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Ann-Margreth	har	ordet…	
Efter	 en	 sommar	 med	 rekordvärme	 i	 juli	 inleds	

hösten	med	ett	spännande	riksdagsval.	Därefter	deltar	
vi	 åter	 på	Göteborgs	 bokmässa	 i	 slutet	 av	 september	
samt	på	Kronobergs	bokmässa	på	Växjö	stadsbibliotek	
lördagen	den	19	november.	

Elin	 Wägner-dagen	 och	 vårt	 årsmöte	 firades	 på	
Bergs	 bygdegård	 den	 14	 maj.	 Marianne	 Enge	 Swartz	
inledde	med	en	av	henne	skriven	monolog	”Ensam	dam	
bland	 17	 herrar”.	 Därefter	 kaffe	 och	 ostkaka	 som	
traditionen	bjuder.		

Vid	årsmötet	avgick	och	avtackades	Monica	Grügiel	
samt	 Eva	 Christiansson.	 Eva	 har	 i	 många	 år	 varit	 vår	
utmärkta	 kassör.	 Eftersom	 vi	 inte	 lyckats	 rekrytera	 en	
ny	 har	 en	 firma	 anlitats	 för	 att	 sköta	 bokföring,	
medlemsregister	 mm.	 Kontakta	 därför	 mig	 med	 alla	
frågor	 om	 Elin	Wägner	 och	 sällskapet	 så	 hänvisar	 jag	
vidare.	Kontaktuppgifter	i	red.rutan.	

Två	 nya	 ledamöter	 kunde	 vi	 hälsa	 välkomna	 till	
styrelsen	 Petra	 Vieweg,	 som	 arbetar	 på	 S:t	 Sigfrids	
folkhögskola	 bl.a.	 som	 bibliotekarie	 och	 Berit	 Linden,	
nybliven	 pensionär	 med	 en	 gedigen	 bakgrund	 inom	
både	litteratur	och	konst.	

Årets	Elin	Wägner-vecka	gick	även	den	av	stapeln	 i	
maj	och	var	fylld	av	föredrag,	musik,	utställningar,	film	
och	 teater.	 Invigningen	 förrättades	 av	 vår	 landshöv-
ding,	 Maria	 Arnholm,	 som	 bjöd	 in	 till	 mingel	 på	
residenset.		

På	 Elins	 födelsedag	 den	 16	 maj	 invigdes	 på	
Fogelstad	 –	 med	 bidrag	 från	 Katrineholms	 kommun,	
EW-sällskapet	 och	 Svenska	 Akademien	 –	 en	 kopia	 av	
Siri	Derkert/Rune	Rydelius	EW-staty	i	Stockholm.		

Hör	 gärna	 av	 dig	 med	 tips	 om	 nästa	 Årets	
Väckarklocka	 eller	 aktiviteter	 som	 kan	 lyfta	 fram	 Elins	
liv	och	verksamhet.	

Ann-Margreth	Willebrand,	ordförande	
	
Tidig	betalning	av	årsavgift	lönar	sig!	
Vi	 har	 även	 i	 år	 tre	 vinnare	 bland	 dem	 som	 betalat	
årsavgiften	150	kr	före	1	juli.		
Vi	skickar	vinsterna	till	Elsa	Persson,	Hässleholm,	Anita	
Helgesdotter,	Norberg	samt	Arne	S	Bengtsson,	Åby.	

	

Väckarklockan	Göran	Greider	

	

Göran	Greider	har	som	författare	och	debattör	påmint	
om	 vikten	 av	 att	människor	 visar	 naturen	 respekt	 och	
omsorg.	 Samtidigt	 har	 han	 varnat	 för	 konsekvenserna	
av	 rovdrift	 på	 naturtillgångar	 och	 dess	 påverkan	 på	
miljön	 och	 klimatet.	 Det	 är	 en	 civilisationskritik	 helt	 i	
Elin	 Wägners	 anda.	 Med	 henne	 delar	 han	 även	
värnandet	 om	 demokratin	 liksom	 om	 dialog	 och	
tolerans	människor	emellan.	

Utdelning	av	Årets	Väckarklocka	
Lördagen	 den	 15	 oktober	 kl	 13.00	 kommer	 Göran	
Greider	 till	 Växjö	 bibliotek	 för	 att	 emotta	 Väckar-
klockepriset	 och	 hålla	 sin	 föreläsning.	 Håll	 utkik	 på	
hemsidan	när	dagen	närmar	sig	för	program.	

Elin	och	FNs	globala	mål	
I	maj	2022	höll	EW-sällskapets	Dagmar	Brunow	en	kort	
presentation	 om	 Elin	 Wägner	 till	 Linnéuniversitets	
gäster	från	Rochester	Institute	of	Technology	i	Kosovo.	
Det	 var	 	 i	 en	 workshop	 om	 jämställdhetsarbete	 inom	
matematiska,	naturvetenskapliga	och	tekniska	ämnen.		
						Dagmar	 knöt	 ihop	 Elin	 Wägners	 tankar	 om	 fred,	
jämställdhet	 och	 ekologi	 med	 FNs	 globala	 mål	 kring	
hållbarhet	 och	 social	 rättvisa.	 Deltagarna	 blev	 väldigt	
intresserade	och	många	häpnade	över	hur	aktuella	Elin	
Wägners	tankar	var.	
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Sommaren	på	Lilla	Björka	

Sommarens	 utställning	 ”Konst	 i	 Elins	 hage”	 för	 mig	
tillbaka	 i	minnet	 till	 den	 allra	 första	 utställningen	 på	
Lilla	 Björka	 1998	 då	 vi,	 tack	 vare	 Per-Olof	 Swartz	
engagemang	 och	 kontakter	 bland	 konstnärer	 i	
Stockholm,	 kunde	 bjuda	 på	 en	 konstutställning	
utomhus.	 Det	 var	 också	 då	 som	 Lilla	 Björka	 i	
deposition	 erhöll	 Siri	 Derkerts	 järnrelief	 Wäckar-
klockan,	som	hon	gjorde	till	minne	av	Elin	Wägner.	
I	 år	 visade	11	Smålands-konstnärer	upp	 sina	verk,	 alla	
på	 ett	 eller	 annat	 sätt	 inspirerade	 av	 Elin	 Wägners	
tankar	 och	 verk.	 Utställningen	 invigdes	 som	 vanligt	 i	
samband	med	Bergveckan.	Invigningstalare	var	Nicolas	
Hansson.	Efter	vernissagen	fest	i	kyrkstallet.		

Konstnärerna,	 som	 själva	 fick	 välja	 sin	 plats	 i	
”hagen”,	 var:	 Mia	 Ångman,	 AnnKristin	 Andersson,	
Heider	 Ali,	 Remus	 Wilson,	 Hans	 Hedlund,	 Kajsa	
Haagen,	Horst	Eckhardt,	Kaj	Engström,	Bodil	Hörlén,	
Ludvig	Ödman,	Siri	Derkert.	Läs	mer	på	hemsidan.	

I	matsalen	en	utställning	med	porträtt	av	kvinnliga	
författare	 från	 1960-70-talen.	 Diskussioner	 uppstod	
bland	 besökarna	 när	 de	 försökte	 pussla	 ihop	 fotona	
med	verkförteckningen!	Fotograf	var	Michael	Brannäs,		
känd	under	sin	tid	som	pressfotograf	inte	bara	för	sina	
bilder	 utan	 för	 att	 han	 läste	 böcker.	 Han	 fick	 därför	 i	
uppdrag	att	fotografera	många	författare.	

	

	
Presentationer	av	konstnärerna	och	foton	av	deras	verk	finns	på	

hemsidan.	
	
I	 Vannis	 rum	 alla	 Elin	 Wägner-sällskapets	 Väckarkloc-
kor.	 Årets	 Väckarklocka	 heter	 Göran	 Greider!	 I	 trapp-
hallen	 Carl	 Bergstens	 ritningar	 till	 Lilla	 Björka.	 I	
skrivarstugan	en	utställning	om	Flory	Gates	liv	och	verk	
”Överklassflickan	som	blev	ekologisk	bonde	i	Småland”.	

Sommarens	 föreläsningar	 samlade	många	 intresse-
rade.	8/6	Kent	Wisti	och	Susanne	Dahl.	6/7	”Tusen	år	i	
Småland”	 med	 Tine	 Winter	 från	 Sagobygden.	 3/8	
Elisabeth	Gerle	”Elin	–	inspiratör	för	nya	generationer”.	
Läs	mer	om	den	senare	på	sid	4.	

	Marianne	Enge	Swartz	

Flickan	i	frack	

 

Under	 Elin	 Wägner-veckan	 2022	 visades	 stumfilmen	
”Flickan	 i	 frack”	 (1926)	 i	 regi	 av	 Karin	 Swanström	på	
Palladium	 i	 Växjö.	 Filmen	 handlar	 om	 studentskan	
Katja,	som	inte	får	en	ny	klänning	av	sin	far	utan	klär	
sig	i	sin	brors	frack	på	en	bal	och	gör	skandal.	
	
Filmen	 har	 två	 kopplingar	 till	 Elin	 Wägner:	 filmens	
manus	 skrevs	 av	 Hjalmar	 Bergman,	 som	 också	 skrev	
manus	 till	 filmversionen	 av	 ”Norrtullsligan”	 (1923).	
Kvinnorna	på	medborgarskolan	på	Fogelstad	 refereras	
till	 i	 filmens	andra	akt	som	den	”vilda	horden	av	 lärda	
kvinnor”.		

Regissören	 Karin	 Swanström	 spelar	 själv	 en	 roll	 i	
filmen,	 den	 skräckinjagande	Änkedomprostinnan.	 Hon	
regisserade	fyra	stumfilmer	men	var	senare	producent	
på	 Bonnierfilm	 samt	 rådgivare	 på	 SF	 och	 blev	 en	 av	
filmsveriges	mäktigaste	kvinnor	under	1930-talet.	Karin	
Swanström	 är	 ett	 undantag	 i	 filmbranschen.	 Än	 idag	
saknas	 lika	 villkor	 i	 filmbranschen	 och	 än	 idag	 får	
kvinnliga	 regissörer	 nöja	 sig	med	mindre	 budgetar	 än	
sina	manliga	kollegor.		

”Flickan	i	frack”	är	en	av	de	populära	cross-dressing	
komedierna	 som	går	 upp	på	biograferna	 i	 Europa	och	
USA.	Cross-dressing	är	ett	vanligt	tema	och	synnerligen	
populärt	 under	 stumfilmstiden,	 både	 i	 Sverige	 och	
internationellt.	 Företeelsen	 gestaltar	 små	 moment	 av	
frihet	 från	 en	 patriarkal	 norm.	 ”Flickan	 i	 frack”	 har	
också	 blivit	 en	 del	 av	 Sveriges	 queera	 filmarv	 och	
figurerar	 i	 den	 nya	 fina	 dokumentären	 ”Fördom	 och	
stolthet	–	en	queer	filmhistoria”	(2022)	på	SVTplay.	

Stumfilmen	 ”Flickan	 i	 frack”	 fick	 lite	 blandat	
mottagande	 och	 nådde	 sin	 storhetstid	 först	 	 under	
2000-talet.	 Den	 har	 restaurerats	 och	 visats	 på	 inter-
nationella	 filmfestivaler.	 På	 Palladium	 visades	 den	 på	
Elin	Wägner-veckan	 i	 en	 digitaliserad	 och	 restaurerad	
version	 med	 pianoackompanjemang	 av	 Charlotte	
Hasselquist	 Nilsson.	 En	 rolig	 parantes	 är	 att	 Curry,	
Katjas	bror,	 spelas	av	Erik	Zetterström,	mera	känd	om	
Kar	de	Mumma.	/Dagmar	Brunow	
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Den	namnlösa	
Det	 är	 något	 nytt	 i	 författarskapet	 då	 Elin	 Wägner	
publicerade	 Åsa-Hanna	 1918,	 den	 första	 i	 raden	 av	
smålandsromaner.	 Den	 samtida	 litteraturkritiken	 var	
inte	sen	att	uppmärksamma	detta.		
	
Det	är	också	tydligt	att	romanen	ledde	till	en	delvis	ny	
syn	 på	 författaren:	 med	 Åsa-Hanna	 hade	 Wägner	
definitivt	 klivit	 in	 i	 litteraturens	 ”finrum”.	 Person-	 och	
miljöskildringen	 hade	 fördjupats	 liksom	 den	 psyko-
logiska	 analysen,	 ansåg	 man.	 I	 sina	 tidigare	 romaner	
om	 moderna	 storstadskvinnor	 hade	 Wägner	 varit	 en	
pionjär	 och	 förnyare	 av	 den	 svenska	 romanen,	 men	
med	Åsa-Hanna	kunde	man	se	en	tydligare	koppling	till	
äldre	 genrer	 som	 bonderoman	 och	 folklivsskildring	
samtidigt	som	Wägner	 förnyat	dessa	genom	att	 införa	
moderna	psykologiska	och	sociala	frågor	och	problem.	

Dessa	 synpunkter	 återkommer	 i	 mottagandet	 av	
Den	 namnlösa	 (1920).	 Man	 uppmärksammade	 att	
romanen	 har	 en	 tydlig	 koppling	 till	Åsa-Hanna	 då	 det	
gäller	miljö	och	personer	–	Hanna	själv	skymtar	 förbi	 i	
en	 diskussion	 om	 äktenskapets	 vara	 eller	 inte.	
Litteraturkritikerna	 beskrev	 Den	 namnlösa	 som	 en	
prästgårdsroman	 och	 fäste	 sig	 särskilt	 vid	 den	 psyko-
logiska	gestaltningen.		

Man	såg	den	även	som	ett	uttryck	 för	 författarens	
speciella	humor,	där	medlidande,	värme	och	humanitet	
kombinerats	 med	 ironi	 och	 skepsis.	 Mottagandet	 av	
Den	 namnlösa	 befäste	 Elin	 Wägners	 förnyelse	 av	
författarskapet	som	börjat	ta	form	med	Åsa-Hanna.	

Romanen	 utspelas	 i	 en	 småländsk	 prästgård,	 dit	
dess	huvudperson	och	berättare	anländer,	efter	ett	par	
år	 utomlands,	 tillsammans	 med	 en	 svårt	 sjuk	 kvinna	
hon	tagit	hand	om.	Ulrika	Knutson	menar	i	Den	besvä-
rliga	 Elin	 Wägner	 att	 Den	 namnlösa	 är	 en	 av	 förfat-
tarens	 finaste	 och	märkligaste	 romaner	 och	 beskriver	
den	 som	 ett	 kammarspel	 för	 sju	 röster.	 Hon	 påpekar	
samtidigt	 att	 den	 hör	 till	 författarens	 viktigaste	 krigs-
romaner	 liksom	att	 den	 är	 en	 kärleksroman	med	 spår	
av	 såväl	 Kierkegaard	 som	 Dostojevskij.	 Jämförelser	
med	den	ryske	författaren	gjordes	då	romanen	kom	ut	
och	 litteraturkritiker	 pekade	 bland	 annat	 på	 att	 en	 av	
romanens	 gestalter,	 tjänaren	 Niklas,	 hade	 drag	 av	 så	
kallad	helig	dåre.		

Som	 Knutson	 och	 andra	 som	 skrivit	 om	 romanen	
understrukit	är	Den	namnlösa	också	en	viktig	idéroman	
där	bland	annat	kärlek	och	äktenskap,	tro	och	vetande	
är	 föremål	 för	 intensiva	 diskussioner.	 Konfrontatio-
nerna	 mellan	 Rakel	 och	 hennes	 bror	 prästen	 speglar	
även	 Wägners	 eget	 förhållande	 till	 kyrkan	 och	 tron,	
som	hon	både	var	beroende	av	och	starkt	kritisk	till.															

																																																																	Peter	Forsgren	

Kvinnoliv	i	svart	på	vitt		
Elin	 Wägner	 blev	 förhållandevis	 tidigt	 biograferad.	
Redan	 1977	 kom	 Ulla	 Isakssons	 och	 Hjalmar	 Linders	
biografi	om	henne.	Men	de	blir	alltfler,	de	yrkesaktiva	
kvinnor	som	var	verksamma	i	slutet	av	1800-talet	och	
i	 början	 av	 1900-talet	 och	 som	 nu	 får	 sina	 liv	 ned-
tecknade.		
En	 förutsättning	 för	 skapandet	 av	 en	 biografi	 är	
naturligtvis	 att	 det	 finns	 människor	 som	 minns	
och/eller	 sparat	 material	 att	 tillgå.	 Men	 många	 av	
dessa	 i	offentligheten	 tidigt	verksamma	kvinnor	 släng-
de	 själva	medvetet	 eller	 lät	 efterlevande	 slänga	 deras	
personliga	dokument.	Varför?		

Betraktade	 de	 sig	 själva	 och	 sin	 gärning	 som	 så	
obetydliga	 att	 ingen	 i	 eftervärlden	 skulle	 visa	 något	
intresse	för	dem?	Eller	var	det	något	som	skulle	döljas?	
Många	av	dessa	kvinnor	levde	mer	eller	mindre	öppet	i	
samkönade	 relationer,	 något	 som	 vid	 tiden	 inte	 var	
accepterat.	Men	många	ensamstående	kvinnor	tvinga-
des	på	grund	av	ekonomin	att	dela	hushåll	med	andra	
kvinnor.	 Vi	 vet	 inte	 vilket	 förhållande	 de	 hade	 till	
varandra	–	och	kanske	har	vi	inte	med	det	att	göra?		

En	som	brände	alla	personliga	brev	och	handlingar	
var	 Karolina	 Widerström	 (1856-1949),	 Sveriges	 första	
kvinnliga	 läkare.	Hon	 levde	 sitt	 liv	 i	 Stockholm	 tillsam-
mans	 med	 läraren	 och	 rektorn	 Maria	 Aspman.	 Hur	
deras	privata	relation	såg	ut	får	vi	aldrig	veta,	men	tunt	
är	också	materialet	om	hennes	övriga	privata	liv.	I	den	
förra	året	utgivna	antologin	En	Qvinna	läkare!	berättar	
sex	akademiker	om	Karolina	Widerström.	Med	brist	på	
personliga	 dokument	 behandlas	 de	 stora	 samhälls-
frågorna	som	sexualpolitik,	prostitution,	mödrars	situa-
tion	 och	 allmän	 rösträtt	 desto	 grundligare.	 Hon	 var	
ingen	 radikal	 feminist	utan	mer	 konservativ	och	 fram-
för	 allt	 pragmatisk.	 Hon	 engagerade	 sig	 tidigt	 för	 en	
reformdräkt,	 som	 skulle	 ersätta	 kvinnors	 naturvidriga	
korsetterade	klädedräkt.	Men	i	kärlekslivet	skulle	själv-
behärskning	och	avhållsamhet	före	äktenskapet	tilläm-
pas.	Doktorn	ogillade	abort,	fri	kärlek	och	preventivme-
del.	 Hon	 trodde	 inte	 på	 klassutjämning	 och	 ogillade	
fackföreningar.	 Hon	 var	 faktiskt	 tveksam	 till	 freds-
rörelsen,	 trots	 att	 den	 yngre	 Elin	 Wägner	 var	 en	 av	
hennes	väninnor.	Hennes	lägenhet	på	Fleminggatan	30	
i	 Stockholm	 finns	 kvar	 och	 är	 idag	 ett	 museum	 i	
Kvinnliga	Akademikers	Förenings	regi.		

En	 som	 i	 allra	 högsta	 grad	 knep	 ihop	munnen	 när	
det	 kom	 till	 privatliv	 och	 relationer	 var	Märta	 Måås-
Fjetterström	 (1873-1941),	 en	 av	 våra	 internationellt	
kändaste	 textilkonstnärer.	 Ovanligt	 nog	 blev	 hon	
erkänd	 redan	 under	 sin	 livstid.	 Bland	 vännerna	 fanns	
flera	 kvinnor	 som	 mer	 eller	 mindre	 öppet	 levde	 i	
samkönade	 relationer.	 Men	 hur	 den	 livslånga	 relatio-
nen	med	 Annie	 Frykholm,	 även	 hon	 textilpionjär,	 och	
den	 senare	 relationen	med	 den	 25	 år	 yngre	 allkonst-
nären	Tyra	Lundgren	såg	ut	–	därom	veta	vi	 intet.	Alla	
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brev,	 foton,	 skisser	 och	 anteckningar	 brändes	 av	
hennes	syskon	efter	hennes	död.		

När	 en	 forskare	 senare	 kontaktar	 hennes	 bror	
Gustaf	 Fjetterström	 ifrågasätter	 han	 varför	 man	 ska	
skriva	en	monografi	om	en	död	människa	-	och	vill	inte	
medverka!	Inte	förrän	en	livslång	bevarad	brevsamling	
till	 hennes	 nära	 väninna	 Clary	 Hahr	 dök	 upp	 kunde	
journalisten	 Annika	 Persson	 med	 hjälp	 av	 dessa	 brev	
men	också	 artiklar,	 böcker,	mötesprotokoll,	 foton	 och	
insamlat	material	 till	en	nu	 försvunnen	avhandling	om	
henne	 pussla	 ihop	 Märta	 Måås-Fjetterströms	 livs-
historia.	 Det	 är	 ingen	 traditionell	 konstnärsbiografi,	 i	
texten	 bryter	 vittnesmål	 in	 från	 syskon,	 kollegor	 och	
vänner.	 Hon	 hade	 flera	 nära	 kontakter	 med	 tidens	
framstående	 kvinnor,	 (Elin	 Wägner	 nämns).	 Systern	
Kerstin	 var	 engagerad	 i	 Fredrika	 Bremer-förbundet.	
Vittnesmålen	fyller	inte	minst	sin	funktion	genom	att	vi	
kommer	människan	Märta	Måås-Fjätterström	närmare.			

En	 som	 inte	 kastade	 bort	 sina	 dokument	 var	 Klara	
Johanson,	 K.J.	 (1875-1948)	 -	 litteraturkritiker,	 essäist,	
översättare,	 introduktör	men	 också	 stridbar	 rösträtts-
entusiast	 (Elin	 Wägner	 finns	 med	 i	 dagboken)	 och	
kvinnosakskvinna	 som	 levde	 öppet	 lesbiskt.	 År	 1912	
påbörjade	 hon	 dagboken,	 som	 hon	 förde	 livet	 ut	 och	
som	 nu	 i	 år	 utges	 i	 sin	 helhet.	 Här	 samsas	 litterära,	
filosofiska	betraktelser	och	dagspolitiska	kommentarer	
med	naturbeskrivningar	och	inblickar	i	de	stockholmska	
kulturkretsarna	–	enligt	förlaget	-	och	det	stämmer	bra.	
För	 den	 som	 väntar	 sig	 att	 få	 läsa	 om	 tidens	 litterära	
och	filosofiska	agenda	väntar	en	läsupplevelse	av	guld.	
Men	 för	 den	 som	 väntar	 sig	 ”inside	 information”	 om	
det	mer	privata	blir	dagboken	en	besvikelse.	Läs	istället	
Carina	Burmans	K.J.	En	biografi	över	Klara	Johanson.		

Det	 är	 tre	 intressanta	 böcker	 om	 tre	 framstående	
kvinnor.	 Som	 framgått	 saknas	 av	 olika	 skäl	 det	 djupt	
personliga	 -	 och	 läsarens	 engagemang	 svalnar.	 Sedan	
slår	 det	 mig	 att	 om	 det	 hade	 varit	 biografier	 om	 tre	
framstående	 män	 så	 hade	 fokus	 inte	 varit	 på	 deras	
privatliv	och	 relationer,	utan	 tyngdpunkten	hade	 legat	
på	 deras	 offentliga	 yrkesliv	 och	 gärningar.	 Så	 varför	
förväntar	 jag	 mig	 ett	 privatare	 och	 intimare	 porträtt	
när	det	 gäller	 kvinnor?	Men	ärligt	 talat,	 biografier	om	
män	 där	 endast	 den	 offentliga	 personen	 visas	 upp	 är	
lika	ointressanta.	För	att	den	porträtterade	ska	framstå	
som	en	levande	människa,	i	all	sin	komplexitet,	ska	hen	
beskrivas	ur	alla	möjliga	och	tillgängliga	perspektiv.	

Berit	Linden	
Eva	 Blomberg	 (red):	 En	 Qvinna	 läkare!	 Doktor	

Karolina	Widerström.	Apell	förlag,	2021	
Annika	 Persson:	 Var	 vid	 gott	 mod.	 En	 bok	 om	

konstnären	 fröken	 Märta	 Måås-Fjetterström.	 Albert	
Bonniers	förlag,	2021	

Klara	 Johanson/utgiven	 genom	 Ingrid	 Svensson:	
Dagbok.	Första	delen	1912-1925.	Kungl.	Samfundet	för	
utgivande	 av	 handskrifter	 rörande	 Skandinaviens	
historia,	2022	

Elisabeth	Gerle	på	Lilla	Björka	
Att	sitta	i	det	gamla	Kyrkstallet,	där	hästar	en	gång	

trängts,	 där	 resterna	 av	 Lilla	 Björkas	 kök	 från	 20-talet	
finns	 kvar,	 där	 Elins	 cykel	 står	 i	 ett	 hörn,	 det	 ger	 en	
alldeles	 	 speciell	 inramning	 till	 kvällen	 föreläsning	 av	
Elisabeth	Gerle,	”Elin-inspiratör	för	nya	generationer”.		
						Elisabeth	 Gerle	 -	 professor	 emerita,	 präst,	 förfat-
tare,	journalist,	jazzsångerska,	fredsaktivist	-		kom	nyli-
gen	ut	med	boken	”Allt	är	omöjligt.	Och	vi	ger	oss	inte.	
Den	stora	fredsresan.”		

Elin	 Wägner	 var	 en	 av	 dem	 som	 åkte	 till	
fredskonferensen	 i	 Haag	 1915	 mitt	 under	 brinnande	
krig.	 Elisabeth	 Gerle	 berättar	 livfullt	 om	 hur	 man	 på	
1980-talet	 väcker	 nytt	 liv	 i	 fredsrörelsen.	 Fredsresan	
ställde	under	 tre	år	 sina	 frågor	 till	 27	 länder	 i	 Europa,	
sammanlagt	 till	 105	 länder	 över	 hela	 jorden,	 och	
avslutade	 med	 Folkens	 Toppmöte	 i	 FN	 i	 New	 York.																																																																																																																																						
Elisabeth	Gerle	drog	paralleller	till	vår	nutid,	vad	kan	vi	
göra	 i	dag.	Stoppas	Putin	bäst	med	vapenmakt?	 	Är	vi	
på	 väg	mot	 ett	 nytt	München	 om	 vi	 inte	 sätter	 stopp	
för	honom?		

Som	 avslutning	 sjöng	 Elisabeth	 Wolf	 Biermanns	
dikt,	 numera	 psalm,	 Uppmuntran:	 ”Nej	 låt	 dig	 ej	
föhårdna	i	denna	hårda	tid.”					/Eva	Persson																																																																																																												

Ensam	dam	söker	engagemang	

	
	
Klädd	i	en	kopia	av	Elin	Wägners	klänning,	som	hon	bar	
när	hon	gjorde	sin	entré	 i	Svenska	Akademien,	har	 jag	
framträtt	 åtta	 gånger	 under	 våren	med	min	monolog	
”Ensam	dam	bland	17	herrar”.	Monologen	bygger	helt	
på	citat	ur	Elin	Wägners	verk	och	brev.		
						Framträdandet	 tar	 ca	 en	 halvtimme,	 därefter	 finns	
tid	för	frågor.	Arvode	kan	diskuteras.	Kontaktuppgifter	
finns	i	red.rutan!	/Marianne	Enge	Swartz	
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