Gretasdotter
(tidigare publicerad i tidningen Kvinnosyn)

Elin i Larousse

I det nyligen utgivna Larousse Dictionary of Wri-
ters , Edinburgh, New York 1994, finns en artikel
om Elin Wagner skriven av Helena Forsas-Scott.
Det var inte la'tt att sammanfatta Elins mangfacet-
terade verk pa 100 ord, skriver Helena, men sa har
presenteras Elin nu for den stora internationella
publiken:

Wagner, Elin (1882-1949)

Swedish novelist and journalist, feminist and pa-
cifist. Born in Lund, she attended a girl's high
school and embarked on a career as a journalist.
Experiences from the Swedish women's suffrage
movement are reflected in Pennskaftet (1910,
'Pen Woman'), which combines wit and irreve-
rence with poignancy and earnestness. Asa-Han-
na (1918) is a manyfaceted investigation of the
plight of a peasant woman facing the misogyny of
society, including the church. Notions of a matri-
archal past, translated into subtle mythical pat-
terns, result in increasingly critical perspectives
on the present, as in Dialogenfortsatter (1932,
'The Dialogue is Continuing'). The remarkable
eco-feminist essay Vackarklocka (1941, 'Alarm
Clock') highlights the need for respect and re-
straint between human beings and towards Mot-
her Earth.
> U Isaksson and E H Linder, Elin Wagner, I-II
(1977-80)
© Larousse pic. Reproduced by permission of Larousse pic.

Bokaret 1994

erbjod inte bara oss Elin Wagnerintresserade ny-
utgavan av Norrtullsligan i En bok for alia. Har
ar ytterligare nagra bocker da'r Elin figurerar pa
ett eller annat sa'tt:

Brita Akerman, 88 ar pa 1900-talet. Bland van-
ner och ideer . T. Fischer & Co. 1994. Brita berat-
tar mycket intressant om sitt liv som ofortrottlig
ka'mpe for att kvinnornas intressen skulle finnas
med i all samhallsplanering. Vilken moda det har
lagts ned for att astadkomma det som vi idag
tycker ar sjalvklart! Ett helt kapitel a'gnar Brita at
sin vanskap med Elin som nadde sin hojdpunkt
just under den tid da Elin kampade med Vackar-
klocka.

Hjordis Levin, Masken uti rosen. Nymalthusia-
nism och fodelsekontroll i Sverige 1880-1910.
Propaganda och motstdnd . Symposion. 1994.1
ett kapitel i denna mycket omfattande och rika
doktorsavhandling redogor Hjordis for den unga
EW:s insatser i den "moraldebatt" som uppstod
under den diskussion som foregick riksdagens be-
slut 1910 att forbjuda preventivmedel.
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Miljovanliga rutan

At vad sasongen bjuder
och av det som kan odlas i del klimat vi bor i.
Rotfrukter ar exempel pa grodor som odlas
bar och gar bra att lagra. De passar diirfor ut-
markt att ata pa varvintem.

I vantan pa varprimorerna ar rotfrukter ett na-
ringsrikt tillskott till kosten. Rarivna rotfruk-
ter kan serveras dekorativt genom att man
valjer och lagger upp dem efter farg. Pa St.
Sigfrids folkhogskola sen'eras man rarivet av
palsternackor, kalrot och morot - en vacker
fargskala!

Nasslor och kirskal (kers) hor till de tidigaste
varprimorerna. Bjud in till grannfest pa nas-
selsoppa redd pa potatis, serverad med agg-
halvor! Har ni inte en tradgard med kirskal sa
kan ni sakert fraga var ni an ser kirskalen och
be att fa plocka den. Det ar nog det enda rea-
listiska sattet att reducera dess framfart i ra-
batterna. Om du inte kan bekdmpa den - at
upp den!

Kirskal smakar utmarkat till klyftpotatis, stu-
vad och kryddad med muskot och ortsalt. An-
nu godare blir det pa foljande vis: forvall kir-
skalen med lite salt. Vispa gradde och tillsatt
farsk riven pepparrot. Placera den forvallda
kirskalen i en smord eldfast form, lagg pep-
parrotsgradden ovanpa och stro pa riven ost.
Gratinera i medelvarm ugn tills osten har
smalt.

Mat ar makt. Att ata narodlat eller vilt ar re-
sursbesparande. Betank att 1000 kalorier pa
tallriken vanligtvis har kravt 10 000 kalorier.
En stor del av detta hanfor sig till transporter
och energikriivande framstallning.

/Karin Sahlstrom

Kretaresan

som vi skickade ut sarskild information om vack-
te stort intresse. Ring 08-796 67 00 for ev. rest-
platser! Resebyran Ving Special har ocksa visat
intresse for att ordna en liknande resa nasta var
(maj-juni). Ring till Ingrid Clareus 08-21 10 23
om du vill ha mer information om den.

En bok ur forra arets bokflod

som ar val vard att lasas ar Per Wastbergs Alice
och Hjordis, Tvd systrar. Den bestar till overva-
gande delen av dagbocker och brev 1885-1964
skrivna av de konstnarligt begavade systrarna
Hjordis Nordin och Alice Tengbom. I det inledan-
de kapitlet citerar Per Wastberg ur ett brev som
Elin Wagner skrev!904, da hon var mitt uppe i sin
forsta stora karlekshistoria:
"Passion ar ingenting att bygga ett dktenskap pa,
ingenting. Vore det ingenting annat somforenar
oss skulle jag motse aktenskapet med annu stone
oro an jag nu kanner."
Och det ar just har som de tva systrarnas liv fore-
faller som levande illustrationer till Elin Wagners
senare romaner. Passioner upplever de, men de har
svart att fran mannen fa respekt for sin personlig-
het, sin vilja till konstnarlig utveckling, sin kamp
for jamstalldhet. Hjordis gar in i ett aktenskap med
en framgangsrik man medan Alice lever ensam
som sjalvforsorjande konstnar, men bada blir be-
svikna - och svikna - i sina forhoppningar om ett
liv med bade gemenskap och sjalvforverkligande.
Per Wastberg har gjort ett fint urval och later de
autentiska texterna trada fram och formedla tva
kvinnooden pa en vardaglig men anda sa genom-
lyst prosa.

Ny arsavgift

Styrelsen har beslutat att anvanda sig av arsmotets
tillstand att hqja arsavgiften 1995 till 100 kr. An-
ledningen till hojningen ar okade trycknings- och
portokostnader. Dartill kommer att vi genom ko-
pet av Lilla Bjorka har minskat vart insamlade ka-
pital, som vi tankt anvanda till en stipendiefond.
Betala avgiften snarast genom att anvanda bifogat
pg-inbetalningskort sa blir kassoren glad!

Tank pa att en eller flera arsavgifter for medlem-
skap i EW-sallskapet kan vara en utmarkt gava till
nagon som ska hyllas. Vi skickar garna ett kort
som bekraftelse pa medlemskapet. Ring 0470-77
5557!

Nasta nummer av Bergsluft
kommer ut i borjan av augusti tillsam-
mans med information om hostsemina-
riet den 23-24 September.

Redaktionen tar tacksamt emot artiklar
och notiser.

Manusstopp: ISjuli


