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Om krig och fred

och drivkrafterna bakom handlade arets hostsemi-
narium pa St. Sigfrids folkhogskola den 21-22 sep.
Ett 40-tal personer fick vara tillsammans och sam-
tidigt lara sig mycket i den stimulerande miljo som
folkhogskolan erbjuder. Kanske var naturpromena-
den lite graare och kallare an den brukar vara men
annars harskade varme och stort engagemang.

Fredsforskaren Anders Nilsson fran Gb'teborgs uni-
versitet la en historisk och terminologisk grund for
kommande diskussioner. Vi har gatt fran s.k. west-
faliska krig till dagens subnationella konflikter,
t.ex. i det forna Jugoslavien. Bakom alia krig ligger
otillfredsstallda behov, det kan galla materiella sa-
ker eller varderingar. Fredsforskningen forordar
darfor idag att man rnaste vara ute i god tid och
upptacka behoven innan konflikterna blossar upp.
Det verkar alltsa som om fred ar en fraga om att fo-
rebygga standigt latenta konflikter. Ja, for mannis-
kan ar inget fredligt daggdjur - det visade neuro-
psykologen Ann Wirsen Meurling overtygande i
sin genomgang av vad man idag vet om "den sanna
manniskan" bakom all paklistrad kulturfernissa.

Anknytningen till Elin Wagner stod Helena Forsas-
Scott for i sin forelasning om hur fredstanken vaxer
fram i romanerna. Det forsta varldskriget var Elin
Wagners livsavgorande hemska upplevelse. Som
forklaring till det sag hon mannens dominans och
den kvinnliga rostratten skulle darfor bli ett steg
mot ett fredligare tillstand i varlden. Men det var
inte ett matriarkat hon forordade utan en syntes
mellan det manliga och det kvinnliga. I romanen
Sldkten Jerneploogs framgdng (1916) provar hon
for forsta gangen att satta in kvinnorna och deras
varld i storpolitiska sammanhang. De symboliska
koder som hon darvid utvecklar kommer att betyda
mycket for hennes senare forfattarskap.

I Dialogen fortsdtter (1932) spetsar hon till konflik-
ten mellan kriget och modersrollen genom motivet
med gasmaskmadonnan och linjen fullfoljs sedan i
Genomskadad (1937) och Hemlighetsfull (1938). I
de senare romanerna ar kriget mer konkret narvaran-
de och kriget och det moderliga konfronteras i en
alltmer raffmerad berattarteknik. Helena visade ock-
sa med flera exempel hur Elin just i dessa romaner
narmar sig bildkonsten bade genom att sja'lv mala
med ord och genom att lata bilder och skulpturer
spela en viktig roll i romanerna.

Till Elin Wagners fredstankar aterkom manga av de
medverkande, bl.a. de foretradare for olika lokala
fredsorganisationer som presenterade sina forening-
ar. I olika diskussioner framkom ocksa nodvandig-
heten av att alia maste engagera sig for fredlig sam-
levnad i sin narmiljo och forsoka vara goda forebil-
der for de barn och ungdomar som idag vaxer upp
med dagliga doser av underhallningsvald - och gatu-
vald.

En god forebild

for oss alia ar forstas Ingrid Segerstedt-Wiberg, som
vid kvallssamkvamet fick motta sitt pris, Arets
Vackarklocka. I sitt tal "Fred galler manniskovarde"
lyfte hon sarskilt fram vikten av att vi visar humani-
tet och manniskokarlek mot de manniskor som ofor-
skyllt hamnat mitt ibland oss och som hotas av
omanskliga straff - utan att vara brottslingar. Darfor
hade hon ocksa valt att ge sin vackarklocka till riks-
dagens talman, Birgitta Dahl, "for att hon ska ge
svenska kvinnor insikt om att vi alia far det mycket
battre om vi visar solidaritet med varldens kvinnor
och barn, som nu utgor en majoritet av krigens of-
fer".

En rapport fran hb'stseminariet finns som vanligt att
fa mot 20 kr insatta pa pg. 22 21 27-3.
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Diktarbostader

var temat for ett seminarium pa Lilla Hornsberg
den 7 September. Det leddes av Bure Holmback,
ordfbrande i DELS. De litterara bus som presen-
terades var ett urval men de gav anda en bild av
det intresse och den hangivenhet som praglar
sallskapen i svarigheter och gladjeamnen.

Strindbergs sista bostad i Bla Tornet, IVfoa Mar-
tinsons Johannesdal pa gransen mellan Osmo och
Sorunda, Wendela Hebbes hem vid Snackviken i
Sbdertalje - alia drar de till sig skaror av intresse-
rade. Villkoren kan variera: Karin Boye har fatt
ett rum i kallarvaningen i Huddinge kommunhus
medan Karlfeldts minne vardas bade i Tolvmans-
garden i Avesta och Karlfeldtgarden Sangs i Sju-
gare.

Sa kom da inslaget som jag vantade pa: Lilla
Bjbrka. Marianne Enge Swartz berattade om dra-
matiken kring kb'pet och det enastaende gensva-
ret pa uppropet om en insamling som ledde till
att Lilla Bjbrka nu drivs somoen stiftelse. Dagens
sista inslag berattade om att Arsta slott har uppla-
tit ett rum till Arsta-sallskapet for Fredrika Bre-
mer-studier medan resten av slottet arrenderas av
en golfklubb. Slott och koja - allt kan vara ett
hem for skalder.

/Eva Kallgren

En dag med Ulla Isaksson

Vi var flera fran EW-sallskapet som rakades pa
ABF lordagen den 16 november - en dag da vi
fick gladja oss tillsammans med Ulla at den pre-
sentation hennes forfattarskap fick. Den inleddes
med nagra korta strofer kbrsang ur bl.a. Boken
om E. Ebba Witt-Brattstrom gav den litteratur-
historiska bakgrunden. Bo Strbmstedt reflektera-
de over det frikyrkligas betydelse i hennes forfat-
tarskap och Kristina Lugn roade och fbrtrollade
med sitt slapiga intrangande i De tva saliga. Re-
gissbren Gunnel Lindblom berattade om Ullas
betydelse for filmen och sarskilt om deras samar-
bete omkring Paradistorg. Sif Ruud och Birgitta
Wahlberg, jamnariga med Ulla, illustrerade med
en dialog ur filmen. Och till slut Ulla sjalv, sa
vacker med det tjocka vitgra haret, som hade
vaknat pa morgonen med tanken att det kanske
inte var riktigt anstandigt med en san har dag;
hon borde atminstone ha varit dbd. Men nu var
hon sa glad att hon levde! Och vi med!

/Marianne Enge Swartz

Tack, Bibi Jonsson

for din senaste uppsats "Mystiken i Elin Wagners
ide- och romanvarld", ventilerad vid litteraturse-
minariet i Lund. Nu finns den i vara samlingar.

En bok for alia

Norrtullsligan har salt bra, sager forlaget. Den
finns fortfarande i lager och vi kommer att salja
den pa Lilla Bjorka i sornmar. Det galler ocksa
Roster fran Smaland, en antologi med dikter och
korta berattelser av forfattare med anknytning till
Smaland, daribland Elin forstas. Redaktor for bo-
ken ar Karl Lindqvist. Den kostar bara 50 kr och
ar trevlig som present. Nu haller vi tummarna for
att En bok for alia ocksa ska ge ut Dialogenfort-
sdtter...

For forsta gangen

medverkade Elin Wagner-sallskapet i ar pa Bok-
massan i Goteborg. Atta goteborgsmedlemmar tu-
rades om att sta i montern dar man delade ut in-
formation, salde bocker, trojor och kort. Och sva-
rade pa fragor, forstas. Mest var det kvinnor som
besokte montern. Marianne Enge Swartz var med
en dag och holl foredrag om Elin i Speaker's Cor-
ner.

Har ar nagra anteckningar ur dagboken fran mas-
san:
"Stefan Edman tittade in och halsade"
" En bibliotekarie fran Leksand berattade att hon
kopt in Fred medjorden nar biblioteket rensade
ut den ur sina samlingar. Hon tankte skanka tillba-
ka den vid lampligt tillfalle."
"Kerstin Ekman besokte montern och berattade att
hon hade ett foto av Elin Wagner framfor sig i sitt
arbetsrum."
"Gunnel Liljenroth vill skanka bocker till Elin
Wagner-sallskapet. Hade lange tankt anmala sig
som medlem - tanker^ora slag i saken nu."
"Greta Borgstrom talade om att hennes man, Ge-
org Borgstrom, hade tagit starka intryck av Fred
medjorden. Han skrev i dess anda."
"Den sista daggmask-trqjan saldes till lararutbil-
daren AnnChristine. Battre kan den va'l inte ham-
na!"
"Tidskriften Skona Dagar kommer att ha en arti-
kel i nr 6/1997."

Ett stort tack till alia er i Goteborg som gjorde det
mb'jligt for EW-sallskapet att visa upp sig pa mas-
san!

Nu finns det fler trojor

att kbpa. Vi har tagit hem en ny laddning av den
populara daggmasktrbjan (se bild Bergsluft 19).
Den passar forstas utmarkt att ge bort som jul-
klapp. Satt in 130 kr pa vart postgirokonto sa
skickar vi den. Glbm inte att ange storlek (S, M,
L, XL) pa talongen. Trojan finns bara i naturfar-
gad bomull med brunt tryck.
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Mitt mote med Elin Wagner

Nar man ar fodd mitt under forsta varldskriget
och alltsa tillhor den generation, som inte riktigt
klarar av att saga nej; och nar man pa gamla dar
gjort en liten vallfart i Berg, sett Rosas och fatt
traffa Flory Gate - ja, da ar det svart att lata bli
att infria loftet att skriva om vad Elin Wagner be-
tytt for mig under ett langt liv.

Jag har aldrig traffat henne. En vital prastfru i en
bondsocken i Angermanland, som sedan sin
stockholmska ungdom statt Fogelstadgruppen
nara, berattade om Kvinnliga Medborgarskolan,
om Komtematta och om mejerivinden med de bla
takbjalkarna. Ett och annat nummer av Tidevar-
vet kom jag ocksa att lasa sa smaningom. Bade
prastfrun och jag tyckte att jag skulle till Fogel-
stad, men tyvarr blev det aldrig sa av olika anled-
ningar. I mina forsta tonar vet jag, att jag traffade
ett par av kvinnorna i den dynamiska gruppen,
nar de gastade prastgarden - men skam till sagan-
des minns jag inte sakert vilka det var.

I atskilliga ar var jag scoutledare. Elsa Cedergren
var scoutchef och hade kontakt med Fogelstad-
gruppen. Jag minns en ledarkurs med bl.a. Hono-
rine Hermelin som talare. Det var innan olyckan
Hitler helt hade lyckats forstora begreppet Leda-
re, och Honorine sa: "Att vara ledare ar att vara
ett hagn dar andras mqjligheter biommar".

Jag minns ocksa ett KFUK-foredrag med Ada
Nilsson nagon av de forsta krigsvintrarna. Hon
talade intensivt och engagerande om bade prosti-
tution och ensamma modrar. Foredraget holls i
ett rum som inte var forelasningssal, och det var
mycket folk som var forunderligt tysta och lyss-
nande under det intensiva samtal som foljde. Vi
satt overallt och pa allting - i soffor, pa stolar, pa
karmstod och pa golvet. Vi talade om allting -
om orsak till och verkan av, om satt att finna ge-
menskap i skilda situationer, om samtal fore och
efter! Jag har ett bestamt minne av att Ada Nils-
son sag trott och lycklig ut nar hon gick hem.

Nu narmar vi oss Elin Wagner och Va'ckar-
klocka. Och nar jag tittar pa mitt notta exemplar
med alia understrykningar i olika farger, sa for-
star jag att jag inte kan borja citera, for da racker
inte Bergsluft till. Jag citerar istallet Ann Margret
Dahlquist-Ljungberg: "Det finns bocker som
vagrar att lamna ut sig, eller som man inte ar mo-
gen for ... tills de plotsligt en dag, i ra'tta ogon-
blicket, oppnar sig och traffar som ett blixtned-
slag...". Jag var inte mogen nar den kom, men jag
la'ste den forsta gangen 1942 eller -43. Sedan har
signalen fran Vackarklocka okat i styrka vid var-
je lasning och bidragit till min mognad. Kvinnan

Freden - Jorden: lika viktiga fragor nu som da.

Det har visst sagts att Harry Martinson, som efter-
tradde Elin Wagner pa akademistolen nr 15, al-
drig riktigt forstod henne och darfor hade svart att
gora henne rattvisa i sitt intradestal. Det var synd i
sa fall, for bagge dessa tva - som bada hyllade
daggmasken - stravade at samma hall, aven om
hon var fastare rotad i myllan och han kanske
nadde la'ngre ut i rymderna. En sak ar jag alldeles
saker pa: om det hade varit tvartom, sa att hon ha-
de overlevt honom och alltsa varit den som skulle
halla intradestalet, da hade hon citerat honom:

Jag hade tdnkt ett paradis for dem
men sen vi Idmnat ett som viforstorde
blev tomma rymdens natt vart enda hem
ett dndlost svalg, dar ingen gud oss horde.

Men hon - Elin Wagner - skulle mitt i sin vanda
ha haft ett handfast recept pa raddning!

/Margareta Bonnedal

A news note from California

Medlemmen Betty Cain i San Diego och Ulla
Sweedler i Del Mar har nyligen gjort fardigt en
oversattning till engelska av Elin Wagners Norr-
tullsligan. De vantar nu pa svar fran forlag i Eng-
land och USA, som fatt deras manus under titeln
The Norrtull Gang. Inspirationen var Helena For-
sas-Scotts papekande i hennes artikel "The Voice
of Elin Wagner: Kvarteret Oron" att trots Wag-
ners lange narda onskemal att fa sina verk over-
satta till engelska - och trots hjalp de sista aren
fran Vera Brittain - har inga av Wagners bocker,
utom nagra noveller och korta avsnitt ur bocker,
hittills framtratt i engelsk oversattning.

Ulla och Betty ar tacksamma mot Elin Wagner-
sallskapet for vardefulla bakgrundsuppgifter i
Bergsluft och i sallskapets smaskrifter. De tackar
ocksa Sarah Death for hjalpsamma tips och Karl
Lindqvist for att han skickat en kopia av sin utfor-
liga och intressanta studie.

/Betty Cain

Vi gratulerar

Brita Akerman som blivit hedersdoktor vid Umea
universitet den 12 oktober 1996.

Smaskrift nr 7

Vackarklockas aterklang av Gunnar Sundberg
medfoljer delta utskick. Kop garna fler ex. - la'mp-
lig brev-julklapp - genom att satta in 40 kr pa pg
22 21 27-3. Gunnar Sundberg ger i ar ocksa ut bo-
ken Retrdtten somframsteg pa Forfattares Bok-
maskin. Du far lattast tag pa den genom att ringa
forfattaren direkt, 08-50028453.
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Att tala om Elin

Jag bar gjort det tva ganger pa sista tiden. Forst
pa inbjudan av medlemmen Marianne Hofsten
och hennes lasklubb pa Nockebyhemmet i Stock-
holm. Strax darefter pa Pensionarsuniversitetet,
dar de litterara sallskapen inbjuds att tala over si-
na forfattare. I bada fallen var det manga av aho-
rarna som hade last Elin och alia kande till hen-
ne. Det gor det bade lattare och svarare att tala
om henne. Den roda traden i mina foredrag var
att hon ar en forfattare for var tid och att hon med
sin filosofiska grundsyn kan ge oss hjalp att navi-
gera i livet.

/Marianne Enge Swartz

Elin i litteraturhistorien

Nu bar litteraturvetaren Goran Ha'gg upptackt att
Elin Wagner ar en stor forfattare och skriver sa
vackert om henne i sin nya litteraturhistoria. Jag
stotte pa Goran Hagg pa Bokmassan. Han berat-
tade att ban forst nyligen borjat lasa Elin och da
blivit belt imponerad. Jag bar bladdrat i bans
bok, den bar ett personligt urval av forfattare och
ar latt och rolig att lasa i.

/Marianne Enge Swartz

Upptacktsresan

Det var som en upptacktsresa att lasa Kerstin Ek-
mans nya bok Gor mig levande igen och leta ef-
ter sparen av Elin. Hon hade mycket va'l kunnat
vara med i den krets av kvinnor som samtalade
och stred med den okuvliga Oda som drivande
kraft. En av kvinnorna heter Blenda och nar hon
far till Smaland for att ha'lsa pa en krukmakare
borjar jag ana Elins narvaro pa allvar. Han gor
krukor som ar som skalgropar och lite langre
fram borjar Blenda beratta en ruggig historia, en
travesti pa Blenda-myten. Sa smaningom namns
ocksa Tusen ar i Smaland. Boken ar underbar, sa
lagg den inte ifran er om den gor lite motstand i
borjan. Det ar en bok for eftertanksam lasning
och den lever lange kvar inom en. Kanske ar det
nagon som hittar fler Elin-tradar? Skriv i sa fall
nagra rader och beratta.

/Marianne Enge Swartz

Ett natverk

som vill samla Sveriges alia kvinnor for att tanka
nya tankar runt var ekonomi bar bildats. Na'tver-
ket bygger till stor del pa Elin Wagners ideer i
Fred medjorden. Ta kontakt med Maylie An-
dersson, Ramsjo 2297, 269 93 BASTAD, 0431-
661 41, sa far du veta allt om den verksamhet
som bedrivs av Natverket for Sveriges Kvinnors
Rantefria Sparlaneforeningar.

Kalsoppa pa Lilla Bjorka

Precis som forra aret satte Stiftelsen Elin Wagners
Lilla Bjorka punkt for sasongen med en kalsoppe-
maltid en disig sondagseftermiddag. Ett trettiotal
personer hade horsammat inbjudan och de fick
lyssna till fiolmusik fran bygden framford av Rolf
Svahn och upplasning av Mary Lou Ward. Under
maltiden samtalades det en hel del om sommaren
som varit och om allt som hant pa Lilla Bjorka sen
sist. Stiftelsens ordforande, Charlotte Branting,
kunde meddela att kulturminnesforklaringen av
Lilla Bjorka nu ar klar och som ett synligt bevis pa
denna upphojelse forevisades en plakett fran Riks-
antikvarieambetet som nu ska sattas upp vid ytter-
dorren.

Sommaren ar en brad tid pa Lilla Bjorka. Da ar
det fullt upp med inbokade grupper och med arbe-
ten som ska utforas. Nasta sommar raknar vi med
att aterigen ordna ett byggnadsvardslager. Men
fram till dess skulle vi vilja att huset inte stod sa
tomt och overgivet. Vi efterlyser alltsa forslag fran
Bergslufts lasare pa lampliga anvandningsomra-
den for vinterperioden. Finns det nagon som vill
bo dar eller nagon som behover utrymme for att
utfora nagon form av arbete dar? Det viktigaste ar
att Lilla Bjorka far kontinuerlig tillsyn av nagon
som vistas dar. Alia forslag mottages tacksamt!
Ring Charlotte Branting (0470-778176 kvallstid)
for narmare uppiysningar.

/Solveig Hammarback

Kvinnobulletinen

ska upphora men i ett av de sista numren (1/96)
hyllas Elin Wagners insatser for rostratten, bl.a.
med ett kapitel ur Pennskaftet. Under rubriken
"Vad gor vi nu, Elin?" konstaterar Inga-Lisa
Sangregorio att Elin efter rostrattens genomforan-
de snart forstod att det inte var tillrackligt for
kvinnorna. I stallet kom hennes senare liv att besta
av arbete for att andra "villkoren for manniskans
mandattid pa jorden". Men 1996 fragar Sangrego-
rio och manga med henne: "hur bar man sig at for
att "borja pa nytt fran en punkt utanfor systemet"?

Nasta nummer av Bergsluft
kommer ut i borjan av maj tillsam-
mans med handlingar till arsmotet den
24/5.

Redaktionen tar tacksamt emot artiklar
och notiser.

Manusstopp: 15 april
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