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Arets Elin Wagner-dag

samlade ca 170 personer som i Bergs bygdegard
fick lyssna till en inspirerad och inspirerandeSo/-
veigTernstrom. Hon ar visserligen kand som varm-
landska men har i Berg kande hon sig som hemma,
sa hon, eftersom mormor och mormorsmor var
smalandskor fran Or.

^ Elin Wagner har foljt henne allt sedan hon pa 60-
talet fick ogonen pa hennes ideer genom att lasa
Bang. Vackarklocka och Kvarteret Oron gjorde
starka intryck pa henne. Den senare boken anser
hon vara alltfor forbisedd. "Dar finns allt vi kvin-
nor behover veta, att vi maste klara oss sjalva och
att vi ska ha roligt. Precis som ma'nnen."

Det finns alltfor manga exempel pa kvinnliga pro-
jekt som inte blivit av darfor att en man inte velat
ge sitt stod. Sjalv har hon erfarenheter fran Drama-
ten: nar hon tillsammans med Margareta Bystrom
gjorde om Dialogen fortsatter till en pja's blev den
refuserad av Ingmar Bergman, som tyckte den var
"for mycket ratt pa rodbetan".

O Men Solveig Ternstrom har inte latit sig nedslas av
manlig sjalvtillracklighet. Nu har hon skapat ett
eget produktionsbolag, Morsarvet, med allt vad det
innebar av ekonomiskt ansvar. Elins ord "Tanken
pa en budget uppgjord av kvinnor kan fa mig att
spinna av valbehag" har varit till hjalp och upp-

>" muntran. Hon har insett att utan makt over ekono-
min kommer vi ingen vart med jamstalldheten.

Men vi maste fa de unga kvinnorna att lasa Elins
bocker. Blir vi tier som anammar hennes ideer har
vi mojlighet att paverka samhallet mot Elins mal,
"funktionell fattigdom". Och sedan tar vi efter
ma'nnen, exploaterar vara visioner och gor dem till
en ny svensk exportvara!

Flory belonad

Sannolikt den forsta, djupt medvetna och kunniga
ekologisten i vart land - sa karaktariseras Flory Ga-
te av Upprorelsen, kvinnornas reformationsrorelse,
som givit henne sitt diplom och en terrakottamedal-
jong med anledning av att de startat en grundkurs i
tealogi, gudinnelara, i Alia kvinnors hus i Stock-
holm.

Beloningen overlamnades vid Elin Wagner-dagen av
Marianne Enge Swartz som ocksa laste upp Birgit-
ta Onsells motivering: "Flory Gate ar en banbryter-
ska, en forebild, en Moder Jord-prastinna som med
sin jordgarning utfort en framtidsgarning." Vi som
var med vid utdelningen instamde och appladerade
hjartligt Flory.

Arsmotet

medforde inga forandringar i styrelsen, dar omval
skedde av Solveig Hammarback, Britt Mossberg
och Karin Sahlstrom. Aven ordforande Marianne
Enge Swartz omvaldes.

Uppropet mot vald i TV

som presenterades i forra numret av Bergsluft samla-
de 138 namnunderskrifter. Uppropet har skickats till
Kanal 1, TV2, TVS och TV4.

Fran TV2 har vi fatt en bekraftelse att man mottagit
det. Dar passar man ocksa pa att betona "att Sveriges
Television, och darmed TV2, ar klart medveten om
det ansvar som ett public service- foretag har i detta
sammanhang. Detta tar sig uttryck i en mycket re-
striktiv hallning till visning av valdsinslag i vara pro-
gram".
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Beromda och glomda
Stockholmskvinnor

Elin Wagner ar en av de 150 kvinnor som por-
tratteras i en ny och ovanlig bok. Den ar skriven
av Stockholmsguiden Lisbet Scheutz som under
sina visningar borjade undra var kvinnorna fanns
i Stockholms historia och miljo.

Efterforskningarna resulterade i fascinerande
portrait av kvinnor som levt och verkat i staden.
De ar alia fodda fore 1900 och ordnade geogra-
fiskt sa att man kan bekanta sig med dem genom
sju stadsvandringar.

Har moter ni manga kvinnor som pa olika sa'tt
har anknytning till Elin Wagner, t.ex. Ellen Key,
Fredrika Bremer, Honorine Hermelin och va'nin-
nan Marika Stjernstedt. En fascinerande bekant-
skap blev for mig Lotten von Kramer, som 1913
instiftade det konskvoterade - varannan damernas
- Samfundet De Nio. For deras stora pris kunde
Elin Wagner bygga Lilla Bjorka och hon blev se-
nare en av medlemmarna.

Boken ar utgiven pa Trevis forlag och kostar ca
250 kr i bokhandeln.

/Marianne Enge Swartz

Lyft jorden mot himlen

ar titeln pa en ny doktorsavhandling i sociologi
med undertiteln Vdxande i kvinnogrupper och
kvinnliga ndtverk (Carlssons forlag). Dar slar
Margareta Ljung fast att kvinnor behover sam-
horighet med andra kvinnor om de ska kunna go-
ra sig horda och fa okat inflytande i samhallet.

Fogelstadgruppen presenteras som pionjarer med
visioner. For att uppna malet, "kamratsamhallet",
var det viktigt att betona den enskilda mannis-
kans specifika betydelse samtidigt som man ville
upphava motsattningen mellan det personliga och
det offentliga. Trots den starka gemenskapen och
vanskapen mellan Fogelstad-gruppens medlem-
mar fick man sa smaningom kanna av slitningar
och konflikter. Margareta Ljung lyfter i kapitlet
om Fogelstad fram Elin Wagner som den realis-
tiska, den som sag och erkande att aven kvinnor
kunde gora misstag och att det inte tjanade nagot
till att forsb'ka dolja dem. Tvartom var de be-
gangna misstagen ett vardefullt arv att lamna
over till nasta generation kvinnor att lara sig av.

Avhandlingen leder fram till ett antal intervjuer
med yngre och medelalders kvinnor dar Elin
Wagners tro pa kvinnogemenskapens betydelse
for kvinnors utveckling till fullo bekraftas.

/Solveig Hammarback

Rapport fran Lilla Bjorka

Det kunde vi inte dromma om! Att intresset for
Lilla Bjorka skulle vara sa stort och att det skulle
handa sa mycket pa tre sommarmanader.

Det borjade redan 24 april da en grupp fran Pen-
sionarsuniversitetet i Vaxjo kom pa besok. Sedan
har det varit en standig strom, bl.a. flera studiecir-
klar och tva av vara politiska partier i kommunen
med Carin Hogstedt och Charlotte Branting som
resp. initiativtagare.

En regnig kvall lyckades Fredrika Bremer-kvin-
norna i Vaxjo hitta vagen till Lilla Bjorka. Karin
Sahlstrom kom en annan kvall med ekologiska
radgivare fran lanet. Ett vackert stilleben blev det
nar Matbiten Ansa hade dukat fram en lacker su-
peplanka i matsalen at Vaxjos soroptimister.

Den 15 juni var det premiar for teatercafe. Bok-
bussen hade engagerat Mary Lou Ward fran Kro-
nobergsteatern, som gav "Kaffetarar och andra
bullar" med texter av Elin, Moa och Karin. Det
var sa lyckat att det blev repris den 14 juli. Mary
Lou stallde upp gratis bada gangerna. Vi ser fram
mot fler liknande traffar!

Nagra som ocksa stallt upp ar medlemmarna i
hembygdsforeningen, som aven guidat pa Lilla
Bjorka under oppettiderna pa sondagarna hela
sommaren. Sedan mitten av juni har Susanne
Schlecker varit ALU-anstalld pa Lilla Bjorka.
Hon har bl.a. stallt i ordning tva sovrum for att
gora det mojligt for langvaga gaster att overnatta.
Under juli har Karsten Andersson haft halv ALU-
tjanst och tillsammans med Susanne rqjt och sta-
dat i rabatterna.

Snart ska arbetet med renoveringen av kyrkstallet
paborjas och i dagarna har vi fatt lansantikvariens
rapport om projektering av boningshuset och skri-
varstugan.

Det finns anledning att aterkomma med nya rap-
porter fran Lilla Bjorka for har kommer det att
handa saker!

/Marta Schlecker

_
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Lilla Bjorka basta sommarminnet

Antligen, efter alia uppskjutna beslut, blev det av
att besoka Elins hem. Att fa uppleva Lilla Bjorka
i sommarsolig fagring och fa aran att bli de forsta
nattgasterna sedan huskopet blivit klart fick oss
att inse betydelsen av att inte langre forhala re-
san.

Val pa pa plats funderar jag over hur val atmo-
sfaren anda stammer overens med den Elin jag
under gangna manaders studier lart kanna. Detta
trots att huset under manga ar varit i andras ago
och dessutom annu ej ar fullt moblerat.

Arkitekten Carl Bergsten ritade Lilla Bjorka
I 1922. Hans namn forknippas annars med storre

stadsbyggnader som Hjorthagens kapell och Lil-
jevalchs konstmuseum. Bergsten ansags pa sin
tid rita bade egensinniga och .ovanliga byggna-
der. Inspirationen hamtade han i davarande kul-

^^ tur- och konstmetropolen Wien. Dar utvecklades
en speciell form av jugendstil, en klassicism, dar
man skalat bort overflodiga dekorativa element.
Formerna blev geometriska, strama och enkla.
Denna klassiska rationalism kom att forebada
funktionalismen. Pa 1920-talet visar Bergstens
arkitektur pa ett nytt formsprak, dar tradition och
vardagstrevnad kommer i forgrunden.

Kanske var det just denna "nya" stil hos Bergsten
som slog an en ton hos Elin Wagner. For visst
moter man har pa Lilla Bjorka klanger fran arki-
tektens hela formregister. Det genuint smaland-
ska intrycket ger framst den roda bradkladda fa-
saden. Men aven det svagt lutande taket, som ger
tvara gavlar, belyser nagot av den karva karaktar
som ar specifik for just smalandska gardsbyggna-

<w der. Vanligt forekommande ar ocksa spinnrocks-
fonster. Elins har dock fatt en speciell design.

Invandigt tycks Bergsten ha sokt sammansmalta
forenklade jugendformer med element anpassade

^- till vardagslivets behov och pa sa vis har han
uppnatt en helhetsverkan. Till det egenartade i
Elins bus nor de speciella overstyckena over dor-
rar och fonster. Varda att namna ar ocksa de
vaggfasta bokhyllorna och den vackert formade
trappan upp till overvaningen. Eftersom Bergsten
aven ritade inredningar och mobler ar det inte
omqjligt att han aven formgivit de vackra kakel-
ugnarna och den oppna spisen i vardagsrummet
som dock inte har kvar sitt ursprungliga utseen-
de.

Lilla Bjorka ar vart ett besok av manga anled-
ningar. Det vore en gladje att sa smaningom fa se
huset i sitt ursprungliga skick, t.ex. att masonit-
skivorna avlagsnades fran vaggarna och de nu
gomda pastellfargade braderna far komma fram.

Fonstret i trappan borde ocksa aterstallas till nor-
mal storlek och vaggen mellan hall och serve-
ringsrum oppnas - allt for att slappa in mer ljus.

/Barbro Ek

Hur sag det ut pa Lilla Bjorka
pa Elins tid?

Infor arbetet med att renovera Lilla Bjorka kom-
mer ofta fragan om husets ursprungliga farger och
inredning upp. Med stort intresse har vi last Ria
Wagners skildringar fran besoken hos Faster och
girigt tagit till oss alia sakuppgifter. Sa har skriver
hon t.ex. om vardagsrummet i en artikel i tidning-
en Vart Hems julbilaga 1944:

"/ bokvaggen, som avbryts av fonstret ut mot va-
gen, dar man satter ljusstakarna pa juldagsmor-
gonenfor att lysafolket till kyrkan, hittar vi nd-
gra vackra band av Almqvist, enforfattare, som
Elin Wagner har en dm kanslafb'r. Via" fonstret
star ekbyran med trainldggningarna, dar en lada
ar dgnad sldktkdnslan och portrdtten och den ne-
dersta dras ut iblandfor att hitta nagra tidiga
noveller eller tidningsartiklar. For tjugo ar sedan
var nog rummets fdrgskala revolutionerande, nu
ar den enbart en njutning, vdggen bid som Grek-
lands himmel, var skulle det djdrva perspektivet
pa Parthenons pelare hdnga om inte har, taket av
patinerat silver, mbblerna klddda i varm, djuprod

Over soffan, dar man sitter om vinterkvdllarna
och ser bjorkvedenflamma i den oppna spisen,
hanger en tavla hallen i morka farger, det dr Jo-
hannes, den unge evangelisten. Ornen har gripit
pennan mellan sina klor och borjar den latinska
meningen "In principle erat verbum". En symbo-
lisk tavla om man sa vill i ett hem, dar ordet dr
en levande makt. Men symbolen dr nagot felak-
tig, ty Elin Wagner har aldrig latit ornen ta pen-
nan ur sin hand.

Den gdstfinns inte, som kan ta trappan pa Lilla
Bjorka i ett slag, pa uppvdgen stannar manfram-
for hyllan i trappavsatsen, dar varje bokrygg
vdcker laslusten till liv. Pa nervdgen hejdar man
sigframfor den gamla kartan over Norrvidinge
hdrad, dar Berg star utsatt med en liten kyrka
som beteckning. Vet man, att bokforldggare Tor
Bonnier en gang hittade kartan hos bouquinister-
na vid Seine, blir pausen framfor kartan annu
mer stdmningsmdttad. "

Vi vill garna ha fler minnen fran Lilla Bjorka.
Kanner du nagon som varit dar pa Elins tid eller
vet du nagon som skrivit om sina upplevelser i
huset? Skriv till Bergsluft och beratta!
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Till forman for Lilla Bjorka

Vi har fortfarande kvar de fina litografierna av
Sven Ljungberg med motiv fran Lilla Bjorka och
Elin Wagners romaner. En mapp med tre fa'rg-
litografier kostar 2.500 kr och kan bestallas ge-
nom Berit Hansson, Landstinget Kronoberg,
0470-77 62 00.
En fin present till nagon hogtidsdag eller en val-
kommen lotterivinst!

Modergudinnor pa Medelhavsmuseet

En liten grupp fran Elin Wagner-sallskapet reser
i oktober till Kreta for att mota samma inspira-
tionskallor som Elin Wagner gjorde pa sina resor
dit pa 30-talet. Som en forberedelse for resan an-
ordnar vi en specialvisning pa Medelhavsmuseet
i Stockholm den 12 September kl 19.00. Entre
och visning kostar for EW-sallskapets medlem-
mar 25 kr och for b'vriga 50 kr.

Begransat antal, anmalningar till Ingrid Clareus,
08-21 10 23 eller Marianne Enge Swartz, 08-30
69 07 (kvallar). Valkomna!

Parnass

Tidskriften Parnass ar ovanlig pa det viset att den
vander sig till bok- och litteraturalskare snarare
an till litteraturvetare med valskrivna och alltid
spannande illustrerade artiklar. Larare kan kopa
klassuppsattningar!

Medlemmar av litterara sallskap erbjuds rabatt pa
prenumerationen. Det senaste numret behandlar
Edith Sodergran och i foljande nummer kan ni
lasa om Hjalmar Bergman / Fredrika Bremer,
Viktor Rydberg och Fritiof Nilsson Piraten. Forra
aret hade Parnass ett specialnummer om Elin
Wagner.

Vi skickar med en prenumerationsblankett!

Valkommen till arets Elin Wagner-
seminarium

Temat for seminariet - som vanligt pa St. Sig-
frids folkhogskola - den 23-24 September ar i ar
Elin Wagner och politiken. Vi utgar fran hennes
romaner och far lyssna till duktiga forelasare
men det blir ocksa tillfalle att diskutera kring
kvinnornas deltagande i politikenoi dag. Vid lor-
dagskvallens samkvam kommer Arets Vackar-
klocka att utdelas.

Program och anmalningsblankett fmns med i det-
ta utskick. Sprid information om seminariet i
vankretsen och pa arbetsplatsen!

Varldens langsta bokbord

anordnas langs hela Drottninggatan i Stockholm
den 27 augusti. Som vanligt kommer Elin Wag-
ner-sallskapet att ha ett bord med forsaljning av
skrifter och information. Jessica och Karin, som
haft hand om bokbordet i flera ar, staller upp men
vill ga'rna ha hjalp av flera entusiaster. Ring Jessi-
ca Sjogren, 018-24 62 40 om du vill hjalpa till ett
par timmar!

I Vaxjo i host

Tack vare mina kontakter i Smaland och framfor
allt mina vanner i Elin Wagner-sallskapet kommer
jag att finnas i Vaxjo under hosten 1995. Mellan
den 9 sep. och 10 nov. vistas jag som gastforskare
vid Hb'gskolans institution for humaniora. Dar am-
nar jag bedriva mina Elin Wagner-studier, framst
genom en undersokning av hennes bidrag till Ti-
devarvet. Om tiden racker till vill jag ga'rna till-
bringa ett par dagar i Goteborg (bland Elins pap-
per i kvinnohistoriska samlingarna), Stockholm
och Uppsala. Jag ser ocksa fram emot att fa delta i
hostseminariet och aterse manga vanner.

Nagot av intresse upptackte jag nyligen, da jag
med tanke pa arets seminarium om Elin och politi-
ken laste om hennes brevvaxling med den brittiska
fredsaktivisten Vera Brittain. Dar laste jag att Ve-
ra Brittain forelaste i Vaxjo den 7 oktober 1945
om "The Shape of the Future". Sedan lag hon over
hos Elin och det var da deras vanskap borjade. Ar-
rangor i Vaxjo var (savitt VB kunde minnas sena-
re) en froken Ingegard Thoren, Sodra Esplanaden
15, som sannolikt var lararinna. Det vore roligt att
hora om nagon av sallskapets medlemmar i Vaxjo-
trakten var med pa motet 1945 eller kanner/kande
froken Thoren.

/Sarah Death

(Skriv eller ring till Bergslufts redaktion , 0470-77
55 57, om ni har nagot att beratta sa vidarebefor-
drar vi upplysningarna till Sarah.)

Nasta nummer av Bergsluft
kommer ut i slutet av november tillsam-
mans med smaskrift nr 6.

Redaktionen tar tacksamt emot artiklar
och notiser.

Manusstopp: 1 november
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