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Bibi Andersson

var talare nar arets Elin Wagner-dag firades i Bergs
bygdegard den 16 maj. 150 personer hade kommit
for att hora Bibi beratta om sitt kulturarbete for fre-
den i Bosnien.

Bibi hanvisade forstas till Elin som inspirator men
hon ville ocksa ge Fredrika Bremer en rattmatig
plats i historien om fredsarbetande kvinnor. Med
sina resor skapade hon vanskapsband mellan varl-
dens kvinnor som hade kunnat bli en fredsbevaran-
de kraft. Historien lyfte i stallet fram Florence
Nightingale som kvinnlig forebild. Men Bibi mena-
de att hennes sjukvardande arbete i stallet forsam-
rade fredsmojligheterna: nar soldaterna raddades
till livet med fb'rbattrad sjukvard kunde mannen
kriga anda mera!

Publiken lyssnade andlost nar Bibi sedan kom in pa
sina egna erfarenheter i krigets Bosnien. Sjalv hade
hon tidigt insert kulturens betydelse for manniskor-
na som lever i krig. Hon berattade om hur mannis-
kor kunde utsta bade faror och strapatser for glad-
jen att fa komma till en konsert, en teaterforestall-
ning eller helt enkelt sjunga tillsammans i en kor.
Alia dessa manniskor hade fatt erfara att det ar na-
got livsviktigt som forsvinner nar mqjligheterna till
kulturupplevelser satts pa sparlaga.

Bibi Anderssons tal vackte en vilja hos ahorarna att
fa bidra till hennes arbete for kultur i Bosnien. En
spontan insamling gav manga skona slantar och da-
gens musikanter - Gunilla Lundh-Tobiasson och
Marianne Lanne-Persson - blev sa tagna av Bibis
berattelser att de pa staende fot bestamde sig for att
- precis som Bibi sjalv - skanka sitt arvode for att
nagra kvinnor i Sarajevo som kampat for att halla
igang sin sangkor ska kunna fa nya noter.

Arsmotet

som foregick Bibi Anderssons tal bjod inte pa nagra
stora overaskningar. Marianne Enge Swartz omval-
des till sallskapets ordforande och omval for en ny
rvaarsperiod blev det ocksa for styrelsemedlemmar-
na Sven Andersson, Curt Gustafsson och Brita-Stina
Jonsson. Till adjungerad styrelsemedlem i Stock-
holm omvaldes Jessica Sjogren.

Ny i styrelsen ar Eva Christiansson, som kommer att
ta over kassorsysslan efter Brita-Stina Jonsson. Mar-
gareta Petersson hade avbojt omval och till henne
framfordes ett varmt tack.

Samtliga revisorer, Marita Kjellson och Ansa Borck
omvaldes h'ksom revisorssuppleanterna Birgitta
Staaf och Ingegerd Vejvi. Omval blev det ocksa for
valberedningens Kerstin Axen och Kerstin Pharman-
son.

Marianne Enge Swartz hade bett att fa bli ersatt som
sallskapets representant i styrelsen for Stiftelsen Elin
Wagners Lilla Bjorka och Karin Sahlstrom insattes i
hennes stalle. Medlemsavgiften for 1997 bestamdes
att vara oforandrad 100 kr.

Lotta Frost Berggren

fick av arsmotet mottaga ett resestipendium pa 2000
kr som tack for att hon beredvilligt bidragit till sall-
skapets publikationer med sina bilder. Hon har ocksa
skapat bilden till sallskapets nya trqja, som fanns
fardig till forsaljning pa Elin Wagner-dagen och som
alia intresserade kan bestalla direkt fran oss (se sar-
skilt blad med vara erbjudanden).

Elin Wagner- sallskapet, Skir, Svanaholm, 355 91 VAXJO
Postgiro 22 21 27-3
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Ulla Isakssons romankonst

ar namnet pa Inger Littbergers avhandling som
hon forsvarade vid sin disputation i Lund den 18
maj. Med skarpa och engagemang presenterar
hon i sin bok Ulla Isakssons forfattarskap utifran
nagra grundlaggande teman, religion, karlek och
kvinnosyn. Hon belyser Isakssons romaner med
hjalp av skarpsinniga jamforelser med andra,
fra'mst litterara texter. Inte ovantat far da Elin
Wagner en viktig roll. Isakssons arbete med den
stora biografin over Wagner gav henne anledning
att grundligt studera den kvinnohistoria hon tidi-
gare fb'rsummat och gav klara aterverkningar i
det egna fb'rfattarskapet, papekar Litterberger.
Visserligen spelar kvinnor en stor roll redan tidi-
gare och likheter mellan forfattarna ar tydliga.
Elin Wagner var ju den som pa allvar introduce-
rade den sjalvforsorjande medelklasskvinnan i
svensk litteratur med sina romaner Norrtullsli-
gan och Pennskaftet. Sadana kvinnors solidari-
tet, frustrationer och karleksbekymmer ar vanliga
ocksa i Isakssons texter.

Anda var arbetet med Wagnerbiografin avgb'ran-
de pa sa satt att Isaksson blev medveten om att
hon ville "beratta om kvinnor pa kvinnors vis" -
nagot som blev markbart i romaner som Para-
distorg och FodelseDagen.

Ulla Isaksson var sjalv med pa disputationen,
statlig som den "moderh'ghetens prastinna" hon
utsetts till. Hon noil ett personligt tal om sina eg-
na, forst forskrackta, reaktioner infb'r Littbergers
bok och om hur hon alltmer kommit att respekte-
ra arbetet och insert styrkan i analyserna.

/Margareta Petersson

Feministiska perspektiv

pa naturvetenskapen presenteras i boken Ikaros
med tva brost (Carlssons forlag) med Elisabet o
Hermodsson och Lena Trojer som redaktorer. At-
ta naturvetare och en humanist ger dar sina bi-
drag till en vetenskapskritisk debatt dar de vikti-
gaste fragorna stalls i Elisabet Hermodssons inle-
dande artikel: Vem har ratt att bestamma over
formuleringen av varldsbilden? Vems varldsbild
ar den sannaste?

I artiklarna moter lasaren manga olika satt att
hantera de problem som uppstar nar ett kvinnligt
tankande ska inordnas i de traditionella veten-
skapliga tankesatten. Mest tilltalande forefaller
Eva Selins rad till sina forskarsystrar vara: "For-
mulera nya forskningsuppgifter som ni sjalva
tycker ar angelagna. Bevarandet av livets mang-
fald, ren och nyttig mat, en frisk jord, en hallbar
varldsbild - nog finns det manga omraden dar na-
turvetenskapen kan gora nytta." /S Hammarback

Rapport fran Lilla Bjb'rka

En intensiv och stimulerande sommar har det varit
pa Lilla Bjb'rka, rapporterar Marta och Borje
Schlecker. Badrummet blev fardigt lagom till
sommaren, sa nu kan vi erbjuda overnattningar
med lite battre komfort an tidigare.

1200 besokare kunde Marta och Borje rakna in
under Berg-veckan den 29/6-7/7'. Tur att Jessica
Sjogren fanns till hands och kunde hjalpa till med
guidningen. Mycket uppskattat blev ocksa musik-
kafeet med smalandska stamningar.

Sommarens stora handelse var nog i alia fall
byggnadsvardslagret den 14-27 juli. 15 arbetssug-
na lagerdeltagare under ledning av Lotta Lamke
sag till att Lilla Bjorka fick tillbaka nagot av sin
svunna skonhet. Nu kan fb'rbipasserande konsta-
tera att fasaden blivit vackrare med den gamla yt-
terdorren och trappfonstret aterstallda. Uppe i
Elins arbetsrum har den ursprungliga vaggfargen
plockats fram och varsamt renoverats. Ja, arbets-
lusten och byggnadsintresset rackte till och med
till for art ge Hembygdsgardens sticketak nytt liv -
just den del av magasinsbyggnaden som vetter
mot Lilla Bjorka.

La'gret kunde genomforas tack vare engagerade
insatser fran lokala hantverkare sanit lansstyrel-
sens antikvariska experter, som ocksa ordnade en
heldagsutflykt for lagerdeltagarna da antikvariskt
intressanta byggnader och miljoer i trakten forevi-
sades och restaureringsproblem diskuterades med
sakkunniga. Stort tack till alia!

Lilla Bjorka ar oppet for besokare varje sondag i
augusti kl. 14-17 och dessutom den 8 September
kl.10-18 i samband med Kulturhusens dag, som i
ar sarskilt uppmarksammar parker och tradgardar.
Men vi behover flera frivilliga som hjalper till
med oppethallandet. Varfor inte ansla en sondags-
eftermiddag at att insupa atmosfaren pa Lilla
Bjorka och samtidigt ge Borje, Marta och Gunilla
chans till lite ledighet! Ring 0472-720 93 och be-
sta'm tid!

Ett stort tack vill vi ocksa rikta till familjen Bon-
nedal i Soderkoping, som skankt en fin cykel till
Lilla Bjorka (och till Barbro Ek och Roger Jo-
hansson som fraktade ned den). Vi blir glada over
fler cyklar - att anvandas av Lilla Bjorkas ga'ster.
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Lilla Bjorka pa Elins tid

I en artikel i Husmodern nr 5/1949 som Carin
Hogstedt skickat oss berattar Ewa Marianne Go-
wenius, Gardsby sateri, Vaxjo, med anledning av
Elin Wagners dod nagra personliga minnen. Har
skymtar ocksa nagra bilder fran Lilla Bjorka, pa
Elins tid:
"Mycket Idngsamt, nastan drojande gickjag
uppfor gangen till hennes stuga, for att inte en
enda av alia defina smd blommoma skulle und-
ga mig, ja, icke heller buskarna och stenarna.
Ndrjag sag granriset, som lag lika prudentligt
som alltid framfor dorren, komjag over ens med
mig sjalv att tiga! /..,/ Ater salt vi ddrinne i hen-
nes rum med de fddernedrvda moblerna och den

^^ stora blommande tobaken ifonstret vars rdda
blommor glodde i aftonsolen. Ron spann - hon
spann mer och mer med aren. Hjulet snurrade
runt, runt."

Gudinna pa vag

Vi kallade oss Upprorelsen, en grupp kvinnor i
Stockholm, somi augusti 1989 "manifesterade"
oss genom att spika upp tvenne "teser" pa Stor-
kyrkans port - trots davarande pastor primarius' -
Gosta Wrede - protester.

Med banderoller, sang och vind i haret vandrade
vi efter en Skapelseforestallning som vi iscensatt
pa Borshusets trappa i Gamla stan till domkyr-
kans trappa medforande kravplakat och "spik-
klubba".

Vilka var da vara teser? Den forsta ga'llde kravet
pa ett forord till bibeln, en kort sammanfattning

>"" om orsakerna till den pa manga satt karleksfatti-
ga kvinnosyn som genomsyrar delar av bockerna.
Som krav nummer tva stod ett insamlande av
texter fran hela varlden - aldre och nya - till en
Skapelsens stora gemenskapsbok. En skrift som
livshjalp och trost och gla'dje, baserad pa den glo-
bala Gyllene regeln: Allt vad I viljen ...

Allt sedan dess har vi - och manga nytillkomna -
saledes under sju ar, arbetat for att paverka kyr-
kornas befallningshavare att atminstone oppet
diskutera det forsta kravet. En gang bjod vi in te-
ologie doktor, direktor Goran Agrell och bibel-
kommissionens ordforande Bertil Hansson till en
debatt pa vart andra Alternativa kyrkomote. Snart
nog fick vi emellertid klart for oss att bibelkom-
missionen inte kom att begara nagot tillaggsdi-
rektiv fran riksdagen for ett forord. I stallet fram-
fordes till oss radet att vi maste lara oss att alska
de gamla bibeltexterna. Sammantaget kan sagas
att debattbenagenheten fran kyrkohall varit obe-
fintligt.

Vid tre tillfallen har kvinnliga riksdagsledamoter
motionerat om ett forklarande forord men fram-
gangen har, tycker vi, latit vanta pa sig. Senast -
1995 - blev resultatet av voteringen 36 roster for
och 245 emot. Men vi skulle ocksa kunna se det
rent positivt, som den amerikanska religionsfor-
skaren gjorde nar hon fick hora utfallet: "Men det
ar ju fantastiskt! Nastan 13 procent.... Vilken
framgang!"

I riksdagsdebatten 1995 fick vi aterigen hora och
lara oss att ett forord i var riktning skulle dra med
sig sa oerhort mycket annat. Inte enbart kvinnor
maste i sa fall forklaras utan ocksa sadana saker
som att en asna i biblisk tid motsvarade en moped
idag...

I SvD kunde vi i samband med riksdagsdebatten
inhamta att biblisk kvinnosyn och stodstrumpesyn
inte var jamforbara, den gamla vanliga makttonen
alltsa - hanloje och forakt. Med vemod tankte
skribenten pa "alia de kvinnor som levat och dott i
tron pa den heliga skrift utan hjalp av ett forord".
Och lika vemodsfull blir han nar han tanker pa
"rekryteringen till Sveriges riksdag". En bedrovel-
se utan granser... Jag kan inte lata bli att undra
over vad Elin Wagner skulle ha replikerat pa den
utgjutelsen.

I religionsradion pa nyarsafton skulle det gangna
arets kyrkliga nyheter summeras. Da fick lyssnar-
na hora att tealogin, dvs laran om gudinnan, var
pa vag. Vilka som introducerat den namndes inte.
Men jag kan beratta att tealogin utgatt fran en rad
upprorerskor i radioprogrammet Klarsprak. Sjalva
laran om Gudinnan har inte minst forts ut genom
de tre Gudinnedagar som arrangerats pa Alia
kvinnors Hus i Stockholm. Dagar som nu kommer
att repriseras eftersom intresset visat sig vara
mycket stort. Bland vara foredragshallare kan jag
namna Eva Moberg, Anita Goldman, Lena Lervik
och Birgitta Svanberg som talat om Elin Wagner
och hennes inflytande pa kvinnororelsen i Sveri-
ge. Sjalv har jag ocksa varit aktiv i talarstolen.

Slutligen, nagot rent gladjande: Tealogerna ar
bildad - en kvinnoforening for landets alia uppro-
relsesjalar. En forening med syfte att sprida kun-
skap om den gomda, glomda och fornekade
kvinnliga gudomsbilden i religionens historia. Te-
alogerna med sikte pa HELA kvinnohistorien.
Dottergrupper och a'ven samarbetsgrupper med
andra intresserade kvinnoforeningar planeras.
Overhuvud alia kvinnor som reagerar mot den
akademiska fotnoten:"Ma'nniska ar lika med man,
savida inget annat anges" ar valkomna.

Vem valdes da till ordforande for 1996? Jo,
/Birgitta Onsell (08-656 70 35)
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Ett uttalande mot trampminor

antogs av arsmotet den 16 maj och skickades till
forsvarsminister Thage G. Peterson. Uttalandet
hade foljande lydelse:

Minor eller inte minor? Fragan kdnns brdnnan-
de ndrgangen, svaret livsviktigt. For Sverige
med tradition av humanitet och internationellt
ansvarstagande horde valet vara sjalvklart, om
vi vill bevara var vdrdighet in/or oss sjdlva och
omvdrlden.

Elin Wagner-sdllskapet, som i likhet med Elin
Wagner sjalv, vill arbeta for fred, humanitet och
icke-vald och som denna dag samlats till arsmo-
te i Bergs Bygdegard uttrycker sin sorg och be-
svikelse over forsvarsdepartementets h&llning i
fraga om trampminor.

Lyssna till mdnniskor och organisationer som
har erfarenhet av allt lidande trampminor foror-
sakar! Besinna att trampminor lemldstar och
dodar i samma man, vare sig de lagts ut i defen-
sivt eller offensivt syfte och att det iforsta hand
dr civilbefolkningen som drabbas!

Folj alia de landers exempel som redan sagt nej
till trampminor! Endast ett totalfdrbud dr accep-
tabelt, internationellt pa sikt och i Sverige nu.

I ett svarsbrev fran Thage G. Peterson den 12/6
framhaller fb'rsvarsministern att Sverige inte har
medverkat till att lagga ut minor och inte heller
tillverkar eller exporterar truppminor sedan 15 ar.
Han anser emellertid att defensiva landminor
idag ar en viktig del av vart forsvar. Pa sikt arbe-
tar han och regeringen pa ett globalt totalforbud
och en minfri varld, d.v.s. for fred och humanitet.

"Jag tror att denna fredsvilja mycket val stammer
overens med Elin Wagner sjalv, som sag och rea-
gerade pa nazismens harjningar i Europa," avslu-
tar forsvarsministern sitt brev.

Ett seminarium om litterara bus

kommer att arrangeras i DELS:s regi den 7 Sep-
tember pa Lilla Hornsberg i Stockholm. Ring
Marianne Enge Swartz (08-30 69 07 kvallstid)
for mer information.

Varldens langsta bokbord

anordnas som vanligt pa Drottninggatan i Stock-
holm sondagen den 25 augusti. Jessica Sjogren
ansvarar for Elin Wagner-sallskapets bord men
hon vill garna ha hjalp. Ring Jessica (018-24 62
40) och bestam tid for din medverkan!

Vi gratulerar

Britt Dahlstrom - litteraturhistoriker, forfattare
och kand radiorost som i manga sammanhang lyft
fram Elin Wagners verk och ideer - for att hon er-
hallit arets Ragnar Oldberg-stipendium som utde-
las av LRF.

Utfard till Fogelstad

ordnas av skadespelerskan Anita Konig sondagar-
na den 18/8, 25/8 och 1/9 kl. 13.00 fran Klara-
bergsviadukten, Stockholm. Hemkomst kl. 19.
Medtag matsack for picknick i Fogelstads trad-
gard. Kaffe och kaka kan kopas av busschauffo-
ren. Pris: 220 kr.

Resan till Fogelstad tar ca 2 timmar och under ti-
den berattar Anita Konig om kvinnorna bakom
Fogelstadskolan, om skolans mal och mening och
om ideerna som kom att betyda sa mycket for alia
som kom i beroring med Fogelstad. Ring Anita
Konig (08-4705677) for information och anmalan!

Valkommen till arets Elin Wagner-
seminarium

r)a St.Sigfrids folkhogskola den 21-22 September.
Arets tema ar Elin Wagner och fredstanken och
som vanligt vagar vi utlova intressanta forelas-
ningar och stimulerande diskussioner samt host-
skona naturpromenader i vacker miljo.

Program och anmalningsblankett finns med i detta
utskick. Sprid information om seminariet bland
vanner och arbetskamrater!

Helena Forsas-Scott

som ar en av hostseminariets forelasare kommer
ocksa att ge en offentlig forelasning pa Hogskolan
i Vaxjo torsdagen den 19 September kl.19. Fore-
lasningen som sker i samverkan med Humanistis-
ka fb'reningen ska handla om tva viktiga forfattar-
skap: Elin Wagners och Kerstin Ekmans.

^

Nasta nummer av Bergsluft

kommer ut i slutet av november tillsam-
mans med smaskrift nr 7.

Redaktionen tar tacksamt emot artiklar
och notiser.

Manusstopp: 1 november



BERGSLUFT 19 - EXTRABLAD

K6p var troja!
Lagom till arsmotet i maj kunde vi presentera var nya T-shirt med tryck av Lotta Frost Berggren. Du kan
bestalla den fran oss for 130 kr inkl. porto. Den finns endast kortarmad i naturfargad miljobomull med
brunt tryck i storlekarna S, M, L och XL.

Det orkvinnan och
daggmasken som
avqor det hela"

Var a skrifter:
Citatboken, Ord av Elin Wagner, 50 kr.

Smaskrift 1, Jorden ar grunden, intervju med Flory Gate, 20 kr

2, Faster av Ria Wagner, 20 kr

3, En bild, en Bok, ett Brev av KF Bernander, 20 kr

4, Vandring i Elin Wagners Stockholm av Ingrid Clareus, 25 kr

5, John Landquist minns Elin Wagner, 50 kr

6, Till Vackarklocka av Ann Margret Dahlquist-Ljungberg, 40 kr

For samtliga trycksaker tillkommer porto a 7 kr

Bestall troja och skrifter genom att satta in pengar pa vart pg 22 21 27-3. Skriv noga pa inbetalnings-
kortet vad du bestaller och glom inte att tydligt ange namn och adress.


