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Några av de Songes 
som Almqvist nämner 

i brevet till 
Wendela Hebbe  

Betraktelse ”Nr 2 ibland Songes”
Människa, om du i jordiska stoftet en blomma med fägring fåfängt söker,
blunda! Och du skall inom dig i själens oändliga, heliga hemvist få se en
skönhet av underbar renhet och kraft. Herren, evige Gud dessa djupt out-
sägliga

Uppvaknandet
Källans klara sorlande sakta susning, hör!
Himmelska, höga solens strålar le mellan 
löven:
Tystnen, lyssnen, naturen sjunger Skogarnas 

Månsången
En Måne, dock, som milt i natten skiner,
är bättre än en Sol, som redan har gått ner.
På enslig stig jag övergiven går och blåsten vi-
ner;
Jag har ej sol, och ingen måne mer.
 Gud han sig förbarme
 över mig, den arme!
 En liten liten Måne,
 O Herre, du mig låne!

Den lyssnande Maria
Herre Gud, vad det är vackert,
Att höra toner av en salig ängels 
mun:
Herre Gud, vad det är ljuvligt,
Att dö i toner och i sång.
Stilla rinn, o min själ, i floden,
I dunkla himmelska purpurflo-
den:

Varför kom du på ängen
”Varför kom du hit i kväll, säj?”
Jag kom hit att träffa dej.-
”Går du åter bort i kväll, säj?”
Nej jag går ej bort från dej.-
”Blir du hela natten kvar, säj?”
Jag blir kvar i natt hos dej.
Nu skola vi våra vålmar vålma:
Skönare hö har ingen på äng.
Rödaste rosor med räfsan räfsa,
Det skola vi till en säng.
Tag mig i hand, se så, ska´ vi bära!
Skönare hand har ingen på äng.
Nej, nej saktare, plocka vackrare!
Lägg allt gräs med ans –
På det skola vi, skola vi ta en dans, 
en dans!

Bilden  till vänster är om-
slagsbilden  till en grammo-
fonskiva från 1974     av och 
med Solveig Faringer. Tex-
terna är skrivna av Almqvist. 
Bilden med Almqvist och 
Faringer är gjord av Lena 
Strååt. Solveig Faringer 
kommer till Wendelas Hus den 
10 februari för ett program 
om H C Andersen. (se sid 23 
och 24)
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Du, älskade Vendela

Sanna den 17 juni 1843

Goda Vendela
Resan hit har denna gång varit för-
trollande vacker; stränderna kring 
kanalen, i synnerhet mellan Roxen 
och Boren, hade denna gång verk-
ligen något att bjuda på. Vettern, 
ifrån Motala förbi Hjo och ända 
till Jönköping, låg så spegelklar, att 
rorgängaren vid styret förklarade, 
att under 20 resor, som han nyligen 
dessa år gjort däröver, han ingen 
gång sett den så stillsam. Detta 
allt fägnade mig mest för lilla 
Marias skull, som därigenom 
på sin första större seglats fick 
skåda någonting rätt vackert. 
Sanna är verkligen också nu 
ganska behagligt, innan som-
marsolen hinner göra gräsgrön-
skan brun. Vi har, på andra sidan 
om landsvägen och åkrarna, 
några högst vidsträckta lundar, 
bevuxna med ek och björk, och vilka 
här kallas ängar, emedan gräset mel-
lan träden icke avbetas, utan slås och 
inbärgas.

Nu är kanske också du med dina 

små söta flickor på Hågelby. Bäst 
att passa på medan den vackra tiden 
varar. Ty ingenting är mera kortlivat 
i Sverige, och detta är det egentligen 
ledsamma här i riket. Vilken punkt 
kan väl vara täckare – både i stor och 
liten, både i hög, låg, rik och fattig 
stil – än Stockholm och hela dess 
trakt?  Men efter blott ett par måna-
ders fägring ligger allt i höstdimmor 
och slask, och man har av hela den 
härliga naturen föga annan behåll-

ning än gatsmutsen. Någonting 
mindre upplivande än Stockholms 
gränder, kan väl då knappast tänkas. 
Skulle den Allsmäktige, som kan så 
mycket, bara Han vill, vilja förändra 
Sveriges klimat allenast så, att vi 

finge 10 månader om året sköna i 
stället för 2, så skulle detta land ta 
loven av hela Europa. Men nu är det 
som det är.

Jag påminner mig med stor glädje 
de aftnar jag njöt hos dig sist: hälsa 
herrarna Cronhamn och Höijer. Det 
skulle fägna mig obeskrivligt, om 
Konstnärens stjärna funne nåd inför 
dina ögon: skriv mig till några ord, 
huru du anser den. Författaren torde 

väl på sina ställen behöva 
rättas; men också uppmunt-
ras, ty han är mycket försynt 
Bliv icke ond över att jag här 
innesluter ett litet brev till 
Höijer, vilket jag anhåller, 
att Cronhamn finge säga dig 
adressen för; ty det oförlåt-
liga hos mig är att icke ha 
reda på H:s husnummer, 
oaktat jag varit hos honom 
många gånger. Du är kanske 

på landet, när detta brev kommer, 
varför jag anser dumt, att lägga in 
Höijer häri.

Du har bett mig om en historia, hur 
mina musikaliska kompositioner 

Under en del av året 1843 var Wendela Hebbes Aftonbladskollega Carl Jonas Love Alm-
qvist bosatt i Sanna utanför Huskvarna.  Han skrev därifrån ett långt brev till Wendela. 
Det är sannolikt ett av den svenska litteraturhistoriens mest intressanta brev. Almqvist 
karaktäriserar sitt eget psyke som en förening av fantasi och förstånd Han beskriver 
sin ställning i samtidens litteratur och sitt utanförskap. Inte minst intressant är hans 
beskrivning av tillkomsten av Songes. Hela brevet andas värme och tillgivenhet för den 
15 år yngre kvinnliga brevmottagaren.

Du, älskade Vendela, tillåter mig, att 
uttrycka mig så som jag gjort om alla 
dessa toner och stycken, att när jag 
läser igenom vad jag skrivit, finner 
jag att det liknar skryt. Men det är 
verkligen så, att jag själv har ganska 
liten del i dem.
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uppkommit; och skulle det stå i min 
makt att härför redogöra riktigt, så 
skulle världen väl få förnimma nå-
gonting besynnerligt. Det förhåller 
sig med dessa Stycken lika som med 
mina ”Dikter”, att de nästan alla stå i 
förhållande till ett Verkligt, ett timat, 
ett visst i själen erfaret 
och djupt känt, vilket 
de på deras sätt – i 
toner – avspegla. Men 
härom skulle jag ej 
kunna skriva tillfreds-
ställande, utan att göra 
min egen levernesbe-
skrivning; och där-
till saknar jag både 
tid, lust och framför 
allt förmåga, emedan 
ingen känner sig själv 
rätt. Också skulle jag, 
för att lägga denna 
levernesbeskrivning 
i sanna färger, nöd-
gas med detsamma 
skildra en stor mängd 
(till karaktären, fast 
ej alltid till rangen) 
märkeliga personer 
som jag stått i nära 
beröring med; vilket, 
åter, vore att – med få 
ord sagt – skriva hela 
den närvarande tidens 
inre historia. Men jag 
invecklar mig ogärna 
i detta nät. Här gö-
res behov av att gå 
framåt. Allt vad som svidit i hjärtat 
eller glädjefullt lyftat anden under 
förflutna dagar, har visst sitt värde, 
och har haft sin stora betydelse. 
Men det är icke värt för människan, 
medan hon ännu är i vandring stadd, 
att skåda särdeles mycket tillbaka, 
eller se på sidorna. Jag har visst lika 
många glada minnen, som sorgsna; 
och kanske, noga räknat, av de förra 
fler, än av de senare; men jag har 
långt mera, som intresserar mig, 
framför mig: det må nu bli hurudant 

Gud behagar.; kanske ganska svårt. 
Skulle den händelsen tilldraga sig, 
att jag blir mycket gammal, och till-
lika då får en stillsam plats, så skall 
jag skriva om allt detta; och man 
skall då få se ingenting vidunderligt, 
ehuruväl åtskilligt underligt, vilket 

jag ej rår för.

Jag kommer länge att vara i grunden 
Okänd (för att icke säga Misskänd) 
inom alla slags både litterära, reli-
giösa och politiska partier i hela Sve-
rige; och det av en enkel grund, som 
jag med några ord skall framlägga. 
Min själ har jag funnit utgöra en säll-
sam förening av tvenne egenskaper i 
ytterlig grad, vilka, om jag ägde blott 
endera av dem ensam, skulle göra 

min lycka, men tillhopa, ställa mig 
på en plats, där jag är ensam som en 
eremit. Jag har en så vitt och fritt svä-
vande, i produktivitet aldrig vilande 
Inbillningskraft, att den skulle vara 
tillräcklig, att fylla världen med flera 
Legender och Lycksalighetens Öar, 

än hela Katolska kyrkan un-
der sina sekler framalstrat. 
Ägde jag nu denna Fantasi 
bara ensam, så skulle jag 
ohejdat omfatta alla vid-
skepligheter i Religion, alla 
möjliga dumheter i Politik; 
jag skulle buga för Aristo-
kratien, Hierarkien, Våldet, 
Lögnen och Ursinnet: jag 
skulle vara så förgudad 
av Upsalisterna och hela 
Bisidan, att varken Hvas-
ser, Atterbom eller själva 
Beskow skulle hinna mig på 
sex fjärdingsväg när. Men 
nu har jag tillika på min lott 
ett det mest särskiljande, 
skarpt logiska omdöme, 
som tvingar mig till en 
så oerhörd Förnuftighet, 
att jag står som en avsky 
för allt vad Upsala heter i 
hela landet. Detta partis hat 
emot mig är ganska natur-
ligt; ty, från Ärkebiskopen 
ända ned till Atterbom, ja 
Ternström, vet var och en 
av dem, att ingen i Sverige 
skulle kunna skriva flera 
ända till hjärteroten gående 

legender än jag, och med rikare el-
ler varmare Ord kunna understödja 
hela Vantrons, Mörkrets och Våldets 
koloss; ty ingen vet bättre var dessa 
ord stå till finnandes; men jag vill det 
icke,bemedan jag besitter det väl-
signade Förståndet, som säger mig, 
att hela denna koloss är av ler och 
halm, av Lögn och Orätt. Bipartiet 
måste således vilja utrota mig, såsom 
tidens själva Satan; och Atterbom, 
min forne varme vän, gråter (likt 
Fredr. Bremer) över mig som över 
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en Avfälling, emedan de väl veta, 
att jag har vad för deras sak bäst 
behöves, men – då jag icke vill be-
gagna det – döma de sådant komma 
av Ondska. – Vad nu åter mitt nyss 
omtalade Förstånd vidkommer, så 
är det denna Rationalistiska sida, 
vilken Aftonbladet och Dagligt Alle-
handa jämte hela den Oppositionella 
arméen tycker om; och skulle jag 
bara äga detta ensamt, så vore jag 
deras koryfé,  Men egentligen och i 
grunden är jag av dem illa liden; och 
de skola fortfara att nagga och hacka 
på mig, så ofta tillfälle därtill gives, 
i och för min religiösa, musikaliska 
och fantasisida. Ty denna måste vara 
dem ett lika stort Gräuel, som min 
logik är för Upsalismen. Lika upp-
riktigt beklagar Hjerta och Dahlman, 
att jag skall vara behäftad med så 
mycket ursinne, som Ärke-
biskopen och Atterbom, att 
jag skall ha det förbannade 
Förnuftet.  Hjerta är mycket 
hygglig och för mycket 
vänskapsfull, att säga mig 
själv, huru mycket jag är 
en galning i hans ögon; 
men att han beklagar det, 
är säkert emedan jag el-
jest ohindrat skulle kunna 
skriva flera rätt skarpa  AB;artiklar, 
än jag på det hela gjort.

Emedan det följaktligen så förhål-
ler sig, att jag med min ohjälpliga 
beskaffenhet äger plats ingenstädes 
inom något av det befintliga, så äg-
nar sig i stället allt vad mig tillhör 
blott till att bilda ett eget Tredje, 
ett Parti för sig, självständigt. Detta 
kommer visst också att inträffa, så 
till vida, som tiden, ungdomen och 
hela Mänskligheten just strävar till 
förening av Fantasi och Förnuft, 
ingendera utesluten, men ock ing-
endera den andres tyrann. Detta 
parti skall skapa sig sin egen plats i 
världen. Men då är jag, för min del, 
längesedan död.

Så länge jag lever kommer jag därför 
att vara ganska ensam, blott sällska-
pande med fantasien och förnuftet, 
med vilka bägge vänner jag väl får 
läggas i någon avsides grav, sedan 
de hjälpts åt att jaga bort alla andra 
vänner ifrån mig. Du finner, att vad 
jag här skriver, är ungefär detsamma, 
som står i slutet av Ormus och Ahri-
man, vartill jag därför hänvisar dig, 
goda Wendla. Det Ahrimans-aktiga 
hos mig har jagat ifrån mig alla mina 
forna Upsalabekantskaper, och det 
Ormus-aktiga skall icke vila förrän 
det skiljer mig från alla vänner på 
den andra, rationella, oppositionella, 
eller (om du tillåter mig att så säga) 
Stockholmssidan av världen.

I sådana ögonblick av stort med-

vetande om Ensamhet (och likväl 
i sällskap med en hel rikedom av 
fantasi och förstånd) är det som Mu-
sikens Genius nalkas mig. Alla dessa 
toner, även de gladaste och friskaste, 
har över sig gjuten prägeln av en 
stor Enslighet. Du skall icke första 
gången höra en enda takt ur dessa 
små stycken, utan att tycka den ljuda 
på ett högst avlägser håll – nästan på 
ett omätligt fjärran ifrån dig själv – 
såvida du inte själv den stunden kän-
ner dig skild från världen. Men gör 
du dessa toners närmare bekantskap, 
skall du märka, att det Hermitagel-
ynne eller Sentiment av Enslighet, 
som svävar omkring dem, dock icke 
liknar anden i en tom hydda, icke ut-
gör klagan av sorg och övergivenhet, 

utan äger för sig själv en hel värld 
av rikt slag. Dessa toner fattar man 
således antingen icke alls, eller med 
entusiasm. Det är med dem alldeles 
som med Törnrosens bok själv, om 
vilken det en gång skall heta, att av 
allt Klokt på jorden har ingenting 
blivit skrivet galnare, och av allt 
Galet finns ingenting klokare. 

Du, älskade Vendela, tillåter mig, att 
uttrycka mig så som jag gjort om alla 
dessa toner och stycken, att när jag 
läser igenom vad jag skrivit, finner 
jag att det liknar skryt. Men det är 
verkligen så, att jag själv har ganska 
liten del i dem; och jag kan ganska 
väl bedöma dem såsom någonting – 
väl icke oskiljaktigt ifrån mig, efter 
de tvärtom är införlivade med mitt 
innersta väsen – men dock såsom 

ganska oberoende av mig. 
Jag har aldrig kommit 
att tänka på dem eller 
bedöma dem och deras 
ursprung så som jag 
gjort i dag. Men efter 
du uppmanat mig, att 
tala därom, har jag idag 
satt mig ned, att skriva 
därom det klokaste jag 
vet. – Jag har intet kom-

ponerat, varken i musik eller skrift, 
som icke gjutit sig fram så lätt, att jag 
måste säga, att det gjort sig själv. Jag 
kan därför likväl alldeles icke med-
ge, att jag arbetat utan Kritik; ty jag 
vet, att så fort ett stycke med otrolig 
snabbhet och nästan på en gång varit 
färdigt, har jag sedermera bortskurit 
och avklippt ganska mycket. Men 
grunden, varifrån jag utgått vid 
denna bortskärning, har ingen annan 
varit, än själva den innersta senti-
ment, varav jag känt mig stämd eller 
rörd vid styckets eget första anslag: 
vilket med andra ord vill säga, att 
stycket aldrig av mig blivit kritiserat 
eller putsat till följe av yttre regler, 
utan blott efter sitt eget innersta livs 
fordringar. I detta fall (men också 

Så länge jag lever kommer jag därför att 
vara ganska ensam, blott sällskapande med 
fantasien och förnuftet, med vilka bägge 
vänner jag väl får läggas i någon avsides 
grav, sedan de hjälpts åt att jaga bort alla 
andra vänner ifrån mig.
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i detta enda) har jag varit gruvligt 
sträng. Om jag förnimmer ljudet av 
en enda not, som svär emot styck-
ets egen sentiment, så lider jag den 
icke för min död: men allt vad som 
låter i samklang med styckets egen 
individuella grundton, gillar jag och 
har låtit stå. I detta avseende har jag 
det finaste och skarpaste gehör. Dä-
remot är det klart nog, att detta kan 
ha föga att göra med något gängse 
system i Harmoniläran. Att ”Det-
går-an” även här gäller, har jag likväl 
trott mig finna därav, att flera 
lärde Harmonister, som under 
åratal arbetat med mina kom-
positioner, ögonblickligt stött 
sig, och ögonblickligt likväl 
till dem återkommit igen; och 
sedan de gjort 10 till 20 för-
sök att insätta vad som skulle 
vara ”rätt” efter harmonismen, 
dock slutat med att behålla vad 
jag själv ursprungligen satt, 
med undantag av ganska få 
händelser. Detta har de dock 
icke gjort förr än de så införlivat sig 
med styckenas ande; att de lyssnat på 
dem ifrån styckenas egen horizont. 
Själv är jag, för min egen person, den 
minst lycklige, i anseende till dessa 
stycken; ty jag kan icke spela eller 
sjunga ett enda av dem; jag minns 
ej en takt; men jag kan, när helst det 
faller sig, göra andra, nya, och det 
både i samma och i nya tonarter. Vad 
de gamla beträffar, kommer jag av 
dem sällan ihåg det minsta, förrän 
någon börjar spela dem. Men då 
ställer sig också stycket genast så 
levande för mig, att jag påminner 
mig vart ljudfall; och, hör, om den 
ringaste not spelas orätt.

Bästa Vendela, vad säger du om allt 
detta tokeri? Men kanske träffar dig 
detta brev i en så beskaffad stund vid 
Köpmangatan, att du vill läsa ännu 
några rader till?
Jag skall, för denna händelse, berätta 
dig några ord till, ehuru fragmenta-

riskt det torde bli. Man föreställer 
sig vanligen, att för ljuvliga kom-
positioner i Poesi och Musik fordras 
en vacker, lugn, ljuv omgivning, 
inspirerande eller underhållande fan-
tasien. Jag har dock erfarit alldeles 
motsatsen.

Om du slår upp sidan 102 i Imperi-
alupplagan, så finner du under Upp-
vaknandet ett mycket litet stycke, 
som börjar: ”Källans klara, sorlande, 
sagta susning hör!” Detta är det för-

sta av alla de här tryckta styckena. 
Det föll mig in en obeskrivligt regnig 
och smutsig höstdag, under det jag 
promenerade i en ganska ledsam sin-
nesförfattning över några av Stock-
holms fulaste gator. Så snart det är 
gränslöst otäckt omkring mig, upp-
låter sig alltid själens innersta tavlor, 
med sina toner, för mitt sinne. Jag 
hade den tiden intet instrument, och 
knappt ett ordentligt hem. Jag gick 
in till en av mina bekanta, som ägde 
ett gammalt ostämt skrälle till klaver. 
Vid dess tangenter uppsatte jag no-
terna till ”källans klara——susning” 
på en lapp, stoppade i fickan, och 
gick min väg.

Ungefär ett dylikt ursprung har 
alla de skönaste visorna. ”Solavivs 
Sång” föll mig in på vägen emel-
lan staden och Carlberg, dit jag den 
tiden gick ut och gav lektioner åt 
kadetterna. Jag bodde då uti ett litet 
högst ruskit hyble hos prof. Ågren 

på Carlberg, vars utomordentligt 
tråkiga och arbetssamma lektion (i 
geografi, svenska språket, engelska, 
kriaskrivning och Gud vet allt) jag 
den tiden skötte. När jag kom upp i 
min lilla kammare, satte jag Solaviv 
på noter, utan instrument, som där 
icke fanns.

Stycket Nr 1 ibland Songes (”Herre 
Gud, vad det är vackert…etc”) föll 
mig in i Östergötland på ett ställe 
vid namn Påtorp, där omgivningen 

var tämligen behaglig. ”Mån-
sången” på ett annat ställe i 
Östergötland, nära Roxen, där 
jag var en tid. -–Flera Melo-
dier (t ex ”Varför kom du på 
ängen” Nr 24 bland Songes, 
m fl) har fallit mig in, under 
det jag åkt. Men största antalet 
i Stockholm, under de penib-
laste förhållanden, under det 
jag utarbetade planen och rea-
liserandet av Nya Elementar-
skolan, skrev Räknekonsten, 

Rättstavningsläran och Geometrien, 
hade ständiga sammanträden med 
Hartmansdorff, och däremellan sval-
kade mig med musik. Hit hör alla de 
7 sångerna, Melia, De 4 Chorerna, 
Songes och åtskilligt otryckt, jämte 
Pianomusiken, som Höijer spelar.

Adjö nu, goda Vendela! Du har hört 
besynnerliga saker, och det är tid 
att sluta. För en människa, som har 
(och kanske till en del även har haft) 
så litet roligt, som du, torde det jag 
förtrott dig, icke vara obegripligt. 
Om du en mycket ensam, stilla och 
tyst stund sätter dig och spelar eller 
sjunger Nr 2 ibland Songes, så skall 
du allrabäst förstå mig, i avseende 
på vad jag i dag skrivit.

Något Jönköpingsnytt vet jag icke. 
Jag har icke på en tid råkat Sköld-
bergs, vilken, tror jag, håller på att 
skaffa sig och Malin ett Sommar-

Adjö nu, goda Vendela! Du har hört 
besynnerliga saker, och det är tid 
att sluta. För en människa, som har 
(och kanske till en del även har haft) 
så litet roligt, som du, torde det jag 
förtrott dig, icke vara obegripligt.
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Somliga böcker längtar man att läsa 
om när man just slagit igen dem. 
Man vill återvända till de gestalter 
som finns i ens medvetande. Ibland 
tänker man faktiskt på dem som 
vore de levande varelser. Kristin 
Lavransdatter är en sådan gestalt. 

I trilogin med samma namn skildrar 
nobelpristagaren Sigrid Undset ett 
fängslande kvinnoöde i 1300-talets 
Norge  -  ett helt kvinnoliv, från  den 
ljusa barndomen i Sel,  den passio-
nerade förälskelsen, det stormiga 
äktenskapet, barna-födslar, barn-
uppfostran, husfruplikter - - -  fram 
till det hemska slutet : digerdöden.

Det makalösa norska landskapet 
bildar bakgrund till barndomslivet i 
Gudbrandsdalen : bruset från älven, 
de grönskande dalsidorna och det 
karga fjället. Den friska naturkäns-
lan gör att man tycker sig känna 
vinddraget från fjället.

Sigrid Undset blev tidigt intres-
serad av forna tider; hennes pappa 
var framstående arkeolog.  Men de 
1300-talsmänniskor hon berättar om 
är som vi. Inget falskt historiedamm 

KRISTIN  LAVRANSDATTER
av elisabeth genell storm

Nordiska Kulturfonden har beviljat DELS (De Litterära Sällska-
pens Samarbetsnämnd) ett bidrag till en utställning om kvinnliga 
nordiska författares boningar. Norskt bidrag blir Sigrid Undset och 
hennes bostad  Bjerkebaek i Lillehammer. Svenska bidrag blir Elin 
Wägner och Wendela Hebbe. I förra numret av WendelAvisan pre-
senterade vi Bjerkebaek. Här nedan berättar Elisabeth Genell Storm 
om Sigrid Undsets främsta verk Kristin Lavransdatter. Elisabeth är 
f d kulturchef och bibliotekschef i Kungälv.
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vilar över dem, de lever och lider, 
strider och försonas, älskar och grå-
ter, håller löften  -  och sviker dem.

I första delen, Kransen, möter vi 
Kristin som barn och ung flicka. 
Parallellt med Kristins hängivna 
kärlek till fadern Lavrans lever hen-
nes kärlek till Gud och helgonen, 
inspirerad av fadern. Och när hon i 
sin vilda förälskelse i Erlend trotsar 
föräldrarnas vilja, då är det som om 
hon trotsat också sin Gud.  
Styvnackad är hon, sin vilja vill 
hon inte böja, och stor sorg kommer 
hon att vålla Lavrans och modern 
Ragnfrid.

Själv får hon uppleva himlastor-
mande kärlek, men också svek och 
otrohet.  Erlend skildras som en 
vankelmodig natur, djärv och dristig, 
men lättlockad och snar att falla för 
frestelser.

I trilogins andra del , Husfrue, är 
Kristin mitt i livet, med omsorg om 
sin växande skara av söner, fylld av 
kärlek till dem och av ständig oro 
för dem. 

I den tredje delen, Korset, ligger ton-
vikten mer på Kristins förhållande 
till Gud.  Som änka efter Erlend 

råder hon själv över sin gård och sitt 
gods, men lämnar detta för att söka 
sig till klosterlivet i Tröndelag.  Det 
är där hon möter pesten.  Hon hjälper 
nunnorna att ta hand om övergivna, 
hon vårdar pestsmittade och döende, 
och slutligen dukar hon själv under.  
Det är en kuslig final på ett storslaget 
epos.

I denna breda skildring möter vi 
inte bara Kristin själv och hennes 
närmaste. En hel rad minnesvärda 
gestalter  omger henne: 

Simon Darre som var hennes trolo-
vade, och som aldrig upphör att älska 
henne och att ge henne stöd ,trots att 
hon svikit honom för Erlend; porträtt-
tet av Simon är gripande. 

Ett annat är det av Fru Åshild, Er-
lends högättade släkting,  förskjuten 
av samfundet, betraktad som troll-
kunnig. I förvirringens tid blir hon 
Kristins stöd.
Och bilden av Broder Edvin är en 
nästan andäktig skildring av en fattig 
predikaremunk med stark utstrålning 
av fromhet.
 
Det är med stor ödmjukhet och inle-
velse Undset talar om gudstron  och 
det medeltida fromhetslivet;  själv 

att finna ro, som ständigt fascinerar.  
Därför är Kristin Lavransdatter  en 

av mina ständiga följeslagare.

 
 

 

Fakta

Sigrid Undset (1882– 
1949)
Kristin Lavransdatter, ut-
given 1920 –1922.
1. Kransen
2. Husfrue
3. Korset
Läs om Sigrid Undsets liv i 
Tordis Örjasaeters biografi 
Menneskes Hjerter. Sigrid 
Undset – en livshistorie 
(Aschehoug 
1993). På svenska  Sigrid 
Undset - ett liv. (Norstedts 
1995).

blev hon så småningom katolik.

Berättelsen är skickligt och sak-
kunnigt iscensatt i medeltida miljö, 
och även om mycket i berättelsen 
betonar det typiska för tiden, t ex 
den starka känslan för ätten, så är 
det ändå det allmänmänskliga som 
gör denna historia så levande.  

Det är mänsklig storhet och mänsklig 
svaghet, det är trohet och svek, from-att finna  sig själv och till slut för het och tvivel, och Kristins kamp för 

attac
 Den nya folkrörelsen 

hot eller löfte?

”Varför inte skapa den världsomfattande medborgarrörelsen 
Attac, för införande av av Tobinskatten till förmån för medbor-
garna? I samarbete mellan fackförbund, kulturföreningar, so-
ciala rörelser och miljöorganisationer skulle den kunna fungera 
som en fenomenal medborgerlig påtryckningsgrupp.”

Så lät chefredaktörens upprop i le 
Monde diplomatique den 1 decem-
ber 1997. Det blev ett omedelbart 
gensvar och rörelsen finns nu i ett 
20-tal länder bl a Sverige, där en 
formell organisation  bildades den 
7 januari i år. Men frågetecknen är 
många och motat-tackerna har inte 
låtit vänta på sig.  

Örjan Appelqvist, södertäljebo och 
nybliven doktor i ekonomisk histo-
ria, reder ut begreppen i Wendelas 
Hus lördagen den 3 februari kl 15. 
Örjan är också nybliven ledamot av 
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1848 köpte E Lindberg gården Stortorp i 
Huddinge till sommarbostad. Ewa skri-
ver: ”Bekantskapen med Hebbes 
daterar sig från den tiden vi bodde 
på Stortorp och Pappa lefde. Lars 
Hierta hade hyrt åt Hebbes en af 
utgårdarna vid Stortorp. Fru Hebbe 
tyckte att stället var så ensligt be-
läget så de flyttade aldrig in i huset 
utan åkte ner till Hufvudbyggnaden 
där vi bodde och frågade om ej där 
fanns några rum. jag tror att det var 
i några frontspisrum de fingo bo. 
——— Det var dagligt umgänge 
med Hebbes under Stortorpstiden. 
Om söndagarna brukade mamma 
skicka till Fru H en bricka full med 
rosor. Brickan skickades tillbaka 
med en saffrans bulle. Pappa åkte 
varje dag till Stockholm. Om någon 
af  Hebbes hade ärende till staden 
fingo de åka med. Signe var en gång 
utklädd till lindebarn och låg och 
skrek i trappan. Signe har många 
gånger under hennes senaste lefnad 
frågat mig om jag minns när hon 
dansade med trädgårdsmästaren 
Alsteling, men jag måste erkänna att 
jag inte kunde minnas det då jag var 

så liten.” Ewa berättar vidare att hon varit 
vid Stortorp flera gånger sedan gården sålts. 
”Sista gången vi voro till Stortorp 
var i sällskap med Signe Hebbe, det 
var Emilie (Ewas syster), jag och Sig-
nes jungfru Thilda. Vi reste dit kl 2 
f. m. Vi hade litet förtäring med oss. 
Signe hade smörgåsar och rödvin, vi 
hade Bergs tårtor, wichyvatten och 
något annat som var lämpligt.”
 Ewa hade sex syskon. Det minsta, 

Adolf, föddes efter faderns död men dog en-
dast nio månader gammal efter en operation. 
Mamma Lotten var inne i Stockholm och 
Ewa noterar: ”I ett odaterat brev från 
fru Wendela Hebbe som då bodde 
i samma hus som vi vid Stortorp 
skrifver hon: Det var rätt klokt att 
du icke for hit ut i dag i detta svåra 
väder. Det var visst bäst att ingen 

Wendela och Signe Hebbe  
i minnesanteckningar av 

ewa stenqvist 
redigerade av Nils Linder

”Som allmänt kulturhistoriskt intresserad har jag genom åren haft 

nöje av att läsa föreningens tidskrift WendelaAvisan. I nr 15/2000 

finns en artikel om Wendela Hebbe och Hagaberg av Per-Åke 

Myrin, som jag läst med särskilt intresse. Förutom att jag är boende 

i området Hagaberg , har jag även en anknytning till gården Haga-

berg, Alexander Lindeblad och damerna Hebbe. Min fars, Harald 

Linder, första hustru, Kerstin, var äldsta dotter till den i artikeln 

omtalade Ewa Stenqvist. Kerstin Stenqvist (f 1891) fick fyra söner 

men avled redan 1931.
 

Lars, den äldste av mina halvbröder (alltså kusin till 

Eric Silas Lindqvist), har i sin ägo minnesanteckningar skrivna av 

Ewa Stenqvist. De är påbörjade 1933 och sedan nedskrivna  fram 

till 1944. Hon var då 89 år. Anteckningarna är ganska svårlästa och 

något osammanhängande. De innehåller i första hand en beskrivning 

av hennes eget och syskonens livsöden men också många beskriv-

ningar av livet kring Stortorget i Stockholm, där Ewa bodde som 

barn i huset nr 7. Det mest intressanta för en södertäljebo handlar 

dock om livet i den Lidmanska flickpensionen. I anteckningarna 

finns även några noteringar om kontakterna med damerna Hebbe, 

främst Signe, som kan vara av intresse för föreningen Wendelas 

Vänner. Som framgår av ovan nämnda tidskriftsartikel var Ewas 

mor, Lotten, först 1846 gift med hovtandläkare Engelbert Lindberg, 

som avled till följd av ett vådaskott 1856, sedan omgift 1861 med 

fotografen Alexander Lindeblad. I första äktenskapet föddes sju 

barn, i det andra tre. Jag har i det följande tagit med stort som smått 

av det som Ewa Stenqvist noterat om kontakterna med Hebbes och 

skrivit av avsnitt ur minnesanteckningarna som citat. Ibland citerar 

Ewa andras brev. Detta är då skrivet kursiverat. Mina egna kom-

mentarer och sammanfattningar är skrivna med mindre stil.”

 

 

 

Nils Linder

Nils Linder, arkitekt och ordförande i 
Kulturhistoriska föreningen i Södertälje 
läste  artikeln om Hagaberg i förra 
numret av WendelAvisan och inspirerades 
t i l l  at t  redigera Ewa Stenqvists 
minnesanteckningar. Här följer hans brev 
och minnesan-teckningarna.
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af de små barnen foro 
in utan att de blefvo 
hemma under Tants 
hägn (Tant var nog 
vår morbrors fru, som 
vi kallade tant), de må 
alla väl G S L (Gud Ske 
Lov ?) och Engelbert 
(Ewas bror) sitter uppe 
och leker, likväl under 
tants uppsikt. Alla helsa 
dig och bedja dig vara 
välkommen åter till oss. Nu när det 
börjar bli så stormigt ofvan jord, så 
är det godt att hafva bäddat vår lille 
sjuke vän , läkt och helbregda under 
den gröna torfvan. Han hvilar nu 
på sin lilla ljufva lägerstod plågfri, 
sorgfri och har skådat både sin Hi-
melska och Jordiska faders ansigte 
- Allt således väl.”
  Ewa skriver att mamma Lotten 
efter pappans död tyckte det var ensamt 
att bo i ett så stort hus och Stortorp såldes 
1858. Somrarna tillbringades sedan under 
fem år på olika håll i stockholmstrakten.
Sommaren 1859 tillbringades i Waxholm i 
fru Lindeblads gård. Fru Lindeblad var mor 
till Alexander Lindeblad  och Ewa noterar 
att hon inte vet om mamman och ”gubben” 
Lindeblad var bekanta förut. Ewa omnäm-
ner A Lindeblad oftast som ”gubben L”. 
Hon kunde aldrig förlika sig med moderns 
giftermål, då det gav  ekonomiskt trassel 
med förmynderi och arv. Hon skriver i alla 

fall om vigseln i lilla Börssalen, där hon inte 
fick vara med (Hon var då åtta år) . Bröl-
lopsmiddagen åts i det magnifika hemmet 
vid Stortorget. Ewa noterar: ”Bland gäs-
terna minns jag endast Signe Hebbe 
som satt i en af emmastolarna i röda 
förmaket när vi fingo gå in och helsa. 
Hon var klädd i grå sidenklädning. 
Brudparet och bröllopsgästerna åkte 
hyrvagnar fastän det endast var att 
åka från Börsen öfver torget.”
 ”Hösten 1864 flyttade vi till 
Södertelge, flyttsakerna fördes dit på 
en skuta, men vi reste med ångbåt 
som var en hjulbåt. Jag och Sigrid 
(äldre syster) började i skolan i Lidmans 
pension men endast som halfpensio-
närer.——— Platsen där vår bostad 
i Södertelge var belägen kallades 
Sandhavet.”  Sandhavet var ett långt hus 
med flera lägenheter som uppenbarligen låg 

ut mot norra delen av 
Storgatan då det framgår att det gränsade till 
Fabrikör Ekenberg. Det låg därigenom inte 
långt ifrån Snäckviken.
  Ewa skriver: ”Vid Snäckviken 
där Hebbes bodde voro vi ofta. Det 
var det roligaste vi visste att få gå 
dit, men vi fick turas om för vi voro 
så många. Man kom aldrig olägligt. 
Vi företog nästan alltid promenader i 
omgifningarna med Signe, plockade 
linnea, pyroler och nattvioler, som 
äro så herrliga och välluktande 
blomster. I trädgården fanns mas-
sor af rosor som vi fingo plocka för 
att däraf göra pärlor som fru Hebbe 
lärde oss. Man plockar af bladen af 
rosorna, stöter dem  i en mortel af 
järn för att de skola bli svarta. Man 
späder med rosenvatten. När rosorna 
äro så välstötta att de bilda en deg 
formas de i en storlek man vill. De 
lägges att torka. När de äro halftorra 
sticker man hål  i pärlan med en 
strumpsticka. Man kan också med 
strumpstickan göra ränder utanpå 
pärlan. Pärlorna få ytterligare torka, 
hvarefter de uppträdas till halsband. 
När krusbären voro mogna fingo vi 
plocka så mycket vi ville. Signes 
födelsedag d 30 Juli och Fru Heb-
bes d 8 Sept voro vi alltid där och 
gratulerade. Där var alltid mycket 

”Vid Snäckviken där 
Hebbes bodde voro 
vi ofta. Det var det 
roligaste vi visste att 
få gå dit, men vi fick 
turas om för vi voro 
så många. Man kom 
aldrig olägligt.”
S n ä c k v i k e n  p å 
1880-talet. Vykorts-
bild i Nils Linders 
ägo.

”Signe Hebbe gaf flera gånger 
concerter både i Societetshuset 
och kyrkan”.
Vykortsbild tillhörig Nils 
Linder.
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främmande.” 
 Ewa nämner att i  Sandhavet hade 
de ett stort hushåll, 16 personer  med tjäns-
tefolket när alla barnen var hemma. I huset 
bodde även ”gubben” Lindeblads mor, Fred-
rika Dorothea Lindeblad med sin vårdarinna 
som ingick i hushållet. Barnjungfrun för 
barnen Lindeblad, Mathilda Lindhagen, 
”Thilda”.  Ewa  skriver: ”Thilda var  ful 
och liten till växten, men snäll och 
glad.— När Hebbes om sommaren 
bodde på Snäckviken kom Edward 
Faustman ofta hem. Han retades 
med Thilda och ville bära ut henne 
på gården. Hon försvarade sig tap-
pert. När hon höll på med att vispa 
smör slängde hon med gräddvispen 
omkring sig. Det var ett bra försvars-
vapen, så Edward fick lämna henne 
ifred.”
 Om societetslivet i Södertälje 
skriver Ewa bl.a.: ”På sommaren voro 
alltid balerna för badgästerna och 
andra i Societetshuset. Concerter 
ägde äfven rum där, kyrkoconcerter 
förekom äfven. Signe Hebbe gaf 
flera gånger concerter både i Socie-
tetshuset och kyrkan, hvarvid flera 

artister medverkade. Signe Hebbe 
ombads ofta biträda vid concerter i 
Södertelge. Oscar Arnoldson skrif-
ver i bref (till Signe) daterat Furusund 
1 Aug 1872 bland annat: ” Vännen 
Strandberg (badkamreraren) har 
nemligen varit så god och arrang-
erat concert åt mig i Södertelge 
tisdagen d 13 dc. Att hafva tillhands 
ett sådant biträde som Frökens, 
och icke försöka erhålla detsamma 
vore ur konstnärlig synpunkt ovär-
digt och illa handlat emot publik 
hvars gunstling Ni är.—Vågar jag 
anhålla, att Ni täckes vid sagda 
tillfälle sjunga tvenne nummer, ett 
solo och en duett med mig: Madri-
galen ur Romeo som är ett af Edra 
glansnummer.”  Ewa noterar för egen 
del: ”I ett litet bref till mig daterat 
Snäckviken den 2 Sept 1875 skrif-
ver Signe Hebbe bland annat ”Ifall 
Du kan skriva noter så anhåller jag 
härmed, att Du ifall möjligt är, ville 
komma hit så fort du kan och hjälpa 
mig med att kopiera 3 visor. Haste-
ligen Din tillgifna Signe.” Visorna 

Ewas syster Hildur Lindberg tog 
lektioner vid målarskolan Colo Rossi 
i Paris. Denna bild av Wendela Hebbe 
målades på elfenben och finns i färg i 
Signe Hebbes Minnen.

voro väl afsedda att sjungas vid 
någon concert. Kopieringen utfördes 
ordentligt af mig.” Ewa var musikaliskt 
begåvad och utbildade sig på Musikaliska 
Akademin och Signe Hebbe lade ett ord 
för henne när hon skulle vidareutbilda sig i 
Berlin på 1880-talet. 
 Ewa noterar vidare: ”Under vin-
tern bodde Hebbes alltid i Stockholm 
och hyrde då någon möblerad privat 
våning. Fru Hebbe bodde äfven 
några vintrar i Södertelge, det var när 
Armand Bergeron var liten. Signe 
vistades ibland i utlandet, antingen 
var hon engagerad vid theater eller 
för instuderandet af någon ny roll. 
Hildur (äldsta systern) skrifver i bref 
daterad  Hagaberg d 18 Jan 1876 
” Fjerdedag jul var jag, Thure , 
Anna och Alberti (barnen Lindeblad) 
och plundrade julgranen hos Fru 
Hebbe.”
  Hildur var mycket händig och 
utbildade sig så småningom till konstnär 
bl a i Paris. Hon specialiserade sig på 
miniatyrmålning. Ewa noterar bl a: ”Fru 
Wendela Hebbes porträtt målat på 
elfenben var utmärkt väl utfört. Det 

”Platsen där vår bostad i Södertelge var belägen kallades Sandhavet.”  
Sandhavet var ett långt hus med flera lägenheter som låg vid Storgatan ungefär 
mellan kyrkan och nuvarande Tom Tits.  Det låg därigenom inte långt ifrån 
Snäckviken. Foto tillhörigt Nils Linder
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finnes i ”Signe Hebbes Minnen” 
samlade och efter muntlig berättelse 
nedskrifna av Hildur Dixelius Brett-
ner. Signe ville att porträttet skulle 
tryckas i färg, det enda i boken, 
därföre att det var så vackert, och 
så sades att Signe tyckte att Hildur 
Brettner skulle få porträttet.—
——På julafton var hon (Hildur) alltid 
hos oss, juldagen hos Signe Hebbe, 
annandag jul hos oss. Signe Hebbe 
och hennes moder voro alltid så 
snälla emot oss, de visste hvad vi 
gått igenom, de kände Pappa. Heb-
bes gåfvo oss också julklappar. Det 
har händt att våra barn äfven blivit 
ihågkomna. Hildur fick en gång af 
Signe en varm yllekofta köpt i Paris, 

” I måndags såg jag Signe 
Hebbe i Hugenotterna, som 
var mycket roligt. Du må tro 
att Signe kan dåna så det ser 
sött ut.”

som hon så väl behöfde, då hon var 
frusen och blodfattig. Signe H gaf 
också julklappar till många gamla; 
sångerskan Fru Charlotta Strandberg 
och påkläderskan vid Kongl theatern 
m fl.”
 Ewa skriver också om systern Emi-
lie, som vintern 1871 bodde på Nybrogatan 
i Stockholm. Emilie skriver i ett brev hem bl 
a:” I måndags såg jag Signe Hebbe 
i Hugenotterna, som var mycket ro-

ligt. Du må tro att Signe kan dåna 
så det ser sött ut.” Sedan beskriver 
Ewa hur hon har ärende till Emilie 
i Stockholm: ” Emilie bjöd mig på 
choklad och kakor på ett konditori 
på Nybrogatan och sedan gingo vi 
till Hebbes, som bor på samma gata, 
Af Signe fick jag ett glas vin och ett 
fint hvetebröd att taga med mig hem. 
Till stationen åkte jag i en åksläde 
och det må vi tro var skönt efter den 
tröttsamma vägen till Emilie i de 
rysliga väglaget.”
 I ett brev från januari 1921 till 
Ewa berättar Emilie att hon fått julklappar. 
”Af Signe Hebbe fick jag hennes 
”Minnen”. Fru Faustman skref kort 

park
eller 
höghus 
kring wendela hebbes hus. det är frågan.

Det är ännu inte för sent att tycka till om utformningen 
av området kring Wendela Hebbes Hus. Under våren 
2001 kommer en rad föredrag att hållas kring stadspla-
nering både med anledning av den aktuella situationen 
i Södertälje och arkitekturåret. Wendelas Vänner och 
Saltskog Gård   samarbetar kring  programpunkterna 
den 14 februari och 16 maj. Dessutom kommer Miljö- 
och stadsbyggnadskontoret i dagarna att gå ut med 
remisshandlingar. Arbetet gäller numera inte fyra 
husalternativ utan fyra principer.  Det finns alltså rika 
möjligheter att bilda sig en uppfattning och låta sin röst 

De fyra principerna är

•	 Nollalternativet, som innebär att området får förbli 
ungefär som det ser ut i dag.

•	 Parkalternativet, som innebär att hela området från 
Gamla flickskolan till och med slussområdet görs om 
till parkområde. Ett förslag till parkalternativ kommer 
att föreligga i dagarna.

•	 Stadskvarteralternativet med vanliga bostadskvarter.
•	 ”Action” – alternativet med någon typ av höghus. 

Vårens program kring 
stadsplanering

Onsdagen 7 februari kl 19
Höga hus i stadens kärna
 Tomas Sandell, ordf. SAR
Lördagen 10 februari
Hur lockar vi folk till Söder-
tälje? - Stadsbyggandets roll
 Torbjörn Einarsson, Arken Arkitek-
ter
Onsdagen den 14 februari
Vad har format vår stad?
 Stadsantikvarie Göran Gelotte
 Plats: Saltskog Gård
Onsdagen den 7 mars kl 19
Livet i staden
 Åke Daun, professor i etnologi
Onsdagen den 21 mars kl 19
Arkitektur som varumärke
 Anders Brodin, arkitekt SAR
 Plats: Astras huvudkontor
Onsdagen den 25 april kl 10-16
Arkitektur och färg i offentlig  
miljö
  Samtal mellan arkitekter och  
   f ä r g e x p e r t e r . 
Plats:Kulturhuset i Järna
Onsdagen den 2 maj
Antroposofisk arkitektur
 Arkitekt Håkan Zätterlund
 Plats: Kulturhuset i Järna
Onsdagen den 16 maj kl 19
 sammanfattning och slutdis-
kussion.
 Miljö- och stadsbyggnadsdirektör 
Uno   Dahlén leder ett samtal. 
Plats: Wendela   Hebbes Hus.
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Karin Boje 
en diktare i tiden

av anna britt piuva

Den mätta dagen, den är aldrig störst.
Den bästa dagen är en dag av törst.

Nog finns det mål och mening med vår  
     
färd,
men det är vägen som är mödan värd.
----
Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr. 
Oändligt är vårt stora äventyr!

Karin Boyes dikt I rörelse ur dikt-
samlingen Härdarna kan många 
litteraturintresserade läsa utantill 
vid vilken tid på dygnet som helst. 
Enskilda rader citeras i olika sam-
manhang och har säkert betytt 
mycket vid livsavgörande tillfällen, 
exempelvis ovanstående rader.
Dikten Ja visst gör det ont när knop-
par brister lär jämte I rörelse vara 
de mest lästa och oftast citerade 
dikterna på svenska språket. Det är 
- paradoxalt nog en tillfällighetsdikt, 
Karin Boyes enda - och skrevs som 
en hyllningsdikt till Elin Wägners 
50-årsdag.
Ja nog är det svårt när droppar faller.
Skälvande av ängslan tungt de hänger.

Dikten balanserar verkligen på grän-
sen till det som tål att sägas. Man 
möter ett allvar, knappt uthärdligt. 
Men dikten håller.

Det skapade och det skapande.

Det finns inte lycka och olycka. Det 
finns bara liv och död - Eller: Jag vill 
möta livets makter vapenlös.
De heroiska idealen i dikter som 
Sköldmön och Bön till solen bryts 
mot vapenlösheten, livstron, tilliten. 

Det ska-
pade mot 
det skapande blir en allvarlig och 
bärande syntes. Karin Boyes dikter 
har patos men blir aldrig patetiska.

Karin Boyes prosa
Det är som klassisk lyriker Karin 
Boye är mest känd för en större 
allmänhet. Dock menar alltfler litte-
raturforskare och kritiker att hennes 
prosaverk i form av romaner, essäer 
och journalistik är väl så betydelse-
fulla som lyriken. Det ena behöver 
inte stå i vägen för det andra. Samma 
intensiva sanningssökande och sam-
ma omutliga redlighetssträvan finns i 

Karin Boyes olika uttrycksformer.

Utvecklingsromanen Kris, nyutgiven 
inför 100-årsminnet och framtidsro-
manen Kallocain finner ständigt 
nya läsare och utttolkare. Kris som 
skrevs 1933-34 återspeglar en ung 
människas uppgörelse med aukto-
ritetstro och förstenad kristendom 
på väg mot en ny livskänsla i tiden. 
Kris är också något av en modern 
experimentroman med inbrutna 
ideologiska resonemangsavsnitt i 
berättelsen.

Kallocain
En andlig värnpliktstjänst blev ro-
manen Kallocain för Karin Boye. 
Den är översatt till flera språk, dra-
matiserad och spelas fortfarande på 
teatrar, senast i Göteborg och i TV 
med Sven Wollter i huvudrollen som 
Leo Kall, forskaren och uppfinnaren 
av sanningsserumet kallocain. Andra 
världskriget var i full gång när roma-
nen kom ut 1940, och våldet hade 
framgångar.

”Diktaturens kreatur” - den gången 
i Tyskland och Sovjet - förmår dock 
i längden ingenting mot människor-
nas vapenlösa men tillitsfulla uppror. 
Uppfordrande lyder slutorden ”att vi 
ännu, trots allt, är med om att skapa 
en ny värld”

Modernism i mellankrigstiden.
Karin Boye är tillsammans med 
Gunnar Ekelöf och Arthur Lundkvist 
banbrytare för den litterära moder-
nismen i Sverige under 30-talet. Via 
den socialistiska och psykoanaly-
tiska tidskriften Clarté, som medre-
daktör i den mer öppna tidskriften 
Spektrum, kom Karin Boye att på 
ett lyckosamt sätt utveckla sina idéer 
om den skapande kraften i dikt, kul-
tur och samhälle.

Översättningar av T S Elliots Det 
öde landet, Walt Whitman m fl blev 

Förra året firades minnet av Karin Boyes 100-åriga födelsedag  med 
en lång rad  program på olika håll i landet. Även Wendelas Vänner 
vill vara med på ett hörn och ordnar ett Karin Boyeprogram den 24 
april med Lena Granhagen, Björn Julen och Anna Britt Piuva. Vi har 
bett Anna Britt, som i flera år varit ledamot av Karin Boyesällskapets 
styrelse och nu också är medlem av Wendelas Vänners styrelse att 
introducera programmet. 

Karin 
Boye 
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viktiga vändpunkter i den litterära 
debatten. Karin Boye publicerade 
i Spektrum de betydelsefulla essä-
erna Tendens, Verkan samt Språket 
bortom logiken - blotta rubrikerna 
innebär nya signaler, nya program.
Också i dagsjournalistiken visar Ka-
rin Boye var hon hör hemma.
I Socialdemokraten kritiserar hon 
1933 samtida ideer om tvångssteri-
lisering, vulgärdarvinismen, denna 
biologiska samhällssyn kan komma 
att visa sig seglivad. Man kan bara 
lägga märke till vilken stor roll den 
spelar på nazistiskt håll.

Slutord.
Karin Boyes liv blev kort, drygt 
40 år. Att döden den 23 april 1941 
var självvald, är ett välkänt faktum. 
Ingen fanns till hands som vid 
tidigare livshotande tillfällen. En 

Björn Julen i många 
år ordförande i Karin 
Boye Sällskapet är 
docent och författare. 

Några nya böcker kring 
Karin Boye.

Att skapa en ny värld. Sam-
hällssyn, kvinnosyn och djup-
psykologi hos Karin Boye.
av Barbro Gustafsson Rosenqvist

Karin Boye: Ett verkligt jor-
diskt liv.
Brevurval och kommentarer av 
Paulina Helgeson

TILL DIG. Karin Boye i bild 
och kalligrafi.
av May och Hans Mehlin

Karin Boyes DIKTER samt 
romanen KRIS kom ut i nyut-
gåva förra året.

wendelas vänner 
samarbetar med 

kammarmusikföreningen

Lördagen den 17 februari kl 16 framträder två unga kvinnliga musiker  i  
S:ta Ragnhildsgården  i ett program under rubriken

UTOPIA
Kvinnorna som kallar sig Duo Nova är

pianisten Terés Löf,  född 1976 i Stockholm,är en mycket begåvad musiker, 
som går på Musikhögskolan och tar sitt diplom i år. Kammarmusikföreningens 
ordförande Peter Pehrzander uttryckte sig så här lyriskt när han hörde Terés 
framträda på Musik vid Siljan i somras: ”Hon är den första pianist som jag sett 
,som har roligt,under sitt musikframförande-strålande spel”.

violinisten Klara Hellgren,född 1974 i Göteborg. Klara har hunnit lite längre. 
Hon har diplom från Musikhögskolan   och från Royal college of Music i London. 
Hon har också gjort inspelningar för Sveriges Radio och debuterade som solist i 
Sibelius violinkonsert med Kung Filharmoniska Orkestern i Stockholm 1999.
Till konserten i S:ta Ragnhildsgården har man också engagerat Lars Mellfors. 
Han kommer att läsa dikter av nobelpristagaren Wislava Zymborska.

Terés Löf och Klara Hellgren

OBS 
Platsen för konserten är

S:ta Ragnhildsgården vid kyr-
kan och torget i Södertälje

Björn Julen föreläser och 
Lena Granhagen reciterar 
i Boyeprogrammet den 24 

april i Wendela Hebbes Hus. 
Lena Granhagen, till vardags 
skådespelare på Stockholms 

Stadsteater, har gjort sig 
känd som en kongenial 

Boyetolkare.
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När Vendela Hebbe under fjolåret 
betalade in sin första medlemsavgift 
till föreningen Wendela (Hebbes) 
Vänner spärrade naturligtvis vår 
alltid vakna kassör Kerstin Holmerin 
upp ögonen ordentligt. Vem skulle 
inte göra det?
Någon som ville skämta, eller 
vad var det fråga om?

Nej, minsann, absolut inget 
practical joke. 1900-talets Ven-
dela är en tuff liten dam, försedd 
med minst lika bestämd och 
avancerad smak som 1800-talets 
Wendela. Hon är född 189 år 
efter sin än så länge mer bekanta 
namne. Den minnesgode läsaren 
kanske minns att Avisan för nå-
got år sedan skrev om Bo Hebbe, 
kirurg i Nykil utanför Linköping, 
släkten Hebbes huvudman idag. 
Vendela, ni har förstås redan no-
terat att hon stavar med enkelt V, 
medan namnen med minneshus 
vid kanalen i Södertälje använde 
dubbel-W, är Bos dotterdotter.

En annan skillnad är att den ena 
är mellanblond (Linköpings-
Vendela) medan Wendela (bland 
annat enligt det kända Almqvist-
ska musikstycket ) hade mörka 
lockar.

Vendela kom i april 2000 tillsam-
mans med mamma Karin och bror 
Max till Linköping efter några år 
i Kalmar, där stolte pappan Peter 
Nilsson bor kvar tillsvidare. Mamma 

jobbar på en kommersiell lokalradi-
ostation i Linköping, Radio & Co.
Mångsidigheten i karaktären, något 
som nästan till överdrift också präg-
lade Wendela med alla hennes skriv-, 
sång, handarbets- och språktalanger, 
kan utan större ansträngningar anas 

även hos hen-
nes sentida efterföljare.

Litteratur med småländsk bakgrund 
är exempelvis fängslande. Även om 
vår tids Vendela än så länge hellre 
håller sig till Astrid Lindgrens Pippi 

Ny wendela 
med avancerad smak

av sven erik rönnby

Långstrump och Barna i Bullerbyn, 
än ger sig på morfars farfarsmorfars 
kusins frus, eller hur hon nu skulle 
ha kommunicerat Wendela, sago-
produktion. 

- Men det kommer, vi ska pröva I 
Skogen och andra Wendela-sa-
gor också så småningom, säger 
mamma Karin.
Skrivaren av dessa rader har 
faktiskt inte klart för sig vad 
slags mat Wendela den äldre gil-
lade. Men kan i alla fall berätta 
att 3-åringen i Linköping gärna 
ger sig på mögelost och oliver 
och andra utvecklade smak-
sensationer. Fast spaghetti med 
köttfärssås är det bästa av allt. 
Undrar vad Wendela sagt om 
den rätten?

- Och så gillar våran Vendela 
att tålmodigt lägga pussel, svåra 
såna för 5 och 6-åringar, säger 
mamma Karin.

Nyblivna föreningsmedlemmen 
Vendela Hebbe har ännu inte 
besökt ”sitt” hus i Södertälje, 
men visit utlovas snarast möj-
ligt. Även om nu roquefort är en 
favorit, föreslår undertecknad, 
som styrelsemedlem, att Antoi-

nette i köket laddar glassmaskinen 
med sin största portion, samt att 
Kerstin Holmerin inköper ett rejält 
Södertälje-pussel, att överräcka som 
minnesgåva. 



 1716£16

VI GRATULERAR

Ja må hon leva - får man säga så 
till en 200-åring? Ja, om hon heter 
Fredrika Bremer. Eller om han heter 
Lars Johan Hierta - då blir det förstås: 
Ja må han leva. Båda fyller 200 år i 
år och firas flitigt med intressanta ju-
bileumsevenemang. I båda jubileerna 
är Wendelas vänner med på ett hörn.  
Om Hierta berättar vi på följande 
sidor. Här nedan redovisas det om-
fattande Fredrikafirandet. Redan 
den 18 januari inleddes  Fredrikas 
jubelår i Riksdagshuset med ett hög-
tidsseminarium där talman Birgitta 
Dahl var värd.     
 
Fredrika  var född den 17 augusti och 
den kvällen kl 19 ordnar Årstaällska-
pet för Fredrika Bremerstudier fö-
delsedagsfest i Börssalen på Svenska 
Akademien under medverkan av 
Margareta Hallin, Irene Lindh och 
Maria Llerena. Kontaktperson Doris 
Ågren (08 - 777 29 22).
 
Men redan dessförinnan firas hon 
med ett stort seminarium i Wendela 
Hebbes hus, närmare bestämt de 17 
maj kl 10 - 17. Tema: Fredrika Bre-
mer - reportern. Medverkar gör Maj-
gull Axelsson, Barbro Hedvall, Kris-
tina Lundgren, Lillemor Mundebo, 
Birgitta Ney och Margareta Stål. Ami 
Lönnroth är moderator och kan ge 
närmare upplysningar på tel 08 - 550 
30584. 
  
Ytterligare tre inslag i vårens Fred-
rikafirande: Ett seminarium om 
Fredrika Bremers romankonst på Sö-
dertörns högskola tisdag den 6 mars 
kl 10 - 15. Birgitta Holm och Carina 

Fredrika
och

Lars Johan

Fredrika målad av 
Carl Larsson

Burman hör till de medverkade.
Moderator Ebba Witt-Brattström. 
Kontaktperson Ingrid Claréus 08 - 
21 1023.
  
Seminarium på engelska med interna-
tionella forskare om Fredrika Bremers 
inflytande på samtida författare 
hålls i Stockholms universitets regi 
onsdag den 7 mars på ”Spökslot-
tet” Drottninggatan 116 kl 10 - 16. 
Kontaktperson: Gunnel Melchers 
08 - 25 66 66.
 
Den 8 mars kl 17:30 går ett fackeltåg 
från Klara kyrka vid Sergels torg 
till Fredrika Bremer-statyn i Humle-
gården. Kontaktperson: Anita Widén 
08  744 10 92
 
Utställningar om Fredrika Bremer 
blir det också, ett antal, under året. 
Den första, på Kungliga Biblioteket, 
invigs den 1 mars.
 
Och så blir det Fredrikaresor - när-
mast till Åbo 23 - 24 april och till 
Gotland 12 - 13 juni. I höst och nästa 
vår till Cuba och Israel. Kontaktper-
son: Inga-Lisa Nibblén, tel 08 - 661 
78 63.
 
Till fler av sommarens och höstens 
Fredrika-evenemang återkommer vi i 
kommande avisor. Den som har 
internet kan gå in på www.fredrika-

Christian Erikssons staty över 
Lars Johan Hierta avtäcktes 1927 
i tidningskvarteren i Klara. Den 
flyttades sedan till Munkbron och  på 
födelsedagen den 23 januari i år får den 
en ny plats på  Riddarhustorget.

 

Födelsedagsbarnen 
(om man får säga så) 
Fredrika och Lars hade 
ett mångårigt förlags-
samarbete  på   1830- 
och 1840-talen.  Om 
detta kan man läsa i  
den Hiertabiografi som 
saluföres på sidan 19. 
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E n  m ö r k 
kväll  år 1838 kunde stadens 
poliser anmäla till sin chef att 
tidningsskrivare Hierta setts skynda 
fram längs skumma gator, vid armen 
förande ett nätt fruntimmer. Polis-
chefen lär ha tagit emot upplysningen 
med samma menande flin som den läm-
nades - Aftonbladsredaktören hade 
rykte om sig som kvinnokarl och allt 
som kunde kompromettera denne 
rabulist var tacksamma upplysningar 
att använda vid lämpligt tillfälle.  
För sent insåg såväl polischefen som 
hans underlydande att det ”nätta 
fruntimret” ingen mindre var än konst-
förvanten, det vill säga typografen 
Napoleon Berger, nyligen dömd till 
sex år på fästning för revolutionära 
reflexioner i två pamfletter. Berger 
var en av alla de ”ansvaringar” som 
Hierta utsåg på löpande band alltef-
tersom den ena versionen efter den 
andra av det misshagliga Aftonbla-
det drogs in av en mäktig hovkansler. 
Nu medverkade Berger, förklädd till 
fruntimmer, i ett av Hiertas galanta 
äventyr om vilka det gick många ryk-
ten. I själva verket fick han Hiertas 
hjälp att oupptäckt ta sig ombord 

p å  e t t 
far tyg och f ly t i l l  Amerika, 
för att undgå straff och för att aldrig 
mer återvända.
Episoden ger Hierta i ett nötskal - 
striden mot hovets indragningmakt 
som till slut vanns av Hierta, hans 
förening av mod och okonventionell 
uppfinningsförmåga och hans mer 
eller mindre välförtjänta rykte som 
kvinnokarl. Det gick rykten om att 
han var pappa till varenda rödhårig 
unge på Stockholms gator. Hur 
välgrundat detta senare rykte verk-
ligen är har inte varit särskilt lätt 
för oss att finna belägg för när vi 
skrev vår biografi om Lars Johan 
Hierta. Men ovedersägligt är att 
han hade två utomäktenskapliga 
barn som han också tog ansvar för.
 
Det första, en flicka som bara var 
tre månader gammal när han gifte sig 
med Wilhelmina Fröding 1833 fick 
namnet Carin Wickström. Hon var 
inte Wilhelminas dotter. Till flickans 
namn kan man alltså foga den ovanliga 
upplysningen ”moder okänd”. Men 
hon växte upp hos familjen Hierta och 
behandlades som familjemedlem även 

sedan paret fått fem egna döttrar. 
Det som framför allt gett näring åt 
Hiertas rykte som stor erotiker är 
hans livslånga förbindelse med 
Wendela Hebbe alltifrån den dag han 
anställde henne på Aftonbladet och 
därmed gav oss Sveriges första 
kontraktsanställda kvinnliga journa-
list. Året var 1841 och Hierta blev 
tydligt betagen av den vackra mörk-
ögda kvinna från Småland, liksom 
av hennes öde. Hon hade två år tidi-
gare övergivits av sin man Clemens   
Hebbe och måste totalt utblottad hit-
ta ett sätt att försörja sina tre döttrar, 
6,4 och 2 år gamla. Hon drev först 
skola i Jönköping, fick sedan ut en 
roman på Hiertas förlag och när hon 
sedan också mött Aftonbladsredak-
tören personligen var hennes lycka 
gjord.
 
Bara någon månad efter att deras 
affärsförhållande hade reglerats i 
kontrakt fick Wendela motta en po-
etisk hyllning från Hierta ur vilken 
vi citerar:
 
”Säg, ack Wendela! o säg mig, 
tror du icke att det gives 
ännu genier att mildra 
om ej plåna ut vad lyckan 
orättvist mot dig ha felat, 
och att lugna, om ej hela 
kvalen efter brusten sällhet!”
 
I tio års tid, fram till dess Hierta 
sålde sin tidning, var Wendela en 
tongivande journalist som utveckla-
de kulturjournalistiken och initierade 
det sociala reportaget. Parallellt med 
det utvecklades och fördjupades 
förhållandet till Hierta. Och han 
gjorde förvisso vad han kunde för att 
”plåna ut vad lyckan mot henne hade 
felat”. Samtidigt som hans hustru 
led kval. Snart var det en officiell 
hemlighet att Wendela och hennes 
tre döttrar utgjorde Hiertas ”andra 
familj”, ett faktum som fru Hierta 
tvingades acceptera. Det lär ha varit 
Wilhelmina Hierta som såg till att 

fruntimmerskarl 
och feminist
av ami lönnroth och per eric mattsson

 När detta läses har Hiertas födelsedag  den 23 januari 
passerats med heldagsseminarium i regi av Aftonbla-
det och jubileumsföreläsningar på Spökslottet  i regi 
av Stiftelsen Lars Hiertas Minne. I Aftonbladets sön-
dagsbilaga den 21 januari, som helt ägnades Hierta, 
medverkade Ami Lönnroth och Per Eric Mattsson 
med denna artikel. De har tillsammans skrivit en 
biografi om honom.
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Wendela så småningom fick en lägen-
het i Aftonbladets hus så att Hiertas 
dagliga besök hos Wendela med dött-
rar inte så tydligt skulle märkas. Det 
var också hon som långt senare 
gav storsinta råd till sin man hur 
Wendelas yngsta dotter Signe skulle 
ges den bästa utbildningen inför sin 
kommande karriär som operasånger-
ska. Men dessemellan skvallrar bre-
ven om de själsplågor den stackars 
Wilhelmina led.
 
Var då Hierta helt enkelt ett exempel 
på 1800-talets viktorianska dub-
belmoral?
  
Kanske ändå inte, eller inte bara. 
Han gjorde alltså något så ovanligt 
som att ta ansvar för sina utomäkten-
skapliga barn. Hans ende son var den 
han fick med Wendela, Edward Faus-
tman född i januari 1852 i Frankrike 
och de första åren uppfostrad hos 
en läkarfamilj Faustman i Berlin, 
därav hans namn. Så småningom 
återbördades pojken till Stockholm 
och kom att bo än hos Hiertas, än hos 
Hebbes, som fosterson, omgiven av 
snälla onklar och tanter. Ibland också 
i Köpenhamn hos halvsystern Fanny, 
We n d e l a s  ä l d s t a  d o t t e r , 
o c h  i  S t o c k h o l m  h o s  M a -
r ia  Almqvis t ,  överg iven  av 
sin man Carl Jonas Love, när denne 
flydde till Amerika misstänkt för 
mordförsök. Att två av alla des-
sa beskyddare var hans köttsliga 
föräldrar lär han inte ha förstått för-
rän i vuxen ålder.
  
Det intressanta med Hierta var att 
han inte bara var svag för det täcka 
könet, han kämpade också för dess 
rättigheter, var med andra ord en av 
Sveriges tidiga manliga feminister, 
i gott sällskap med Aftonbladsmed-
arbetaren Almqvist som 1839 hade 
chockerat den borgerliga sedlighe-
ten med sin roman ”Det går an”. 
Hierta förde sin jämställdhetskamp 

framför allt som politiker. Under 
alla sina år i riksdagen, först i rid-
darhuset, sedan i borgarståndet 
och till slut i andra kammaren 
motionerade han ihärdigt om refor-
mer som skulle förbättra kvinnors 
och barns rättsliga ställning. 44 
jämställdhetsmotioner författades 
av honom, bl a om lika arvsrätt för 
kvinnor och män, om kvinnors rätt 
att få undervisa i folkskolan och att 
ta anställning vid telegrafverket, 
tre förslag som gick igenom. 1850 
motionerade han om att ogift kvinna 
skulle bli myndig vid 25 års ålder. 
Det gick igenom först 1856 med 
reservationen att detta måste av 
den enskilda kvinnan anmälas hos 
domstolen.
  
Vid riksdagen 1856 deltog Lars 

Du köper den av Wendelas 
Vänner. Boken kostar kr 
150:- + porto kr 40:-.
Sätt in beloppet på postgiro 
985920-8, Wendelas Vän-
ner, och vi skickar boken. 
Eller ring 08-55086675 var-
dagar 9-15 och vi skickar 
boken mot faktura.

(Boken heter Tidningskungen Lars Johan Hierta 
- den förste moderne svensken av Ami Lönnroth 
och Per Eric Mattsson, W&W 1996.)

Hierta också engagerat i debatten om 
oäkta barns arvsrätt. Vid den ti-
den var hans egna ”oäktingar” 23 
respektive 5 år. I en engagerad plä-
dering analyserade han begreppet 
”oäkta”. Det är ett ord, påpekade han, 
som härletts ur äktenskap ”men i 
allmänhet tyckes man taga orden 
äkta barn i samma mening som äkta 
porslin, äkta pärlor osv eller med 
andra ord, såsom varande något till 
själva den inre beskaffenheten bättre 
och fullkomligare, än de oäkta barnen”. 
Det är inte utan skäl som vi i ti-
teln till vår biografi vågade kalla 
Hierta ”den förste moderne svensken”. 
På många sätt skulle han känna sig 
hemma i 2000-talets Sverige. Men 
hans egen tid var inte mogen för alla 
hans förslag. Först 1905 likställdes 
”oäkta barn” med ”äkta barn” i 

Professor Per Rydén i SvD 7/11 1996:
Visst ska man glädjas över att en av dagens främsta journalister tillsammans 
med en ekonomiskt förståndig man hittat tillbaka till en av den svenska press-
sens främsta. Nu när det ska skrivas presshistoria i större skala är man glad 
åt att någon kan visa hur levande det kan bli. 

 Läs  boken 
om lars johan hierta
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Cecilia Sidenbladh har skrivit en enaktare för 
två skådespelare och en pianist.  Cecilia   är en 
dramatiker som gärna rör sig i det förflutna. 
Hon debuterade 1992 med Häxorna på Söder, 
som utspelas under häxprocesserna i Stockholm 
på 1670-talet. I monologen Isjungfrun gestaltas 
Victoria Benedictssons dramatiska liv och för-
fattarskap. Ett par av hennes tidigare spelade 
pjäser handlar om Love Almqvist, vars förfat-
tarskap hon ägnat sin doktorsavhandling. Hon 
har även publicerat fyra historiska romaner, 
den senaste är Saras mödrar. 
Här följer Cecilias egen beskrivning av Wende-
las mörka lockar:

Personerna i pjäsen är Love Almqvist, välkänd och 
älskad författare, illa ansedd Det-går-an-präst och 
radikal journalist på Aftonbladet, olyckligt gift 
med Maria, och Wendela Hebbe, Sveriges första 
kvinnliga journalist, romanförfattare, översättare, 
okonventionell ensamstående trebarnsmor, i vars 
spartanska salong intellektuella och konstnärliga 
män trängs. Love och Wendela är kolleger på Af-
tonbladet, de bor också vägg i vägg med varandra 
på Stora Nygatan 21. De är förtrogna vänner - dess-
utom är Wendela Loves idealkvinna, hon skulle 
kunna vara förebild till Sara Videbeck. Kanske 

Premiär 
kommer det att bli på Stockholms 
stadsmuseum, där WENDELAS 
MÖRKA LOCKAR spelas under 
april 2001.  Närmare besked om 
föreställningstider och biljetter kan 
lämnas av muséet under våren, tel. 
08/508 316 40.
Skådespelarna räknar med att ge 
föreställningar igen under hösten 
2001 i Stockholm. Wendelas Vän-
ner hoppas kunna medverka till att 
pjäsen också spelas i Södertälje. 
Kanske rentav i Wendelas hus om 
spelutrymmet förslår.

WENDELAS MÖRKA LOCKAR
ett möte mellan Love Almqvist 

och Wendela Hebbe

 En teaterpjäs av Cecilia Sidenbladh

Måns Westfelt och Carl 
Jonas Love Almqvist
Foto Olof Holm

hon rentav är hans stora kärlek.
Handlingen utspelas på Aftonbladets redaktion en ju-
nidag 1851, en komplicerad tid för såväl Wendela som 
Love. Wendela är nämligen gravid med sin chefredaktör 
Lars Johan Hierta som hon sedan flera år haft ett kär-
leksförhållande med - och Love har under våren 1851 
ohjälpligt trasslat in sig i ekonomiska transaktioner 
med en ockrare, ryttmästare von Scheven. Det viskas 
att han försökt bedra Scheven på pengar genom att 
skriva falska reverser. En polis har på morgonen sökt 
honom i hans hem....
Lars Johan Hierta ingriper i handlingen genom ett talrör 
som leder ner från hans salong till redaktionslokalen. 

Pjäsen spelas av Måns Westfelt och Irène Lindh - Irène 
sjunger några av Almqvists songes under föreställning-
en. En pianist medverkar i föreställningen och spelar 
Almqvists pianomusik - bl a det känslostarka stycket 
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Klart med 
sommarteater 
vid wendelas 

Hus
Berit Carlberg spelar Wendela, Michael Cocke regisserar och 

Elsie Petrén producerar Björn Runeborgs pjäs Provet.

Berit Carlberg debuterade som 
Glada änkan på Oskarsteatern 

1967. I 17 somrar var hon 
primadonna hos Nils Poppe 
i Hälsingborg. Hon har varit 

engagerad av Riksteatern, i Hagge 
Geigerts revyer, på Maxim och 

Intiman.

Björn Runeborgs pjäs
Under sitt operaengagemang 1869-1870 på Teatro Bellini i 
Palermo förlovar sig Signe Hebbe med en italiensk advokat. 
Signe beställer dyrbar bröllopsutstyrsel och reser till Paris 
för bröllop. Men fästmannen kommer inte. Signe slår upp 
förlovningen. Här börjar Runeborgs pjäs. Oväntade saker 
inträffar följande sommar i Snäckviken.

Spelschema
Provet har premiär onsdagen den 18 juli kl 19. Spelas 
därefter varje onsdag och torsdag kl 19, lördagar kl   17 
och söndagar kl 14 och  17. Sista föreställning söndag 
den 12 augusti. Föreställningen varar drygt 1 timma. 
Vid omöjligt väder spelas pjäsen på Castor, som ligger 
alldeles intill Wendelas Hus.

Entré kr 125. Biljetter kan beställas och köpas i Wende-
las Hus, telefon 08-55086675 (telefontid vardagar 9-10, 
14-16). Vid beställning av biljetter för grupp på 5 per-
soner eller däröver får beställaren en gratisbiljett. Buf-
félunch före lördags- och söndagsföreställningarna (pris 
inkl föreställning kr 200). Supé efter föreställningarna 
(pris inkl föreställning kr 300). Beställes i samband med 
biljettköp. Specialpris för grupper över 10 personer.

Premiär 18 juli
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Det är tidsbilderna 
från 1950-talet som är de viktigaste 
i min höstbok ”Liljekonvaljkungen”, 
säger Ylva Eggehorn, författarinna 
som gästar Wendela Hebbes hus i 
Södertälje kl 19 på själva Kvinno-
dagen 8 mars 2001. Vi känner igen 
oss i hennes skildringar, TV håller 
just på att slå igenom, bilism och 
konsumism sprider sig, framåt nyår 
sitter folk hemma och räknar 
årets konsumkvitton. Det finns 
bett, ömhet och humor i Ylva 
Eggehorns iakttagelser, och be-
sökare i villan kan räkna med en 
intresseväckande aftonstund.

Södertälje har i alla tider betrak-
tat åtminstone delar av Södertörn 
som ”sitt” eget uppland, förstås 
i stark konkurrens med Stock-
holm. Kärleken är inte alltid 
helt besvarad, exempelvis från 
Sorunda, där Ylva Eggehorn bor 
sen 25 år. 

- Södertälje är bara grannstaden 
för mig, säger Ylva Eggehorn. 
Men visst, känslan för Tälje har 
ökat på senare år. Framförallt 
sedan min man George blev lärare 
på Hagabergs folkhögskola.

Att Stockholm är ”staden” för 
Ylva Eggehorn är nu inte särskilt 
märkligt, eftersom hon växte upp i 
förortsområdet Herrängen/Långbro 
i Älvsjö. ”Liljekonvaljkungen” har 
också starka självbiografiska inslag 
därifrån under skaldinnans barndom, 
mellan 6 och 12 år. De ibland ung-

flicksskira upplevelserna och teater-
lekarna med kompisar, och de första 
drömmarna om pojkar, konstraterar 
starkt mot en parallellberättelse om 
en judisk flyktingkvinna bak lång-
brosjukhusets mörka granhäck.
- Någon omedelbar uppföljning av 
de självbiografiska avsnitten blir det 
inte, kommenterar Ylva Eggehorn. 

Min nästa bok blir en diktsamling 
igen. I vår kommer också ut en sam-
lingsvolym med ett urval dikter.

Ylva Eggehorn slog igenom redan 
som 13-åring, vid ett uppmärksam-
mat framträdande i Hylands hörna, 
kanske någon läsare/tittare med gott 
minne erinrar sig. Den massmediala 
framgången fortsatte i Expressen, 
där hon hamnade under chefredaktö-

ren Per Wrigstads skyddande vingar. 
Senare har Eggehorn, som naturligt-
vis är mest känd för sin poesi, även 
medverkat i nya psalmboken.
- Jag blev ganska motvilligt kristen 
under min ungdom, förklarar Ylva 
Eggehorn. Förhållandet till Gud är 
dock gott, helt oneurotiskt, säger 

”Ju äldre man blir desto
tydligare blir mönstret”

intervju med ylva eggehorn
av sven erik rönnby

Ylva Eggehorn växlar mellan lyrik 
och prosa i sitt skrivande. Förra 
årets  bok, ”Liljekonvaljekungen”, 
är skriven på prosa, och innehåller 
tidsbilder från 1950-talet, inte sällan 
med stort självbiografiskt innehåll. 
Eggehorn kommer till Wendelas hus 
den 8 mars och berättar om boken 
och dess bakgrund (se program-
tablån på sista sidan). Foto Bengt af 
Geijerstam.
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hon vidare. 
Det motsägs väl inte heller direkt 
av det som står att läsa i ”Lilje-
konvaljkungen” om att Gud, trött 
på att människorna aldrig blev 
förnöjsamma trots den växande 
välfärden, packade ner några bra 
böcker och reste till Kap Verde.
- Gud är för mig den hemlige vän-
nen, inte någon sträng övervakare, 
säger Ylva Eggehorn.
Hon blir alldeles extra varm i rösten 
när sedan Wendela Hebbe kommer 
på tal. Vilken kvinna! Eggehorn 
blev helt fascinerad när hon för en 
del år sen tog del av Brita Hebbes 
biografi. 
- Vilket kvinnoöde! Så viktigt att 
minnet av hennes insats bevaras, 
hur hon använde sin intelligens till 
att skapa bästa möjliga förhållan-
den för sig och sin familj, menar 
Ylva Eggehorn. Som inte minst 
hyllar Wendela Hebbe för hennes 
försvar av sin integritet i förhållan-
det till tidens store skald, biskopen 
Esaias Tegnér. Denne var ända till 
sin dödsbädd en mycket stor, för 
att inte säga påträngande, Wendela-
beundrare.

Framträdandet denna gång i Sö-
dertälje äger alltså rum i Wendelas 
hus den 8 mars. På själva Världs-
kvinnodagen. Hur är det med Ylva 
Eggehorns förhållande till sådana 
feministiska yttringar?

- I min ungdom var jag väldigt 
mycket pappas flicka och levde 
på det viset i könsrollsfrågor i en 
skyddad värld. Men ju äldre jag blir 
desto tydligare tycker jag att man 
urskiljer mönstret som förtrycker 
många kvinnor. Ja, inte bara kvin-
nor, Susan Faludi har visat att att 
undertryckandet gäller många män 
också.

- För min del är det nog så att 
dessa frågor ännu inte är färdigbe-
arbetade. Vi behöver fördjupa och 

nyansera frågorna om kvinnors och 

 

i Wendelas Hus 
lördagen 

den 10 februari 
kl 15.

Till programmet i Wendelas hus har Solveig Faringer 
översatt tre av H C Andersens sagor, som hon läser och 
interfolierar med att sjunga danska visor och berätta om 
den danske sagodiktaren. Han som blev världsberömd 
för sina ”eventyr” och omtalad för sin fulhet. Han vars 
stora olyckliga kärlek i livet var den svenska sångfågeln 
Jenny Lind. Och vem var han egentligen son till?

Solveig Faringer 
är en mångsysslande artist. Som alla Wendelavänner 
vet sjunger hon gärna Almqvists Songe (se sid 3). Eget 
skrivande har på senare år resulterat i två föreställningar 
för barn: ”Trollungen som ville sjunga” och ”Älgpelle 
och stjärnorna” samt två musikteaterföreställningar: 
”Bigamisten” som handlar om Almqvist och ”Utflykt till 
stjärnorna”, ett spel om Chopin.
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FÖRENINGSBREV
Föreningen Wendelas Vänner
c/o Holmerin, Täppgatan 22, 
15133 Södertälje

B Porto 
betalt

Tisdagen den 24
april kl 19.

Onsdagen den 9
maj kl 19

Torsdagen den 8
mars kl 19

Lördagen den 10 
februari kl 15.

sagor för ”stora 
vuxna människor”

Solveig Faringer läser, sjunger 
och berättar i ett program om H.C. 
Andersen. Se sid 3 och 23. Samarbete 
med ABF.

Det var på Capri...
Ami Lönnroth och Per Eric 
Mattsson har bott ett par månader 
på Axel Munthes San Michele.De  
berättar  om den märklige läkaren 
på den romantiska ön. Kostnad kr 
125:- inkl insalata caprese, bröd och 
vin. Anmälan senast den 5 maj.

Karin Boye  
en diktare i tiden

Föredrag av Björn Julén med recita-
tion av Lena Granhagen och  med 
Anna Britt Piuva som sammanhål-
lande. Se sid. Samarbete med TBV

Liljekonvaljekungen
Ylva Eggehorn berättar om sin 
nya bok, som heter just Liljekon-
valjekungen. Se intervju på sidan 
22. Samarbete med TBV.

Torsdagen den 
17 maj  

Fredrika 
Journalisten

Heldagsseminarium med medverkan 
av Majgull Axelsson och Ami 
Lönn-roth samt journalistforskare 
från Stockholm och Göteborg. 
Kostnad kr 200:- inkl. lunch och 
kaffe. Särskild broschyr kommer 
att föreligga. I samarbete med 
Årstasällskapet för Fredrika Bremer-
studier. Läs mer på sidan 

våra program blir 
allt 

populärare

Glöm inte att an-
mäla dig i god tid  

 på telefon 
08-55086675 

program våren 2001

Onsdagen den 4  
april kl 19.

Årsmöte i  Wendelas Vänner. 
Program med Margaretha Lithén 
och Thomas Ågren i samarbete med 
ABF. Läs mer på sidan  

Lördagen den 3
februari kl 15.

attac
en ny folkrörelse 

hot eller löfte?
Örjan Appelqvist, filosofie doktor 
i ekonomisk historia,  reder ut  
begrep-pen. Läs mer på sidan 9. 

Under våren anordnas  med 
anledning av arkitekturåret 
och den aktuella situationen 
i Södertälje ett antal program 
kring stadsplanering. Stiftelsen 
Saltskog gård och  Wendelas 
Vänner samarbetar i två av  
dessa  program den 14 februari 
och den 16 maj. Programmet 
den 16 maj i Wendela Hebbes 
Hus  blir en sammanfattning 
och slutdiskussion under led-
ning av Miljö-och stadsbygg-
nadsdirektör Uno Dahlén. Vi 
räknar med deltagande från 
Kulturhistoriska föreningen 
och olika intressentgrupper.  

Lördagen den 17 februari
 kl 16 i S:ta Ragnhildsgården 

(OBS)

Inträde till programmen 
om inget annat anges kr 50:- 

inkl. kaffe

Utopia
Konsert med pianisten Terés Löf 
och violinisten Klara Hellgren. 
Lars Mellfors läser dikter av nobel-
pristagarinnan Wislava Zymborska. 
Inträde kr 70, pensionärer kr 50. 
Ett samarbete mellan Södertälje 
K a m m a r m u s i k f ö r e n i n g  o c h 
Wendelas Vänner. Läs mer på sidan 


