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Arets hostseminarium

En intressant parallell

pa St. Sigfrids folkhogskola den 23-24 sep. hade
som tema Elin Wagner och politiken. Ett 50-tal
personer fick lyssna pa intressanta forelasningar
dar temat vinklades pa olika satt, fran romanerna
till Elin Wagners egen politiska insats, fran sekelskiftets rostrattskamp till dagens kvoteringsdiskussion. En rapport med referat fran foredragen skickas mot 20 kr insatta pa pg 22 21 27-3.

mellan Elin Wagner och en samtida brittisk forfattare drog Sarah Death, som presenterade Vera Brittain,
fredsivrande skribent och foredragshallare. Bada
brann for sin sak och bada anvande sig av bade fiktion och sakprosa for att fa ut sitt budskap. Tyvarr
la'rde de kanna varann alltfor sent och hann bara traffas en gang vid Vera Brittains Sverigebesok 1945.
Da holl hon bl.a. foredrag i Va'xjo och Sarah hade letat fram annons och artikel ur Smalandsposten och
Eva-Karin Josefsson lyfte fram den tidiga rostratts- intervjuat Flory Gate om hennes minnen fran besodiskussionen med utgangspunkt fran Elins forsta
ket. Hon kunde ocksa presentera en alldeles nyutbocker. I sin undervisning om jamstalldhetsfragor kommen biografi over Vera Brittain, som var aktiv
hade hon upptackt att Pennskaftet och Norrtullsli- fram till sin dod pa 60-talet.
gan fortfarande kunde engagera gymnasister. De
ger, ansag hon, relevanta skildringar av unga kvin- Om Elins egen kommunalpolitiska gaming talade
nors uppvaknande till en mer realistisk varldsupp- Solveig Hammarback. Av protokollen fran tiden i
fattning. Och de gor del med en humor som gar
Bergs kommunalfullmaktige 1939-43 framgar att
hem, samma humor som vid seklets borjan gjorde hennes storsta insatser nog bestod i att hon sag till att
starkt intryck pa Elin Wagners manliga lasare.
kvinnorna i Berg kom med i styrelser och namnder,
Manga av rostrattskvinnorna tyckte daremot inte
inte minst sadana som tillskapades pa grund av
att hon tog kampen pa tillrackligt allvar.
krigshot och ransoneringar.
I Elins senare romaner, t.ex. Dialogenfortsatter,
hade Bibi Jonsson sokt efter svar pa fragan varfor
det ar sa svart for kvinnor att fa utveckla sin egen
identitet i mannens samhalle. Ett intressant svar
fann hon genom att anvanda sig av moderna socialantropologiska teorier om de olika strategier for
man och kvinnor som omedvetet overfors fran en
generation till nasta. For kvinnors del ar strategierna sarskilt osynliga, ja en del foredrar att kalla dem
mystiska, och darfor svara att kritisera. I Dialogen
fortsatter synliggor Elin Wagner dem genom att
lata kvinnor upptrada i olika manliga sammanhang.
Enligt Bibi Jonsson, som arbetar pa en avhandling
om Elins trettiotalsromaner, arbetar Elin Wagner
under denna tid konsekvent pa sin stora utopi: ett
samhalle utan olika strategier for kvinnor och man.

Arets vackarklocka
delades ut till Christina Doctare "for att hon oppnat
vara ogon for hur kvinnor genom tiderna utnyttjats i
krig och for att hon formatt vacka dagens man sa att
de nu erkanner att valdtakt ar en krigsforbrytelse".
Christina Doctare kom flygande fran Haag, dar hon
nu arbetar for Internationella Domstolen. Hennes foredrag om mannens krig och kvinnornas vanmakt
gav mangder med exempel pa de nya "kvinnliga"
strategier som maste till for att vi ska ha en chans att
forverkliga Elins utopi om mans och kvinnors samarbete i en fredlig varld. Om problemen med att vara
kvinna i dagens inrikespolitiska system vittnade sedan riksdagskvinnan Charlotte Branting och den
unea kommunalDolitikern Maria Axelsson Piiaca.
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DELS:s hostmote
Det var fullsatt runt bordet nar De Litterara Sa'llskapen samlades for sitt hostmote pa Lilla Hornsberg den 14 oktober. Mats Dahlberg, prasten fran
Gardslosa pa Oland som startade Stagnelius-sallskapet 1987, bidrog med Songes av Almqvist pa
flojt till sin inspirerade och inspirerande presentation av Erik Johan. Han var fodd samma ar som
Carl Jonas Love och 1815 blev de arbetskamrater
pa ecklesiastikexpeditionen i Stockholm.

Jag forestallde mig att det var pa Kreta som Elin
Wagner band ihop de olika tradarna som formade
hennes livs vav. Hon gjorde en resa till Grekland
pa hosten 1937 i sallskap med sin syster Ester
Paulsson och hennes man, konstprofessor Gregor
Paulsson samt arkeologiprofessorn Axel W Persson. I Vackarklocka gor hon nagra beska kommentarer om hur de bildade herrarna diskuterade
filosofi och demokrati utan att nagon gang reflektera over kvinnornas situation i det som vi nu kallar var civilisations vagga.

Efter lunch med mycket litterart samsprak fick
deltagarna den glada nyheten att Dels kan behalla
Lilla Hornsberg, det vackra 1700-talshuset vid
Karlbergskanalen, som tidigare varit hemvist for
forfattarforbundet. Efter harda forhandlingar har
Stockholms stad, som ar hyresvard, gatt med pa
att sanka hyran betydligt. Dessutom har Sallskapen fatt en hyresgast, en konstnar med familj
som ska fungera som vard pa Lilla Hornsberg
och eventuellt ordna utstallningar.

Men hon sager ocksa att "mycket otur annars i livet uppvagdes" av att hon pa denna resa ocksa
Detta innebar att ocksa Elin Wagner-sallskapet
fick komma till Kreta dar hon ville utforska det
far en naturlig hemvist for sina Stockholmsarforhistoriska matriarkatet. Hon besokte museet i
rangemang. Det forsta blir den 2 december da
Herakleion, besag venetianska bastioner och byUlla Wickman forelaser om symboler i konsten
for deltagarna i Kreta-resan och andra intressera- santinska mosaiker pa sin fard till Knossos och
kung Minos' palats. Hon fortsatte till Festos pa
de.
Kretas sydkust dar den brittiske arkeologen Ar/Marianne Enge Swartz
thur Evans, beromd for sina utgravningar av
Knossos-palatset, funnit en forfinad bronsalderskultur och bl.a. restaurerat freskeraa. Elin beskriver i Vackarklocka hur hon hanfb'rdes av bilderna
En resa till Kreta
dar unga kvinnor deltog i farliga lekar med tjuren
- i Elin Wagners fotspar
pa samma villkor som unga man. Hon jamfor grekemas mulliga Venus fran Milo med de vintVi var 14 personer fran Elin Wagner-sallskapet
hundssmala kretensiskorna och menar att Venus
som bildade en liten grupp i gruppen pa Vingre- har anpassat sig till ett patriarkalt skonhetsideal.
sors tur till Kreta i oktober. Var guide var den le- Hon skarskadar myterna och ifragasatter Theseus'
gendariske Kreta-kannaren Finn Stahl, svensk
behandling av Ariadne, som raddat hans liv, och
konsul, som sjalv bott pa on i 30 ar. Vi gladdes at bans "glomska" vid hemkomsten: han seglade
att han forberett sig sarskilt just for var lilla
med svarta segel, vilket fick hans far att av sorg
grupp; han hade Vackarklocka i farskt minne
kasta sig i det hav, som efter honom kallas det
och Elms, Bachofens och Briffaults teorier om
Egeiska.
modergudinnor och tiden fore patriarkatet debatterades friskt.
Elin och Vackarklocka ar spannande reskamrater
pa Kreta antingen man reser pa egen hand eller i
Under 8 dagar upptackte vi det "okanda Kreta" - grupp, men med Finn Stahl som guide fick resan
kultur, natur, religion, mat - men vi hann ocksa
en extra dimension. Lang och stor och med det vimed motionssimmande i kylslagna pooler och ett ta haret pa a'nda stegade han fore oss pa var vandpar havsbad i valdiga vagor dar sanden trangde
ring genom Therissosravinen. Oforglomlig var
in i har och baddrakt och lamnade synbara spar
stunden nar han pa Odeon, den antika teateranpa golvet i duschen. Samvaron var livlig och en
laggningen i Gortys, deklamerade ur Euripides'
kvall bjods resans ovriga deltagare pa en presen- Medea, iford en skjorta dar tecknen pa stentavlortation av Elin Wagner - manga hade undrat over na i bakgrunden bildade monstret. Vi ar glada att
vart specialintresse och ville garna veta mera vi tog chansen att resa i Elins fotspar till Kreta
och en upplasning av det collage av Elins texter
och med Finn Stahl som guide!
och fria fantasier som jag forberedde infor Skansen-matinen helgen efter det att vi kom hem.
Ingrid Clareus ordnade resan, Lotta Frost Berggren tecknade och Marianne Enge Swartz skrev.

„

3.

Sa minns jag Elin Wagner

>—'

***

^

^/

Selma gjorde allt for att hja'lpa alia de manniskor
som behovde hjalpas, men hon kunde anda inte
Jag har mycket att tacka Elin Wagner for fast jag astadkomma tillrackligt. Hon levde i tva skilda
varldar, den verkliga och den poetiska, fantasitraffade henne bara en gang. Det var for nastan
varlden. Forelasningen var en stor upplevelse for
50 ar sedan men jag minns det sa va'l.
oss alia. Jag tror att vi alia kande att vi trots vara
Jag kom till Sverige tack vare Folke Bernadottes skilda upplevelser forstod varandra.
och Roda Korsets raddningsaktion. Jag raddades
fran det tyska koncentrationslagret Ravensbriick i Efterat fragade Elin mig om jag ville lasa pa en
april 1945. Vi var manga polskor som raddades folkhogskola har i Sverige. Jag blev mycket glad
och tackade ja. Hon trodde att jag skulle trivas pa
da och utan svenskarnas hjalp skulle manga av
oss ha dott. Nagra manader fick jag ligga pa ett St. Sigfrids folkhogskola och skaffade mig ett stisjukhus i Landskrona. Senare blev jag bjuden till pendium da'r.
IM:s Vrigstadhemmet. Dar hittade jag mitt fb'rsta
Det var underbart att fa lasa och bo tillsammans
riktiga hem efter kriget.
med svenska kamrater. Jag stortrivdes dar och beDet var Britta Holmstrom som 1938 grundat IM slutade mig for att bli en riktig kronobergare. Vi
och hon ta'nkte inte bara pa vara lekamliga behov fick inte bara lasa dar utan vi fick ocksa diskutera
utan ville ocksa att vi skulle fa andlig och intel- oss fram till en riktig varldsaskadning. Tiden pa
lektuell stimulans. Vi skulle la'ra kanna Sverige, folkhogskolan betydde mycket for mig. Alia mina
dess kultur, litteratur och demokratiska styrelse- kamrater var sa vanliga och rara. Jag glommer
skick. Hon bjod in manga intressanta manniskor dem aldrig, inte heller lararna som Sven Hultman
och andra.
som holl forelasningar for oss.
En gang var det Elin Wagner som kom pa besok
for att beratta for oss om Selma Lagerlof. Tolken
som skulle oversatta foredraget var upptagen pa
annat hall. Var fb'restandarinna, fil.mag. Margit
Froman, foreslog att jag skulle tolka i stallet. Elin
tackade forst nej for hon ansag att jag var for ung
och hade varit for kort tid i Sverige for att klara
av det. Jag trodde ocksa att det skulle vara for
svart for mig, men Margit ta'nkte annorlunda och
ordnade det sa att vi, Elin och jag, fick prata med
varandra en langre stund. Selma Lagerlof var
kand i Polen. Jag hade last manga av hennes
bocker och var fortjust i dem. Om Elin visste jag
da nastan ingenting. Margit sa bara att hon var en
kand forfattarinna fran Smaland som-kande Selma val.
Medan vi pratade med varandra forstod jag att
Elin var en god, hjalpsam, klok och varm ma'nniska. Hon var mycket va'nlig och rar och till slut
bad hon mig att tolka hennes foredrag om Selma.
Jag ville garna forsoka och bad henne bara att tala langsamt och anvanda enkla ord. Sa blev det.
Och det gick bra. Alia vi som lyssnade blev
starkt berb'rda for foredraget var inte bara intressant utan ocksa gripande.

Tack vare Elin Wagner fick jag alltsa en trevlig
och betydelsefull tid i Sverige. Dessutom fick jag
kunskaper om Sverige och manga, manga va'nner.
Med vanliga halsningar till alia i Elin Wagnersallskapet
/Wanda Styrczula, f.d. Tumidajska
barnlakare i Warszawa

Kalsoppa pa Lilla Bjorka
Pa Elin Wagners tid serverade man kalsoppa till
tradgardsarbetarna som stadslats for hostarbetet
och till hemhjalpen som skulle satta in innanfonstren. Det kan man lasa i ett kaseri i tidningen
Idun 1937. Kalsoppa och upplasning av kaseriet
serverades ocksa till det 30-tal personer som sondagen den 15 okt. horsammat en inbjudan fran
stiftelsen Elin Wagners Lilla Bjorka. Dessutom
bjods pa sang till gitarr av Karin Kongstad, Ladja.
Och medan skymningen foil genom Lilla Bjorkas
sprojsade fonsterrutor kande alia som var dar att
det kan vara lika viktigt med ritualer infor hosten
som det ar med firandet av varens ankomst. Precis
som Elin Wagner ville vi "gora oss redo att genomleva det morka halvaret, som ar mycket
morkt i en liten by".

Elin lade stor vikt vid ahorarnas reaktioner. Alia
var ledsna nar hon berattade om nagot tragiskt
och alia skrattade nar hon talade om nagot roligt. Elin Wagner-dagen 1996
Elin berattade mycket engagerat. Hon sa att Sel- kommer att firas i Bergs bygdegard den 16 maj Elins fodelsedag, som dessutom ar Kristi Himma inte var en sa rik och lycklig manniska som
man trodde. Man kunde saga att hon var en flyk- melfardsdag. Programmet ar annu inte bestamt
ting i varlden sasom den nu var. Det sa Elin for men vi hoppas att det som vanligt ska bli ett intressant framtradande och tillfalle till samvaro
forsta gangen till oss som var flyktingar.
med manga Elin Wagner-vanner.
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Ami Lonnroth drog en linje i kvinnors journalistik
"Fran Wendela Hebbe till Marianne Fredriksson"
dar
ocksa Elin Wagner namndes. Birgitta Holm
Under kursen svensk 1900-talslitteratur pa Kom- berattade
sa livfullt om Fredrika Bremer i sitt fovux i Goteborg bestamde sig var klass for att vi
redrag
"Hertha
till orda i Kungskoping" att
skulle redovisa kursen genom att forbereda kort- man fick lust atttar
genast
boken. Birgitta Ney
fattade forfattarportratt. Vi tva bestamde oss for berattade om hur Selmalasa
Lagerlof
hanforde publiElin Wagner, trots att hon inte fanns med pa la'ra- ken med sitt tal for kvinnornas rostratt
och vi fick
rens lista. Ett pinsamt misstag, erkande han sena- ocksa hora hennes rost pa band.
re. Sjalva hade vi bara last Pennskaftet men den
hade gjort oss oerhort nyfikna pa Elin.
"Sista ordet" fick sen Elin Wagner, framfort av
"henne sjalv" iford resdrakt och mjuk filthatt, just
Sagt och gjort. Vi letade material var och en pa
hemkommen
fran resan till Kreta dar hon befasts i
sitt hall. Problem uppstod genast. Vissa bocker
sin
overtygelse
att det funnits en tid fore patriarfanns endast som talbocker for synskadade, andra katet. Jag hade gjort
ett collage av Elin Wagners
bara pa UB och fick ej hemlanas, andra ater var texter och fria fantasier
och hade sokt mig tillbaka
utlanade. Tack och lov fanns Ulla Isakssons och till barndomen och ungdomsaren
for att forsta
Erik Hjalmar Linders biografi och vi tog var sin hennes engagemang for "kvinnosaken"
och rostdel. Ja, vi var tvungna att dela upp arbetet rent
ratten.
kronologiskt eftersom vi pa grund av utlandsresor hade en mycket begransad tid for samarbete. Det blev en trevlig eftermiddag och en puff for
hostens litterara satsning pa Skansen dar forfattare
Genom en bibliotekarie fick vi tips om Elin
mots
kring olika teman. Programmen for SkanWagner-sallskapet, vars sekreterare gav oss
sens
litterara
matineer annonseras alltid i dagsmycket bra material som gav oss en battre bild av
pressen.
Elins forfattarskap.
/Marianne Enge Swartz

Ett grupparbete om Elin Wagner

Naval, att sammanstalla Elins liv och verk till en
10-minuters redovisning visade sig vara svart.
Vad skulle vi utesluta? Allt var ju lika viktigt. Vi
misslyckades. Bade rapport och redovisning blev
for langa. Men vi kanske lyckades att gora klasskamraterna nyfikna och intresserade av Elin
Wagner. Vi hoppas det. Att vi visade var svensklarare att Elin inte far glommas bort vet vi med
sakerhet. Och da'rmed har vi ju uppnatt ett mal sa
gott som nagot.
Sjalva har vi inte avslutat Elin a'ven om redovisningen ar avklarad. Vi har bestamt oss for att
samla ihop Elins bocker och lasa dem i lugn och
ro sa fort kursen ar avslutad och det finns tid
over for privat lasning. Tack och lov finns det
manga antikvariat har i Goteborg, men tid lar det
ta i alia fall att hitta alia bocker. "Herregud, man
var val inte mer an manniska och knappt det"
(Pennskaftet).
/Maria Jourdanis och Birgitta Dackenius

Sista ordet
Elin fick vara med igen pa De Litterara Sallskapens matine pa Skansen den 15 oktober. Forsta
gangen var i augusti 1993 alldeles i borjan av serien. Denna gang var temat Kvinnans rost. Emilie Flygare-Carlen-sallskapet representerades av
ordforanden Titti Hasselroth iford Tant Grb'ns
klanning fran Boras stadsteater. Hennes foredrag
hette "Att bestandigt lita till sin formaga", vilket
Emilie sannerligen fick gora genom att hon forsb'rjde sin familj genom sitt forfattarskap.
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Smaskrift nr 6
Med detta utskick foljer var senaste smaskrift, ett
nytryck av Ann Margret Dahlqvist-Ljungbergs essa Till vdckarklocka . Vi ar glada over att kunna
presentera denna svaratkomliga text dar forfattaren visar att hon var en av de allra forsta som till
fullo forstod Vackarklockas betydelse.
Kop garna flera ex av smaskriften och ge bort i
julklapp. Priset ar 40 kr plus porto 7,40 kr som
enklast satts in pa pg 22 21 27-3.

En mankalender
som Flory Gate arbetat fram och forsett med forklarande text medfoljer som en extra gava. Gott
nytt mlin-ar 1996 onskar Flory och alia vi andra
i Elin Wagner-sallskapets styrelse.

Nasta nummer av Bergsluft
kommer ut i slutet av april tillsammans
med handlingar till arsmotet den 16 maj.
Redaktionen tar tacksamt emot artiklar
och notiser.

Manusstopp: 15 april
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