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Inledning	  
	  

Årets	  seminarium	  handlade	  om	  ”	  det	  fria	  
ordet”	  och	  de	  35	  deltagarna	  fick	  under	  två	  
dagar	  höra	  olika	  ingångar	  till	  detta	  tema.	  

	  
Skolans	  rektor	  Anders	  Gustafsson	  och	  Elin	  
Wägner-‐sällskapets	  ordförande	  Ann-‐Margreth	  
Willebrand	  hälsade	  nya	  och	  gamla	  deltagare	  
välkomna	  till	  årets	  Elin	  Wägner-‐dagar.	  Anders	  
passade	  också	  på	  att	  berätta	  lite	  om	  skolans	  
inriktning,	  som	  är	  musik	  och	  konst,	  och	  om	  
alla	  kurser	  som	  finns	  att	  delta	  i.	  Glädjande	  var	  
att	  antalet	  elever	  har	  ökat	  rejält	  sista	  året	  och	  
en	  nybyggnation	  av	  lokaler	  gör	  att	  man	  ser	  på	  
framtiden	  med	  tillförsikt.	  

Motspråk	  –	  ett	  sätt	  att	  komma	  förbi	  
censuren	  
Margareta	  Pettersson	  

	  

	  
	  
Vem	  har	  tillgång	  till	  det	  fria	  ordet?	  I	  vilka	  
sammanhang	  är	  det	  fria	  ordet	  hotat?	  Dessa	  
frågor	  har	  fått	  en	  ökad	  aktualitet	  i	  Sverige	  
idag	  där	  förföljda	  författare	  och	  migranter	  
kan	  få	  en	  fristad,	  samtidigt	  som	  SD,	  ett	  parti	  
med	  rötter	  i	  nazismen,	  har	  blivit	  tredje	  
största	  parti	  i	  riksdagen.	  

	  
Med	  hjälp	  av	  begreppet	  ”motspråk”	  ger	  
Margareta	  Pettersson	  en	  fascinerande	  inblick	  i	  
den	  långa	  och	  ständigt	  pågående	  kampen	  för	  
författarnas	  fria	  ord.	  Hon	  börjar	  på	  3000-‐talet	  
f.	  kr.	  med	  den	  arabiska	  folksagan	  om	  Shehe-‐
razade,	  som	  lyckas	  undgå	  att	  bli	  dödad	  av	  den	  

grymme	  kungen,	  som	  regelmässigt	  tar	  livet	  av	  
sina	  kvinnor	  efter	  en	  natt.	  Sheherazades	  
vapen	  är	  hennes	  berättarkonst	  som	  så	  fascine-‐
rar	  kungen	  att	  han	  måste	  höra	  slutet	  på	  
berättelserna	  och	  detta	  fortsätter	  i	  tusen	  och	  
en	  natt.	  Denna	  saga	  har	  nog	  många	  av	  oss	  läst	  
som	  barn	  som	  ett	  spännande	  äventyr	  utan	  att	  
närmare	  reflektera	  över	  dess	  politiska	  
innebörd.	  Men	  intuitivt	  har	  vi	  säkert	  upplevt	  
ordets	  makt.	  	  

Diktare	  var	  länge	  beroende	  av	  olika	  rika	  
välgörare	  för	  sitt	  uppehälle	  –	  att	  vara	  
författare	  blev	  inte	  ett	  yrke	  förrän	  omkring	  
1830	  i	  Sverige	  då	  en	  bokmarknad	  började	  växa	  
fram.	  Detta	  innebar	  dock	  inte	  att	  författarna	  
var	  fria	  att	  säga	  vad	  de	  ville	  utan	  flera	  av	  våra	  
mest	  kända	  författare	  råkade	  ut	  för	  direkt	  
eller	  indirekt	  censur	  av	  sina	  verk.	  Almqvists	  
Det	  går	  an	  publicerades	  1839	  och	  skapade	  en	  
våldsam	  debatt,	  som	  medverkade	  till	  att	  han	  
förlorade	  sin	  tjänst	  som	  rektor	  vid	  Nya	  
Elementarskolan	  i	  Stockholm	  och	  fick	  
svårigheter	  i	  sin	  blivande	  karriär	  som	  präst.	  
Strindberg	  drabbades	  av	  ett	  sedlighetsåtal	  när	  
han	  gav	  ut	  Giftas	  I	  1884,	  men	  blev	  friad.	  Agnes	  
von	  Krusenstjernas	  romanserie	  Fröknarna	  von	  
Pahlen	  gav	  på	  1930-‐talet	  upphov	  till	  den	  så	  
kallade	  Krusenstjernafejden,	  som	  var	  en	  hetsig	  
debatt	  för	  och	  emot	  rätten	  att	  publicera	  
sexuella	  skildringar,	  inte	  minst	  sådana	  som	  
behandlade	  manlig	  homosexualitet	  och	  
lesbiskhet.	  

Mest	  censur	  mot	  författare	  utövade	  man	  i	  
Norden	  under	  andra	  världskriget,	  då	  
exempelvis	  norskan	  Cora	  Sandels	  Alberte-‐
böcker	  råkade	  ut	  för	  censur.	  Tydligen	  fanns	  
där	  tyskkritiska	  passager,	  som	  togs	  bort	  i	  en	  
nyutgåva	  1941,	  då	  ju	  Norge	  var	  ockuperat	  av	  
tyskarna	  och	  all	  kritik	  gav	  hårda	  straff.	  Men	  
märkligt	  nog	  förblev	  denna	  den	  officiella	  
utgåvan	  och	  den	  ursprungliga	  texten	  restaure-‐
rades	  inte	  förrän	  på	  1990-‐talet.	  Alberte-‐
böckerna	  hörde	  till	  mina	  älsklings-‐böcker	  som	  
tonåring	  och	  det	  slår	  mig	  nu	  att	  jag	  troligen	  
har	  läst	  den	  censurerade	  utgåvan!	  Starkt	  
motstånd	  mot	  kriget	  fanns	  dock	  i	  litteraturen,	  
i	  Sverige	  exempelvis	  Vilhelm	  Moberg,	  Rid	  i	  
natt,	  Pär	  Lagerkvist,	  Bödeln	  och	  Karin	  Boye,	  
Kallocain.	  

	  Den	  mest	  uppmärksammade	  attacken	  mot	  
en	  författare	  i	  vår	  samtid,	  är	  nog	  den	  
dödsdom,	  ”fatwa”,	  som	  1989	  utfärdades	  av	  
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den	  iranske	  ayatollan	  Khomeyni	  mot	  den	  
indiskbrittiske	  författaren	  Salman	  Rushdie	  för	  
romanen	  Satansverserna.	  Boken	  anklagades	  
för	  att	  häda	  Islam	  och	  fatwan	  gjorde	  det	  
möjligt	  för	  alla	  rättroende	  att	  döda	  Rushdie	  
och	  dessutom	  få	  en	  belöning	  på	  1,5	  miljoner	  
pund	  för	  gärningen.	  Rushdie	  tvingades	  att	  gå	  
under	  jorden	  under	  en	  lång	  period,	  vilket	  han	  
beskriver	  i	  romanen	  Joseph	  Anton,	  men	  sedan	  
2007	  framträder	  han	  återigen	  i	  offentligheten.	  
Fatwan	  verkar	  dock	  finnas	  kvar;	  så	  sent	  som	  
2012	  hävdade	  prästerskapet	  i	  Iran	  att	  fatwan	  
fortfarande	  var	  i	  kraft.	  

Margareta	  Petterssons	  sista	  exempel	  på	  
kampen	  för	  det	  fria	  ordet	  handlar	  om	  en	  stor	  
indisk	  folkgrupp,	  daliterna.	  Dessa	  står	  utanför	  
det	  indiska	  kastsystemet,	  som	  trots	  att	  det	  
officiellt	  avskaffades	  1950,	  fortfarande	  starkt	  
påverkar	  människors	  ställning	  och	  möjligheter	  
i	  det	  indiska	  samhället.	  Kastsystemet	  bygger	  
på	  religiösa	  föreställningar	  inom	  hinduismen	  
om	  ”renhet”	  och	  ”orenhet”	  och	  daliterna	  som	  
befinner	  sig	  längst	  ner	  i	  samhällshierarkin	  
betraktas	  som	  ”smutsiga”	  och	  ”oberörbara”.	  
De	  har	  länge	  ställts	  utanför	  samhället	  och	  
dömts	  till	  ett	  liv	  i	  misär.	  Daliternas	  kamp	  för	  
det	  fria	  ordet	  handlar	  därför	  om	  rätten	  till	  
utbildning	  och	  arbete	  och	  motstånd	  mot	  
kastsamhällets	  fördomar.	  	  

Daliternas	  organiserade	  kamp	  för	  
mänskliga	  rättigheter	  började	  på	  1920-‐talet	  
under	  ledning	  av	  Bhimrao	  Ramji	  Ambedkar,	  
som	  tillhörde	  ”mahar”,	  den	  lägsta	  kasten,	  
även	  den	  betraktad	  som	  ”oberörbar”.	  
Ambedkar	  lyckades	  trots	  detta	  skaffa	  sig	  
utbildning,	  bli	  jurist	  och	  slutligen	  justitie-‐
minister	  i	  Nehrus	  regering.	  Hans	  kanske	  
största	  politiska	  framgång	  var	  när	  han	  
lyckades	  uppnå	  en	  överenskommelse	  med	  
Gandhi	  om	  särskilda	  valkretsar	  för	  ”oberör-‐
bara”	  och	  möjligheter	  till	  anställningar	  inom	  
den	  statliga	  sektorn.	  Detta	  var	  förutsättningen	  
för	  daliternas	  rösträtt	  och	  rätt	  till	  utbildning	  
och	  arbete.	  Idag	  finns	  många	  berättelser	  av	  
daliter,	  ofta	  självbiografier	  eftersom	  dessa	  ger	  
daliterna	  möjligheter	  att	  utveckla	  sin	  egen	  
röst.	  En	  av	  de	  mest	  kända	  är	  skriven	  av	  en	  
kvinna,	  Kumud	  Pawde,	  som	  trots	  svårigheter	  
att	  få	  utbildning	  lyckades	  bli	  professor	  i	  
sanskrit.	  Pawde	  var	  feminist	  och	  kämpade	  
särskilt	  för	  kvinnors	  rättigheter.	  I	  ”The	  Story	  of	  
My	  Sanskrit”	  som	  är	  en	  del	  av	  hennes	  själv-‐

biografi	  analyserar	  hon	  det	  motstånd	  som	  
kvinnliga	  men	  också	  manliga	  daliter	  möter	  i	  
utbildningssystemet	  och	  på	  arbetsmarknaden.	  

Det	  är	  spännande	  att	  följa	  Margareta	  
Petterssons	  berättelse	  om	  motspråk	  med	  
nedslag	  i	  olika	  tidsperioder	  och	  i	  olika	  sociala	  
rum	  och	  kulturer.	  Mycket	  finns	  kvar	  att	  
fördjupa	  sig	  i,	  många	  spännande	  berättelser	  
att	  ta	  del	  av.	  

Ingrid	  Holmquist	  

Kvinnliga	  dialoger	  och	  manliga	  
monologer.	  Elin	  Wägner	  om	  samhället	  
och	  kvinnornas	  röster	  
Peter	  Forsgren	  

	  
Det	  var	  ett	  rent	  nöje	  att	  lyssna	  på	  Peter	  
Forsgrens	  spännande	  föreläsning.	  Peter	  
fokuserade	  mest	  på	  Wägners	  roman	  
Dialogen	  Fortsätter	  (1932),	  som	  jag	  länge,	  
och	  än	  så	  länge	  förgäves,	  har	  försökt	  att	  få	  
tag	  på.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Om	  Pennskaftet	  (1910)	  var	  Wägners	  stora	  
rösträttsroman,	  så	  var	  Dialogen	  Fortsätter	  en	  
roman	  som	  problematiserade	  frågan	  om	  hur	  
kvinnorna	  ska	  använda	  sina	  röster.	  Vi	  finner	  i	  
boken	  en	  grundkonflikt	  mellan	  kvinnors	  
strävan	  om	  dialog	  med	  män	  i	  ett	  samtal	  om	  
samhället	  och	  mäns	  behov	  av	  att	  behålla	  
patriarkala	  mönster	  utan	  dialog.	  Målet	  för	  
Wägner,	  och	  många	  av	  hennes	  romanfigurer,	  
är	  att	  skapa	  ett	  samhälle	  som	  också	  formas	  
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efter	  kvinnors	  behov	  och	  erfarenheter.	  Men,	  
som	  Peter	  Forsgren	  lyfter	  fram	  i	  sitt	  föredrag,	  
denna	  strävan	  kompliceras	  av	  de	  vitt	  skilda	  
perspektiv	  som	  återfinns	  bland	  kvinnorna	  
själva.	  	  

	  	  	  	  De	  kvinnor	  som	  i	  Dialogen	  Fortsätter	  
(kapitel	  15)	  beslutar	  sig	  för	  att	  konfrontera	  en	  
grupp	  landstingspolitiker	  (alla	  män	  såklart)	  
befinner	  sig	  alltså	  i	  en	  mångfacetterad	  
situation	  då	  de	  själva	  måste	  enas	  trots	  olika	  
klassperspektiv	  och	  de	  skilda	  livserfarenheter	  
som	  detta	  innebär.	  Peter	  Forsgren	  berättar	  
inlevelsefullt	  om	  hur	  klassperspektivet	  och	  det	  
feministiska	  perspektivet	  komplicerar	  och	  
kompletterar	  varandra	  i	  Wägners	  roman	  och	  
hur	  den	  feministiska	  berättarrösten	  skildrar	  
männens	  enighet	  med	  ironi	  och	  kritisk	  distans.	  
När	  kvinnorna	  till	  slut	  uppnår	  ett	  visst	  mått	  av	  
framgång	  så	  splittras	  också	  männens	  enighet.	  
Elin	  Wägner	  var,	  precis	  som	  ett	  fåtal	  andra	  
kvinnliga	  författare	  av	  sin	  tid,	  djupt	  medveten	  
om	  det	  globala	  patriarkatets	  mönster	  och	  hur	  
åsidosättandet	  av	  kvinnors	  behov	  var	  
systematisk	  kopplat	  till	  klassfrågor	  och	  
kolonialism.	  Således	  blir	  kvinnornas	  oro	  över	  
ekonomiska	  nedskärningar	  inom	  
förlossningsvården	  ett	  uttryck	  för	  en	  global	  
dynamik	  där	  kvinnlig	  småskalighet	  och	  
detaljsyn	  är	  överskuggade	  av	  manlig	  stor-‐
skalighet	  och	  dominans.	  Denna	  dynamik,	  så	  
utmärkande	  för	  Västerländsk	  imperialism	  då	  
och	  nu,	  var	  också	  ett	  bekant	  tema	  hos	  
Wägners	  samtida	  brittiska	  författarinna,	  
Virginia	  Woolf.	  Men	  hos	  Wägner,	  mer	  än	  hos	  
Woolf,	  märks	  det	  en	  otålighet	  och	  en	  stark	  
önskan	  att	  skapa	  dialog	  med	  männen;	  en	  
besvikelse	  över	  att	  bollen	  alltsomoftast	  
ignoreras	  och	  inte	  kommer	  tillbaka.	  	  

Men	  kanske	  är	  början	  till	  dialog	  den	  
splittring	  hos	  männen	  som	  oundvikligen	  
skapas	  när	  kvinnorna	  ställer	  sina	  krav	  och	  
frågor	  och	  inte	  ger	  sig?	  Grunden	  för	  ett	  
demokratiskt	  samhälle	  är	  trots	  allt	  konflikt	  och	  
respekt	  för	  olikhet	  tänker	  jag	  när	  jag	  samlar	  
mina	  tankar	  efter	  Peter	  Forsgrens	  lärorika	  och	  
högst	  upplysande	  föredrag.	  	  

Jag	  går	  därifrån	  med	  många	  nya	  idéer	  och	  
lästips,	  däribland	  Anna	  Bohlins	  bok	  Röstens	  
anatomi	  :	  läsningar	  av	  politik	  i	  Elin	  Wägners	  
Silverforsen,	  Selma	  Lagerlöfs	  Löwensköld-‐
trilogi,	  Klara	  Johansons	  Tidevarvskåserier	  
(2008)	  och	  Gunilla	  Domellöfs	  bok	  Mätt	  med	  

främmande	  mått	  :	  idéanalys	  av	  kvinnliga	  
författares	  samtidsmottagande	  och	  romaner	  
1930-‐1935	  (2001).	  	  	  

Annika	  Ljung-‐Barath	  

Vandra	  med	  Börje	  -‐	  Vårdträd,	  vårdsvin	  
och	  vårdhöns	  
Börje	  Svensson	  
	  

	  
	  
I	  väntan	  på	  att	  gruppen	  ska	  samlas	  står	  vi	  i	  
solen	  en	  stund	  och	  lyssnar	  på	  nötväckans	  
twivitt.	  Det	  är	  en	  alldeles	  fantastisk	  
indiansommardag	  och	  naturen	  runt	  S:t	  Sigfrid	  
är	  i	  sin	  vackraste	  sensommarskrud.	  Börje	  
säger	  att	  i	  morgon	  blir	  det	  regn	  så	  idag	  ska	  vi	  
njuta	  av	  solen.	  	  

	  
I	  år	  har	  Börje	  valt	  att	  fokusera	  på	  en	  del	  av	  de	  
fruktträd	  som	  planterats	  på	  S:t	  Sigfrids	  
folkhögskola	  som	  vårdträd.	  Sedan	  starten	  
1942	  har	  varje	  år	  planterats	  ett	  vårdträd.	  	  På	  
senare	  år	  har	  de	  blivit	  så	  många	  att	  utrymmet	  
inte	  räcker	  till	  ”vilda	  träd”	  utan	  nu	  planteras	  
fruktträd.	  Vårdträd	  är	  enligt	  svensk	  uppslags-‐
bok	  1955	  tänkt	  som	  hemvist	  för	  gårdens	  
skyddsande.	  En	  mystisk	  samhörighet	  har	  
ansetts	  råda	  mellan	  trädet	  och	  den	  på	  gården	  
boende	  släkten.	  I	  svensk	  folktro	  förknippas	  
trädet	  med	  släktens	  lycka	  och	  välgång.	  Att	  
skada	  trädet	  ansågs	  medföra	  olycka	  och	  sjuk-‐
dom.	  I	  Tusen	  år	  i	  Småland	  beskriver	  Elin	  
Wägner	  hur	  gårdens	  folk	  ser	  till	  att	  skydds-‐
anden	  får	  mat.	  

Vi	  startar	  nu	  vår	  vandring	  vid	  ett	  träd	  som	  
vi	  kan	  konstatera	  ser	  ut	  som	  ett	  plommonträd.	  
Börje	  vet	  bättre,	  det	  är	  ett	  krikonträd	  som	  
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också	  kallas	  för	  fattigmansplommon.	  Ett	  annat	  
namn	  är	  körsbärsplommon.	  I	  Skåne	  benämns	  
trädet	  Tirsen.	  Det	  här	  trädet	  planterades	  1996	  
och	  har	  hunnit	  växa	  sig	  ganska	  stort.	  	  

Vi	  vänder	  oss	  om	  och	  framför	  oss	  har	  vi	  ett	  
ganska	  litet	  äppelträd.	  Börje	  berättar	  att	  ordet	  
äppel	  beskriver	  något	  som	  är	  saftigt	  och	  inne-‐
håller	  vatten.	  Trädet	  är	  ett	  Amorosa,	  utvecklat	  
från	  Aroma	  som	  i	  sin	  tur	  härstammar	  från	  
Ingrid	  Marie	  och	  Filippa.	  Filippa-‐trädet	  får	  vi	  
också	  bekanta	  oss	  med	  vid	  nästa	  stopp.	  
Äppelsorten	  är	  gammal	  och	  härstammar	  från	  
Danmark	  och	  det	  sägs	  att	  lärardottern	  Filippa	  
Johansen	  gav	  namn	  år	  äpplet	  redan	  1880.	  
Nästa	  träd	  är	  ett	  Astrakanträd.	  Alla	  tänker	  vi	  
på	  hur	  Kristina	  gladdes	  åt	  att	  hon	  och	  Karl-‐	  
Oskar	  –	  i	  Amerika	  –	  lyckades	  plantera	  ett	  träd	  
från	  Sverige	  och	  kunde	  njuta	  av	  äpplen	  som	  
påminde	  om	  hemlandet.	  Nästa	  äpple	  är	  Katja	  
som	  är	  en	  korsning	  mellan	  två	  brittiska	  
äpplen,	  James	  Grieve	  och	  Worcester.	  	  

Nu	  lämnar	  vi	  äppelsorterna	  och	  går	  över	  till	  
päron.	  Vi	  granskar	  ett	  träd	  som	  redan	  har	  gett	  
frukt.	  Det	  är	  en	  tidig	  sort	  och	  har	  namnet	  
Göteborg	  Diamant.	  Trots	  namnet	  härstammar	  
det	  från	  Tyskland.	  	  	  

	  Nog	  med	  träd,	  nu	  tar	  vi	  en	  titt	  på	  de	  
lyckliga	  grisarna	  som	  bökar	  bakom	  staketet.	  
Börje	  påpekar	  att	  de	  här	  grisarna	  får	  utlopp	  
för	  sina	  naturliga	  behov	  och	  biter	  inte	  av	  
varandras	  svansar.	  Grisarna	  fångar	  verkligen	  
vår	  uppmärksamhet.	  Några	  ligger	  och	  rullar	  sig	  
i	  jorden	  och	  några	  bökar	  bland	  rötter	  medan	  
andra	  verkar	  mer	  intresserade	  av	  oss	  och	  
kommer	  fram	  till	  staketet.	  Motvilligt	  lämnar	  vi	  
grisarna	  och	  tar	  oss	  bort	  mot	  stallet.	  Börje	  
berättar	  att	  vi	  ska	  få	  se	  hönornas	  nya	  bostä-‐
der.	  De	  har	  fått	  ett	  hus	  som	  tidigare	  var	  
toalett	  vid	  sjön	  Innaren,	  det	  som	  snart	  ska	  bli	  
deras	  allra	  nyaste	  bostad	  är	  Vänsterpartiets	  
kycklinggula	  valstuga.	  Hur	  detta	  kommer	  att	  
eventuellt	  påverka	  deras	  inställning	  kan	  vi	  
bara	  sia	  om.	  Alla	  hönsen	  går	  fritt	  och	  mot	  oss	  
kommer	  en	  förnäm	  grupp	  pärlhöns.	  Kanhända	  
de	  är	  lite	  ängsliga	  så	  det	  är	  därför	  de	  verkar	  
förnäma.	  Börje	  ger	  oss	  ett	  lästips:	  Aspen-‐
ströms	  ”Ode	  till	  den	  naturliga	  hönan”	  som	  
börjar:	  Mer	  och	  mer	  älskar	  vi	  dig	  naturliga	  
varelse…	  

Så	  avslutar	  vi	  vår	  vandring	  bland	  träd,	  
grisar	  och	  höns	  och	  känner	  oss	  återigen	  
berikade	  av	  allt	  Börje	  har	  förmedlat	  till	  den	  

här	  gången	  och	  jag	  känner	  mig	  tacksam	  över	  
allt	  som	  jag	  har	  fått	  lära	  mig.	  

Lena	  Wierup	  

Journalistik	  under	  diktatur	  
Disa	  Håstad	  
	  
Disa	  var	  korrespondent	  för	  DN	  i	  Sovjet	  74-‐79,	  
då	  hon	  blev	  "utkastad"	  fram	  till	  Glasnost	  
1987.	  I	  mellantiden	  var	  Disa	  korrespondent	  i	  
Östeuropa.	  1992-‐2007,	  var	  hon	  knuten	  till	  
DNs	  ekonomisidor,	  men	  behöll	  sin	  
ackreditering	  i	  Moskva	  och	  reste	  till	  Ryssland	  
flera	  gånger	  per	  år	  och	  skrev	  bland	  annat	  om	  
rysk	  gas.	  	  
	  

	  
	  

Disa	  Håstad	  förmedlade	  levande	  och	  drastiskt	  
sina	  intryck	  från	  mer	  än	  30	  år.	  Vad	  diktaturens	  
mentalitet	  är	  och	  hur	  den	  förändrades	  i	  och	  
med	  Glasnost	  och	  Sovjets	  fall,	  men	  också	  hur	  
gamla	  strukturer	  lever	  kvar	  och	  kommer	  till	  
ytan	  igen.	  	  

Disa	  förklarar	  vad	  censur	  är:	  Det	  är	  inte	  att	  
man	  förbjuds	  att	  publicera	  ”förgripliga”	  artik-‐
lar	  på	  kultursidan.	  Utan	  att	  hela	  verklighets-‐
bilden	  är	  förvriden.	  Sovjet	  var	  ett	  mycket	  
tydligt	  exempel	  på	  detta.	  Lite	  bättre	  var	  det	  i	  
några	  östländer	  (Polen,	  Ungern	  och	  Jugosla-‐
vien).	  Numera	  förstår	  inte	  ungdomar	  hur	  det	  
var.	  	  

Som	  korrespondent	  från	  väst	  var	  man	  
hänvisad	  till	  vissa	  bostadsområden	  där	  annat	  
folk	  från	  väst	  bodde	  (diplomater,	  affärsmän).	  
Ryssar	  i	  många	  positioner	  var	  förbjudna	  att	  
tala	  med	  journalister.	  Men	  kunde	  man	  ryska	  
(som	  Disa)	  fick	  man	  ju	  vissa	  kontakter:	  
författare,	  filmare	  -‐	  de	  som	  ville	  få	  ett	  namn	  i	  
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väst.	  Dotterns	  klasskamraters	  föräldrar	  var	  en	  
viktig	  kontaktyta	  till	  ”vanliga	  ryssar”.	  	  

Kommunismen	  är	  elitistisk.	  I	  början,	  20-‐
talet,	  fanns	  en	  viss	  debatt,	  men	  i	  och	  med	  de	  
stora	  utrensningarna	  hade	  debattutrymmet	  
försvunnit	  helt,	  och	  väldigt	  mycket	  och	  väldigt	  
många	  fick	  inte	  finnas	  eller	  omnämnas.	  Bilden	  
av	  Sovjet	  skulle	  visa	  hur	  det	  borde	  vara,	  inte	  
hur	  det	  var.	  	  

Våren	  1975	  skrev	  Moskvatidningarna	  inte	  
om	  Vietnams	  seger	  utom	  om	  vårsådden.	  Kina	  
fanns	  inte	  heller	  utom	  i	  grov,	  rasistisk	  
propaganda.	  	  

Enligt	  propagandan	  var	  det	  så	  fattigt	  i	  
utlandet	  och	  man	  hade	  det	  så	  mycket	  sämre	  
än	  i	  Sovjet:	  inga	  sociala	  förmåner,	  färre	  läkare	  
o.s.v.	  Sanningen	  var	  t.ex.	  att	  i	  Sovjet	  hade	  bara	  
ogifta	  mödrar	  en	  pytteliten	  mödrapenning	  och	  
semesterhemmen	  var	  förbehållna	  dem	  som	  
hade	  utmärkt	  sig	  politiskt.	  En	  undervegetation	  
av	  korruption	  fanns	  i	  sjukhusen,	  man	  måste	  
betala	  läkare	  och	  annan	  sjukvårdspersonal	  
extra	  och	  ta	  med	  mat	  åt	  patienterna.	  	  

Utrensade	  politiker	  fick	  inte	  omnämnas,	  de	  
”fanns”	  inte	  förrän	  under	  glasnost,	  då	  det	  
började	  komma	  dokumentärfilmer.	  Men	  då	  
kände	  publiken	  inte	  igen	  Trotskij,	  när	  han	  kom	  
på	  gammal	  journalfilm.	  Det	  var	  TABU	  med	  
epidemier,	  olyckor,	  kärnexplosioner,	  militära	  
frågor	  mm.	  Religion	  fanns	  inte.	  	  Judar	  fanns	  
inte,	  fast	  den	  stora	  utvandringen	  började	  på	  
60-‐talet.	  Inga	  missnöjesyttringar	  fanns.	  
Rättegångar	  beskrevs	  bara	  om	  det	  gynnade	  
regimen.	  	  

Det	  var	  förbjudet	  att	  beskriva	  bristerna	  i	  
det	  sovjetiska	  systemet.	  Vissa	  enstaka	  brister	  
kunde	  nämnas	  och	  kritiseras,	  bara	  inte	  
systemet	  angreps.	  

Literaturnaja	  Gazeta	  kunde	  skriva	  
avslöjanden	  om	  individuella	  öden	  (Arkadij	  
Vaxberg).	  Det	  blev	  ett	  särskilt	  ritualiserat	  
språk	  och	  koder	  som	  upprätthöll	  myten	  om	  
Sovjetunionen.	  Men	  anekdoter	  fanns:	  ”Detta	  
är	  inte	  butiken	  där	  det	  inte	  finns	  kött,	  den	  
ligger	  där	  borta,	  det	  här	  är	  butiken	  där	  det	  
inte	  finns	  bröd!”	  	  

1985	  blev	  Gorbatjov	  president.	  I	  och	  med	  
Glasnost	  kunde	  man	  skriva	  och	  säga	  precis	  
som	  det	  var.	  Det	  blev	  helt	  fantastiskt	  med	  nya	  
tidningar,	  som	  berättade	  om	  allt.	  Men	  då	  
framkom	  också	  att	  det	  var	  olika	  länder	  och	  
olika	  språk.	  Konflikter	  mellan	  olika	  landsändar	  

kom	  till	  ytan,	  som	  om	  det	  varit	  det	  lögnaktiga	  
språket	  som	  hållit	  samman	  Sovjetunionen.	  TV	  
sände	  nonstop	  från	  debatter	  i	  folkkongressen	  
och	  en	  kort	  tid	  var	  hela	  landet	  lyckligt	  över	  att	  
få	  höra	  sanningen.	  T.ex.	  TV-‐programmet	  
”Summering”	  på	  söndagar	  med	  en	  komplett	  
och	  helt	  öppen	  rapportering.	  Det	  var	  
”upptäckarjournalistikens”	  lyckliga	  tid	  och	  
förbjudna	  böcker	  och	  filmer	  kom	  fram.	  	  

Sen	  gick	  det	  utför.	  Kommunistpartiet	  dök	  
upp	  igen,	  men	  pressen	  skrev	  inte	  om	  det	  när	  
Jeltsin	  skulle	  omväljas	  och	  anklagades	  för	  att	  
inte	  vara	  objektiv.	  Utsagor	  om	  att	  "Framtiden	  
är	  osäker"	  gjorde	  folk	  arga,	  den	  skulle	  vara	  
ljus.	  	  

När	  republikerna	  ville	  bli	  fria	  tyckte	  ryssar	  
att	  det	  ”bara	  är	  väst	  som	  vill	  försvaga	  
Ryssland”.	  Nu	  är	  censuren	  på	  väg	  tillbaka	  
försåtligt	  med	  en	  förfalskad	  verklighetsbild.	  	  

Ukraina	  är	  misslyckat,	  få	  intellektuella	  bryr	  
sig	  om	  landet.	  Men	  det	  gör	  inte	  ukrainarna	  till	  
fascister.	  Enligt	  Disa	  är	  de	  som	  sitter	  i	  Ukrainas	  
regering	  kanske	  inte	  de	  bästa	  demokraterna,	  
men	  de	  är	  inte	  fascister	  så	  som	  de	  ryska	  medi-‐
erna	  skriver.	  Genuina	  fascister	  finns	  i	  västligas-‐
te	  Ukraina	  men	  är	  ett	  undantag	  i	  politiken.	  

Putin	  har	  ett	  stort	  mindervärdeskomplex	  
(kommer	  från	  Leningrads	  bakgårdsgäng)	  och	  
ingen	  bildning.	  Han	  kan	  ha	  sett	  förfallet	  (bl.a.	  
från	  sin	  tid	  som	  KGB-‐are	  i	  DDR)	  men	  utan	  att	  
vara	  bildad	  nog	  att	  se	  och	  förstå	  Rysslands	  
storhet	  genom	  historien.	  	  

Disa	  Håstad	  är	  nu	  ordförande	  för	  Sverker	  
Åströms	  stiftelse,	  bildad	  2004,	  för	  att	  ta	  
ungdomar	  till	  Sverige	  på	  stipendier	  under	  3-‐6	  
månader.	  I	  snitt	  kommer	  tio	  om	  året.	  Det	  är	  
svårt	  att	  överföra	  pengar,	  och	  nya	  regler	  som	  
försvårar	  transaktioner	  kan	  komma.	  Man	  
kanske	  förbjuder	  ryssar	  att	  skicka	  personupp-‐
gifter	  utomlands.	  

Stipendierna	  behövs	  verkligen	  för	  att	  skapa	  
bryggor.	  Det	  gäller	  att	  motverka	  propagandan	  
om	  att	  ”utlandet	  är	  farligt”.	  En	  del	  som	  
kommer	  "vet"	  (som	  på	  Sovjets	  tid)	  att	  i	  utlan-‐
det	  föraktar	  man	  ryssar	  och	  Ryssland.	  Och	  
svenskarna	  ”är	  arga”	  p.g.a.	  Poltava.	  I	  utlandet	  
”trampar	  man	  på	  kristna	  världen”.	  De	  ryska	  
historieböckerna	  skrivs	  om	  hela	  tiden.	  Frivillig-‐
organisationer	  som	  stöds	  från	  utlandet	  måste	  
skriva	  på	  att	  de	  är	  utländska	  agenter.	  Nu	  
senast	  den	  bisarra	  bojkotten	  av	  mat-‐
importen.	  	  	  
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Det	  blev	  många	  frågor:	  
	  
Kan	  det	  bli	  som	  i	  Sovjet?	  	  
Disa:	  Nej,	  då	  var	  en	  stor	  emigration,	  och	  
barnen	  hörde	  av	  sej	  per	  brev	  o	  telefon	  -‐	  men	  
internet	  nu	  är	  så	  mycket	  större.	  	  
Hur	  blir	  det	  med	  företagen	  -‐	  lägger	  utländska	  
företag	  ner	  nu?	  
Disa:	  Under	  Gorbatjov	  startades	  "kooperativ",	  
men	  företagsamhet	  i	  vår	  mening	  blev	  det	  inte	  
då.	  Mycket	  av	  Rysslands	  produktion	  är	  
fortfarande	  svag.	  Nu	  är	  reglerna	  för	  
företagande	  svåra	  att	  förutse	  och	  kan	  ändras	  
snabbt,	  t.ex.	  enorma	  bötesbelopp	  eller	  skatter	  
som	  införs	  plötsligt.	  	  
Vad	  säger	  folk	  om	  umbäranden?	  	  	  	  
Disa:	  Typ	  "vi	  behöver	  inte	  väst."	  En	  hög	  
militär,	  Johan	  Viktorin,	  sa	  till	  mig	  igår	  att	  vi	  
lever	  i	  en	  ”prekonflikt”.	  Och	  Ryssland	  är	  utan	  
statsskuld	  och	  har	  skrivit	  jättekontrakt	  med	  
Kina.	  	  Kan	  alltså	  börja	  krig,	  rent	  ekonomiskt.	  
Men	  jag	  är	  hoppfull	  -‐	  så	  många	  ryssar	  reser	  ut.	  
Det	  finns	  seriös	  samhällsforskning,	  man	  kan	  
läsa	  bloggar…	  
Fanns	  det	  förbjudna	  språk	  i	  Sovjet?	  
Disa:	  Hebreiska	  och	  även	  jiddish.	  Nationella	  
motsättningar	  fick	  inte	  uppstå.	  	  Abchasien	  låg	  
ju	  i	  Georgien,	  men	  ville	  till	  Ryssland	  för	  att	  
slippa	  georgiska	  språket.	  	  

	  
Läsvärda	  böcker	  och	  författare	  som	  
nämndes:	  
Svetlana	  Aleksijevitj	  (vitryska)	  skriver	  
sanningar	  om	  kriget,	  t.ex.	  Kriget	  har	  inget	  
kvinnligt	  ansikte:	  en	  utopis	  röster	  (2012)	  och	  
Zinkpojkarna	  (2014)	  	  
Post	  War	  (2005)	  av	  den	  engelske	  historikern	  
Tony	  Judt	  

	   	   	  Järda	  Blix	  

Eftermiddag	  och	  kväll	  
	  

Elin	  Wägners	  Lilla	  Björka	  
Efter	  kaffet	  berättade	  Birgitta	  Hansson,	  
stiftelsen	  Elin	  Wägners	  Lilla	  Björkas	  
ordförande,	  om	  Lilla	  Björka	  som	  mötesplats,	  
kulturhus	  och	  forskningsplats.	  Fem	  kvälls-‐
program	  samt	  utställningen	  ”Livstycket”	  
anordnades	  under	  sommaren.	  Till	  
utställningens	  invigning	  kom	  en	  buss	  från	  
Tensta	  med	  60	  kvinnor	  från	  11	  olika	  länder!	  

	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Stiftelsen	  (med	  stöd	  av	  Elin	  Wägner-‐

sällskapet	  och	  Växjö	  kommun)	  delar	  också	  ut	  
ett	  boendestipendium	  på	  15.000	  kr	  plus	  en	  
månads	  fri	  vistelse	  på	  Lilla	  Björka.	  I	  septem-‐
ber	  kom	  den	  första	  stipendiaten	  som	  är	  
vårdbiträdet,	  journalisten,	  författaren	  och	  
fotografen	  Jane	  Morén	  (bilden	  ovan).	  

Ett	  antal	  visningar	  av	  Lilla	  Björka	  har	  
genomförts	  under	  året.	  Birgitta	  Hansson	  
berättade	  vidare	  om	  stiftelsens	  uppgifter,	  att	  
bl.	  a.	  ansvara	  för	  hus	  och	  trädgård,	  och	  om	  
förbättringar	  som	  utförts	  på	  Lilla	  Björka.	  De	  
ursprungliga	  rabatterna	  framför	  huset	  med	  
Elins	  favoritblommor	  vit	  tobaksplanta	  har	  t.ex.	  
återskapats	  och	  bredband	  med	  fiber	  anslutits.	  
För	  fortlöpande	  information	  finns	  Lilla	  Björkas	  
hemsida	  www.lillabjorka.se.	  
	  
Dialogen	  fortsätter	  –	  en	  film	  om	  Elin	  Wägner	  
av	  Margareta	  Strömstedt	  	  
1974	  började	  SVT	  sända	  en	  dramatisering	  av	  
Elin	  Wägners	  bok	  ”Kvarteret	  Oron”.	  Som	  en	  
introduktion	  till	  denna	  gjorde	  Margareta	  
Strömstedt	  en	  dokumentär	  om	  Elin	  Wägner,	  
”Dialogen	  fortsätter”,	  som	  finns	  tillgänglig	  på	  
SVTs	  öppna	  arkiv.	  Vi	  fick	  glädjen	  att	  se	  den	  –	  
en	  både	  intressant	  och	  nostalgisk	  upplevelse!	  
	  	  	  	  	  	  De	  personer	  som	  berättade	  om	  Elins	  liv,	  
verksamhet	  och	  tankar	  –	  exmaken	  John	  
Landquist,	  Elsa	  Björkman-‐Goldschmidt,	  Ruth	  
Hamrin,	  Flory	  Gate,	  Inga	  Thorsson	  samt	  flera	  
invånare	  från	  Berg	  –	  framhöll	  alla	  vilken	  
lyssnande	  och	  iakttagande	  person	  Elin	  var	  och	  
hur	  tidigt	  hon	  introducerade	  sina	  idéer	  om	  
fred,	  miljö	  och	  kvinnlig	  frigörelse.	  

	  	  Efter	  filmen	  följde	  ett	  avsnitt	  som	  spelats	  
in	  sex	  år	  senare	  med	  anledning	  av	  paret	  Ulla	  
Isaksson-‐Erik	  Hjalmar	  Linders	  nyutkomna	  
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biografi	  om	  Elin	  Wägner.	  Författarna	  menade	  
att	  då,	  år	  1980,	  var	  Elin	  dagsaktuell	  i	  och	  med	  
det	  ökade	  krigshotet	  och	  med	  kvinno-‐	  och	  
resursfrågorna	  ännu	  mera	  närvarande.	  

	  	  Elin	  hade	  fört	  upp	  dessa	  på	  dagordningen,	  
en	  väckarklocka	  då	  –	  och	  idag?	  
	  
Kvällens	  konsert	  och	  supé	  
Som	  en	  uppskattad	  tradition	  bjöd	  ca	  hälften	  
av	  musiklinjens	  39	  elever	  på	  en	  musikstund	  i	  
kapellet.	  Vi	  fick	  uppleva	  årscykeln	  i	  elevernas	  
egna	  ofta	  finurliga	  och	  roliga	  
musikarrangemang	  av	  kända	  sånger	  och	  
folkvisor	  och	  med	  tänkvärda	  och	  humoristiska	  
presentationer	  –	  då	  och	  då	  med	  en	  blinkning	  
åt	  Elin	  Wägner!	  

	  	  Härligt	  att	  lyssna	  till	  engagerade	  musika-‐
liska	  ungdomar!	  Tack	  Sara	  Wåhlin	  som	  ordnat	  
detta!	  
	  	  	  	  	  	  Efter	  själslig	  spis	  fick	  vi	  så	  njuta	  av	  lekamlig	  
sådan	  vid	  supén	  som	  bestod	  av	  närproducerad	  
kotlettrad,	  potatishalvor,	  pumpa,	  rödbetor,	  
bönor	  och	  jordärtskocksås	  samt	  som	  efterrätt	  
en	  delikat	  mangopannacotta.	  

	  Tack	  till	  köket	  för	  denna	  och	  övriga	  fräscha	  
och	  aptitretande	  måltider!	  

Gunvor	  Solén	  

Växjö	  och	  det	  fria	  ordet	  
Karin	  Hansson	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Lördagens	  strålande	  sol	  och	  värme	  hade	  på	  
söndagen	  bytts	  ut	  till	  regn	  och	  rusk,	  då	  vi	  
inledde	  med	  att	  Karin	  Hansson	  berättade	  om	  
Växjös	  arbete	  för	  yttrandefrihet,	  det	  litterära	  
arvet	  och	  det	  konstnärliga	  uttrycket.	  

Karin	  är	  projektsamordnare	  för	  det	  tre-‐
åriga	  projektet	  ”	  Det	  fria	  ordet	  Växjö”	  som	  är	  
en	  satsning	  för	  alla	  medborgares	  rätt	  att	  	  

uttrycka	  sig.	  Projektet	  omfattar	  Växjös	  
fristadsprogram,	  värnandet	  av	  det	  litterära	  
arvet	  samt	  det	  egna	  uttrycket.	  

Karin	  berättade	  livfullt	  om	  sitt	  arbete	  och	  
beskrev	  bl.a.	  vad	  det	  innebär	  att	  vara	  
koordinator	  för	  Växjös	  fristadsförfattare	  
Nasrin	  Madani.	  Hon	  beskrev	  hur	  själva	  
fristadssystemet	  är	  uppbyggt	  och	  att	  Svenska	  
PEN	  ingår	  tillsammans	  med	  Sveriges	  
författarförbund	  i	  ICORN	  (International	  Cities	  
of	  Refugee	  Network).	  Ett	  tiotal	  svenska	  städer	  
har	  i	  dagsläget	  anslutit	  sig	  till	  fristadssystemet.	  
Det	  är	  tänkt	  att	  Växjö	  ska	  fortsätta	  vara	  
fristad,	  om	  inte	  det	  överklagande	  som	  en	  
nämndsledamot	  i	  Gävle	  kulturnämnd	  har	  
gjort,	  går	  igenom	  i	  högre	  instans.	  

I	  juni	  i	  år	  fick	  projektet	  också	  tillgång	  till	  en	  
fysisk	  plats	  i	  form	  av	  en	  sekelskiftesvilla	  där	  
man	  efter	  viss	  upprustning	  har	  större	  och	  
mindre	  lokaler	  för	  möten,	  debatter,	  uppläs-‐
ningar	  mm.	  Vi	  i	  Elin	  Wägner-‐sällskapet	  har	  
t.ex.	  våra	  styrelsemöten	  där	  numera.	  Att	  man	  
värnar	  det	  litterära	  arvet	  märker	  vi	  särskilt,	  
eftersom	  Elin	  har	  fått	  ett	  ordentligt	  uppsving	  i	  
Växjös	  kulturliv.	  

Karin	  tryckte	  också	  särskilt	  på	  vikten	  av	  att	  
nå	  yngre	  deltagare	  både	  som	  publik	  och	  
utövare.	  I	  somras	  har	  man	  t.ex.	  haft	  en	  
serietecknarskola.	  

Vi	  som	  bor	  i	  Växjö	  kan	  vara	  stolta	  och	  
tacksamma	  över	  den	  inställning	  som	  
kommunen	  har	  till	  all	  kultur	  oavsett	  
uttryckssätt.	  Det	  ger	  oss	  stora	  möjligheter	  att	  
arbeta	  vidare	  med	  arvet	  efter	  Elin.	  	  

Ann-‐Margreth	  Willebrand	  

Persiska	  kvinnors	  kamp	  för	  det	  fria	  
ordet	  
Nasrin	  Madani	  

	  
Nasrin	  Madani	  från	  Teheran,	  Iran,	  är	  Växjös	  
första	  fristadsförfattare.	  Hon	  berättade	  om	  
sin	  erfarenhet	  av	  censur	  i	  Iran.	  	  
	  
Ett	  särskilt	  Ministerium	  för	  Kultur	  och	  Islamisk	  
Vägledning	  granskar	  och	  censurerar	  allt	  som	  
publiceras	  inom	  konst,	  litteratur,	  musik	  etc.	  
Den	  nyvalde	  presidenten	  Rohani	  tog	  formellt	  
bort	  förbudet,	  men	  i	  praktiken	  finns	  det	  kvar.	  
Två	  dagstidningar	  har	  dragits	  in,	  poeterna	  	  
Fateme	  Ekhtesari	  och	  Mehdi	  Mousavi	  
fängslades	  i	  det	  beryktade	  Evinfängelset,	  
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frigavs	  men	  väntar	  på	  sin	  dom.	  Barn	  till	  
utövare	  av	  religionen	  Bahai	  förmenas	  tillstånd	  
till	  högre	  studier,	  barn	  till	  kurdiska	  och	  
arabiska	  minoriteter	  i	  landet	  får	  inte	  
modersmålsundervisning.	  	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  
Nasrin	  började	  skriva	  tidigt.	  Hennes	  första	  

roman	  gavs	  ut	  när	  hon	  var	  sjutton	  år	  och	  hon	  
har	  även	  vunnit	  en	  novelltävling.	  	  Hennes	  
stora	  förebild	  är	  författaren	  Forough	  
Farrokhzad,	  som	  tidigt	  dog	  i	  en	  bilolycka	  och	  
som	  med	  sitt	  skrivande	  brutit	  tabun	  och	  av	  
regimen	  sågs	  som	  en	  prostituerad	  och	  därför	  
inte	  förunnades	  en	  traditionell	  
begravningsceremoni.	  Nasrin	  skriver	  med	  ett	  
feministiskt	  och	  politiskt	  perspektiv	  och	  blir	  
därför	  censurerad.	  	  

	  	  	  	  	  Nasrin	  skrev	  sin	  avhandling	  vid	  
universitetet	  i	  Teheran	  om	  iranska	  Forough	  
Farrokhzad	  och	  arabiska	  Ghadat	  Alsamman,	  
som	  bröt	  många	  tabun.	  Universitetsrektorn	  
ville	  ändra	  ämnet	  för	  avhandlingen.	  Nasrin	  
svarade	  med	  att	  hon	  då	  skulle	  lämna	  
universitetet.	  Avhandlingen	  publicerades	  men	  
i	  hårt	  censurerat	  skick.	  Tillsammans	  med	  
organisationen	  ICORN	  gjordes	  förra	  året	  ett	  
besök	  i	  Polen	  och	  deltagarna	  fick	  besöka	  
koncentrationslägret	  Auschwitz,	  vilket	  
chockade	  Nasrin	  så	  att	  hon	  ville	  skriva	  om	  sina	  
känslor	  inför	  det	  upplevda.	  Fakta	  om	  
förintelsen	  av	  judar	  och	  andra	  för	  den	  
nazistiska	  regimen	  misshagliga	  grupper	  fanns	  
inte	  i	  skolböckerna	  under	  Nasrins	  skoltid.	  Hon	  
har	  undersökt	  om	  böckerna	  uppdaterats	  men	  
fortfarande	  nämns	  inte	  dessa	  ohyggligheter	  
med	  ett	  ord.	  	  

	  	  	  	  	  I	  Iran	  censureras	  man	  i	  familj,	  skola,	  
universitet,	  på	  kontor	  och	  allmänna	  platser.	  
Nasrin	  har	  lämnat	  Iran	  för	  att	  inte	  behöva	  bli	  
utsatt	  för	  censur.	  	  

Hon	  vill	  även	  att	  Elin	  Wägners	  bok	  
Väckarklocka	  ska	  översättas	  till	  persiska	  så	  att	  
iranska	  feminister	  får	  ta	  del	  av	  den	  kamp	  som	  
andra	  kvinnor	  i	  världen	  har	  lyckats	  med	  för	  att	  
nå	  sina	  mål.	  	  

På	  Facebook	  finns	  uppropet	  My	  Stealthy	  
Freedom	  som	  startats	  av	  Masi	  Alinejad.	  
Iranska	  kvinnor	  skickar	  in	  bilder	  på	  sig	  själva	  
utan	  schal.	  	  

Anna-‐Lisa	  Kjellström	  
	  
P.S.	  Sist	  i	  rapporten	  publiceras	  Nasrin	  Madanis	  
tal	  på	  engelska.	  

Om	  inte	  nu	  så	  när?	  
Annika	  Thor	  
	  författare	  och	  styrelseledamot	  i	  Svenska	  PEN	  
	  

	  
	  
Det	  är	  med	  spänd	  förväntan	  som	  jag	  sätter	  
mig	  ner	  på	  Annika	  Thors	  föredrag.	  Det	  ska	  
handla	  om	  inskränkningar	  i	  yttrandefriheten	  
under	  andra	  världskriget	  speglade	  i	  romanen	  
Om	  inte	  nu	  så	  när.	  	  
	  
Jag	  läser	  gärna	  välskrivna	  ungdomsböcker	  och	  
uppskattar	  Annika	  Thors	  serie	  om	  Steffi	  och	  
Nelli.	  Därför	  håller	  jag	  också	  med	  Annika	  Thor	  
när	  hon	  på	  sin	  hemsida	  påpekar	  att	  ”en	  bra	  
ungdomsbok	  fungerar	  lika	  bra	  för	  vuxna	  
läsare”.	  I	  vuxenromanen	  Om	  inte	  nu	  så	  när	  
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kan	  hon	  bygga	  vidare	  på	  research-‐material	  
från	  den	  tidigare	  serien.	  Det	  är	  material	  som	  
belyser	  svenska	  myndigheters	  förhållningssätt	  
till	  Nazi-‐Tyskland	  och	  vilket	  motstånd	  det	  
mötte.	  	  

Av	  romanens	  sex	  huvudpersoner	  väljer	  
Annika	  Thor	  att	  fokusera	  på	  den	  tysk-‐judiske	  
journalisten	  Arnold	  Cohen	  vars	  öde	  väl	  passar	  
in	  i	  seminariedagarnas	  tema	  om	  ”Det	  fria	  
ordet”.	  Efter	  att	  ha	  bidragit	  med	  rapporter	  till	  
såväl	  pressen	  som	  Storbritannien	  om	  förtryck	  i	  
Nazi-‐Tyskland	  och	  den	  svenska	  industrins	  roll	  
för	  tysk	  upprustning	  blir	  han	  gripen.	  Rätte-‐
gången	  hålls	  det	  symboliska	  datumet	  9	  april	  
1940	  då	  Danmark	  och	  Norge	  invaderas.	  Lika	  
försvarslös	  som	  respektive	  land	  är	  Arnold,	  som	  
blir	  dömd	  till	  fängelse	  och	  därefter	  tvingas	  
tillbringa	  lång	  tid	  i	  ett	  svenskt	  internerings-‐
läger.	  Det	  vissa	  också	  kallar	  koncentrations-‐
läger.	  	  

Verkliga	  förebilder	  som	  legat	  till	  grund	  för	  
Arnold-‐porträttet	  är	  Ludvig	  Levi	  och	  Joachim	  
Joesten.	  Jag	  vill	  dröja	  kvar	  vid	  Joesten	  som	  satt	  
i	  svenskt	  interneringsläger	  och	  senare	  emigre-‐
rade	  till	  USA.	  Annika	  Thor	  återger	  två	  träff-‐
säkra	  citat	  som	  visar	  prov	  på	  hans	  aforistiska	  
stil:	  dels	  från	  romanen	  där	  Arnold	  belyser	  
svenskarnas	  misstänksamhet:	  ”i	  deras	  ögon	  
tycktes	  det	  inte	  existera	  någon	  skillnad	  mellan	  
Gestapo	  och	  en	  svensk	  trafikpolis”,	  dels	  
angående	  den	  svenska	  eftergiftspolitiken:	  
”Förr	  styrdes	  Sverige	  av	  Gustav	  Adolf.	  Nu	  styrs	  
landet	  av	  Gustav	  och	  Adolf.”	  	  

Annika	  Thor	  ger	  därefter	  exempel	  på	  hur	  
den	  svenska	  regeringen	  gjorde	  inskränkningar	  
i	  yttrandefriheten.	  De	  drog	  sig	  inte	  för	  att	  
beslagta	  tidningsupplagor	  när	  domstolsåtal	  
inte	  gav	  önskade	  resultat.	  Ofta	  kunde	  
justitieminister	  Westman	  agera	  ensam	  och	  
först	  i	  efterhand	  inhämta	  regeringens	  
samtycke.	  En	  subtil	  metod	  var	  de	  så	  kallade	  
”grå	  lapparna”	  som	  innehöll	  information	  om	  
vad	  som	  var	  förbjudet	  att	  publicera.	  Förutom	  
självklara	  saker	  för	  rikets	  säkerhet	  nämndes	  
här	  vikten	  av	  att	  inte	  uppge	  några	  som	  helst	  
negativa	  uppgifter	  om	  de	  krigande	  staterna.	  
Desinformation	  och	  mörkläggning	  var	  också	  
effektiva	  medel	  som	  exempelvis	  användes	  när	  
det	  svensk-‐tyska	  avtalet	  om	  de	  judestämplade	  
passen	  offentliggjordes.	  Intressant	  i	  
sammanhanget	  är	  att	  också	  Schweiz	  

förespråkade	  J-‐stämpeln,	  vilket	  en	  
uppmärksam	  seminariedeltagare	  tog	  upp.	  	  

Ämnet	  väcker	  många	  frågor.	  När	  svängde	  
den	  svenska	  regeringens	  hållning?	  Hur	  mycket	  
visste	  genomsnittssvensken	  om	  nazisternas	  
övergrepp?	  Vilka	  subtila	  censurmetoder	  
används	  idag	  i	  Sverige	  och	  resten	  av	  världen?	  

Avslutningsvis	  vill	  jag	  dela	  med	  mig	  av	  
några	  böcker	  som	  inspirerar	  mig	  till	  vidare	  
läsning	  denna	  regntunga	  septemberdag.	  	  
	  
Boktips:	  	  
Serien	  om	  Steffi	  och	  Nelli	  (1996-‐99):	  En	  ö	  i	  
havet,	  Näckrosdammen,	  Havets	  djup,	  Öppet	  
hav	  av	  Annika	  Thor.	  
Boktjuven	  (2005)	  av	  Michael	  Zusak.	  	  
Och	  i	  Wienerwald	  står	  träden	  kvar	  (2011)	  av	  
Elisabeth	  Åsbrink.	  	  
Sverige	  och	  Förintelsen:	  debatt	  och	  dokument	  
om	  Europas	  judar	  1933-‐1945	  	  (1997)	  av	  Ingvar	  
Svanberg	  och	  Mattias	  Tydén.	  
Svenska	  koncentrationsläger	  i	  Tredje	  rikets	  
skugga	  (2009)	  av	  Tobias	  Berglund	  och	  Niclas	  
Sennerteg.	  
”När	  Kronobergshed	  var	  interneringsläger	  för	  
tyskar”	  av	  Sten-‐Bertil	  Vide,	  Värendsbygder	  
(1975,	  s.	  62-‐69).	  	  
Stalwart	  Sweden	  (2012)	  av	  Joachim	  Joesten.	  

Monica	  Grügiel	  	  

Svenska	  PEN	  –	  Väckarklocka	  2014	  
	  

	  
Sällskapets	  ordförande	  Ann-‐Margreth	  	  	  
Willebrand	  överlämnade	  högtidligen	  årets	  
Väckarklocka	  till	  Annika	  Thor,	  representant	  för	  
Svenska	  PENs	  styrelse.	  
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Motiveringen	  till	  årets	  Väckarklocka	  löd:	  	  
	  
”Svenska	  PEN	  tilldelas	  Elin	  Wägner-‐sällskapets	  
pris	  Årets	  Väckarklocka	  2014	  för	  sitt	  engage-‐
mang	  för	  det	  fria	  ordet.	  En	  organisation	  som	  i	  
Elin	  Wägners	  anda	  arbetar	  med	  att	  främja	  
tankefrihet	  och	  internationell	  solidaritet.”	  	  
	  
	  	  	  	  	  Enligt	  traditionen	  att	  lämna	  väckarklockan	  
vidare	  till	  någon	  som	  behöver	  väckas	  lämnar	  
PEN	  väckarklockan	  med	  ett	  beskt	  följebrev	  till	  
Niklas	  Bornegrim,	  moderat	  politiker	  i	  Gävle.	  
Denne	  har	  så	  starkt	  motsatt	  sig	  att	  Gävle	  
kommun	  beslöt	  att	  ha	  en	  fristadskonstnär,	  att	  
han	  klagade	  hos	  förvaltningsdomstolen.	  
Domstolens	  utslag,	  som	  kommunen	  givetvis	  
har	  överklagat,	  innebär	  pinsamt	  nog	  för	  
Sverige	  att	  fristadssystemet	  som	  funnits	  i	  
Sverige	  i	  nio	  år	  med	  uttryckligt	  stöd	  från	  
staten	  och	  som	  Växjö	  kommun	  värnar	  starkt	  
är	  olagligt.	  Inte	  minst	  har	  Kulturrådet	  med	  
hjälp	  av	  bland	  andra	  Svenska	  PEN	  gett	  ut	  den	  
webbplacerade	  Handboken	  för	  fristäder.	  För	  
PEN	  liksom	  för	  kulturministern	  är	  det	  
uppenbart	  att	  kommunallagen	  eller	  i	  varje	  fall	  
tillämpningsföreskrifterna	  måste	  ändras.	  
	  

Svenska	  PEN	  –	  från	  middagsklubb	  till	  
kamp	  för	  det	  fria	  ordet	  
Annika	  Thor	  
	  
PEN	  bildades	  i	  London	  1921	  av	  Catharine	  Amy	  
Dawson-‐Scott,	  poet,	  pjäsförfattare	  och	  
fredsaktivist,	  med	  tanken	  att	  förena	  författare	  
inom	  och	  mellan	  länder	  som	  nyss	  var	  fiender	  i	  
Första	  Världskriget.	  Namnet	  stod	  för	  ”Poets	  
Essayists	  Novelists”.	  Efter	  Andra	  Världskriget	  
ändrades	  det	  till	  International	  PEN,	  och	  man	  
fick	  en	  stadga	  med	  tyngd	  på	  yttrandefrihet	  
och	  skydd	  och	  stöd	  för	  förföljda	  författare.	  
Svenska	  PEN	  bildades	  1922.	  Dess	  första	  
kvinnliga	  medlemmar	  var	  Elin	  Wägner	  och	  
Marika	  Stiernstedt,	  som	  valdes	  in	  1925.	  Från	  
början	  liknade	  verksamheten	  mest	  en	  
opolitisk	  middagsklubb,	  menade	  Annika,	  men	  
snart	  nog	  drogs	  man	  in	  i	  storpolitiken.	  

	  	  	  	  	  	  Från	  1933	  motarbetade	  tyska	  PEN	  
Internationella	  PEN:s	  verksamhet	  och	  man	  
blev	  snart	  tvungna	  att	  utesluta	  Tyskland.	  PEN-‐
kongressen	  1939	  var	  tänkt	  att	  äga	  rum	  i	  
Stockholm,	  men	  svenska	  myndigheter	  avrådde	  

från	  arrangemanget	  för	  att	  det	  skulle	  kunna	  
leda	  till	  en	  ”flyktinginvasion”,	  dvs	  att	  många	  
deltagare	  kunde	  bli	  kvar	  i	  Sverige.	  	  Den	  
svenska	  arrangörskommitten	  beslöt	  skjuta	  
upp	  kongressen.	  Ett	  antal	  deltagare	  hade	  då	  
redan	  kommit,	  bland	  dem	  Thomas	  Mann.	  	  Han	  
varnades	  för	  att	  tala	  politik,	  föredraget	  hölls	  
inte	  och	  har	  förblivit	  okänt.	  HG	  Wells	  däremot	  
publicerade	  sitt	  föredrag	  i	  England.	  

	  	  	  	  	  Som	  en	  nystart	  efter	  Andra	  Världskriget	  
antog	  Internationella	  PEN	  1948	  en	  deklaration	  
om	  att	  arbeta	  för	  obehindrat	  tankeutbyte	  
inom	  och	  mellan	  alla	  länder.	  Medlemmarna	  
förpliktar	  sig	  att	  	  motverka	  varje	  form	  av	  
undertryckande	  av	  yttrandefriheten.	  Den	  
svenska	  PEN-‐klubben	  var	  dock	  ganska	  trög	  i	  
tillämpningen	  tills	  Per	  Wästberg	  blev	  
ordförande	  1967	  och	  ryckte	  upp	  
organisationen.	  Wästberg	  blev	  senare	  
Internationella	  PEN:s	  ordförande.	  	  

	  	  	  	  	  PEN	  har	  centraler	  i	  mer	  än	  hundra	  
länder.	  Många	  diktaturer	  saknar	  ett	  PEN,	  t.ex.	  
Iran,	  och	  PEN-‐centraler	  som	  finns	  i	  totalitära	  
stater	  protesterar	  mot	  inblandning	  från	  
utlandet.	  Kuba,	  Nordkorea,	  Tibet	  och	  Vietnam	  
har	  därför	  centraler	  bara	  i	  exil,	  Kina	  både	  
regimlojala	  centraler	  inom	  landet	  och	  en	  i	  
exil.	  	  

	  	  	  	  	  Svenska	  PEN	  har	  idag	  900	  medlemmar.	  
Medlemskap	  fordrar	  rekommendation	  från	  
två	  medlemmar.	  Ett	  skäl	  för	  detta	  är	  att	  hindra	  
spioner	  från	  t.ex.	  Iran	  att	  skaffa	  upplysningar	  
om	  författare	  i	  exil.	  Thomas	  von	  Vegesack,	  
ordförande	  för	  Svenska	  PEN	  i	  tio	  år	  och	  sedan	  
ordförande	  för	  Internationella	  PEN:s	  
Kommitté	  för	  fängslade	  författare,	  var	  
förläggare,	  inte	  författare.	  Även	  bibliotekarier	  
m.fl.	  ryms	  numera.	  Organisationen	  stöds	  av	  
myndigheterna	  SIDA,	  Svenska	  Institutet,	  
Migrationsverket	  och	  Statens	  Kulturråd.	  	  

	  	  	  	  	  Svenska	  PEN	  tar	  i	  sin	  program-‐
verksamhet	  upp	  olika	  länder,	  senast	  
Kambodja.	  Bland	  annat	  äger	  ett	  möte	  med	  
inbjudna	  exilkambodjaner	  rum	  i	  september	  i	  
Stockholm.	  Andra	  områden	  som	  PEN	  jobbar	  
med	  är	  digital	  censur	  (t.ex.	  strypning	  av	  
sociala	  media),	  rasism	  och	  kontakter	  med	  
författare	  i	  problemländer	  som	  Burma.	  
Svenska	  PEN	  har	  hedersmedlemmar,	  bl.a.	  
Dawit	  Isaak,	  fängslad	  i	  Eritrea	  (om	  han	  
fortfarande	  lever.)	  	  

	  	  	  	  	  I	  juni	  i	  år	  ordnade	  Internationella	  och	  
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Svenska	  Pen	  ett	  möte	  i	  Stockholm	  där	  man	  
antog	  ett	  upprop	  mot	  den	  växande	  anti-‐
yttrandefrihetsvågen	  i	  Ryssland.	  Innan	  dess	  
hade	  flera	  konferenser	  hållits	  i	  östra	  Europa	  
med	  deltagare	  från	  ryska	  och	  ukrainska	  PEN	  
och	  många	  andra	  europeiska	  länder.	  	  

www.	  dissidentblog.org	  tar	  upp	  aktuella	  
ämnen	  som	  inte	  kan	  publiceras	  i	  hemlandet.	  
Senaste	  temat	  är	  Arabvåren.	  Bloggen	  görs	  på	  
svenska	  och	  engelska	  och	  har	  läsare	  i	  80	  
länder.	  	  

	  	  	  	  	  	  Svenska	  PEN	  delar	  sedan1985	  årligen	  ut	  
ett	  stipendium,	  Tucholskypriset	  (nu	  150.000	  
kr),	  till	  hotade	  och	  förföljda	  författare.	  Några	  i	  
Sverige	  välkända	  namn	  är	  Adam	  Agajevski,	  
Salman	  Rushdie,	  Taslima	  Nasrin,	  Svetlana	  
Alexejevitj,	  Dawit	  Isaac	  och	  nu	  senast	  Masha	  
Gessen.	  

Björn	  Theorin	  
	  

”A	  pen	  can	  be	  sharper	  than	  a	  sword”	  
	  

I	  am	  Nasrin	  Madani	  from	  Iran.	  And	  the	  first	  
guest	  writer	  in	  Växjö.	  For	  many	  of	  you	  who	  
are	  living	  in	  a	  democratic	  country	  censorship	  
does	  not	  make	  sense	  .	  So	  I'm	  telling	  you	  my	  
experience.	  	  

	  
I	  was	  eleven	  years	  old	  and	  wrote	  some	  good	  
essays	  in	  school	  but	  sometimes	  my	  teacher	  
did	  not	  believe	  me.	  She	  thought	  my	  parents	  
wrote	  them	  for	  me.	  In	  high	  school	  I	  started	  to	  
write	  some	  poems	  but	  my	  literature	  teacher	  
crossed	  out	  a	  lot	  of	  my	  words	  with	  a	  red	  pen.	  I	  
realized	  that	  I	  should	  not	  use	  the	  words	  
breasts,	  lips,	  kisses,	  because	  they	  were	  
forbidden	  words.	  

At	  that	  time,	  I	  was	  familiar	  with	  Forough	  
Farrokhzad`s	  poems.	  Fourogh	  was	  a	  poet	  who	  
broke	  taboos.	  She	  was	  the	  first	  woman	  poet	  
who	  wrote	  about	  her	  body	  after	  one	  thousand	  
years	  of	  Persian	  poetry.	  She	  died	  in	  a	  car	  
accident	  when	  she	  was	  32	  years	  old.	  Clerics	  
refused	  to	  perform	  a	  proper	  ritual	  at	  her	  
burial.	  In	  their	  opinion	  she	  was	  a	  prostitute.	  

I	  read	  her	  poems	  and	  wrote	  in	  my	  diary:	  
“Today	  when	  I	  went	  to	  the	  library	  to	  return	  
the	  book,	  l	  told	  the	  cultural	  teacher	  that	  she	  is	  
was	  a	  great	  and	  brave	  poet.	  She	  looked	  at	  the	  
book	  and	  said	  she	  was	  a	  prostitute.	  I	  do	  not	  
know	  who	  brought	  this	  book	  to	  the	  library.	  	  

So	  I	  thought	  I	  had	  to	  forget	  the	  poetry.	  	  I	  
burnt	  my	  poems	  because	  I	  did	  not	  want	  to	  be	  
a	  bitch	  like	  that	  poet.	  	  

When	  I	  was	  17	  years	  old	  I	  wrote	  my	  first	  
novel.	  It	  was	  published	  after	  permission	  after	  
two	  years.	  	  Later,	  I	  won	  one	  of	  the	  short	  story	  
prizes	  that	  were	  against	  the	  state.	  In	  the	  
award	  ceremony	  one	  author	  told	  me	  -‐never	  
give	  up	  your	  dream,	  write,	  write	  and	  write.	  

I	  had	  a	  collection	  of	  short	  stories	  but	  I	  
could	  not	  get	  permission	  to	  publish	  it.	  They	  
had	  trouble	  with	  my	  feminine	  perspective	  and	  
political	  views.	  I	  had	  meetings	  with	  gays	  in	  
their	  special	  café	  where	  they	  gathered	  every	  
Tuesday	  in	  Teheran.	  But	  I	  had	  to	  burn	  all	  my	  
notes	  about	  them	  because	  of	  mass	  arrests	  
after	  election.	  I	  wrote	  a	  second	  collection	  of	  
short	  stories	  but	  I	  could	  not	  publish	  it.	  	  

I	  should	  tell	  you	  more	  about	  Ministry	  Of	  
Culture	  and	  Islamic	  Guidance.	  In	  my	  home	  
country	  	  there	  is	  a	  special	  organization:	  
Ministry	  Of	  Culture	  and	  Islamic	  Guidance.	  
Every	  kind	  of	  art	  such	  as	  music,	  painting,	  film	  
and	  writing	  must	  have	  permission	  to	  be	  
published,	  otherwise	  artists	  and	  writers	  
cannot	  publish	  their	  works.	  That	  organization	  
has	  many	  employees.	  Their	  jobs	  are	  to	  read	  
books	  carefully	  and	  draw	  a	  line	  over	  lots	  of	  
words	  even	  remove	  some	  pages	  from	  the	  
books	  that	  they	  think	  are	  against	  their	  regime.	  

Most	  of	  the	  books	  remain	  at	  least	  one	  year	  
in	  that	  organization.	  There	  are	  many	  examples	  
of	  books	  that	  remain	  several	  years	  in	  that	  
organization	  without	  getting	  permission	  to	  be	  
published.	  Because	  of	  all	  of	  these	  difficulties	  
most	  music	  is	  born	  underground,	  this	  music	  is	  
often	  protest	  music	  and	  describe	  people's	  
daily	  life.	  	  

Last	  year	  the	  extremist	  president	  
Ahmadinejad	  ended	  his	  rule.	  But	  what	  
happened	  after	  him?	  

New	  president	  Rouhani	  came	  and	  he	  said:	  '	  
I	  am	  a	  lawyer	  not	  a	  colonel'.	  

Most	  	  people,	  even	  intellectuals,	  were	  	  
optimistic.	  They	  thought	  the	  Ministry	  Of	  
Culture	  And	  Islamic	  Guidance	  would	  
disappear,	  all	  journalists	  	  and	  political	  
prisoners	  would	  be	  released,	  free	  speach	  
would	  not	  be	  censored	  as	  Rouhani	  had	  
promised.	  	  

But	  it	  was	  an	  ugly	  and	  comical	  scenario.	  
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None	  of	  this	  happened,	  even	  two	  
newspapers	  were	  forbidden.	  They	  have	  
arrested	  two	  poets	  Fateme	  Ekhtesari	  and	  
Mehdi	  Mousavi.	  They	  were	  imprisoned	  in	  the	  
most	  horrible	  part	  of	  	  Evin	  prison.	  They	  were	  
released	  after	  some	  weeks	  but	  waiting	  for	  
Islamic	  court.	  Mehdi	  Mousavi,	  his	  poem´s	  
book	  has	  been	  blocked	  in	  the	  international	  
book	  fair	  in	  Teheran	  this	  year.	  

So	  Nasrin	  Sotiudeh	  a	  human	  right	  lawyer	  
said:	  “I	  was	  released	  theatrically'.	  

For	  the	  Islamic	  dictatorship	  government	  in	  
Iran	  it	  is	  not	  enough	  to	  kill	  writers,	  to	  arrest	  
journalists,	  and	  torture	  gay	  writers,	  who	  
cannot	  approach	  homosexual	  topics,	  and	  
deprive	  Bahaii's	  believers	  education.	  Ethnic	  
minorities	  are	  not	  allowed	  to	  learn	  their	  
mother	  tongue	  like	  Kurdish	  or	  Arabic,	  they	  
also	  distort	  history	  and	  censor	  it.	  

I	  give	  you	  an	  example.	  	  
Last	  year	  with	  ICORN	  conference	  we	  went	  

to	  Poland	  and	  we	  saw	  Auschwitz.	  Then	  I	  tried	  
to	  write	  my	  personal	  feelings	  about	  it.	  I	  looked	  
back	  to	  my	  childhood	  and	  youth	  and	  I	  
remembered	  that	  	  we	  did	  not	  have	  any	  
education	  about	  the	  Jewish	  genocide	  in	  our	  
history	  books.	  So	  I	  decided	  to	  examine	  all	  	  
history	  books.	  I	  thought	  they	  may	  have	  been	  
updated	  since	  we	  were	  students.	  	  

I	  downloaded	  history	  text	  books	  from	  
grade	  7	  to	  12	  (	  diploma).	  The	  first	  page	  in	  all	  
these	  books	  contains	  the	  photo	  of	  	  Khomeini	  
and	  quotations	  from	  him	  such	  as:	  ”our	  nation	  
changed	  the	  course	  of	  history.'	  Or:'	  history	  is	  
humanity.	  	  

In	  the	  same	  history	  books,	  there	  exist	  
plenty	  of	  facts	  and	  images	  from	  the	  atomic	  
bombing	  of	  Nagasaki	  and	  Hiroshima	  during	  
the	  second	  world	  war	  but	  there	  is	  not	  even	  
one	  mentioning	  of	  the	  Holocaust	  and	  this	  
horrible	  racial	  extermination.	  

The	  Holocaust	  was	  completely	  cleaned	  
from	  our	  history	  books	  in	  the	  same	  way	  that	  
the	  Nazis	  final	  vision	  was	  the	  total	  annihilation	  
of	  the	  Jewish	  race.	  	  

It	  is	  the	  censorship	  of	  history!	  	  
Hashem	  Shabaninejad	  who	  was	  an	  Arab-‐

Iranian	  poet	  from	  south	  of	  Iran	  has	  been	  
hanged	  for	  "enemity	  against	  God	  and	  
spreading	  corruption	  on	  earth".	  He	  said:	  "I	  
fight	  opposite	  injustice	  by	  a	  pen.	  My	  pen	  is	  my	  
weapon."	  	  

It	  means	  pen	  can	  be	  sharper	  than	  a	  sword.	  	  
Coming	  back	  to	  my	  story.	  Then	  I	  have	  

published	  my	  collections	  on	  Internet.	  They	  
filtered	  them	  also.	  I	  was	  not	  discouraged.	  
Because	  I	  have	  promised	  myself	  never	  to	  burn	  
my	  thoughts	  and	  my	  feelings.	  So	  I	  wrote	  my	  
thesis	  of	  the	  Master	  Degree	  about	  Forough	  
who	  the	  cultural	  teacher	  told	  me	  was	  a	  
prostitute.	  The	  topic	  was	  about	  Forough	  and	  
another	  Arabic	  woman	  poet	  who	  also	  broke	  
taboo,	  	  Ghadat	  Alsamman.	  	  

The	  University	  Director	  wanted	  to	  change	  
the	  subject	  of	  my	  thesis.	  I	  refused	  and	  said	  I	  
would	  leave	  university	  if	  you	  change	  my	  topic.	  
It	  was	  the	  first	  time	  that	  a	  student	  worked	  on	  
two	  women	  poets	  between	  master	  and	  PHD	  
thesis	  in	  our	  university.	  	  

It	  was	  published	  but	  with	  many	  censure.	  	  
So	  it	  was	  the	  last	  book	  that	  I	  published	  

because	  I	  did	  not	  want	  to	  be	  censured	  any	  
more.	  	  

In	  Iran	  we	  grew	  up	  under	  censorship	  in	  our	  
family,	  in	  our	  school,	  university,	  office,	  public	  
places	  and	  everywhere	  you	  can	  imagine.	  In	  
Iran	  the	  situation	  for	  woman	  activists	  and	  
writers	  and	  journalists	  are	  worse	  than	  in	  other	  
sectors.	  But	  they	  do	  not	  give	  up	  and	  I	  give	  you	  
some	  examples	  of	  their	  potential	  and	  their	  
creativity.	  	  They	  struggle	  every	  day	  against	  
authority.	  

Hejab	  is	  obligatory	  in	  Iran.	  Masih	  Alinejad	  
is	  an	  Iranian	  woman,	  journalist	  and	  writer	  who	  
works	  as	  a	  reporter	  on	  the	  VOA	  Persian	  
service	  and	  Radio	  Farda.	  She	  is	  well	  known	  for	  
her	  criticism	  of	  Iranian	  authorities.	  	  

She	  shared	  her	  picture	  without	  scarf	  and	  
asked	  women	  if	  they	  have	  the	  same	  
experience	  to	  	  send	  their	  picture	  to	  share	  on	  
Facebook.	  Plenty	  of	  photos	  flowed.	  Most	  of	  
these	  women	  are	  ordinary	  women.	  	  

That	  is	  why	  I	  think	  it	  is	  essential	  to	  
translate	  Elin	  Wägner´s	  	  books	  such	  as	  The	  
Alarm	  Clock.	  So	  translation	  of	  The	  Alarm	  Clock	  
for	  me	  means	  helping	  	  Iranian	  feminists	  more,	  
awake	  them	  more	  and	  give	  them	  more	  
information	  about	  women	  in	  another	  part	  of	  
the	  world	  who	  fought	  to	  achieve	  their	  goal.	  It	  
means	  they	  are	  not	  alone,	  the	  basic	  of	  our	  
purpose	  is	  the	  same	  in	  all	  of	  the	  world.	  

Nasrin	  Madani	  
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P.S.	  Nasrins	  novellsamling	  Jag	  har	  passerat	  
torra	  årstider	  har	  nu	  givits	  ut	  på	  svenska	  i	  
översättning	  från	  persiska	  av	  Tobias	  
Bernander.	  Enligt	  baksidestexten	  skildrar	  
Nasrin	  med	  svart	  humor	  de	  osynliga	  och	  
tystade	  i	  den	  rådande	  ordningens	  utmarker.	  

Förlaget	  heter	  Smockadoll	  och	  har	  
specialiserat	  sig	  på	  fristadsförfattares	  verk.	  
Pris	  200	  kr	  
www.smockadoll.se	  	  	  	  	  	  
doll@smockadoll.se

	  
	  

	  

Avslutning	  och	  tack	  
	  
Efter	  att	  till	  sist	  som	  vanligt	  ha	  ätit	  en	  god	  lunch	  skiljs	  vi	  åt	  med	  många	  nya	  intryck,	  tankar	  och	  idéer.	  
Ett	  varmt	  tack	  till	  alla	  föreläsare	  som	  bidragit	  till	  två	  fullspäckade	  dagar	  och	  inte	  minst	  till	  
folkhögskolans	  personal	  för	  allt	  arbete	  de	  lägger	  ner	  för	  att	  vi	  ska	  kunna	  genomföra	  dessa	  seminarier	  
år	  från	  år.	  Tack	  också	  till	  alla	  som	  bidragit	  till	  denna	  rapport!	  
	  
Hör	  av	  dig	  om	  du	  har	  förslag	  på	  tema	  till	  nästa	  års	  Elin	  Wägner-‐dagar	  på	  S:t	  Sigfrid!	  
	  
På	  Elin	  Wägner-‐sällskapets	  hemsida	  www.elinwagner.se	  kan	  ni	  läsa	  både	  denna	  och	  alla	  tidigare	  
rapporter	  från	  Sällskapets	  seminarier	  på	  S:t	  Sigfrid.	  Det	  första	  seminariet	  hölls	  1990.	  
	  
På	  hemsidan	  finns	  också	  en	  lista	  på	  Årets	  Väckarklocka,	  priset	  som	  utdelats	  varje	  år	  sedan	  1994.	  
	  
Elin	  Wägner-‐sällskapet	  finns	  också	  på	  Facebook.	  	  
	  
Information	  om	  och	  program	  på	  Elin	  Wägners	  Lilla	  Björka	  finns	  på	  www.lillabjorka.se.	  
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