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Slendel e Hebbe

Det finrrs en biogrrti över Heritlel6 Hebtre, från 1974. skriven ov slåktdögs ati
ingen Brita Hebbi:frlendela. En madern lBOQ-tqlgkvinno. Det ör
kulturpers0nen
år
Hebbe
wendelo
oilvidare med Smnet wendels Hebbe.
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samhet ssm 0versöttare och rep0rter?

Dåtidens journslister skrev ofto osignerat, oven sådont som reportoge
och recensi0ner. Ett grundliggande srbete fÖr ett stuCium s!' $enCels
Hebbe som journalist är gjart a*r två medlemmar i Föreningen !{ENDE-

i södertålje, Anne-Saphle Ecl.:erbom och flaja B!ander,
Anrre-Sophie si:h Hfrj6 tror gått illen0rn tre årgår,gor sv Af t'rntrlEdet
(1843, 1845. lE47l. De h6r tsgit kooior pä sllt sädant rnåterisi som
i'rrarr kan tönko sig hnr lVendelJ till upFlrovskvinrro eller så arrnot sött år
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Tre digrs pårrnor iinne nu på Cer'trum ior kvinnliga forskare och kvinnofcrskn!ng i Uppsale. Den som år intreuserad 6v 6tt pålf'ria sn avhendling
om Wendels Hebbe ör völkcmmen ott kctnl-okt-a mig, Birgitta Holm. En ashondling 0m Wen'Jels k6n Ft(riv8s in0m flera olikö ömnen. hist.'lris, litt.eraturvetenskap, 0ressi0rskrri rrg rn.m.
För err fulligare beskriurrirrg av orL'etet och dess trokqrund löntrrar iag
hår ortlet vidore till inger flottsson, ordförönde i WENDELAS VAt{t{EE,
somt ill Anne-Sophie Eckerbom och tlaja 0lander.

Birgitta Holm
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Föreningens Wendelss Vönner bildödes 1 983 i Södertalje Knappt tio år
tidig8re hsde Brit6 Hsbbes hrrk -Wendelö. En mfidern lB00-1-äls-kvirn6"
kommit ut. Wendels Hebbes levnadsöde våckte ett stsrkt intresse hos
mig och en stor beundran för hennes omhitisn och viljestgrko. Så
retgerorJe nag de flests låsare ov Erito Hebbes bol,..

i Sodertålje blev det en stegrad upplevelse ott
finna att t#endelas liv hade en stsrk snkngtning - och vsrför inte stiga
det: öven romsntisk onkngtning- till Södertålje. Hennes s0mm6rhus
Snåckviken, s0m hnn fick i gåva Ev Lfrrs -lahan Hiedn ach dår hon bodde
under nåstsn tlug0fem s0mrör ( I 663- I SE7) låg ånnu kvsr i skgnrundsn
Som lösare sv b0ken

Få industrimark.

Huset uar inte okönt för den kulturhistoriskt initierode. Det uar Oå l:Ont
som Signe Hebbes hus efter Wendelas dotter, operosångerskon och
teoterpedsgogen. Huset i sig, som år lrån tidigt 1800-tal, sm inte rentav sent I 700tol, hasr funnits med i stadens bevarandeprogröm och
betecknades i den senasl-e utgåvtn såsom -omistligt- i vårde Tgvårr
visEde sig den vörderingen inte råcko till i ekonomiska
ätstromningstider. Huset skulle rivos - det blev uppenbart fiir någro år
sedan.

Ett bildspel (för sex disbildpr0jektorer) om Wendelss hus gjordes ov
radioreportern lngem€r Lundkvist och undertecknad 1982. Oet visodes
(och kan alltjåmt ses) i Södertölje Konsthsll. t/id ett sörskilt upprop
till en södan visning förklsrsde de nörvErsnrle, ått minnet- av Wendelo
Hebbes öde och livsgörning vor viktigt att bevara som en god forebitd
för eftervorlden. Det vockr6, gamla tröhuset Snöckviken vor el-t av de
gtterst få trahus som annu fsnns kvar i stadskernon. Hår forrns två
starka skäl, som tillsammans gtterligore förstörkte varann för att man
borde försöko rödds Snöckuiken.

Efter stt en interimstgrelse försl- bildsts stortade föreningen Sendelrs
vönner den

I

seFtember (Wendela Hebbes födelsedEg)

år tSBi

Hår ksn

inte hela hist0rien b6kom röddningsprojektet beråttas, så tångt som det
hunnit hittills. I daq finns huset bevorot i nedmonterot skick och vöntar
på ett återuppförsnäe i en ng
Wendela och Signe Hebbe.
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I föreningens anstrångningar för att rådds huset har en fråga ståndigt
aterkommit. Hur ska huset anvåndas i framtiden och hur sko
drifl.sknstnaderns finfrnsier6s? För ett år sedan lsdes en
sexptrtimoiion iör kommunfuiimökiige. i den grkodes ait en iåmpiio

t8
plåts skuile utses for Ett återupFf0rö wenderffs
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Dårtill år den rracker. r den omgirrningen kommer wendelas hils stt
påm'inna besökåre 0m hur cackörr_ s,råmar-Södertöl1e
vrrtöi rru,iÅ.u år.
sedan och hur cäckert det ör åven nul

uppgift för farenirrgen störtör nu: att finna ne finansierirrg ffrr
öteruppbggga huset. 0et behöver inte enbart hsndra om kontenia
medel. ln-natura-gåvor kan uara var så vördefunE. t wendelas hembugd,
N_orra srndsjö, rinns t.ex. intresserade medremmar i förerninqen
soå-

!l',r",1.
0tt

försöker skaffa fram kompletterande virke från denna tråriki

återuppf örsndet Ev huseu

trari utt

under föreningens våxrande med^- cch niutgångsperiorler i rårJrJrringstrrojektet hsr inte huset errsamt stått i fokuiföifEreingsartetet.
oei var
ju kombinationen av wendero Hebbes öde och rivsgörning och gnåckviksfuqg! som utgjorde drivkrsften i föreningen. 0örf-ör dis[utersde ri en
inrikt!ng lör rlen vidsre utf.rskningen av-wenderEs förfstt'rskop,
Journslistik etc. Brita Hebbes initiEtiv och prestation mEnade tilr eiier--

fötjd

vo.r9 det inte naturrigt rtt böria reta efter wenderos penno i
Aftorrbrodet? Jo, vi fick ett instönrmanrje av professor Karin westman-Eero
ott
det kunde vör' en bra start. Tack vare våra entusiastiska och för
såken
så vol låmpede med-remmar, Anne-sophie Eckerbom och Nffis
0rsnder,
kunde vi komma i gång mett denna tidskråvande uppgift.
Läs vsd de sJ6lvä beröt-tär

i
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-Att Hierta l84l kontraktsanstållde henne (Wendeta Uentei kan från
höns sids hff vsrit en demonsl.rrti[n m0t diskrimineringen sv kvinnsn i
Hebhe i sin bok "Wendela" {Natur och Knltur,
l974i.Boken, som har undertiteln "En modern 1800-tslskvinna-, handlar
urrr wenrJelr HebbE,_( la0ö- lfiggl.sveriges f örsta kvinnlige urkes journalist, verksam på Aftonbladet på tggO-tatet, - öven förfottore och

orbetslivet" skriver tsrita

kompositör. Hon var ensomstående mor med tre små döttrår och helt- på
det klora med stt sjålv l'örsörjs sig och sina bsrn. 'Hon har en nkuvlrg
vitslitet och fört-röst€n på den egna förmågan som gör att hon lgckas

slå sig frsm i livet - något sam iå den tide.n
för en kvinns'. (Brita Hebbei

frÖrOe

iitt ovantigher.erna

Wendelö Hebbe bebodde sommorstöllet 5nöckviken utanför Södertslie
1863-1887. Föreningen Wendelas Vanner i Södertölje, som lgckats
rödds gnack?ikens gamla bostedshus - nu nedmonterat och avsett att
buggss upp igen och utgöra el.t internationellt kvinnshus - hsr mer och
mer intresserat sig för Wendelas liv och gårning. Under rrinter lgB5 bedÖmde Ksrin Westmrn-Berg vid tillfrågon åmnet'Wendela Hebbe som
journslist'som ett intresssnt forskningsömne. Vi vsr två ov föreningens medlemm€r, som könde stor spsnning inför uppgiften att lets fram
ett msteriEl for forskning i vod Wendelr kunde hå skrivit i AE - det
mesta hon skrev fick hon ju inte signeral

Vi hsde Brita Hebbes bok stt utgå från, vi har besökt Hendelas berndomstrakter i Småland och dör tråffrt månniskor, som kånt till hennes

slökl- och vånsk8pskrets, vi hsr sksffst oss mer och mer kunsk8p I,m
Wendela sjölv och hennes livsöde urrder de dunömisks årtiondena i mitten p8 1800-tolet. Vi vsr redo att gå igenom årgångar ov AE från denno
tirJ och to from och kopiero tönkboro texter ov l{endelo. Vi visste vilko
ömnen hon skrev 0m. Teater, konst, musik och litteratur och €ven att
hon hede stort s0cislt intresse, hon ömmsde för de f8ttigs och betrgckts i samhållet Brita Hebbe skriver att 'hennes recensioner {år} enmårk-

ningsvårt drivns med god avvågn'ing mellan referat ach omdomen och
0fl.a p6gon liten sarkasm eller tustighet" snm sFets-

Wendelo var en god översöttore frå-n engelsko, fronsko och tgsko ifost
Tegnåer skrev till henne att hon måste förböttra sin tgska!). Hrn skrev
och/eller sammanstöllde n0tiser under rubriken 'Blandsde ämnen'. Hon
skrev sjölr foljetonger och översstte flera, hennes egn8 kunde hs social
tendens.

ilen det fanns 1u flerE medsrtet,Ere i AE,-s0m skrev 0m ungefår s8mm8
ömnen (t ex. hennes vön Almqvist) och många texter ör osigrrerade, Hår

?o
tilll '/i har rlörf0r valt ut och kopieroi ett
Birgitto Holms försld! i AB-årgångorno 1843,

nråste orrolgs rrch forskning

stort antol telter,

på Ooc.

S45 sch I 847- Liksledes hor ,,'i kopierat srtiklor om sch ar persgner,
söm i umgånge ach brevvåxling stod Wendela n€rs och som oltr hörde
I

till

tidens kulturpersonligheter.

Ftireningen Wendelss Vönners förhoppning iir utt någon forsk€re l0ckös
av detta material att ta frsm Wentlelo Hebbes sörrrt som vår f0rsto
kvinnligo journolist och dårmed octcså tgOtiogors en ovanlig orh fasrinerande kvinnss li'v under det spönnande decennium på teOO-talet, "Oå
'idåerna 'r'sr ngs'.

Södertålje

Juli, I 988

Anne-Sophie Erkerbc'm

Föreningen Wendelas Vänner
i Södertälje
är en ideell förening som biidades i maj 1983
och som arbetar för att bevara och använda författarinnan

i

Wendela Hebbes sormarhus Snäckviken

Södertälje samt sprida kännedom om hennes

och gärning.
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Vid mikrofilmen
Når WEFIDELAS VÄt|NER startade fsnns Sn6ckviken som b8kgrund. FÖr stt
vidga intresset kring villans bevarande och framtids anvönrlning hehÖvrlFFOes ökade kunskapEr'lm Wendelss hel.Udelse to6 6lt-iv kvinna i en
forsi(nifig-/
seriös
för
n6re vårld. Kånske ett åmne

Stadsbibliutekets låsrum i LUNA blev studårplots öv Kungl. Bibliotekets
mikrofilmade åroånqor av Aftonbladet. Dccent Iirgitta Holm tipsode oss
om låmpliga uu.äitt-ftån lE4o-tslet och l'årterminen 1986 tog ti AnneSophie Ecklrbom och undertecknot itu med l6sning, sovring kopiering,
klippning och klistring av sådont innehåll som ver, ellerkan hs vsrit av
Wendelai hsnd, inom hennes inl-resseomräden såmt sngivsnde sv tupisk6

tidsbilder.
Detts srbete gsv ök6t intresse, vsrför vi på andra vågar sÖkte fram
kunskaper om Wendela Hebbe och hennes fÖrfattorskap, levanodsöde,
imponer8nde kontskter med tidens intress8nts personligheter och
dårmed bredda förståelsen fÖr hur låmpligt det ör att k0mmunen ger
tomt till hennes hem fÖr att anvåndss till lnternotionellt Kvinnshus.
Anne-Sophie Eckerbom och jag som ej tidigare könde vårsndr8, rekommenderades till mikrolösning på grund 6v titligEre visöt litteröturintresse. Eenost fann vi nöie i såmarbetet och av sig sjölv govs en pösssnde arbetsf ördelning.

vacker, intelligent, intistivrik Urkeskvinns, med tre små barn tog
trela våd- intresse och utsn att förtröttas tröffades vi vid 4l tillfållen
i l-vålimmrrsp8ss, som vrrderd uFFfölid€s av c:s tUrE timmers kliPpoch klistersrbete från våren 1986 till vtren 1986.
En

I Wendelos Vönners namn har vi lömnot 0ver tre völfgllttå pörmor med
\{endelo-klipp till Docent Birgitta Holm i förhoppning att de kan ligga
som bottenmsterisl vid ar0ete med en avhondling.
Gotl

fortsåttning i roligt srbete önskas

Wendelrs Vånnner, genom

llrja 0lander
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Vid mikrofilmen
Når WENDELAS VÄNNER startede fsnns snåckuiken ssm bakgrund. FÖr stt
vidga intresset kring villans bev6rEnde och framtids anvöndning behÖ'"'oes tt<aoe kunskaFEr irrn wendelss betudelse t616 6[1.1v kvirrna i en r]Fpnöre viirld. Kanske ett öffine för seri0s f0rskning'/

Strdsbibliotekets lösrum i LUNA blev sturlerplots öv KunQl. Bibliotekets
mikrofilmade årqånqor av Aftonblodet. Docent Eirgitto Holm tipsode css
om låmpliga sustitirrån 1840-talet och vårterminen l986 tog vi AnneSophie Ecklrbom och undertecknat itu med låsning, sovring kopiering,
klippning och klistring av sådant innehåll s6m vgr, ellerkan hs v6rit sv
Wenrtetti hand, inom hennes inl-resseområden ssmt angivonde sv tgpiska

tidsbilder.
Dett€ srbete gav ökot intresse, vsrför Yi på andro vågar sökte fram
kunskaper om \{endelo Hebbe och hennes författarskap, levanadsöde,
imponer8nde kontakter med tidens intresssnts personligheter och
dårmed bredda förståelsen f6r hur låmpligt det ör att kommunen ger

tomt

till

hennes hem fÖr

att

anrröndas

till

lnternationellt Kvinnohus.

Anne-Sophie Eckerbom och j0g som ej tidigsre könde varondra, rekommenderades till mikrolösning på grund 6v tidigsre visat litteroturintresse.Eenast fonn vi nöie i somarbetet och av sig siölv gövs en pössonde orbetsfördelning.

vscker, intelligent, intiEtivrik grkeskvinna, med tre små barn tog
hela våd- intresse och ut6n att förtrötr-as tröffodes vi vid 4l tillfållen
i l.våtimmrrspass, som vsrders upFfölides sv c:s furs timmers klippoch klisterörbete från våren 1966 till våren 1986.
En

I Wendelos Vönners nömn hsr Yi lsmnöt över tre vålfgllda pörmar med
liendela-klipp till Docent Birgitta Holm i förhoppning att de kön liggs
som bottenmsterial vid örbete med en avhondling.
God

fortsåttning i roligt arbete önskas
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Sckerbon och Jag: sanmans - båda för vå,rt Lntresse

av litteratur.
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fran naterial pktippt ooh klistrat och åstaclko::nmit d.et son Dscent BlrgLtta HoIn nänner i
skrlften $OFIA - centrum för kvinnl-iga forskare
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oeh kvinnoforskning.
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Litet protokoll från

besök hos

Birgitta Holn den 3 nal l98g.

Klockan var något över halv tre
när jag i Ingers bll gjorde entr6"

Änne $ophie

vi

it.

satt d"är red.an och myste.

länge sanlingarna hyste
skulle till Dscent Birgltta Holn dern ge.
Hon i sin tur sklrlle aspirant utse
till förd.jupad forskning av vår kvinna
och berönmelse åt vårt Snäckviken vinna.
sonn

Säker rattacl.e Inget bilen
känd.es son visste hon jänt rätta filen.
Ånne Sophie ville nyttja tiden nera
hon med.lemsstatestlken inventera.
Ind.ustrier och tlatakontor 1åg teitt,
trots saknaal av skyl-tnfng vi konps rått.
ilälkonona var vi att i ro
lämna över d.et trganl&lt med. frantid.strs.
Eos Sirgitta iloln gick tid-en fort.
IIon tyckte onn d.et jobb vi gjort.
Hon trodde på d.et son underlag.

let gäller på intresserad få tag.
31and. kvinnoforskare ned. låga
finns väl flera son vill våga
gå in i 1800-tal.ets nitt
och göra vårt intresse till sitt.

Änne $ophie och jag
ska göra ett sannandrag.
fiistoria on '!trlend.eLas Yänner
om hur kvinnor i tälje känner
för att sätta Hebbe Huset i stånd"

Inger,

-kanske bilcla en ekononisk foad-.
0n tont konraunen 5ger

vi
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