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Inledning	
	

Temat	för	årets	seminarium	var	Elin	Wägner	och	barnen.	Fokus	låg	på	Rädda	Barnen	med	

anledning	av	organisationens	100	år.	Rädda	Barnen	fick	ta	emot	sällskapets	utmärkelse	Årets	

Väckarklocka	vilket	även	uppmärksammats	med	foton	från	prisutdelningen	på	Växjösektionen	av	

Rädda	Barnens	hemsida.	

	
Lördag	19	oktober	

Lars H Gustafsson: Till medmänniskans 
gagn - Elin Wägner och barnets rättigheter  

 

Programmet	 inleddes	 med	 ett	 föredrag	 av	
barnläkaren	 och	 samhällsdebattören	 Lars	 H.	
Gustafsson.	 Som	 tidigare	 medarbetare	 i	 Rädda	
Barnen	har	han	god	kännedom	om	dess	 verksam-
het.		Det	var	statsrådet	Ulla	Lindström,	ordförande	
i	 Rädda	 Barnen	 från	 1971,	 som	 frågade	 Lars	 om	
han	 ville	 engagera	 sig	 som	 ledamot	 i	 Riksförbun-
dets	styrelse.	Ulla	Lindström	ville	att	det	åter	skulle	
bli	en	kamporganisation.			

Lars	var	för	något	år	sedan	Elin	Wägner	stiftel-
sens	stipendiat	och	bodde	då	en	tid	på	Lilla	Björka.	
Han	 inledde	 sitt	 anförande	 med	 att	 säga	 att	 han	
var	glad	åt	att	ge	röst	åt	Elin	Wägner	och	lyfta	fram	
hennes	arbete	inom	Rädda	Barnen.	

	
	

	
Svenska	Rädda	Barnen	
År	1919	bildade	Elin	Wägner	tillsammans	med.	

Anna	 Lindhagen,	 Gerda	 Marcus	 och	 Anna	 Lena	
Elgström	Rädda	Barnens	riksförbund	i	Sverige	efter	
engelsk	 förebild.	 En	 tongivande	 person	 var	 Ellen	
Palmstierna,	 som	 blev	 organisationens	 första	
ordförande.	Däremot	 tackade	Ellen	Key	nej	 till	 att	
vara	 med	 i	 styrelsen.	 Hon	 tyckte	 hon	 var	 för	
gammal	 och	 ansåg	 att	 ”Caritas”	 –	 välgörenhet	 –	
inte	var	ett	meningsfullt	sätt	för	hjälp.		

Redan	följande	år	reste	Elin	Wägner	till	Genève	
för	att	delta	i	Rädda	Barnens	kongress	där.	Det	var	
då	 den	 internationella	 Rädda	 Barnen-unionen	
konstituerades.	Därefter	 for	 Elin	Wägner	 till	Wien	
för	att	bistå	vid	den	första	hjälpaktionen.		

1924	 tillkom	 den	 s.k.	 Genève-deklarationen	 –	
ett	 internationellt	 dokument	 angående	 barns	
rättigheter.	Den	har	senare	utvidgats	att	även	gälla	
barns	 rättigheter	 beträffande	 allmänna	 sociala	
åtgärder	 såsom	 skolgång,	 hälsovård,	 m.m.	 1989	
antogs	 FN:s	 barnkonvention	 som	 också	 innehåller	
bland	annat	rätten	för	barn	att	få	komma	till	tals.		

Vid	organisationens	25-års	firande	1944	var	den	
svenska	sektionen	fortfarande	engagerad	i	arbetet	
med	följderna	av	det	finska	vinterkriget.	Elin	Wäg-
ner,	 som	 då	 var	 62	 år,	 skrev	 en	 personligt	 färgad	
krönika.	Hon	berättar	i	den	att	hon	tidigare,	under	
1920-talet,	 hade	 en	 önskan	 att	 Rädda	 Barnen	
skulle	 kunna	 läggas	 ner	 –	 en	 sådan	 organisation	
borde	inte	behövas.	Människor	måste	 inse	krigens	
skadliga	 effekter	 på	 liv	 och	 samhälle	 –	 inte	minst	
för	barnen.		

Vid	tiden	för	första	världskriget	1914/15	var	det	
även	diskussioner	hos	organisationen	LKPR,		Lands-
föreningen	 för	 kvinnlig	 rösträtt,	 om	 samarbete	
med	 andra	 rösträttsorganisationer	 i	 Europa.	 	 Till	
det	internationella	fredsmötet	i	Haag	1915	reste	16	
kvinnor	 från	 Sverige,	 bl.	 a.	 Elin	Wägner.	 	 Dit	 kom	
kvinnor	 både	 från	 stridande	 och	 neutrala	 länder	
och	det	startades	insamlingar	till	de	krigsdrabbade.		
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Elin	 Wägner	 tog	 på	 sig	 arbetet	 med	 att	
organisera	 en	 fredssöndag,	 som	 kom	 till	 stånd	
midsommardagen	den	27	juni	1915	på	343	platser	i	
Sverige.	 Samtidigt	ordnades	 listor	 för	namnunder-
skrifter	 mot	 kriget.	 Ca	 88	000	 personer	 skrev	 på.	
Elin	 Wägner	 framhöll	 att	 fredsviljan	 behöver	
stärkas	av	att	kvinnorna	deltar	i	manifestationerna.	
Viktigt	 för	 henne	 var	 också	 att	 kvinnorna	 måste	
kräva	 rösträtt.	 Anna	 Lindhagen	 deltog	 i	 aktionen	
men	prioriterade	just	då	mest	 insatser	för	Holland	
och	 Belgien	 och	 hon	 stred	 för	 barnens	 situation.	
Anna	 Lindhagen	 var	 socialdemokrat	 och	 en	
jordnära	pragmatiker.		Elin	Wägner	var	liberal.	

Det	 hade	 redan	 tidigare	 funnits	 idéer	 om	 en	
fredsmanifestation	den	28	februari	1915,	som	bl	a	
Anna	 Whitlock	 och	 Ellen	 Key	 ställde	 sig	 bakom.	
Selma	 Lagerlöf	deltog	med	ett	uppskattat	 litterärt	
bidrag	som	insänts	anonymt.	 	Norge	och	Danmark	
ville	 eller	 kunde	 inte	 vara	 med	 i	 organisationen	
eftersom	 planer	 på	 att	 rusta	 militärt	 pågick	 i	 de	
egna	länderna.	

1919	startade	en	ny	fredsorganisation	i	Europa,	
nämligen	 IKFF	=	 Internationella	Kvinnoorganisatio-
nen	för	Fred	och	Frihet,	som	fortfarande	driver	ett	
aktivt	opinionsarbete.	

Den	 kvinnliga	 fredssöndagen	 var	 en	 stor	
framgång	 men	 ledde	 ej	 till	 fred.	 1918	 när	 freden	
kom	 var	 det	 omfattande	 svält	 och	 misär	 i	 stora	
delar	 av	 Europa.	 Röda	 Korset	 hjälpte	 till	 och	man	
började	 också	 samla	 in	 pengar	 för	 att	 hjälpa	 de	
lidande	barnen.	

		
Eglantyne	Jebb	
Just	 före	 kriget	 reste	 Eglantyne	 Jebb,	 en	

engagerad	 kväkare	 och	 pacifist	 från	 Cambridge,	
runt	 i	Makedonien	och	 rapporterade	om	de	 svåra	
förhållandena	för	barn	där.	När	kriget	var	slut	höll	
hon	 och	 hennes	 syster	 Dorothy	 Buxton	 tal	 och	
delade	ut	flygblad	på	Trafalgar	Square	för	att	 lyfta	
fram	 barnens	 situation	 och	 behovet	 av	 fred.	
Eglantyne	Jebb	togs	av	polis	och	dömdes	till	böter	
som	 hon	 dock	 själv	 betalade.	 De	 pengar	 som	
sympatisörer	samlat	in	blev	grundplåt		till	organisa-
tionen		Save	the	Children	Fund.		

En	 oväntad	 tillskyndare	 internationellt	 blev	
påven	i	Rom	som	påbjöd	att	all	kollekt	på	Menlösa	
barns	 dag	 (den	 28	 december)	 1919	 skulle	 gå	 till	
hjälparbetet	för	barn	i	Europa.		

	

Elin	Wägner	deltog	i	det	första	mötet	i	Genève	
1920.	 Hon	 skrev	 även	 en	 krönika	 till	 Dagens	
Nyheter	som	gick	ut	på	att	hela	hjälparbetet	var	ett	
stort	problem.	Hennes	uppfattning	var	att	det	inte	
räckte	med	engagerade	enskilda	personer	utan	att	
politikerna	 måste	 ställa	 upp	 för	 att	 det	
internationella	samarbetet	skulle	fungera.		

Vid	 denna	 tid	 vistas	 Elin	 Wägner	 en	 hel	 del	 i	
Genève	 och	 Wien.	 Det	 rådde	 kris	 i	 äktenskapet	
med	 John	 Landquist.	 Han	 besöker	 henne	 i	 Wien	
och	det	blir	försoning.	Elin	Wägner	möter	även	Elsa	
Björkman-Goldschmidt,	 boende	 i	 Wien	 och	 gift	
med	en	österrikisk	läkare.	Hon	är	personligt	berörd	
av	konflikterna	mellan	olika	folkgrupper	i	Österrike.		
Även	 hon	 har	 ett	 stort	 engagemang	 för	 Rädda	
Barnen.	 	

Elin	 Wägner	 brevväxlar	 någon	 tid	 även	 med	
Nathan	 Söderblom	 men	 kontakten	 blir	 en	
besvikelse	för	henne.	

På	förslag	av	Elisabeth	Tamm	åker	Elin	Wägner	
tillsammans	 med	 kyrkoherde	 Gunnar	 Wall	 i	
februari/mars	1921	till	Ruhrområdet	där	det	råder	
stor	 fattigdom	och	 svåra	 sociala	problem.	 Franska	
soldater,	 varav	 många	 med	 afrikanskt	 ursprung,	
sades	våldföra	sig	på	kvinnor	och	barn.	Elin	Wägner	
skriver	i	rapporterna	hem	att	hon	förutser	problem	
med	 ”hämnd”.	 Prästen	 Natanael	 Beskow	 var	 vid	
denna	tid	engagerad	i	arbetet.		

Avgörande	 för	 Elin	 Wägners	 engagemang	 är	
fredsfrågan	 och	 barnens	 situation.	 Hon	 blir	
chockerad	 av	 hur	 nonchalant	männens	 övergrepp	
mot	 kvinnorna	 behandlas	 av	 domstolar	 i	 de	 krig-
förande	länderna.		Elin	Wägner	blir	tveksam	till	sin	
roll	 i	 Rädda	 Barnen	 –	 liksom	 Ellen	 Key	 varit.	 Det	
vore	 kanske	 viktigare	 att	 alla	 deltar	 i	 radikalt	
fredsarbete?	

Elin	 Wägner	 får	 också	 annat	 att	 tänka	 på.	
Hennes	 bror	 Harald	 är	 i	 Italien	 och	 hans	 minder-
årige	 son	 Giovanni	 behöver	 ett	 hem.	 Från	 våren	
1921	tar	Elin	Wägner	tar	hand	om	honom	i	många	
år	och	han	bor	med	henne	på	Lilla	Björka.		Haralds	
dotter	Ria	kommer	också	dit	på	besök.	

1922	 blir	 det	 skilsmässa	 från	 John	 Landquist	
och	 Elin	Wägner	 kommer	 att	 vistas	 en	 hel	 del	 på	
Fogelsta	 med	 den	 grupp	 av	 mycket	 engagerade	
och	 aktiva	 kvinnor,	 som	 i	 olika	 perioder	 bor	 där.	
Det	 är	 kris	 inom	 Rädda	 Barnen	 och	 tal	 om	
nedläggning.	 	 I	 början	 var	 det	 lätt	 att	 samla	 in	
pengar	 men	 det	 börjar	 ifrågasättas	 varför	 man	 i	
Sverige	 hjälper	 barnen	 i	 Europa	 när	 det	 behövs	
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hjälp	 till	 svenska	 barn.	 Detta	 resulterar	 i	 att	
systugor	 startar	 i	 Sverige.	Man	ordnar	bl.a.	 korgar	
med	 utrustning	 till	 spädbarn	 som	 skickas	 framför	
allt	till	övre	Norrland.	

Anna	 Lindhagen	 blir	 ny	 ordförande	 i	 Rädda	
Barnen	 1922	 och	 man	 går	 på	 nytt	 in	 för	 interna-
tionellt	 hjälparbete	 men	 med	 viss	 ändrad	 inrikt-
ning.	 I	 maj	 1923	 kommer	 en	 ny	 deklaration	 från	
Rädda	 Barnen	 utifrån	 erfarenheter	 från	 Europa.	
Under	våren	1924	är	det	slut	på	pengarna	för	verk-
samheten	 i	 Sverige.	 Positivt	 är	 att	 Nationernas	
Förbund	 tillsätter	 en	 Child	 Welfare	 Committee.	
1924	antar	sedan	Nationernas	förbund	den	tidiga-
re	 Rädda	 Barnen-deklarationen	 som	 därmed	 blir	
den	 första	 internationella	 deklarationen	 om	
barnets	rättigheter.		

Det	gäller	inte	bara	att	rädda	liv	utan	också	att	
ge	barnen	uppfostran	med	skolgång	och	möjlighet	
att	 utvecklas.	 Vid	 årsmötet	 1927	 blir	 Ellen	
Palmstierna	åter	ordf.	Verksamheten	är	i	stort	sett	
vilande	men	hjälpinsatser	skickas	till	Bulgarien.	

I	 detta	 skede	 får	 Elin	 Wägner	 kontakt	 med	
kväkarrörelsen,	 som	 gör	 starkt	 intryck	 på	 henne	
och	som	hon	ansluter	sig	till.	Hon	lever	ett	ganska	
tillbakadraget	 liv	 men	 deltar	 1935	 i	 konferensen	
Ner	med	vapnen.	Hennes	sympati	för	den	kvinnliga	
fredsrörelsen	 är	 stort.	 	 1944	 skriver	 Elin	Wägner	 i	
Rädda	Barnens	krönika	att	det	är	outhärdligt	att	se	
barnen	 lida	 och	 att	 hon	 har	 varit	 beredd	 att	 om-
pröva	sitt	engagemang.	Hon	är	dock	glad	att	Rädda	
Barnen	behållit	sin	verksamhet.	Enligt	Elin	Wägner	
ger	varje	generation	nytt	hopp	om	att	världen	kan	
omskapas.	

					Det	 var	 en	 mycket	 intressant	 redogörelse	
som	Lars	H	Gustafsson	gav	av	Elin	Wägners	och	de	
övriga	 pionjärkvinnornas	 outtröttliga	 kamp	 som	
ledde	 fram	 till	 tillkomsten	 av	 Rädda	 Barnen.	 Elin	
Wägners	 många	 resor	 till	 Centraleuropa	 nämns	
ofta	 i	olika	redovisningar	av	hennes	liv	men	det	är	
sällan	 man	 får	 grepp	 om	 hennes	 stora	 roll	 och	
ledande	ställning	i	detta	arbete	både	i	Sverige	och	
på	kontinenten.	Man	måste	beundra	Elin	Wägners	
och	 de	 övriga	 kvinnornas	 förmåga	 att	 ta	 vara	 på	
möjligheterna	 att	 knyta	 kontakter	 inte	 bara	 inom	
Sverige	 utan	 i	 hela	 Europa.	 Detta	 måste	 ha	 inne-
burit	 ett	 mycket	 stort	 mått	 av	 idealitet	 och	 varit	
förknippat	 med	 stora	 strapatser.	 	 Elin	 Wägners	
handlingskraft	 och	envisa	 engagemang	 för	barnen	
och	för	freden	imponerar.	

Margit	Forsström	

Peter	 Forsgren:	 Kvinnan,	 barnen	 och	 freden.	 En	
tematik	 i	 Elin	 Wägners	 författarskap	 under	
mellankrigstiden.	

 

Skildringar	 av	 barn	 är	 något	 man	 knappast	
förknippar	med	 Elin	Wägner.	Hon	 hade	 inga	 egna	
barn	 och	 hennes	 författarskap	 hör	 definitivt	
hemma	 i	 vuxenlitteraturen.	 Mot	 denna	 bakgrund	
fick	seminariet	”Elin	Wägner	och	barnen”	en	extra	
dimension	 i	 och	 med	 att	 fokus	 riktades	 mot	 en	
mindre	uppmärksammad	sida	hos	huvudpersonen.	
Hon	 var	 ju	 faktiskt	 med	 och	 bildade	 den	 svenska	
Rädda	 Barnen-organisationen,	 en	 andra	 huvud-
rollsinnehavare	 vid	 seminariet,	 såsom	 mottagare	
av	årets	Väckarklocka.	

Peter	 Forsgrens	 anförande	 hade	 som	
utgångspunkter	två	av	Wägners	böcker,	Den	föröd-
da	 vingården,	 utkommen	 1920,	 och	 Från	 Seine,	
Rhen	och	Ruhr,	publicerad	1923.		

1920	 reser	 Elin	 Wägner	 till	 Wien	 och	 skriver	
reportage,	 främst	 för	Dagens	 Nyheter,	 i	 vilka	 hon	
skildrar	den	allmänna	nöden,	de	svältande	barnen,	
klasskillnaderna,	 den	 hårda	 politiska	 kampen	 och	
antisemitismen	 i	 Tyskland	 och	 Österrike	 –	 allt	 i	
första	världskrigets	spår.		

Men	 hon	 sammanfattar	 också	 sina	 intryck	 i	
romanform	 i	 Den	 förödda	 vingården	 –	 titeln	 är	
hämtad	 från	 en	 dikt	 av	 Gustaf	 Fröding	 –	 där	 hon	
låter	 läsaren	 genom	 huvudpersonens	 Ruts	 ögon	
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uppleva	 nöd	 och	 utsatthet.	 I	 ett	 lätt	 humoristiskt	
perspektiv	 liknar	 hon	 Wien	 vid	 en	 fallen	
sirapstunna.	 Dock	 blir	 den	 klibbiga	 sirapen	 till	 en	
förenande	 faktor	 genom	 samhällsklasserna.	 Hon	
riktar	 fokus	 på	 kvinnornas	 och	 barnens	 situation,	
dock	 egentligen	 ur	 ett	 vuxenperspektiv,	 vilket	 är	
genomgående	 i	 den	 mån	 Elin	 Wägner	 över-
huvudtaget	 skildrar	 barn.	 Icke	 desto	 mindre	
skakande	 är	 bokens	 inledande	 domstolsscen,	 där	
en	 undernärd	 15-årig	 pojke,	 som	 står	 åtalad	 för	
stöld,	 är	 huvudpersonen.	 Pojken	 axlar	 både	
husmoderns	 och	 familjeförsörjarens	 roller.	 Det	
största	 brottet	 är	 kriget	 och	 pojkens	 perspektiv	
ställs	här	mot	samhällets	officiella	syn.	Författarens	
engagemang	 och	 medkänsla	 är	 inte	 att	 ta	 fel	 på.	
Men	 barnets	 värld	 är	 av	 naturliga	 skäl	 inte	 riktigt	
Elin	 Wägners,	 vilket	 hon	 uppenbarligen	 är	
medveten	om.	

En	 ny	 resa	 till	 samma	 krigshärjade	 område	
1921	resulterar	bland	annat	i	Från	Seine,	Rhen	och	
Ruhr,	 som	 kan	 karaktäriseras	 som	 en	 debatt-	 och	
reportagebok.	Grundtankar	 och	 patos	 är	 likartade	
jämfört	 med	 tidigare	 men	 framställningen	 är	 nu	
mera	 komplicerad.	 Elin	 Wägner	 prövar	 olika	
infallsvinklar	 kring	 kärlek,	 lidande,	 tro	 och	
relationer.	 Barn-	 och	 kvinnoperspektiven	 är	 inte	
speciellt	 dominerande.	 Dock	 framhäver	 hon	
kvinnornas	 ansvar	 för	 freden.	 Själva	 lidandet	
framhålls	som	en	väg	till	försoning,	vartill	Tyskland	
skall	 kunna	 bidra	 till	 genom	 gottgörelse	 av	 det	
brott	som	kriget	inneburit.	

I	 ett	nutida	perspektiv	och	med	 facit	 i	 hand	–	
en	mycket	from	förhoppning	den	gången!	

Anita	Liepe	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Börje	Svensson:	Trädvandring	

 

Enlig	tradition	vandrar	Börje	med	oss	efter	lunchen	
och	 för	 många	 är	 detta	 en	 av	 seminariets	
höjdpunkter.	Ingen	av	oss	kan	påminna	sig	att	han	
någonsin	 upprepar	 sig!	 På	 fotot	 står	 han	 vid	 Elins	
träd,	 en	 lind	 som	 planterades	 av	 Elin	 Wägner-
sällskapet	 1999.	 En	 stor	 grop	hade	 grävts	 i	 förväg	
och	 när	 trädet	 var	 på	 plats	 fick	 alla	 hjälpa	 till	 att	
fylla	 igen	 gropen.	 Till	 detta	 tillfälle	 skrev	 Börje	 en	
dikt	som	förtjänar	att	upprepas:	

Linden	
Lind,	du	ståtliga	träd.	
Med	ordstam	betydande	”böjlig”.	
Din	bast	utnyttjad	
Till	starka	rep,	
kanske	gjorda	i	Bästerna,	Moheda.	
På	småländska	uttalas	
du	linn´	och	gav	Linné	
hans	namn,	
efter	vårdträdet	
på	fädernegården.	
Dina	blommor	sprider		
en	underbar	doft,	
berusande	både	
folk	och	bin.	
Ditt	ansiktsvatten	
utslätar	rynkor	
och	ditt	te	sänker	febern.	
Dina	blad	är	hjärtformade,	
cordata,	
din	stam	täljvänlig,	ikongivande,		
hackspettsinbjudande,		
fågehöghusgivande.	
Sådant	är	Elins	träd		
å	Kronoberg.	
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Simone	Ek:	Varför	en	FN-konvention	om	barnets	
rättigheter?	

	

	
	

Barnkonventionen	 antogs	 av	 FNs	 generalförsam-
ling	den	20	nov	1989.	Arbetet	med	att	 formulera	
barnens	rättigheter	 i	ett	 juridiskt	bindande	doku-
ment	tog	tio	år	av	förhandlingar	mellan	FNs	med-
lemsländer	och		olika	frivilligorganisationer.	Dessa	
förhandlingar	fördes	i	Genéve	1979-1989.		

	
Simone	 Ek	 var	 Rädda	 barnens	 representant	 åren	
1981-89,	 hon	 berättade	 livfullt	 och	 med	 	 stort	
engagemang	 om	 sitt	 arbete	 under	 de	 åren.	
Förhandlingarna	 ägde	 rum	 en	 vecka	 per	 år,	 men	
mellan	mötena	 bedrevs	 ett	 energiskt	 arbete	med	
att	granska	de	olika	ländernas	förslag	samt	ta	fram	
egna	förslag,	man	bedrev	också	ett	intensivt	lobby-
arbete	mot	regeringar	och	ländernas	delegater	och	
delegationer	i	Genève.		

Arbetet	med	att	formulera	barnens	rättigheter	
och	statens	skyldigheter	var	ofta	ett	känsligt	arbete	
man	 trädde	 in	 på	 områden	 som	 av	många	 länder	
ansågs	tillhöra	det	privata	familjelivet.		

Barnkonventionen	 består	 av	 54	 artiklar,	 här	
ingår	 bl.a.	 Barns	 rätt	 till	 sin	 barndom,	 Skydd	mot	
våld	 i	 familjen,	 Barnsoldater	 och	 Rätt	 till	 lek	 och	
fritid.	 Simone	 Ek	 gav	 flera	 exempel	 på	 när	 olika	
länders	 traditioner	 och	 sedvänjor	 krockade	 med	
varandra.	 Under	 rubriken	 Skadliga	 traditionella	

sedvänjor	i	artikel	24	syftas	på	kvinnlig	omskärelse.	
Eftersom	 frågan	 var	 känslig	 var	 det	 viktigt	 att	
initiativet	 hade	 kommit	 från	 ett	 afrikanskt	 land,	 i	
det	 här	 fallet	 Senegal.	 Formuleringen	 blev	
”avskaffande	 av	 sedvänjor	 som	 är	 skadliga	 för	
barns	hälsa”,	att	 förhandla	och	kompromissa	fram	
detta	förslag	tog	sju	års	arbete.		

Arbetet	med	konventionen	som	tog	så	många	
år	 att	 genomföra	 krävde	 många	 förhandlingar,	
diskussioner,	kompromisser	och	 inte	minst	en	god	
förhandlingsvana	 för	 att	 få	 slutfört.	 Viktigt	 var	
också	 att	 delegaterna	 från	 olika	 länder	 och	
frivilligorganisationerna	 träffades	 informellt,	 det	
löste	 Simone	 Ek	 genom	 att	 bjuda	 in	 på	 ärtsoppa	
och	 varm	 punsch	 på	 torsdagskvällarna	 i	 sitt	 hem	
under	 förhandlingsveckan,	det	blev	en	 tradition	 	 -	
man	 fick	 en	 öppnare	 dialog,	 samarbetet	 gick	
smidigare	 och	 det	 kunde	 hjälpa	 till	 att	 bryta	 upp	
låsningar	i	förhandlingarna.	Hon	avslutade	med	att	
säga	”ta	inte	allt	för	givet,	bråka	om	det	behövs”.		

Nu	har	vi	en	barnkonvention	som	har	 ratifice-
rats	snabbast	av	flest	länder,	hittills	har	196	stater	
godkänt	 konventionen.	 Idag	 är	 det	 bara	USA	 som	
inte	har	 ratificerat	 konventionen.	 FN:s	 konvention	
om	barnens	 rättigheter	 kommer	 att	 bli	 svensk	 lag	
den	1	januari	2020.	

Annika	Sherwin	
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Britt	Mossberg:	Barnet	i	konsten		
	

	
Först	och	 främst	ett	 stort	 tack	 till	det	spännande	
och	 innehållsrika	 seminarium	 som	 Elin	 Wägner-
sällskapet	 anordnade	 i	 anslutning	 till	 det	 årliga	
utdelandet	 av	 Väckarklockan	 på	 S:t	 Sigfrids	
folkhögskola	i	Kronoberg!			

	
Britt	 Mossberg	 föreläste	 och	 visade	 bilder	 i	

ämnet	 ”Barndom	 i	 konsten”	 och	 lyckades	 utifrån	
sina	två	huvudfrågor	på	ett	bra	och	fängslande	sätt	
beskriva	 utvecklingen	 i	 den	 europeiska	
konsthistorien.	

Huvudfrågorna	 var:	 När	 infaller	 barndomen	
(det	 har	 växlat	 i	 tid)	 och	 vilken	 roll	 har	 barn	 i	
konsten?	

Vi	instämmer	i	att	bilder	är	ett	utmärkt	sätt	att	
beröra	 och	 dokumentera	 historien	 för	 framtiden,	
men	ofta	innebär	det	också	att	det	finns	fler	frågor	
än	svar!	Bilderna	skildrar	synen	på	barn	från	1100-
talet	 och	 framåt	 och	 det	 är	 (mest)	 pojkar	 som	
avbildas,	 i	 synnerhet	 Jesus,	 men	 han	 är	 både	
gudomlig	och	mänsklig,	så	det	är	problematiskt.	

Några	 exempel:	 de	 första	 bilderna	 var	 från	
1100-talet	 fram	 till	 renässansen	på	 1500-talet.	De	
handlar	 om	 kvinnan/Madonnan	 med	 barn	 i	
famnen,	Den	digivande	madonnan.	Maria	 är	 alltid	
klädd	 i	 blått	 den	 ultramarina	 färg	 som	 var	Marias	
och	som	står	för	det	himmelska	och	klarheten.	Alla	
konstnärer	var	överens	därom.		

När	 vi	 går	 över	 till	 renässansen	 på	 1500-talet	
har	vi	lämnat	det	himmelska	och	går	över	till	kravet	
att	 bara	 återge	 det	man	 ser	med	 egna	 ögon.	 	 Då	
faller	glorian	och	änglavingarna!	

Första	bilden	på	barn	med	ett	 leende	kom	på	
1600-talet.	 Då	 börjar	 man	 intressera	 sig	 för	 barn	
och	 de	 är	 klädda	 som	 en	 vuxen.	 På	 1700-talet	 är	
bilderna	 inte	så	arrangerade,	barn	är	mer	 levande	
och	 uttrycker	 mer	 frihet.	 Att	 t.ex.	 skildra	 första	
dagen	 i	 skolan	 var	 viktigt.	 På	 1800-talet	 ändrades	
barns	 levnadsvillkor,	 de	 blir	 arbetskraft,	 exempel	
Tvätterskan	vid	Seine.	

	På	 1900-talet	 skildras	 barn	 även	 idylliskt,	
exempel	 Carl	 Larssons	 bullerbybilder.	 Ikonisk	 bild	
av	 Peter	 Tillberg	 från	 1970	 är	 Blir	 du	 lönsam	 lille	
vän?	 Visar	 en	 skolsal	 med	 allvarsamma	 barn	 och	
högt	i	tak	med	lampor	som	liknar	hotfulla	bomber.	
Psykologiska	 bilder	 av	 Lena	 Cronqvist	 t.ex.	
Skvallerbyttan,	 om	 elaka	 tonårsflickor.	 Fotograf	
Lauren	 Greenfield	 visar	 6-årig	 skönhetsdrottning,	
kroppsfixering,	 spegelbild	 av	 vuxna.	 En	 bild	 på	
GRETA	 TUNBERG.	 Sist	 bilden	 av	 ett	 barn	 som	
öppnar	en	dörr	och	 frågar,	 vilka	öppnar	bilder	 för	
barndomen	och	vilka	ingår?		

	Precis	som	Britt	sa	i	inledningen:	det	finns	fler	
frågor	än	svar!	

Britta	Bünger	och	Helena	Laurén	
	
Konsert	med	musiklinjen	på	folkhögskolan,	
	Sara	Wåhlin			
	

 

En	 vacker	 och	 stämningsfull	 konsert	 av	
folkhögskolans	 elever	 avslutade	 som	 vanligt	
lördagens	program.	När	sen	själen	fått	sitt	var	det	
dags	 för	 magen	 med	 supé	 i	 matsalen	 samt	
information	 från	 sommaren	 på	 Lilla	 Björka	 med	
välbesökta	utställningar	och	föredrag.	
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Söndagen den 20 oktober 

	Marianne	Enge	Swartz	:	”Ingen	mors	dotter…”	

	

Marianne	Enge	Swartz	föreläste	intresseväckande	
utifrån	denna	aspekt	 av	 Elin	Wägners	 liv.	 För	 att	
få	veta	ännu	mer	har	jag	efter	seminariet	läst	Elin	
Wägner	av	Boel	Hackman	samt	Elin	Wägner	–	en	
biografi	av	Ulla	Isaksson	och	Erik	Hjalmar	Linder.		
	
Elins	pappa	Sven	blev	 faderlös	när	han	var	 sex	år.	
Tidigt	 fick	 han	 börja	 arbeta	 hos	 andra	 eftersom	
mamman	var	fattig	och	familjen	hade	många	barn.		
Elins	mamma	Anna,	däremot,	fick	lära	sig	att	sköta	
ett	 hem	 under	 sin	 uppväxt	 i	 faderns	 prästgård.	
Hennes	fem	äldre	bröder	fick	fortsätta	skolgången	
genom	att	 läsa	 latin	 och	 annat	medan	Anna	 i	 det	
gästfria	 prosthemmet	 lärde	 sig	 umgängeskonsten.	
Elins	 båda	 föräldrar	 fann	 varandra	 och	 levde	 i	 ett	
kärleksfullt	 äktenskap.	 Elin	 var	 deras	 förstfödda.		
Mamman	dog	när	Elin	var	 tre	år,	 systern	Ester	ett	
år	och	brodern	Harald	nyfödd.	Från	att	ha	varit	en	
glad	och	framåt	 flicka	blev	Elin	nu	tyst	och	sluten.	
”Hon	 fick	 inte	 vara	 barn”,	 sa	 Marianne.	 Elin	 själv	
beskrev	barnaåren	så	här	 i	 sin	bok	Korpungen	och	
jag:	 ”När	 snön	 smälter	 bort	 om	 vintern	 från	 ett	
vetefält	 är	 det	 som	 när	 ens	 mor	 dör	 då	 man	 är	
liten.	 Sen	 finns	 intet	 skydd	 mot	 de	 hårda	
frostnätterna.”	

Systern	 Ester	 fick	 bo	 hos	 morföräldrarna	 på	
Tolgs	prästgård	under	sju	år.	Elin	och	Harald	bodde	

kvar	med	 pappa	 Sven,	 som	 var	 rektor,	 i	 Lund.	 En	
faster	tog	hand	om	barnen.	Efter	några	år	fick	Sven	
en	 ny	 rektorstjänst	 i	 Nyköping.	 Han	 fick	 en	 fin	
representativ	 bostad	 där	 han	 bodde	 med	 de	 två	
barnen.	 Sven	 träffade	 snart	 Augusta,	 en	 piano-
lärarinna	 av	 adlig	 härkomst.	 De	 gifte	 sig	 och	 fick	
barnen	 Ruth	 och	 Robert.	 En	 av	 Elins	 barndoms-
kamrater	har	berättat	att	familjen	hade	det	torftigt	
och	trist.	Den	fina	lägenheten	var	mörk	och	gräns-
löst	 dyster.	 Elin	 och	 Harald	 gick	 i	 omsydda	 gamla	
kläder	och	var	kroniskt	undernärda.	Omdömet	om	
pappa	 Sven	 var	 att	 han	 var	 återhållsam.	 Hemmet	
var	 präglat	 av	 såväl	 ekonomisk	 som	 känslomässig	
sparsamhet.	 Styvmamman	 Augusta	 skrev	 till	 en	
vän	 att	 hon	 hade	 svårt	 att	 älska	 andras	 barn.	
Barnen	lär	aldrig	ha	beklagat	sig.		

Att	 ingen	 reagerade	 och	 sa	 ifrån!	 Hade	 detta	
varit	 idag	 hade	 förhoppningsvis	 någon	 i	 närheten	
gjort	orosanmälan	till	socialtjänsten	och	kopplat	in	
elevhälsoteamet	 i	 barnens	 skola.	 Men	 somrarna	
fick	barnen	tillbringa	hos	morföräldrarna	i	Tolg	där	
systern	 Ester	 bodde.	Mormor	 hade	 alltid	 tid	med	
dem,	 de	 fick	 äta	 sig	 mätta	 och	 där	 fanns	 även	
moster	 Maria	 som	 blev	 som	 en	 extramamma	 för	
dem.		

När	 Elin	 var	 femton	 år	 dog	 mormodern	 i	 en	
olycka.	Efter	två	år	dog	även	Elins	morfar	prosten.	
De	barnvänliga	somrarna	i	Tolg	upphörde.	

Pappa	 Sven	 flyttade	 under	 barnens	 skoltid	 till	
Helsingborg	med	 sin	 familj.	 Materiellt	 fick	 de	 det	
bättre.	 Sven	 lät	 bygga	 ett	 nytt	 hus	 till	 familjen.	
Men	Elin	fick	efter	åtta	skolår	inte	läsa	vidare.	Hon	
konfirmerades	i	Bergs	socken	hos	morbrodern	som	
var	präst	där.	Moster	Maria	flyttade	till	honom	och	
var	den	 som	 skötte	hushållet	 i	 prästgården	 till	 sin	
död.	 	 De	 två	 syskonen	 hade	 ett	 antal	 fosterbarn	
genom	åren.	

Elin	 fick	 arbete	 på	 Helsingborgsposten	 och	
sedan	fortsatte	hennes	liv	som	skrivande,	antingen	
det	gällde	 reportage	 i	 tidningar,	 i	 tidskrifter	eller	 i	
egna	 böcker.	 Hennes	 privatliv	 var	 rörigt.	 Jag	 har	
alltid	 tänkt	mig	 att	 det	 är	 ett	 relativt	 nytt	 påfund	
att	man	och	hustru	kan	bryta	upp	ur	ett	äktenskap	
och	 skilja	 sig.	 Men	 det	 är	 det	 verkligen	 inte.	 Elin	
blev	tillsammans	med	en	man	medan	han	ännu	var	
förlovad	 med	 en	 annan.	 Han	 sa	 upp	 denna	 sin	
förlovning	 och	 förlovade	 sig	 med	 Elin.	 Bröllops-
dagens	datum	bestämdes.	 Innan	bröllopet	 befann	
sig	Elin	på	resa.	När	hon	kom	hem	visade	det	sig	att	
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mannen	uppvaktat	hennes	syster	under	tiden.	Elins	
förlovning	bröts.		

Så	träffade	Elin	John	Landqvist	och	de	gifte	sig.	
Redan	 efter	 tre	 år	 ville	 John	 skiljas.	 Anledningen	
sades	 vara	 att	 John	 ville	 ha	 barn	medan	 Elin	 inte	
ville.	 Elins	 olika	 romaner	 handlar	 ofta	 om	 familjer	
som	 tar	 fosterbarn	 eller	 där	 mamman	 är	
fostermor.	Genom	att	skriva	om	dessa	”flyttar	Elin	
Wägner	 fokus	 från	det	biologiska	moderskapet	 till	
moderligheten	 i	 en	 vidare	 bemärkelse.	 En	moder-
lighet	 som	 innebär	 en	 omsorg	 om	 och	 närhet	 till	
allt	 levande.	 En	 närhet	 till	 livet	 som	 övergår	
individen	 och	 sträcker	 sig	 ända	 till	 Gud”	 skriver	
Boel	Hackman	i	sin	bok.		Elin	och	John	fortsatte	sitt	
äktenskap	under	många	år	men	kärleksfullt	var	det	
inte	 alltid.	 John	 uppvaktade	 –	 utan	 framgång	 –		
familjens	vän	journalisten	Ester	Blenda	Nordström.	
Han	 tog	 sig	 an	 ännu	 en	 vän	 till	 familjen,	 Louise	
Brising,	 då	 hon	 blev	 änka.	 Elin	 kände	 sig	 snart	
överflödig.	Ett	antal	år	efter	att	Elin	och	John	skilt	
sig	gifte	 John	om	sig	med	Louise.	En	tredje	hustru	
blev	Solveig	Bohlin.	

Efter	 sin	 skilsmässa	 förälskade	 sig	 Elin	 i	
författaren	 Sigfrid	 Siewertz.	 De	 hade	 en	 intensiv	
relation	trots	att	Sigfrid	var	gift	och	hade	barn	men	
av	olika	anledningar	 inte	tänkte	bryta	upp	från	sin	
familj.	 Efter	 en	 långresa	 som	 Sigfrid	 gjorde	 med	
vänner	 tog	 relationen	med	Elin	 slut	 efter	 bara	 ett	
och	ett	halvt	år.	

Elin	 skrev	 till	 John	 1922:	 ”Nog	 är	 det	 sant	 att	
min	kärlek	till	dig	var	mig	ett	förfärligt	lidande,	dels	
för	 att	 barn	 inte	 kom,	 dels	 för	 att	 du	 inte	 alls	
älskade	 mig	 utan	 andra.”	 I	 sina	 brev	 till	 vänner	
berättade	 hon	 att	 John	 tackat	 nej	 till	 att	 ta	 emot	
fosterbarn	vid	flera	tillfällen	–	ett	av	dem	fick	 inte	
Elin	veta	om	förrän	efteråt.	

En	viktig	person	 i	 Elins	 liv	 var	 Linnea.	Hon	var	
jämnårig	 med	 Elin,	 socialt	 begåvad	 och	 gladlynt.	
Hon	hjälpte	Elin	att	återfå	 livslusten	när	Elin	djupt	
deprimerad	 sörjde	 sin	 förste	 fästmans	 svek	
samtidigt	 som	 att	 hon	 varit	 med	 när	 halvsystern	
Ruth	drunknade.				

Linnea	 blev	 den	 fasta	 punkten	 i	 Elins	 hem.	
Utan	hjälpen	 från	Linnea	hade	Elin	 inte	kunnat	bli	
den	fostermor	hon	kom	att	bli.	Hennes	bror	Harald	
var	 gift	 med	 kollegan	 Ellen	 och	 hade	 med	 henne	
dottern	 Ria,	 bosatta	 i	 Paris.	 Men	 i	 Italien	 ”hade	
hans	 relationer	 till	 en	 annan	 svensk	 kvinna	
resulterat	 i	 ett	 barn	 som	 ingen	 av	 föräldrarna	
ansåg	sig	kunna	 ta	hand	om”	skriver	Ulla	 Isaksson	

och	Erik	Hjalmar	Linder.	Elin	kände	sitt	ansvar	som	
faster	och	tog	efter	en	resa	hem	pojken	Giovanni,	
kallad	 Vanni,	 då	 ett	 och	 ett	 halvt	 år	 gammal.	 Elin	
bodde	då	 i	 Stockholm	 tillsammans	med	 John	men	
flyttade	snart	med	Vanni,	då	hon	skildes	från	John,	
till	vänner	i	Fogelstad.	Vanni	fick	en	barnflicka	som	
tog	 hand	 om	 honom.	 Elin	 fortsatte	 arbeta	 och	
gjorde	längre	resor	i	princip	varje	år	framöver.	Elin,	
Linnea	 och	 Vanni	 bosatte	 sig	 sedan	 på	 Elins	 gård	
Lilla	 Björka	 i	 Berg.	 Linnea	 tog	 hand	 om	 Vanni	
medan	 Elin	 arbetade	 och	 när	 hon	 var	 på	 sina	
otaliga	resor.	Vanni	kom	också	att	bo	en	del	hos	sin	
faster	Ester	och	hennes	familj.		

Vannis	pappa	Harald	dog	när	Vanni	var	fem	år.	
Pojkens	 många	 flyttningar	 mellan	 olika	 hem	 och	
olika	 vårdnadshavare	 de	 här	 åren	 känns	 för	 oss	
inte	så	trygga.		Elin	fortsatte	med	många	och	långa	
uppdragsresor	 trots	 att	 hon	 var	 fostermamma	 till	
denne	 lille	 pojke	 –	 en	 prioritering	 som	är	 svår	 att	
förstå.	 I	synnerhet	med	tanke	på	hennes	egna	ord	
och	upplevelser	av	att	hon	efter	moderns	död	”inte	
hade	 något	 skydd	 mot	 de	 kalla	 frostnätterna”.	
Vanni	 hade	 under	 skolåren	 fått	 närmare	 kontakt	
med	 sin	biologiska	mamma	och	bodde	hos	henne	
en	 del	 somrar	 på	 Öja.	 När	 han	 var	 tio	 år	 hade	
mamman	gift	sig	och	ville	att	Vanni	skulle	flytta	till	
henne.	 Elin	 avstyrde	 detta	 till	 en	 början.	 Men	
Vanni	 hade	 blivit	 ”svår	 att	 ta	 hand	 om”	 efter	
somrarna	med	 sin	mamma.	 ”Hans	 vrede	och	 sorg	
var	stor.”	 	Elin	gick	till	nervläkare	med	honom	och	
bad	 sedan	 mamman	 ta	 över	 Vannis	 fostran.	 Elin	
skrev	 till	 en	vän	att	hon	grät	mycket	över	att	hon	
inte	 klarade	 av	 detta.	Men	 lösningen	blev	 inte	 en	
flyttning	till	mamma	utan	till	en	internatskola.	Lilla	
Björka	 fortsatte	 emellertid	 att	 vara	 Vannis	 hem	
även	efter	att	han	flyttat	till	Stockholm,	gift	sig	och	
fått	sina	tre	barn.	Efter	Elins	död	ärvde	Vanni	Lilla	
Björka	men	sålde	gården	redan	samma	år.	

För	 mig	 som	 läsare	 av	 två	 stora	 innehållsrika	
biografier	 blev	 detta	 med	 Vanni	 en	 stor	 fråga:	
Varför	 får	 man	 inte	 veta	 Vannis	 mammas	 namn?	
Alla	 andras	 yrken	 eller	 sociala	 ställning	 får	 man	
också	veta	–	men	inte	Vannis	mors!	Varför	vistades	
hon	 i	 Italien?	 Hade	 hon	 en	 annan	 familj	 från	
början?	 Man	 får	 inte	 heller	 veta	 varför	 Harald	
och/eller	 denna	 kvinna	 inte	 ansåg	 sig	 kunna	 ta	
hand	 om	 Vanni.	 Vilket	 egendomligt	 hemlighets-
makeri!		Av	en	händelse	råkade	jag	i	personegistret	
i	Isaksson/Linders	bok	se	namnet	”Nilsson,	Gunhild	
(Gulli),	Giovanni	Wägners	mor”.	Då	vet	jag	hennes	
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namn	 i	 alla	 fall.	 Det	 låter	 ju	 som	 om	 hon	 var	 en	
vanlig	 svensk	 kvinna.	 Och	 mer	 får	 jag	 väl	 aldrig	
veta.	

Till	 sist	 kan	 sägas:	 Läs	 gärna	 de	 här	 tunga	
innehållsrika	böckerna	om	Elin	Wägners	liv!		

En	annan	tid.	Ett	annat	liv.	Ändå	igenkännande	
och	på	något	sätt	så	framsynt.	

Gunnel	Oldbring	
	
Solveig	 Hammarbäck:	 Hembygdens	 trogna	
vårdarinna	-	om	Elins	politiska	samhällstjänst	
	
Solveig	 Hammarbäck	 föreläste	 om	 Elins	 stora	
engagemang	 för	 människorna	 i	 Bergs	 kommun.	
Mycket	hade	hon	hittat	i	dammiga	arkiv	–	nog	så	
viktiga	historieuppgifter	än	 idag.	Av	eget	 intresse	
har	jag	fortsatt	att	läsa	om	detta	i	Elin	Wägner	av	
Boel	Hackman	samt	Elin	Wägner	
-	en	biografi	av	Ulla	Isaksson	och	
Erik	Hjalmar	Linder.	

	
Elin	 föddes	 i	 Lund.	 Hon	 flyttade	
med	 fadern	 och	 sin	 bror	 Harald	
till	 Nyköping	 något	 år	 efter	 att	
modern	dött,	därefter	vidare	med	
far,	 styvmor	 och	 syskon	 till	
Helsingborg.	 	 Prästgården	 i	 Tolg	 i	
Småland	var	 sommarhem	 för	Elin	
och	 hennes	 syskon	 så	 länge	
morföräldrarna	 levde.	 Därefter	
var	 det	 till	morbror	 och	moster	 i	
prästgården	 i	 Berg	 som	 Elin	 och	
syskonen	 kunde	 återvända	 för	
kortare	eller	längre	besök.			

När	 Elins	 far	 och	 styvmor	 dött	 köpte	 Elin	 en	
tomt	 i	Bergs	kommun.	Hon	återvände	 till	det	 som	
hon	 såg	 som	 sin	 hemtrakt.	 Där	 lät	 hon	 bygga	
gården	 Lilla	 Björka.	 Den	 användes	 först	 som	
sommarstuga	men	 kom	 senare	 att	 användas	 året	
runt.	 I	sin	bok	Tusen	år	 i	Småland	skriver	Elin:	”En	
förutsättning	 för	 en	 levande	 landsbygd	 även	 i	
framtiden	 	 är	 att	 kvinnorna	 ska	 vilja	 stanna	 kvar.	
Därför	måste	inte	bara	landsbygden	och	jordbruket	
utan	också	hemmen	på	ett	nytt	sätt	bli	basen	och	
utgångspunkten	 för	 hela	 samhället.	 /---/	 Från	
hemmen	måste	 sedan	 kvinnorna	 kunna	 vidga	 sitt	
inflytande	 i	 samhället.	 De	måste	 ha	möjlighet	 att	
yrkesarbeta	 och	 att	 engagera	 sig	 socialt	 och	
intellektuellt”.	

Elins	 stora	 samhällsintresse	 visade	 sig	 tidigt	 i	
hennes	 skrivande	 men	 förde	 henne	 också	 ut	 i	
Europa	 på	 långa	 resor.	 Redan	 1924	 skrev	 hon	 i	
tidningen	 Tidevarvet	 artikeln	 Lampan	 och	
världshushållningen.	I	stället	för	att	kasta	en	trasig	
lampa	 och	 köpa	 en	 ny,	 skulle	 man	 ta	 tillvara	 de	
delar	av	 lampan	som	var	hela	och	använda	dessa,	
menade	 hon.	 Hon	 skrev	 här	 om	 återvinning	 men	
arbetade	mest	med	de	stora	frågorna	om	kvinnors	
rösträtt	och	andra	jämställdhetsfrågor,	om	krig	och	
fred,	miljön	och	klimatsituationen.		

1938-1942	 kom	 Elin	 att	 sitta	 i	 kommunal-
fullmäktige	 i	Berg.	Där	 fanns	från	början	fyra	olika	
partier:	 Bondeförbundet,	 För	 en	 sund	 samhälls-
utveckling,	 Arbetare	 och	 småbrukare,	 samt	Opoli-
tiska	 listan.	 Den	 senare	 var	 Elins	 partitillhörighet.	
Det	 som	kom	att	 känneteckna	Bergs	 kommun	 var	

konservatism	 och	 sparsamhet.	
Där	fanns	två	biblio-tek,	ett	ägdes	
av	 lantbrukarna.	 Nykterhets-
förbundet	 och	 Blindföreningen	
fick	 bidrag.	 Idrottsrörelsen	 fick	
inga	 bidrag	 förutom	 stängsel	 till	
idrottsplatsen	 som	 låg	 bredvid	
kyrkan.	 Men	 det	 påpekades	 att	
man	 inte	 fick	 störa	 under	 guds-
tjänsttiden.	 Hälsovård	 och	 skola	
var	 då	 som	nu	 en	 stor	 fråga.	Om	
man	 saknade	 medel	 i	 kommun-
kassans	 budget	 kunde	 man	 gång	
på	 gång	 ta	 pengar	 från	
Nöjesbudgeten	 eller	 från	
Hundskattekassan.	 Exempel	 på	

detta	 förfarande	 gällde	 läkarunder-sökning	 av	 alla	
skolbarn	 varje	 år,	 där	 frågan	 ansågs	 så	 viktig	 att	
man	 tog	 pengar	 från	 Hundskattekassan	 för	 att	
snabbt	kunna	lösa	den.	Även	medel	till	skolskjutsar	
kunde	tas	ur	samma	kassa.		

Elin	ställde	inte	upp	i	fullmäktigevalet	efter	de	
fyra	 första	 åren.	 Hennes	 vän	 Flory	 Gate	 övertog	
den	 platsen.	 Men	 Flory	 och	 Elin	 bildade	 Bergs	
Hembygdsförening	 år	 1943.	 Nu	 blev	 deras	
huvudsakliga	engagemang	 landskapsvård.	 	De	ville	
uppmärksamma	 den	 gamla	 bygdekulturen,	 lyss-
nade	 till	 läkemedelsrecept,	 trolldomshistorier,	
beskrivning	 av	 seder	 och	 bruk.	 Det	 viktigaste	 var	
att	 ta	vara	på	och	 lyfta	 fram	kvinnogemenskapen,	
glädjen,	 traditionellt	 kunnande,	 inbjuda	 till	 ysta-
gillen	samt	anordna	kurser	i	att	spinna.	Det	började	
med	 ett	 omtalat	 kafferep	 hos	 Flory	 där	 elva	
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grannkvinnor	 av	 tolv	 inbjudna	 deltog.	 Flory	
startade	även	ett	väveri	som	gav	arbete	åt	många	
kvinnor	under	flera	år.	”Vi	talte	om	linberedningen	
och	 de	 äldre	 var	 roade	 av	 tanken	 att	 lära	 upp	 de	
yngre”,	skrev	Elin	till	en	vän.		Hon	ville	själv	lära	sig	
spinna:	”Det	går	hackigt	bitavis,	men	en	stund	kan	
det	gå	 fint,	och	då	njuter	 jag	oerhört.	Man	blir	 så	
varm	i	hela	kroppen	av	trampandet	och	av	att	följa	
med	trådens	lopp.	Surrandet	vaggar	in	en	i	ro.	När	
tråden	löper	genom	ens	händer	oavbrutet	kommer	
man	 lätt	 att	 tänka	 på	 livets	 gång.	 Jag	 har	 också	
funderat	på	om	det	är	så	att	spinnandet	ger	tankar	
och	befordrar	berättelsekonsten.”	

Elin	 och	 vännen	 Flory	 hade	 1936	 på	 en	
konferens	 i	 Bratislava	 träffat	 bondkvinnan	 Mina	
Hofstetter.	 Denna	 kvinna	 berättade	 om	 ett	
ekologiskt	 jordbruksprogram,	 som	 byggde	 vidare	
på	 kunskaper	 som	 gått	 i	 arv	 på	 kvinnolinjen	 i	
hennes	 familj	 i	 generationer.	 ”Hennes	 berättelse	
handlade	 också	 om	 den	 egna	 frigörelsen	 från	 en	
patriarkal	 ordning,	 med	 allt	 vad	 det	 innebar	 för	
jordbruket	och	sättet	att	 leva.	Genom	att	 söka	sig	
tillbaka	 till	 sitt	 kvinnliga	 arv	 och	 det	 ekologiska	
odlandet	 återvann	 hon	 hälsa	 och	 välbefinnande	
både	 för	 sig	 själv	 och	 för	 sin	 jord”,	 skriver	 Boel	
Hackman	 i	 sin	 bok.	 Hon	 tillägger	 några	 rader	
senare	att	för	Flory	blev	det	ekologiska	odlandet	en	
livsuppgift.	

1940	 skrev	 Elin	 och	 vännen	 Elisabeth	 Tamm	
boken	 Fred	 med	 jorden.	 Denna	 bok	 fick	 ingen	
genomslagskraft.	 ”Industrisamhället	 befann	 sig	 i	
ett	läge	då	det	var	lönlöst	att	försöka	nå	fram	med	
budskapet	om	varsamhet	med	 jorden	och	vård	av	
miljön”,	konstaterade	Elin	senare.		

Tänk	om	vi	hade	lyssnat	redan	då!	
Gunnel	Oldbring	

	

	

	

	

	

	

	

Ulrika	Knutson:	Elin,	Ellen	och	Barnets	århundrade		

Utgångspunkten	 för	 mina	 funderingar	 är	 Ulrika	
Knutsons	 intressanta	 föredrag	 om	 Ellen	 Keys	
inflytande	på	Elin	Wägner.	
	

	
					

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
1908	 får	 Wägner	 som	 ung	 journalist	 ”en	 timme	
med	Ellen	Key”.	Ett	resultat	av	intervjun	är	att	Key	
övertygar	Wägner	om	att	hon	skall	engagera	sig	för	
rösträttsrörelsen.	 Ganska	 överraskande	 kan	 man	
tycka,	 eftersom	 Key	 ju	 så	 starkt	 betonar	 det	 hon	
uppfattar	 som	 kvinnans	 speciella	 kärleksförmåga	
som	 ger	 henne	 ett	 särskilt	 ansvar	 för	 barnen	 och	
hemmet.	 Men	 Key	 visar	 sig	 vara	 en	 bestämd	
anhängare	 av	 kvinnors	 rösträtt.	 Samhället	 är	
”enhänt”	 när	 endast	 ”halva	 antalet	 medborgare	
har	 något	 inflytande”,	 deklarerar	 hon.	 	 Däremot	
anser	hon	att	endast	vissa	grupper	av	kvinnor	skall	
vara	 yrkesarbetande,	 exempelvis	 lärare	 (som	 hon	
själv	var)	och	även	Wägner	har	ju	en	viktig	uppgift	
som	 yrkeskvinna.	 Andra	 kvinnor	 skall	 enligt	 Key	
utveckla	 sina	 speciella	 kvinnliga	 förmågor	 i	
hemmet	och	för	barnen.	

					Wägner	 skriver	 om	 Key	 att	 denna	 inte	
förstår	 att	 kvinnorna	 vill	 delta	 i	 samhället	 på	
samma	 villkor	 som	 männen,	 att	 de	 vill	 ha	 yrken,	
tjäna	 pengar	 och	 få	 inflytande.	 Det	 keyska	
kärleksidealet	 riskerar	 att	 bli	 idealistiskt	 och	 lite	
världsfrämmande	 i	 ett	 samhälle	 präglat	 av	 ojäm-
likhet	mellan	könen,	menar	Wägner.	

			En	annan	mycket	mera	positiv	bild	av	Key	ger	
Wägner	 vid	 Keys	 bortgång	 1920	 och	 det	 är	 ju	
knappast	 förvånande	 –	 antingen	 är	 man	 positiv	
eller	också	 tiger	man	vid	 sådana	 tillfällen.	Wägner	
betonar	 särskilt	 att	 Keys	 intensiva	 kunskaps-
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sökande	 har	 varit	 starkt	 inspirerande	 för	 hennes	
läsare:	 ”Överallt	 satte	 hon	 själar	 i	 rörelse,	 väckte	
tankar	och	hänförelse,	 strid	och	 raseri.”	 Ingen	har	
heller	lika	starkt	som	Key,	talat	om	”moderskallets	
helighet	 och	 barnets	 helighet”	 skriver	 Wägner	 i	
Tidevarvet.	 Och	 i	 samband	 med	 att	 Mia	 Leche-
Löfgrens	 biografi	 om	 Key	 utkommer	 1930,	 skriver	
Wägner	följande	om	sin	egen	relation	till	Key:	”Jag	
har	 hållit	 av	 henne	 lite	 motsträvigt,	 beundrat	
henne	 ännu	mera	motsträvigt,	 ty	 hennes	 idévärld	
var	inte	min,	låt	vara	att	jag	sen	varit	påverkad	mer	
än	jag	velat	medge”.	

				Under	 1920-talet	 efter	 första	 världskrigets	
slut	 gör	Wägner	 en	 resa	 i	 Tyskland	 och	 Österrike	
och	 rapporterar	 hem	 om	 nöden	 efter	 kriget.	
Särskilt	 uppmärksammar	 hon	 kvinnors	 och	 barns	
lidande.	 Upplevelserna	 gör	 ett	 starkt	 intryck	 på	
henne	 och	 detta	 bidrar	 till	 att	 hennes	 syn	 på	
kvinnan	 och	 kvinnligheten	 förändras.	 Moderlig-
heten	 blir	 nu	 kvinnans	 viktigaste	 egenskap,	 men	
inte	 i	en	snäv	mening	utan	som	”Dotter	av	moder	
jord”,	 för	 att	 låna	 titeln	 på	 andra	 delen	 av	 Ulla	
Isakssons	och	Erik	Hjalmar	Linders	biografi	om	Elin	
Wägner.		

			Wägner	 tar	 under	 nästa	 decennium	 också	
starkt	 intryck	 av	 rättshistorikern	 Bachhofens	 teori	
om	 samhällets	 förändring	 från	 ett	 ursprungligt	
matriarkat	 till	 ett	 patriarkat.	 Samtidigt	 påverkas	
hon	 av	 en	 djärv	 österrikisk	 kvinnogrupp	 som	
förenar	 feminism	 och	 pacifism	 med	 ett	 för	 tiden	
radikalt	miljötänkande.	Det	är	i	detta	sammanhang	
Elin	Wägner	 kan	 se	Ellen	Key	 i	 ett	delvis	nytt	 ljus,	
som	en	av	de	stora	anmödrarna.		

	Ingrid	Holmquist	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

Lise	Bergh:		Rädda	Barnen	i	samtid	och	framtid.	
	

Årets	Väckarklocka	delades	ut	till	Rädda	Barnen.	
Dess	ordförande	Lise	Bergh	mottog	priset	och	
föreläste.		

	
Ann-Margreth	Willebrand	och	Lise	Bergh	

	
För	 Rädda	 Barnen	 är	 ALLA	 barns	 rättigheter	
viktigast.	Elin	Wägner	var	en	av	RBs	 fem	grundare	
och	 hennes	 tankar	 och	 arbete	 är	 viktiga.	 Elins	
hjärtefrågor	 var	 Jämställdhet	 (kvinnors	 rätt),	 Fred	
och	Miljö.	 Dessa	 tre	 frågor	 har	 stor	 betydelse	 för	
barnen,	deras	uppväxt	och	framtid.	

Rädda	 Barnen	 har	 valt	 att	 ge	 Väckarklockan	
vidare	 till	 de	 svenska	 partiledarna.	 	 De	 behöver	
vakna	 och	 ändra	 sin	 inställning	 och	 politik,	 så	 att	
barnens	 väl	 och	 ve	 tas	 med	 i	 alla	 tänkbara	
samband	och	beslut.	

Lise	 Bergh	 konstaterar	 att	 i	 samhällsdebatten	
används	alltmer	auktoritära	ord,	vilket	är	ett	farligt	
tecken.	Det	gäller	för	oss	alla	att	 lyssna	på	barnen	
och	 låta	 deras	 synpunkter	 bli	 synliggjorda	 i	
utredningar	 m.m.	 Inte	 minst	 i	 integrationsfrågor.	
Klyftorna	mellan	 dem	 som	har	mer	 och	 dem	 som	
har	 mindre,	 fördjupas.	 Synen	 på	 fattigdom	 har	
ändrats	från	att	ha	varit	ett	strukturellt	problem	till	
att	bli	individens	problem.	

Internationell	 verksamhet:	 RB	 vill	 ge	 barnen	
hopp	 och	 trygghet	 i	 de	 mest	 utsatta	 områdena	 i	
världen	såsom	rohingyerna		i	Bangladesh	efter	folk-
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gruppens	förvisningen	från	Myanmar	samt	i	Jemen	
och	 Syrien	 där	 krig	 härjar.	 Detta	 sker	 genom	 att	
erbjuda	 sjukvård,	 utbildning	 och	 fredade	 platser,	
där	barnen	får	vara	barn	och	leka.	Trots	allt	elände	
visade	 Lise	 Bergh,	 att	 barnen	 kan	 se	 ljust	 på	
framtiden,	men	det	krävs	möjlighet	till	utbildning.	

	
Nationell	 verksamhet:	 RB	 har	 stärkt	 denna	

verksamhet,	med	 fokus	 på	 våld	mot	 barn,	 psykisk	
ohälsa	 och	 myndigheternas	 ansvar	 för	 ex	
skolhälsovården.	 RB:s	 nya	 roll	 innebär	 fler	 direkta	
hjälpinsatser.	 Där	 vill	 många	 hjälpa	 till.	 Dessvärre	

vill	 få	av	dem	bli	medlemmar.	Det	kan	bli	både	en	
tillgång	och	ett	kortsiktigt	problem.	

Lise	 Bergh	 gav	 oss	 mer	 insikt	 om	 vad	 Rädda	
Barnen	är	och	gör.	Hon	påtalade	hur	viktigt	det	är	
med	 kampen	mot	 krig	 som	 alltid	 drabbar	 barnen	
värst.	 Hon	 gav	 oss	 en	 realistisk	 bild	 av	 världens	
oroshärdar,	 men	 trots	 detta	 ingav	 hon	 oss	 också	
hopp.	En	duktig	och	engagerad	kvinna!	

En	14-åring	i	ett	flyktingläger	säjer:	”Mitt	liv	är	
ett	 med	 kriget.”	Hon	 ger	 råd	 till	 andra	 barn:	 ”Gå	
inte	för	långt	från	era	familjer.	Lek	inte	med	något	
farligt”.	

Karin	Sahlström
	

	
	
Tack!	
Efter	att	till	sist	ha	ätit	en	god	lunch	skiljs	vi	åt	med	många	nya	intryck,	tankar	och	idéer.	Hoppas	att	vi	ses	

nästa	år	igen,	styrelsen	arbetar	redan	nu	med	programmet,	och	tag	gärna		med	någon	som	inte	varit	här	förut…		
Elin	Wägner-dagarna	på	S:t	Sigfrids	folkhögskola	har	genomförts	sedan	sällskapet	bildades	1990	tack	vare	

gott	samarbete	med	S:t	Sigfrids	folkhögskola,	vars	personal	lägger	ner	mycket	arbete	och	engagemang	för	att	vi	
ska	kunna	upprätthålla	seminariernas	höga	nivå.	Ett	stort	tack	till	folkhögskolans	ledning	och	personal	för	att	vi	
får	komma	hit	och	uppleva	folkhögskolemiljön	samtidigt	som	vi	inhämtar	nya	kunskaper.	

Vi	tackar	också	alla	våra	föreläsare	som	generöst	ger	av	sin	kunskap	och	tid,	flera	helt	ideellt	eller	till	ett	
blygsamt	arvode.	

Tack	också	till	alla	som	bidragit	till	denna	rapport!	Engagerade,	välskrivna	inlägg	som	livar	upp	minnet	på	
oss	som	var	med	och	ger	kunskaper	till	er	andra.	Ni	ska	veta	att	det	är	fullkomligt	unikt	med	dessa	
seminarierapporter,	skrivna	av	deltagarna.	Det	är	en	skatt	ni	får	i	er	hand!	Alla	finns	på	hemsidan	

Årets	rapport	skickas	till	föreläsare	och	deltagare	i	Elin	Wägner-dagarna	och	finns	på	hemsidan	för	alla	
intresserade.	

Årets	småskrift,	Elin	Wägner	och	barnen,	Innehåller	fem	av	seminariets	föreläsningar	och	skickas	till	
medlemmarna	före	jul.	Hör	av	dig	till	styrelsen	om	du	vill	köpa	flera	exemplar.	Kanske	en	julklapp?	

	
Ann-Margreth	Willebrand,	ordförande	Elin	Wägner-sällskapet	

Red:	Marianne	Enge	Swartz	
Foto:	Björn	Theorin	

	


