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Middag pa Lilla Bjorka

firas paKristi Himmelsfardsdag den 16 maj i Byg- Alia som vill fortsatta samvaron efter Elin Wagnerdegarden i Berg. Alia ar hjartligt valkomna att lyss- dagens program ar valkomna att delta i en kvallsmalna till skadespelerskan
tid pa Lilla Bjorka. Anmalan senast den 13 maj till
Solveig Hammarback (0470-77 55 57) eller Marta
Schlecker (0472-72093).
Bibi Andersson
_

som under rubriken "Oppen va'g till Sarajevo"
kommer att beratta om sitt arbete for freden i Bosnien. Sa har ser programmet ut:
kl.13 Arsmote
kl. 14 Bibi Anderssons framtradande.
Efterat finns kaffeservering och Lilla Bjorka halls
oppet for alia som vill besoka huset.

Hostseminariet
pa St. Sigfrids folkhogskola den 21-22 sep. kommer
att ha freden som tema. Ingrid Segerstedt-Wiberg ar
redan inbokad som talare och dessutom hoppas vi att
Helena Forsas-Scott, var verkliga kannare av EW:s
romaner, ska kunna komma fran London och forelasa om hur EW:s fredstankar avspeglas i nagra romaner.
Boka redan nu in 21-22 sep. i almanackan!

Arsmote
Alia medlemmar kallas harmed till arsmotet. Verksamhetsberattelse och ekonomisk berattelse bifogas
detta nummer av Bergsluft. Valberedningen (Kerstin Axen 0470-245 52 och Kerstin Pharmanson
0470-77 55 55) tar ga'ma emot forslag pa personer
som vill delta i styrelsearbetet. Framfor allt behovs
forslag pa nagon som skulle kunna overta kassorsysslan efter Brita-Stina Jonsson, som beslutat sig
for att lamna ifran sig det uppdraget..

Samakning till Elin Wagner-dagen
ar en bra ide for er som bor i eller soder om Stockholm. Ring Marianne Enge Swartz (08- 306907)
for samordning av resorna. Overnattning kan i man
av plats erbjudas pa Lilla Bjorka (anmalan till Ma'rta Schlecker, 0472-720 93) eller pa vandrarhemmet
i Asa (0472-631 10).

Starta en egen studiecirkel
uppmanar Folkuniversitetet och erbjuder hjalp med
ekonomi och administration. Lampligt for er som
skulle vilja lasa Elin-bocker tillsammans med likasinnade. Vaxjokontoret, som kan ge ytterligare upplysningar, har telefonnummer 0470-14420.

I Elins efterfoljd
har Christina Doctare - forra aret utsedd till Arets
Vackarklocka - arbetat. Det framgar klart av hennes
intressanta bok Nar man vantar sig en man som i
hostas kom ut pa Trevis forlag. Hon har inte dragit
sig for att knacka pa hos de stora herrarna och be
dem upphora med sitt smutsiga krig i Bosnien. Boken ger ocksa en tankevackande bild av hur det ar att
som kvinna arbeta i de patriarkala strukturer som alia intemationella organisationer utgor.
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Bibi Andersson kopte Elin Wagner
Detta hande pa auktion for kultur i Sarajevo nar
Sotheby's auktionerade ut drygt hundra konstverk
en sondag i december. Auktionen noils till forman for kulturlivet och konstnarerna och hade arrangerats av stiftelsen Open Road to Sarajevo.
De fiesta av verken var skankta av upphovsmannen sjalva men en stalrelief av Elin Wagner utford av Siri Derkert skanktes av ett av hennes
barnbarn. Den ropades in av skadespelerskan Bibi Andersson for 23.000 kr. Nar jag ringde upp
Bibi och fragade varfor svarade hon att hennes
beundran var stor bade for Siri och Elin och att
hon var jattelycklig for att hon fatt mojlighet att
forvarva reliefen.
/Marianne Enge Swartz

Litterara sallskap
finns det gott om i Sverige, ett 90-tal, och de
fiesta ar medlemmar i DELS, De litterara sallskapens samarbetsnamnd. Det ar tack vare Dels som
vi kan njuta av de fina fb'rfattarpresentationerna i
den litterara tidskriften Parnass, som sallskapens
medlemmar far prenumerera pa till formanspris
tillsammans med Allt om bocker. Gor det!
Lilla Hornsberg, dar Dels haller sina moten, aterinvigdes den 13 mars genom att ordforanden Bure Holmback klippte av ett blagult band efter ett
fint program dar bl.a. skadespelerskan Irene Lind
framforde Songes av Almqvist. Darefter var det
buffe som Lilla Hornsbergs kulinariskt kunnige
intendent Tord Falk dukat fram. Tanken ar att
Lilla Hornsberg ska utvecklas till nagot av ett
kulturcentrum for Kungsholmen med utstallningar och litterara seminarier. Ett mote med sallskap
med forfattarhus planeras for att vi ska fa tillfalle
att dela erfarenheter med varandra.
/Marianne Enge Swartz

Pa torpet
i Smaland
behb'vs ingen
TV
Jag drar upp
rullgardinen
och tittar pa
Mitt i naturen
/Lena Gretasdotter

Rapport fran Lilla Bjorka

Stiftelsen Elin Wagners Lilla Bjorka har nu verkat
i mer an ett ar och vid ett allmant mote den 27 januari berattade ordf. Charlotte Branting om vad
som skett under aret.
De 50 motesdeltagarna fick ocksa lyssna pa redaktor Stig Tornehed som kaserade omkring de
inspelningar med Elin Wagner som han hade sparat upp i Sveriges Radios arkiv. Ahorarna fick
lyssna pa inspelningar med Elin Wagner bade
som upplasare av egna verk och som kasor med
personliga tankar om varfor hon blivit forfattare.
Elin Wagners erfarenheter som journalist och
hennes arbete med filmmanus hade lart henne att
ett enkelt, personligt sprak var det som passade
radiomediet bast. Darfor kandes ocksa bilden som
rosten formedlade av forfattaren levande och aktuell och den sta'mde val overens med de minnesbilder fran vanner och grannar som Stig Torneheds inspelningar ocksa bjod pa.
Under varen har Lilla Bjorkas tak reparerats och
darefter star badrummet i tur. Vi raknar dock med
att liksom fo'rra sommaren kunna ta emot grupper
och enskilda som vill besoka och ev. overnatta pa
Lilla Bjorka. Marta Schlecker (0472-72093) tar
emot anmalningar och svarar pa fragor. Vi halsar
alia intresserade valkomna.
Oppet hus pa Lilla Bjorka blir det varje dag kl. 1420 under Berg-veckan den 29/6-7/7, som avslutas
med ett musikkafe den 7/7 kl.15 med smalandska
stamningar med Per Anders Lothman och Bo Johan Francke.
Den 14-27 juli blir Lilla Bjorka platsen for det
forsta byggnadsvardslagret i trakten. Da ska vissa
interiorarbeten ske under antikvarisk ledning och
med skickliga hantverkare fran trakten som handledare. Framfor allt ar det Elin Wagners arbetsrum pa andra vaningen som ska rustas upp och sa
langt som mojligt aterstallas i sitt ursprungliga
skick. Svenska Akademien har bidragit med
25.000 kr till material och arbetskostnader.
Vill du vara med och hjalpa till med utspisning av
lagerdeltagare samt transporter vid utflykter och
samtidigt folja det spannande renoveringsarbetet?
Ring Marta Schlecker och anma'l ditt intresse!

_
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Deltagare fran Kretaresan
i oktober och nagra ovriga vanner fran sallskapet
samlades pa Lilla Hornsberg den 2 december. Vi
var allt som allt 17 personer som kom for att hora
Ulla Wickman-Sundin beratta om myterna runt
Medelhavet ur ett kvinnligt-manligt perspektiv.

C

Vanligen tar Ulla en hel termin pa sig for att beratta om myterna sa det blev mycket intensivt
och spannande nar hon nu skulle sammanfatta
allt for oss pa 6 timmar. Vi fick forestalla oss den
prirnitiva, omedvetna manniskan och i vilken forestallningsvarld hon kan tankas ha levt i. Hennes utveckling maste ha varit sprakets och bildernas, som gatt hand i hand med hennes medvetandes mognad. Ulla berattade om kvinnan som dyrkades for sin livgivande funktion, hur anden
(psyke) blaste liv i henne och svallde hennes buk
och byst.

Ulla visade ocksa manga bilder av gudinnor och
"•" "ideer" av kvinnlig fruktsamhet. Sa smaningom
kom manniskan till insikt om mannens funktion i
reproduktionen och de manliga symbolerna borjade ta over och darmed ett patriarkaliskt samhalle. Sjalvklara saker for oss idag, men intressant
att forestalla sig vilken mystik detta maste ha varit omgardat av under tusentals ar. Och vad det
gett upphov till i sprakets och bildernas utveckling.

Intervju med Flory Gate angaende Gabriela Mistrals nobelpris och resan till Selma Lagerlofs Marbacka:
"Jag sag Gabriela Mistral for forsta gangen i Konserthusets stora sal i samband med nobelprisutdelningen i december 1945. Hjalmar Gullberg, medlem i Svenska Akademien och pristagarinnans
svenske oversattare, holl hogtidstalet. Enligt sed
skulle den omtalade sitta pa sin hedersplats, men
Gabriela Mistral gjorde nagot ovanligt. Nar Gullberg overgick till spanska spraket reste hon sig,
gick fram och stallde sig alldeles intill Gullberg,
som nastan kom av sig. Det uppstod som en dialog mellan talaren och prismottagaren. Hjalmar
Gullberg vande sig 6'msom mot publiken och mot
Gabriela Mistral. Vilken utstralning de hade! Jag
kommer bara ihag detta samforstand som tycktes
rada mellan dem. Minns inte hur hon var kla'dd,
endast att hon var jattesot och en stralande personlighet. Da tankte jag, att sa har gor en omedelbar manniska.
Nagon dag efter prisutdelningen reste vi till Marbacka. Enligt Elin Wagners anteckningar var det
den 28 december. Vi akte bade bil och tag. Det
var vinter och kallt. Ressallskapet bestod av: Elin
Wagner, Eva Anden (Selma Lagerlofs dodsboforvaltare), Lisa Ekedahl (Elins kusin), Goulard de
la Lama (Gabriela Mistrals sekreterare) och jag.

Genom Eva Andens forsorg hade Marbacka oppnats for oss och dar bjods vi pa middag efter ankomsten. Elin och Gabriela gick sedan tillsammans genom detta kvarlamnade hem. Vad jag
minns talade de franska med varandra. Vi andra
stannade kvar i ett sallskapsrum. Situationen var
Minnen kring Gabriela Mistrals besok i sadan, kande vi ovriga, att Elin och Gabriela behovde fa vara ensamma med varandra i detta hus,
^- Sverige i december 1945
som tillhort en forfattarinna de bada fangslats av
och skrivit om.
Upptakten till foljande artikel ar ett besok hos
var van Flory Gate i Rosas den 25/10 1995. For- Jag hade med mig kameran och tog en del bilder
skaren Julien Vasquez i Stockholm har nagra da- pa sallskapet och miljon.
>
—' gar tidigare ringt Flory och fragat om hon kan
paminna sig nagot kring nobelprisutdelningen
Vi stannade pa Marbacka over natten. Na'sta dag
1945 da den chilenska forfattarinnan Gabriela
var stralande vacker med sol och manga minusMistral fick priset i litteratur. En utgivning av en grader. Elin och Gabriela forsvann till Selma Labok kring forfattarinnan planeras liksom ett sym- gerlofs grav pa Ostra Emterviks kyrkogard. Sa
posium.
smaningom akte vi tillbaka till Stockholm. Det
maste ha varit per tag for jag fornimmer i tankarDet slumpar sig sa att jag far uppdraget att gora na Gabriela i en nattkupe. Vi skildes at i Stockintervjun med Flory och nar allt ar nedskrivet
holm. Jag minns inget mer kring resan."
och korrigerat sands arken ivag till litteraturfor/Monnica Soderberg
skaren Vasquez for att publiceras i den kommande boken. Nagon vecka senare kommer bekraftelsen pa att Flory Gate minns nobelprisutdelVad Elin Wagner upplevde under denna resa kan
ningen exakt! TV sander ett minnesprogram
man ta del av i EW-sallskapets smaskrift nr 3 En
kring Nobel och dar finns sekvensen nar Hjalmar Bild
En Bok Ett Brev, sammanstalld av KF BerGullberg haller tal och Gabriela Mistral mottager nander
(20 kr + porto 7 kr pa pg 22 21 27-3).
priset!
Det var en givande dag med avbrott for lunch da
vi serverades en underbar fisksoppa av paret som
bor pa Lilla Hornsberg.
/Lotta Frost
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len med brinnande ljus. Runt omkring hela bordet
lag enris. Och bordet var dukat med allehanda
lackerheter som vi stoppade i oss pa staende fot
mar bra av ett lugnare livstempo, skriver Stefan
allt medan vi fragade de narstaende vad de hade
Edman i senaste numret av tidskriften En varld. foreslagit. Och varfor var Elin Wagner-sallskapets
Dar presenterar ban en tysk framtidsstudie som
ordforande i Stadshuset denna kvall? Jo, sallskakonstaterar att forutom ateranvandning och ener- pet hade foreslagit ett program med stadsvangisparteknik kommer vi i framtiden ocksa att be- dringar i olika forfattares fotspar.
hova en langsammare och mer eftertanksam livs/Marianne Enge Swartz
stil.

Naturen och sjalen

Visionerna av ett mer hallbart samhalle maste
goras tydligare, sager Stefan Edman. "Det handlar langtifran bara om "miljo" utan maste genomsyra varje sektor i samhallet. Strangt taget finns
det inga miljoproblem utan en samhallelig kris
som bland annat yttrar sig i en stress av naturens
ekosystem."
De ideburna rorelserna - som vi lite uppgivet
brukar kalla enfragerorelser - maste se till att integrera miljo- och resursfragorna i sina program.
Varfor talar Ebba-Witt Brattstrom och Maria-Pia
Boethius sa ytterst lite om natur och miljo som
en sjalvklar grand i kvinnororelsen - trots att de
har tillgang till en sa inspirerande forgrundsgestalt som Elin Wagner med sin karlek till jorden.
Varfor har facket legat sa lagt? Vilken miljosyn
har egentligen idrottsrorelsen?
Vi har mycket kvar att gora for att uppna visionerna om ett samhalle som ar gott for alia att leva
i. "Fore sekelskiftet kommer vi att fa se spannande och ovantade ting", sager Stefan. "Kanske ett
rejalt sprang in i en annorlunda spelplan for sjalva marknadsekonomin... Anda landar vi allihop
till sist hemma i vart eget kok, i vara egna varderingar." Ja, och varfor inte starta med att lasa
Elins diskussion om hog levnadsstandard i kapitlet Molnfodelse i Vdckarklocka. Det borde vara
obligatorisk lasning for alia beslutsfattare i ekonomiska och politiska fragor.
I slutet av sin artikel refererar Stefan till samhallsvetaren Martin Bennulf vid Goteborgs universitet, som i sin doktorsavhandling "Miljoopinionen i Sverige" funnit att kvinnor ar mer miljopositiva an man. Orsaken anser han vara dels att
kvinnor oftast har ett mer reproduktivt arbete,
dels att de hyser en annan natursyn och ett mer
feministiskt orienterat vardesystem.
/Solveig Hammarback

Stockholm kulturhuvudstad
I december blev jag bjuden pa buffe i stadshuset i
Stockholm - tillsammans med ca tusen andra forslagsstallare till kulturhandelser 1998. Ett enormt
buffebord var dukat langs Bla hallen. Duken var
bla och langs med hela bordet stod roda julapp-

Hogskolebiblioteket i Vaxjo
flyttade in i sina nya vackra lokaler i September.
Sarah Death, som under sin tid som gastforskare
tillbringade mycket tid dar, upptackte att biblioteket saknade manga av Elin Wagners bocker. Elin
Wagner-sallskapet overlamnade darfor som gava i
samband med invigningen ett vackert exemplar av
Dialogen fortsdtter.
Hur ska studenterna vid Hogskolan i Vaxjo kunna
stimuleras att skriva uppsats om bygdens stora
forfattare Elin Wagner om de inte latt kan fa tillgang till hennes bocker? Vi tanker darfor fortsatta
med att forse hogskolebiblioteket med Elins bocker sa snart lampliga volymer dyker upp. Om nagon av medlemmarna har EW-bocker att avvara
formedlar vi garna kontakt med biblioteket.

_

_

Akademiska uppsatser
med anknytning till Elin Wagner tar vi garna
emot till var egen samling. Vi har sedan sist fatt
tre litteraturvetenskapliga uppsatser fran EW-forskaren Bibi Jonsson som arbetar med sin avhandling om EW:s trettiotalsromaner i Lund.
Fran Umea universitet har vi erhallit Eva Grandelius uppsatser Manlig Identitet och uthallig utveckling samt Feministiskt perspektiv pa uthallig
utveckling, bada framlagda vid pedagogiska institutionen.

Nasta nummer av Bergsluft
kommer ut i borjan av augusti tillsammans information om hostseminariet
den 21-22 September.
Redaktionen tar tacksamt emot artiklar
och notiser.

Manusstopp: 15 juli

^

