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Av Ami Lönnroth 
Journalist och författare 
Ordförande Wendelas Vänner

Kaj Andersson – låter som en hel karl 
men det var faktiskt en kvinna. En 
journalistpionjär som gjorde sådant 
intryck på Alva Myrdal att hon upp-
kallade sin yngsta dotter efter henne.

På sidan 6 berättar Kaj Fölster själv. 
Kaj Andersson var en nydanande 
journalist och publicist, verksam i 
sex decennier. Varför har vi inte hört 
mer om henne? Dessbättre har några 
engagerade pressforskare insett hur 
viktig hon varit. Däremot har det 
varit svårt att hitta bilder av henne.  
Bilden på omslaget till detta nummer 
är en av dem – en kvinna i manssam-
hället 1917.

Har kvinnor blivit mer synliga sen 
dess? Nja. Ta bara en sån sak som 
Sveriges gatunamn: bara 14 procent 
är uppkallade efter kvinnor. Dit hör 
Wendela och Signe Hebbe. Och Alva 
Myrdal och Anna Whitlock och Elin 
Wägner – kvinnor som gjort osed-
vanligt starka avtryck i kultur och 
politik och som vi skriver om i detta 
nummer. 

Läs om Elin Wägner i väntan på att 
Ulrika Knutson ska kunna hålla sin 
två gånger uppskjutna presentation av 
sin bok i Wendelahuset. 

Läs om förebilden till Fröken 
Friman, det vill säga Anna Whitlock 
som nu fått en hyllad biografi!

Följ med på utställning i Berlin om 
Hannah Arendt. Någon gata har hon 
visserligen inte i Sverige men kallades 
en gång på Expressens kultursida för 
”Gatans filosof”.

Som alltid har vi också något att 
säga om Hebbefamiljen, denna 
gång om en gåva till museet från 
Hebbeättlingen Kerstin Inger och 
om en nyuppäckt tavla av Mollie 
Faustman. 

Varje år får vi nya medlemmar, ja 
till och med mitt i pandemin. Men 
andra försvinner eller glömmer bara 
betala medlemsavgiften. Vi behöver 
er, kära medlemmar, och längtar så 
efter att åter kunna bjuda in till för-
fattarträffar i Wendela Hebbes Hus.  
Håll i och håll ut tills vi åter kan ses!
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”Jag var besatt av  
journalistiken”
”Jag var besatt av journalistiken.  
Jag älskade Folkskolans barntidning.  
Mina skoluppsatser var små sociala  
reportage som den lärare vi hade  
i sista årskursen uppskattade och  
lät mig läsa upp för klassen.”

SÅ BERÄTTAR Kaj Andersson 
(1897–1991) om sin tidiga start 
på ett långt yrkesliv i socialreporta-
gets tecken. Hon gör det för Brita 
Åkerman (1906–2006) som själv 
var pionjär inom konsumentpolitik 
och forskning om kvinnors vardag. 
Intervjun gjordes 1983. Då kunde 
Kaj Andersson blicka tillbaka på över 
sextio år som förnyare och bärare av 
socialreportaget alltifrån mitten av 
1910-talet och framåt. 
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hörn. Det är knappt jag ser handen 
framför mig först jag kommer in, 
men så om en stund skymtar spiseln 
fram och där bredvid ligger lillen i 
sin säng – – – Från halvmeterstora 
springor i golvet drar det så pass, att 
jag måste hålla på stället marsch tills 
jag blir visad in i rummet.”

Fjorton år på Social-Demokraten 
slutade med en konflikt med 
Brantings efterträdare Artur Engberg 
som inte gillade sin medarbetares 
kulturradikala strävanden och ville 
stoppa henne från att låta proletärför-
fattare publicera sig i den söndagsbi-
laga hon hade ansvar för. Då, 1930, 
startade Kaj Andersson tillsammans 
med den likaledes avhoppade kolle-
gan Bernhard Greitz kulturtidskriften 
Fönstret som hon dock lämnade 
relativt snart eftersom den inte hade 
ekonomiskt utrymme för två tjänster. 

Efter ett mellanspel på Fogelstad-
gruppens Tidevarvet blev hon 1932 
redaktör för S-kvinnornas Morgonbris 
som hon under fem år förnyade från 
traditionellt medlemsblad till radikal 
och visionär tidskrift. Hon är nu inte 
längre enbart skrivande journalist 
utan den som lägger ut uppdrag på 
experter av olika slag – samhällsplane-
rare, arkitekter, ideologiskt inriktade 
debattörer. Per Schwanbom, som 
skrivit många artiklar och en kort bio-
grafi om Kaj Andersson, berättar om 
hur hon insåg att det är kvinnorna i 
egenskap av konsumenter som styr 
vad som tillverkas och ger exempel 
på hennes handfasta sätt att bedriva 
konsumentupplysning: 

”Kaj införde varukataloger i 
Morgonbris och visade på vad som 
fanns och efterlyste det som saknades. 
Hon stod i nära kontakt med fabri-
kanter, vilket inte enbart sågs med 
välvilja av läsarna. – – – En fram-
gångsrik kampanj, nära knuten till 
den sociala misär hon aldrig försum-
made att uppmärksamma, var hennes 

”En begåvad flicka, uppvuxen i 
ett arbetarhem på Kungsholmen. 
Tidningar och politik var självklarhe-
ter i hennes uppväxtmiljö, konstaterar 
journalistikforskaren Britt Hultén 
om Kaj Andersson och citerar henne: 
”Jag var bara 3–4 år gammal när jag 
förstod att en tidning var som ett 
levande väsen. Nånting viktigt som 
samlade människor. Mamma märkte 
inte när jag vaknade om morgnarna 
när hon läste Social-Demokraten. 
Ibland hade hon tårar i ögonen när 
hon läste en ledare av Branting eller 
någon dyster skildring ur arbetslivet.”

NÄR KAJ EFTER genomgången 
flickskola, något som betraktades som 
en oerhörd favör för en arbetarflicka 
i 1910-talets Sverige, sökte sig ut i 
yrkeslivet, var det också journalistiken 
som hägrade. Hon skickade in en 
liten berättelse till Social-Demokraten 
där Hjalmar Branting var chefredak-
tör. Den infördes direkt och då tog 
hon mod till sig och frågade Branting 
om hon kunde få börja arbeta på tid-
ningen. Han föreslog sin redaktions-
sekreterare att de skulle låta ”flickan 
försöka”, ord som hon bar med sig 
hela livet. 

Den unga adepten smälte snabbt in 
redaktionsarbetet, knappt 18 år och 
nyfiken på sitt nya jobb. Efter några 
år var hon en observant och skick-
lig socialreporter med sinne för att 
beskriva människors utsatthet i tunga 
industrijobb och eländiga bostads-
miljöer så att de väckte läsarnas med-
känsla och vilja att förändra.

Julafton 1917 publicerade tid-
ningen reportaget ”Där sjukdom 
och död härja” om de allra fattigas-
te familjerna i arbetarstadsdelarna 
Midsommarkransen och Aspudden. 

”Kyffet – något annat kunde man 
inte kalla det – består av ett rum 
och kök. Köket är långsmalt, med 
en ynkedom till fönster uppe i ett 

Av Ami Lönnroth 
Journalist och författare 
Ordförande Wendelas Vänner
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plädering för husmorssemester för 
kvinnor som var totalt bundna vid 
hemmen.” 

Den kampanjen hade framgång. 
Ett annat förslag på att avlasta 
kvinnorna en del av ansvar för hem 
och barn gällde kollektivhusen som 
nu började byggas, förslag som Alva 
Myrdal med energi hade pläderat 
för. Ingen tvekan om att hon såg Kaj 
Andersson som en viktig opinionsbil-
dare i den socialpolitiska omdaning-
en av hela samhället. 

MEN KAJ Anderssons modernisering 
av arbetarkvinnan blev, som vi kan se 
av hennes namne Kaj Fölsters själv-
upplevda berättelse (se nästa sida) , 
för mycket för en del av förbundets 
styrelsemedlemmar. Hennes radikala 
omgörning av tidningen hade gått 
hem hos den socialdemokratiska 
eliten som fått starka influenser av 
funktionalismen. Bland förbundets 
medlemmar fanns det dock många 
arbetarkvinnor som var alltför fattiga 
för att köpa de funktionella varor 
redaktören rekommenderade och de 
irriterades över de detaljerade enkäter 
som tidningens redaktör gång på 
gång skickade ut för att få underlag 
för sina kampanjer för en förbättrad 
levnadsstandard. Efter en stormig 
förbundskongress lämnade Kaj 
Andersson sin tjänst 1936. 

På kort sikt förlorade redaktören 
för Morgonbris striden om hur idé-
debatt och journalistik kunde bedri-
vas men på lång sikt kom hennes 
idéer att anammas både i samhällsde-
batten och av framtida tidningsma-
kare. Det menar historikern Yvonne 
Hirdman. Det menar också jour-
nalistikforskaren Elin Gardeström 
som i en analys av Kaj Anderssons 
journalistik i Morgonbris berättar 
hur Kaj Andersson konsekvent följde 
Hjalmar Brantings motto att en 
tidning skall vara ”den lidelsefulla 

Källor:
WendelAvisan nr 3/4 1997: Temanum
mer om det sociala reportaget med 
bidrag av bland andra Britt Hultén och 
Per Schwanbom
Brita Åkerman: Vi kan, vi behövs (Aka-
demilitteratur 1983)
Britt Hultén: Förändra verkligheten 
– det sociala reportaget från Zola till 
Zaremba (Ordfront 1995)
Yvonne Hirdman: Att lägga livet tillrät
ta (Carlssons 2000)
Elin Gardeström: Brantings lidelsefulla 
agitator (Presshistorisk årsbok 2004, 
sid 99–115)
Per Schwanbom: Hon gjorde tidningar 
med själ: publicisten Kaj Andersson, en 
biografi (egen utgivning 2003)
Birgitta Ney: Karin (Kaj) Matilda 
Andersson, artikel i Svenskt kvinno-
biografiskt lexikon (skbl.se) 

Morgonbris-omslaget från 1933 på 
föregående sida kommer från Kvinn-
Sam, Göteborgs universitet. 
Utgivningen 1904–1936 finns digita-
liserad:  
www2.ub.gu.se/kvinn/digtid/05/

Bilder:

agitatorn, ej fegt och passivt regist-
rerande, utan aktivt ingripande för 
att verka på tankar och viljor och så 
förändra händelsernas lopp.” 

Efter Morgonbris arbetade Kaj 
Andersson tillsammans med en 
rad kvinnoorganisationer som 
gått samman för att öka kvin-
nors valdeltagande i 1938 års val. 
Brita Åkerman, som själv då var 
förbundssekreterare för Fredrika 
Bremerförbundet, lovordade hennes 
”enastående journalistiska skicklig-
het”. Säkert var det den kontakten 
som ledde till att hon senare tackade 
ja till att bli redaktör för förbundets 
tidskrift Hertha (1948–57) , något 
som ökade en skepsis mot henne 
i det mest partitrogna S-lägret. 
Inom pressen var man däremot 
imponerad av Kaj Anderssons tid-
ningsmakande och hon fick många 
erbjudanden av kommersiella 
tidningsutgivare. 

Själv minns jag henne från en 
jubileumsträff för de i livet varande 
Hertharedaktörerna 1984. Jag hade 
sen 70-talet medarbetat i Hertha i 
flera omgångar. Vi fick ett stimule-
rande samtal med den nu 87-åriga 
och högst alerta Kaj Andersson. 

Då, sent i livet, efter ytterligare 
en viktig insats som redaktör och 
förnyare av Socialstyrelsens tid-
skrift Sociala meddelanden, hade 
cirkeln slutits. Kaj Andersson 
hade flyttat tillbaka till det hus på 
Kungsholmen där hon bott som 
barn kring sekelskiftet 1900. 

Fick hon några erkännanden för 
sina insatser? Ja, i varje fall som 
journalist. 1965 mottog hon Åhlén 
& Åkerlunds tidskriftspris ”för en 
unik och uppmärksammad publicis-
tisk gärning och för en banbrytande 
insats på den sociala journalistikens 
område.
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DEN KRETSEN BESTÅR mest av 
kvinnor, som fortfarande kommer 
ihåg en av de mest spännande radi-
kala journalisterna i en tid då Sverige 
snabbt förändrades.

Kaj A hade då i fem år arbetat upp 
tidningen Morgonbris, S-kvinnornas 
medlemstidning, till en tydlig 
politisk tidning där bostads-, soci-
al- och kulturpolitiska diskussioner 
utan motstycke fördes. Hon ”gjorde 
tidningar med själ” (titeln på Per 
Schwanboms biografi). Hon brann 
för idéer om samhällets behov av 
förändringar och hon var övertygad 
om journalistikens stora och nöd-
vändiga betydelse. Också fördes här 
en tidig motoffensiv mot nazismen. 
”Koncentrationsläger och judeförföl-
jelser var inga nyheter som uppenba-
rades först efter kriget”, skriver Eva 
Ekstrand. 

Inte heller litteratur och konst 
fattades, allt med kampen för bättre 
livsvillkor, främst för kvinnor som var 
tidningens målgrupp, ett vitt områ-
de som följde henne i alla följande 
uppgifter. 

Tidigt mötte hon min mor Alva, 

Att få namn efter  
Kaj Andersson!

och frågorna runt nödvändiga 
reformer gällande bostadspolitiken, 
familjepolitiken, kvinnornas ställning 
i familjen med barn och hem var 
brännande; alla de frågor och förslag 
som togs upp i den uppmärksamma-
de ”Kris i befolkningsfrågan” 1934 . 

Men Morgonbris var en medlems-
tidning och som jag förstår så hade 
konflikterna mellan redaktör och 
tidningens S-styrelse börjat nå en allt 
mer ohållbar nivå. Kaj A var en envis, 
övertygad fullblodsjournalist som 
ville ha eget ansvar, och inte enbart 
vara partipolitiskt lydig. Förutom 
spänningar om redaktionsarbetet var 
styrelsen oenig: där fanns de som 
ville ha ett starkt partiblad och de 
som politiskt ville bredda den livliga 
diskussionen. Alva tillhörde dem som 
stöttade Kaj A. Hon uppskattade 
också hennes kulturella, litterära och 
internationella bredd. 

Året 1936 var Alva, förutom att 
hon blev vald ordförande för Sveriges 
Yrkeskvinnors Förbund, ivrigt i färd 
med att bygga upp Sveriges första 
förskollärarutbildning på modern 
vetenskaplig grund för bland annat 

de 44 daghemmen som HSB då 
byggde ut: det Socialpedagogiska 
Seminariet. 

Invigningen skulle ske i juli, men 
Alva bad om en månads uppskov: jag 
skulle ju just då födas! 

Så efter en månads försening gick 
invigningen av stapeln – och precis 
då – försenad – föddes jag.

Alva låg på Södra BB, Gunnar kom 
cyklandes från en föredragsturné, 
och jag fick där namnet Kaj. Det står 
i Alvas dagbok att de tycker jag ser 
lika beslutsam ut som Kaj A och ”vi 
kan ju verkligen önska henne samma 
kurage”, 

DÅ HADE KONFLIKTEN omkring 
Kaj A eskalerat. I oktober 1936 
avgick hon. Hon hade till råga på allt 
blivit förebrådd att ha förskingrat en 
stor summa pengar. En skymf och 
förnedring som hon, fattigt uppvux-
en, aldrig riktigt kom över. Hon blev 
mer än väl rentvådd, men det satt 
djupt. 

Jag hade till hennes 80-årsdag i ett 
brev berättat hur jag blivit uppkal-
lad efter henne, och rörd hade hon 

Att heta Kaj har haft sina sidor.  
Visst fanns Kai Gullmar i Sverige och 
Kaj Fischer i Tyskland, oförglömliga 
kvinnor på scen, i film och sedan i TV. 
Men det är ju Kaj Andersson jag 1936 
fick mitt namn efter och det går bara 
fram i en liten krets i dagens Sverige.

Av Kaj Fölster 
Journalist, författare och 
jämställd hetskämpe 
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bland annat svarat hur Alva bland 
S-kvinnorna stått på hennes sida.

Senare i livet kunde jag känna Kaj 
A som en slags bundsförvant i svåra 
politiska stunder i mitt tyska sam-
hällspolitiska liv. Roligt var det också 
att jag som ofta kallades Die Kaj läste 
att La Kaj ofta var Kaj As signatur. 

Kanske ett sätt att komma ifrån den 
manliga betoningen. 

Jag har ännu mycket senare 
läst att Kaj A så småningom kom 
till tidskriften Hertha, Fredrika 
Bremerförbundets tidskrift. När vi 
1947 flyttade till Genève, så såldes 
villan i Bromma, till just Fredrika 
Bremerförbundet! Tanken (inte 

Källor
Eva Ekstrand: Kaj Anderssons Mor
gonbris. Kvinnopress, trettiotal och 
längtan efter fri tid (Avhandling vid 
Umeå universitet, 2007)
Per Schwanbom: Hon gjorde tidningar 
med själ: publicisten Kaj Andersson, en 
biografi (egen utgivning 2003)

Bilderna har vi fått låna från Kajs  
privata fotoalbum.

kollad) om att Kaj A satt i mitt 
barndomshem och skrev har varit 
spännande.

Under Genèveåren kom regel-
bundet Morgonbris, Hertha, Form 
(också en tidning där Kaj A och Alva 
möttes) samt FiB och tidningen 
Vi hem till oss. De berikade min 
franskspråkiga värld och hade inte så 
lite inflytande på att ge mig svenska 
perspektiv för en internationell fram-
tid. Jag kom ju först som pensionär 
tillbaks till Sverige. 

Men så på 50-talet i Paris, där jag 
fullgjorde mina två sista år till min 
studentexamen, dök Kaj A livslevan-
de upp. Jag har bara ett synminne 
kvar. Men jag läser att det står både i 
brevsamlingar och i Per Schwanboms 
bok att då just försökte Alva vinna 
Kaj A till Unesco:s nygrundade 
tidning Le Courier, övertygad om 
att hon med sin vida internationella 
horisont, sina språkkunskaper, sin 
iver för sociala förändringar ”behövde 
ett bredare verksamhetsfält” än olika 
styrelser kunde ge henne. 

Alva var övertygad om att Le 
Courier som kom ut på sju språk och 
var vida läst med artiklar om konst, 
arkitektur, litteratur, kultur över-
huvudtaget, liksom sociala frågor, 
rasism och mycket mer skulle behöva 
en redaktör som Kaj A. Men hon 
förblev aktiv redaktör i Sverige.

Jag är riktigt stolt över att ha fått 
Kaj Andersson som ledstjärna i mitt 
liv.

Till vänster: Alva Myrdal med döttrar-
na Kaj (till vänster) och Sissela. Sissela 
är född 1934 och Kaj två år senare.
Till vänster nedan: Två bilder på Alva 
och den nyfödda dottern Kaj.
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DÄR FINNS NÄMLIGEN ett mans-
port rätt, som enligt konstnärinnans 
påskrift på spännramen föreställer 
Gustaf Böklin, Täckhammar. Denne 
var också konstnär. Hur kände de 
varandra? Åldersmässigt skilde fyra 
år, men båda gick på konstskolor från 
dryga 20-årsåldern.

Mollie Faustman var född 1883 
och arbetade på kontor i Stockholm 
under fyra år efter studentexamen 
1901. I Mollies memoarer ”Då” finns 
inga antydningar om konststudier 
i Stockholm. Hon studerade sedan 
under åren 1905–1908 vid Valands 
konstskola i Göteborg, ungefär samti-
digt som Böklin (se nedan) studerade 
vid Konstakademien i Stockholm.. 
Debututställning i Hallins konsthan-
del i Stockholm 1909. Studier i Paris 
1908–1911 med korta perioder i 
Sverige. Därefter fortsatt verksamhet 
som konstnär, författare, kåsör och 
kritiker. Död 1966.

Gustaf Böklin föddes 1879. Han 
var son till godsägaren David Böklin 
(1843–1929) och Ebba Gellerstedt 
på Täckhammar i Södermanland. 
Gustaf var sonson till Per Johan 
Böklin (1796–1867), som hade varit 
handledare och mentor åt Fredrika 
Bremer (1801–1865). Om detta kan 
man läsa mera i Carina Burmans 
Bremerbiografi. 

Efter mogenhetsexamen blev 
Gustaf student vid Uppsala univer-
sitet och Södermanland-Nerikes 
nation år 1899. Efter avlagd filosofie 
kandidatexamen den 27 maj 1903 
lämnade han studentlivet och började 
studera konst vid Académie Julian 
i Paris från 1904 och vid Althins 
målarskola i Stockholm 1905 samt 

En nyupptäckt tavla 
av Mollie Faustman
Tavlan, som har återfunnits vid en auk-
tion i Stockholm under september 2020, 
föreställer en röd stuga, traditionellt 
målad, men ”a tergo” (på baksidan)  
finns något mycket mera spännande.
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vid Konstakademien i Stockholm 
1905–1909. 

Han fortsatte sina studier i 
München 1910-1911 samt där-
efter olika målarskolor i Paris 
1912–1913. I sin konst avbildar han 
mycket traditionella landskap och 
blomsterstilleben. 

Enligt nutida släktingar var Gustaf 
en särling. Han bildade aldrig egen 
familj och under senare år bodde han 
tillsammans med den fyra år äldre 
systern Ebba Böklin (1875–1957). 
Hon var verksam som lantbrukare 
och konstnär och målade huvudsak-
ligen djurbilder. De bodde i Råby-
Rönö, där också Gustaf avled 1961.

Porträttet av Böklin synes föreställa 
honom i 30-årsåldern – således kring 
1910. Det är säkerligen målat senare 
med den teknik och sätt att använda 

färger, som Mollie hade lärt sig i 
Paris. Kanske har hon haft ett foto-
grafi av Böklin i stället för levande 
modell. Uppenbarligen har Mollie 
Faustman långt senare återanvänt 
duken och på andra sidan målat ett 
mindre bostadshus med mera tra-
ditionell stil, som hon använde från 
1930-talet – ett beställningsarbete? 

Men frågan kvarstår var, hur 
och när de unga konstnärerna 
träffades? Det kanske var redan i 
Stockholm, när Böklin studerade 
vid Konstakademien och då Mollie 
Faustman 1909 hade utställning i 
Hallins konsthandel. Det kan också 
ha varit så att Mollie fascinerades av 
att Gustafs farfar hade varit mentor 
åt Fredrika Bremer. Om detta kan 
man bara spekulera. 

Källor:
Burman, Carina: Bremer. En biografi 
(Albert Bonniers förlag 2001)
Faustman, Mollie: Då (Bonniers 1958)
Kåreland, Lena: Jordens salt. Mollie 
Faustman, författare, konstnär, kåsör, 
kritiker (Carlssons 2013)
Lundin, Tom: Att samla Mollie Faust-
man (SamlarNytt nr 5-6 2019)
Svenskt konstnärslexikon (Allhems 
förlag)
Svenska konstnärer, Biografisk hand
bok (Väbo förlag 1987)

Samtal med Ingegerd Böklin (2020)

Tom Lundin har medverkat i tidigare 
Avisor med artiklar om Mollie Faust-
man:
WendelAvisan nr 57: ”…fyra unga artis-
ter som ställa ut…” 99-årsjubileum för 
Mollie Faustman och tre till. 
WendelAvisan nr 61: En rysk modell,  
två systrar och en baksida. 
WendelAvisan nr 63: Konstnärsvänin-
norna Maj och Mollie. 

Porträttet ovan av Per Johan Böklin  
är tecknat av Fredrika Bremer, 1833  
(Foto: Årstasällskapet)

Av Tom Lundin 
Professor emeritus vid Uppsala 
universitet och konstsamlare
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NÄR NAZISTERNA tog makten 
i Tyskland 1933 övergav den då 
27-åriga Hannah Arendt sin minst 
sagt lovande akademiska karriär, 
besviken på vänner och kolleger som 
ställt in sig i leden bakom de nya 
makthavarna. Hon arbetade i Berlin 
med att kartlägga den nya regimens 
antisemitism, greps av Gestapo, 
släpptes efter åtta dagar och flydde till 
Paris.

Så började ett nytt liv som skulle 
göra henne till en världsberömd poli-
tisk tänkare och skribent fram till sin 
död i New York 1975. 

När det Tyska historiska museet 
på Unter den Linden i Berlin i våras 
öppnade utställningen ”Hannah 
Arendt och det 20:e århundradet”  
var det bara ett tecken i tiden på att 
hon fortfarande är i högsta grad aktu-
ell – och omstridd. 

Den som söker på ”Arendt” på 
olika boksajter hittar tre nyutgivna 
svenska böcker bara i år.

Den tyska regissören Margarethe 
von Trottas film Hannah Arendt från 
2012 har säkert bidragit till dagens 
Arendt-våg. 

I filmen gestaltar Barbara Sukowa 
den kedjerökande Arendt i färd med 
att bevaka Eichmann-rättegången för 
magasinet The New Yorker. Adolf 

Nästan ett halvt sekel efter sin död är 
Hannah Arendt fortfarande läst och 
omtalad. 

Omstridd 
och ständigt  
aktuell

Av Jan Lewenhagen 
Journalist och styrelseledamot i 
Wendelas Vänner
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Eichmann hade kidnappats av den 
israeliska säkerhetstjänsten Mossad i 
Buenos Aires och förts till Jerusalem 
för att ställas inför rätta. Processen 
följdes över hela världen, den inled-
des 1961 och avslutades med att 
Eichmann hängdes året därpå.

Hannah Arendt hade då redan för 
tio år sedan publicerat sitt stora verk 
”Totalitarismens ursprung”, hon var 
en ansedd forskare och skribent, med 
sin rapportering om Eichmann blev 
hon omstridd som aldrig förr och 
debatten pågår än i dag.

Adolf Eichmann var i likhet med 
merparten av de ledande nazisterna 
väldigt ung. Han var bara 39 år när 
kriget tog slut. Han höll sig undan 
i fem år innan han med ett falskt 
pass under namnet Ricardo Klement 
kunde ta sig till Argentina och åter-
förenas såväl med sin familj som med 
andra nazister i exil.

Eichmann, överstelöjtnant i SS, 
förde protokollet på Wannsee-
konferensen 1942 när riktlinjerna för 
den ”slutgiltiga lösningen i judefrå-
gan” blev fastlagda. Eichmanns roll 
var sedan att koordinera transpor-
terna av judar från det ockuperade 
Europa till förintelselägren.

INFÖR RÄTTEGÅNGEN i Jerusalem 
blev Eichmann förhörd, det resulte-
rade i ett förhörsprotokoll på 3 600 
sidor. Hannah Arendt medgav i 
en berömd intervju med den tyske 
journalisten Günter Gaus från 1964 
(finns på YouTube) att hon ofta 
skrattat högt när hon tog del av 
Eichmanns utsagor, han uttryckte 
sig så enfaldigt, hon kunde inte ta 
honom på allvar.

Det präglade hennes bok om rätte-
gången där hon myntade begreppet 
”den banala ondskan”. Det kunde 
uppfattas som att hon därmed också 
ringaktade betydelsen av att den unga 
staten Israel ställde en naziförbrytare 
inför rätta. 

Arendt hade dessutom i boken 
ifrågasatt den roll som de judiska 

råden hade spelat. De hade uppstått i 
ghettona och varit en samtalspartner 
för nazisterna. Hennes kritiker men-
ade att Arendt därmed gjorde judarna 
medskyldiga till Förintelsen. I filmen 
”Hannah Arendt” låter regissören 
Margrethe von Trotta henne säga att 
”motstånd var omöjligt, kanske finns 
det ändå något mellan motstånd och 
samarbete”.

NÄR DET GÄLLER synen på 
Eichmann har senare historiker veder-
lagt Arendt. Han var ingen obetydlig 
kugge i maskineriet som bara lydde 
order. 

I sin exil mötte Eichmann den 
unge holländaren Willem Sassen som 
varit frivillig i SS under kriget och 
senare arbetat som journalist. Vid 
flera möten på 50-talet tog Sassen 
fram sin bandspelare och intervjuade 
Eichmann om hans roll under nazi-
åren, tanken var att det skulle resulte-
ra i en bok. Eichmann framstår som 
en hängiven antisemit och skryter om 
sina bravader, uppenbarligen hade 
han i Jerusalem försökt att förminska 
sin roll för att om möjligt undvika 
galgen.

Den tyska historikern Bettina 
Stangneth utkom för några år 
sedan med boken ”Eichmann före 
Jerusalem” där Sassen-intervjuerna 
är en viktig källa. Boken finns också 
översatt till engelska.

I den arendtska bokfloden utkom i 
fjol på svenska en liten skrift av den 
amerikanske veteranfilosofen Richard 
J Bernstein: ”Varför ska man läsa 
Hannah Arendt idag?”

Efter att kritiskt ha gått igenom 
Arendts ståndpunkter i en rad frågor 
besvarar Bernstein själv frågan på 
bokens sista sida:

–Vi bör läsa Arendt idag därför att 
hon så klart såg de faror som fort-
farande hotar oss och varnar oss för 
att bli likgiltiga eller cyniska. Hon 
uppmanar oss att ta ansvar för våra 
politiska öden.

Tre svenska böcker om Hannah  
Arendt utgivna 2020:
Ann Heberlein: Arendt: om kärlek och 
ondska (Mondial förlag)
Cecilia Sjöholm: Att se saker med  
Arendt. Konst, estetik. politik 
(Daidalos förlag)
Kenneth Hermele: Den banala 
ondskan har Ni åter missförstått 
(Bokförlaget Korpen)

Jan Lewenhagen har tagit bilden 
på föregående sida. Bilden ovan är 
från 1933 och lånad från Wikimedia 
Commons.

Hannah Arendt föddes 1906 i Han-
nover i en judisk sekulär familj. Hon 
växte upp i Königsberg (Kaliningrad 
idag) och studerade tidigt filosofer 
som Kant och Kierkegaard. Hon dok-
torerade i Heidelberg som 22-åring. 

Efter flykten från Tyskland till 
Frankrike hjälpte hon unga judar att 
emigrera till Palestina. Arendt var 
senare djupt kritisk till bildandet av 
den judiska staten Israel, hon föror-
dade en judisk-arabisk federation. 

Efter den tyska ockupationen av 
Frankrike flydde Arendt med sin man 
till USA och New York. Hon verkade 
sedan som författare och lärare i 
politisk teori vid olika högskolor och 
universitet fram till sin död 1975.    
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NÄR MAN LÄST bokens 445 sidor 
har man inte bara lärt känna den 
”riktiga fröken Friman” utan på 
köpet fått en fullödig genomgång av 
den svenska kvinnorörelsens utveck-
ling från 1700-talet och framåt, 
flickskolornas framväxt under 1800- 
talet, idéströmningarna vid sekel-
skiftet samt Anna Whitlocks eget 
innehållsrika liv. 

En efter en kliver de ut på scenen, 
de kvinnor som var med att forma 
det moderna Sverige i början av förra 
seklet – Elin Wägner, Ester Blenda 
Nordström, Ada Nilsson, Karolina 
Widerström... Nu kan vi lägga till 
ännu ett namn i raden som med 
rätta försvarar sin plats i rampljuset – 
skolpedagogen och rösträttskämpen 
Anna Whitlock. 

Anna Whitlock föddes 1852 och 
efter faderns tidiga död växte hon 
upp i Stockholm tillsammans med 
mor och syster. Hon kunde läsa 
som fyraåring och började lära sig 
franska några år senare. Till sin sorg 
fick hon aldrig ta studentexamen, 

men det hindrade henne inte från att 
resa ut som reporter till Frankrike. 
1878 startade hon tillsammans med 
Ellen Key sin första skola med sju 
flickor, den så kallade Sjustjärnan. 
Så småningom växte flickskolan 
och ombildades till en samskola, 
som 1913 flyttade in i en vacker 
byggnad på Eriksbergsgatan nära 
Humlegården. 

Anna utvecklade en skola med 
många av de pedagogiska nyheter 
som vi idag ser som självklara i 
undervisningen. Bland nymodig-
heterna var att pojkar skulle lära sig 
att sy och flickor få undervisning i 
träslöjd samt att alla barn undervisa-
des i matlagning. Politiskt radikala 
och kulturellt verksamma personer 
satte sina barn i Annas skola, till 
exempel Hjalmar Branting och Carl 
Larsson. Undervisningen var religiöst 
neutral – unikt för den tiden – vil-
ket gjorde att även många judiska 
familjer valde Whitlockska. Många 
författare och konstnärer, till exempel 
Barbro Alving, Ria Wägner, Per-

Av Eva Kaijser 
journalist och författare

De flesta känner henne som Fröken Friman.  
Men TV-seriens fiktiva gestalt har  
en förebild i verkligheten, Anna Whitlock,  
som nu får träda fram själv  
i en uttömmande och underhållande  
biografi av Anders Johnson. 

Rösträttsgeneral och 
nydanande skolledare

Anna Whitlock:



13

Anders Johnson: Anna Whitlock – re
formpedagog och rösträttsledare 
(Förlaget Närings livshistoria 2020)

Monica Björk och Eva Kaijser: Svenska 
Hem. Den sanna historien om Fröken 
Frimans krig (Latona Ord och Ton 
2014)

Anders Fogelström, Carlo Derkert 
och Maud Reuterswärd, kom att gå 
där längre fram.

Anna Whitlock var en central 
ledargestalt i Stockholm decennierna 
kring förra sekelskiftet inte minst 
när det gällde kvinnor och kvinnors 
rättigheter. Hon var med att starta 
Sällskapet Nya Idun 1885, Svenska 
Dräktreformföreningen 1886 och 
organisationen ”Tolfterna” där 
kvinnor från olika klasser umgicks 
med varandra (se förra numret av 
WendelAvisan). 

1903 TOG HON på sig rollen som 
ordförande i den kvinnliga röst-
rättsrörelsen, LKPR, där hon var en 
samlande kraft under åtta år. 1905 
tog hon initiativet till den kvinnliga 
koope rativa butiken Svenska Hem 
(som blev utgångspunkten för serien 
om ”Fröken Frimans Krig”) och i 
samma veva startade hon kurser i 

samhällslära för kvinnor. Bara för 
att nämna en bråkdel av hennes 
engagemang och insatser i olika 
sammanhang.

Skriftställaren Anders Johnson har 
tagit det stora helhetsgreppet och 
letat fram allt som finns skrivet av 
och om Anna Whitlock – och det är 
inte lite! Hennes egna brev har hon 
slängt men hon omnämns i många 
andra biografier och hennes namn 
förekommer 3 000 gånger i tidningar 
och tidskrifter. Anna adopterade en 
dotter, Helga, som kom att ge henne 
stor glädje särskilt på äldre dagar. 
Helga arbetade tidvis i Annas skola, 
gifte sig och fick fyra barn som alla 
tog studenten i Whitlockska skolan.

Anders Johnson har fått tillgång till 
unika släktdokument som berättar 
om Annas liv som mor och mormor. 

Förutom att följa Anna Whitlocks 
personliga utveckling från olycklig 
tonåring till nydanande skolledare 

och rösträttsgeneral får vi även möta 
hennes många vänner. Hon hade ett 
enormt nätverk bland progressiva 
kulturpersonligheter och frisinnade 
kvinnor. Det kryllar av spännan-
de – numera bortglömda – personer 
i Annas värld och alla blir presente-
rade, vissa med några få rader, åter 
andra i utsökta miniporträtt. 

ANDERS JOHNSON sätter in Anna 
i hennes samtid. Han gör många 
intressanta utvikningar och har 
inte sparat på detaljerna med roliga 
tidningsurklipp och unika bilder. 
När till exempel de sju första eleverna 
i Annas skola bildar diskussions-
klubben ”Fria talet” 1884 får vi läsa 
hela protokollen, inte bara några 
korta citat. Det känns generöst och 
frikostigt – och spännande läsning 
att ocensurerat få ta del av Annas 
14-åriga elevers tankar på 1880-talet! 

För den som redan är något bekant 
med sekelskiftets idéströmningar är 
det en sann fröjd att ta del av detta 
gedigna forskningsarbete som dess-
utom är lättläst, välskrivet och snyggt 
paketerat i en vacker bok. Det är bara 
att gratulera alla som vill fördjupa sig 
i den verkliga ”fröken Frimans” inne-
hållsrika liv och hela hennes värld. 
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Av Karin Månsson 
Journalist och medlem av  
WendelAvisans redaktion

FÖRMODLIGEN ÄR det därför 
Ulrika Knutson har skrivit en 
biografi om henne, ”Den besvär-
liga Elin Wägner”. Själv påstår 
Knutson att hon gjort det därför 
att hon har en ”skuld” att betala till 
Wägner: när hon skrev sin bok om 
Fogelstadgruppen bekände hon lite 
slängigt att hon inte gillade Elin 
Wägner. Detta måste repareras?

Men det saknas verkligen inte 
biografier om Wägner. Däremot en 
som utifrån våra nutida perspektiv 
ser på hennes liv och gärning. Det är 
vad Ulrika Knutson gör. Hon lyfter 
alla de frågor som Wägner brann för, 
sätter dem i sina historiska samman-
hang – men unnar sig en och annan 
sidokommentar, ibland repliker, med 
vår tids perspektiv. Det piggar upp 
och skärper mig som läsare. 

Elin Wägner var författare och 
journalist, feminist, rösträttskäm-
pe och fredsaktivist. Hon var även 
miljökämpe, verkade för ekologisk 
odling. Hon var med och startade 

Elin Wägner:

Man kommer inte förbi Elin Wägner.  
Hon var verksam, intensivt verksam,  
första halvan av nittonhundratalet.  
Hon har satt spår på många områden.  
Och flera av de frågor hon talade sig varm 
för tycks minst lika aktuella idag.  
Hon var ofta före sin tid.

den kvinnliga medborgarskolan 
Fogelstad och var i flera år redak-
tör för Fogelstads publikation 
Tidevarvet. Hon drog i gång Rädda 
Barnen i Sverige. Hon skrev många 
romaner av vilka flera, till exempel 
Norrtullsligan och Åsa-Hanna, fort-
farande läses flitigt – och fler borde 
lyftas fram, de har stora litterära 
kvaliteter, påpekar Ulrika Knutson. 

Wägner var våldsamt flitig, skrev 
jämt, arbetade oavbrutet. Inte undra 
på att hon drogs med magproblem 
och att hon ofta bröt ihop och ibland 
riktigt körde slut på sig – gick in i 
väggen, som det heter på modern 
svenska. 

Hon föddes 1882 i Lund. Fadern 
Sven var rektor, modern Anna 
prästdotter – jo, det har betydelse, 
prästämbetet finns därmed i släkten 
och Elin och hennes syskon kommer 
att få nära relationer till kusiner på 
en småländsk prästgård. Mamman 
dör efter tredje barnet, sonen Haralds 
födelse. Då är Elin tre år och beskri-

ver senare denna tidiga tragiska 
erfarenhet som avgörande för henne: 
”Döden gjorde mig till författare.”

Faderns arbete fick dem att flytta 
runt. Från Lund till Nyköping och 
sedan till Helsingborg. I Nyköping 
träffade han sin andra hustru, 
Augusta, och så fick syskonen en 
styvmor, ingen lätt situation.  

NÄR ELIN SÅ småningom vill ta 
studenten för att kunna läsa filosofi 
säger Sven Wägner, själv lektor i 
filosofi, bestämt nej. Högre studier 
passar inte för flickor. Där grundläggs 
ett bildningskomplex som ska följa 
Elin Wägner genom livet och ända in 
i Svenska Akademien.

Men hon har börjat skriva. Via sin 
en novell och en recension får hon in 
en fot på Helsingborgs-Posten (där 
har faktiskt pappa Sven ett finger 
med i spelet) och därmed är grunden 
lagd för en yrkesbana som journalist. 
Det går bra för den unga journalisten 

Intensivt verksam  
och före sin tid
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och snart drömmer hon om en fram-
tid som utrikeskorrespondent… 

På redaktionen finns dock en pilsk 
kollega. Han heter Nils Hjalmar 
Jönsson och är förlovad. Det hindrar 
honom inte från att enträget och pas-
sionerat uppvakta den unga Elin som 
snart faller till föga. Situationen blir 
snabbt komplicerad och Elin sänds 
till London för att svalka känslorna 
och kanske pröva att skriva därifrån. 

Efter en del turer då Elin bland 
annat prövar ett arbete i Stockholm 
kommer det att visa sig att den flitige 
Jönsson gjort en ny erövring – Elins 

två år yngre syster Ester (detta leder 
dock inte till någon schism mellan 
systrarna).

Den fatala kärlekshistorien med 
Jönsson gör dock Elin svårt sjuk. 
Hon blir apatisk och vägrar äta. 
Familjen förser henne därför med 
en piga som ska ta hand om henne. 
Pigan heter Linnéa Johansson och 
kommer att följa Elin i resten av 
hennes liv – en relation långt mer 
varaktig än dem hon har med män. 

Med tiden hämtar hon sig och 
samlar ihop sina berättelser, alla 
tidigare publicerade i Idun, till boken 

”Från det jordiska museet”. Den 
kommer ut 1907. Hon har återvänt 
till Stockholm och frilansar i Idun, 
Dagens Nyheter och skämttidningen 
Puck. Hon blir redaktionssekreterare 
på Idun och hon ger ut sin andra 
roman, ”Norrtullsligan”.

Det går alltså bra för henne och 
hon kommer snart in i en krets av 
unga, begåvade och engagerade 
kvinnliga journalister. Där får hon 
nya vänner och nya impulser. Vips 
står hon på barrikaden genom en 
artikel hon skrivit för kvinnors rätt 
att älska fritt. Den väckte skandal. 

SÅ ÄR HENNES resa mot ständigt 
nya engagemang inledd. Det gäller 
att verka mot den alltför trånga roll 
som kvinnor motats in i. Det gäller 
kvinnors rätt att bli medborgare i sitt 
eget land, alltså rösträttsfrågan. Det 
gäller kvinnors möjlighet att kunna 
verka aktivt som medborgare – och 
där har vi den kvinnliga medborgar-
skolan Fogelstad som också Elin var 
med och startade. Det handlar om 
att inte föröda världen med krig eller 
att föröda jorden med gifter. 

Elin Wägner blir snabbt framgångs-
rik i sitt arbete både som journalist 
och författare. Hon får ordning på 
tillvaron när Linnéa kommer till 
Stockholm och tar hand om hennes 
hushåll. Hon tjänar en del pengar. 

Med tiden kommer hon att försörja 
sin make John Landquist (de var gifta 
mellan 1910 och 1922) och även 
bidra till syskonen Esters och Haralds 
försörjning. 

Elin Wägners stora engagemang är 
inte rätlinjigt – och jag tror att det är 
just detta som både intresserat och 
eggat Ulrika Knutson. Å ena sidan 
är Elin för kvinnors rösträtt – å den 
andra är hon stundtals tveksam till 

Elin Wägner köpte Lilla Björka i Bergs 
socken utanför Växjö 1923.
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Källor:
Ulrika Knutson: Kvinnor på gränsen 
till genombrott: grupporträtt av Tide
varvets kvinnor (Bonnier 2004)
Ulrika Knutson: Den besvärliga Elin 
Wägner (Historiska Media 2020)
Bilden på sidan 9 är hämtad från 
biografin.

Bilden på sidan 10 är tagen av  
Axel Malmström och lånad från 
Stockholms stadsmuseum/Stock-
holmskällan.

En småkuslig hemma-hos-bild från äktenskapet med John Landquist.

själva rösträtten! Å ena sidan är hon 
starkt påverkad av Ellen Keys särarts-
feminism, å den andra pläderar hon 
för lika rättigheter.

En fråga står hon fast i. Det gäller 
freden. Wägner levde nära två världs-
krig. Hon blev tidigt radikalpacifist, 
för övrigt inspirerad av Gandhi, och 
blev kvar i den hållningen även sedan 
Hitler börjat sin framfart i Europa. 
Men hon led och det hände att hon 
nästan vacklade. 

En framgångsrik kvinna var hon. 
Hon kom till exempel med tiden 
in i Svenska Akademien. Men på 
det privata planet hade hon det inte 
lätt. Hon levde med en man, John 
Landquist, som ständigt bedrog 
henne. De båda fick aldrig några 
barn. Däremot skaffade sig Elin 
själv senare ett fosterbarn, en son till 
brodern Harald som varken han eller 
barnets mor kunde ta hand om.

Hon hade efter äktenskapet en 
relation, detaljer oklara, med tysken 
doktor Ritter von Eberlein som var 
spionchef i det ockuperade Pfalz och 
som senare anslöt till nazisterna (!). 
Välkänt är också hennes förhållande 
med författaren Sigfrid Siwertz.

Några själsfränder kan de knap-
past ha varit, Ritter von Eberlein 
och Siwertz. Men kanske båda var 
attraktiva? 

Elin Wägner sparade nog sin för-
trolighet till några kvinnliga vänner. 
En av dem hette Flory Gate, hon 
kom att spela en stor roll i Elins liv. 
Hos henne bodde Elin sin sista tid 
och där dog hon (av tarmcancer) i 
januari 1949.

En annan som följde henne in i 
döden var Linnéa, pigan som blev 
Elins husjungfru och följeslagare. 
Hon följde med när Elin vände 
blickarna söderut och köpte sig ett 
hus i Småland och Bergs socken. 
Lilla Björka blev både Elins och 
Linnéas fasta punkt i livet. 

Elin Wägner köpte huset 1923 när 
hon fick Samfundet De Nios stora 
pris.

97 år senare får nu också Ulrika 
Knutson ett stort pris av Samfundet 
De Nio. Det är hon värd. Hon 
öser i sina böcker – även den om 
Fogelstadgruppen – ur en djup 
bildning och gör den märkvärdigt 
lustfylld.



17

CEREMONIN INLEDDES utomhus 
med vacker körmusik som fond. Ett 
proffsigt gäng på sammanlagt sex 
journalister från tre av Stockholms 
dagstidningar – Dagens Nyheter, 
Expressen och Aftonbladet – hade i 
år övertygat juryn om att de åstad-
kommit de allra bästa socialrepor-
tagen under perioden från 1 mars 
2019 till 29 februari 2020. 

Av dem kom fyra till utdelning-
en, Lotta Härdelin, fotograf på 
DN som hade med sig en häls-
ning och ett ödmjukt tack från 
reporterkollegan Niklas Orrenius 
som tyvärr blivit sjuk, Johanna 
Karlsson och Michael Syrén från 
Expressen samt Aftonbladets Kerstin 
Weigl som tillsammans med kol-
legan Kristina Edblom fick juryns 
hedersomnämnande.

Antalet nomineringar var större än 
på många år, det kunde juryns ord-
förande Kersti Forsberg konstatera 
när hon efter prisceremonin inledde 
samtal med pristagarna tillsammans 
med Jan Lewenhagen från Wendelas 
Vänner. Reportagen vittnar onek-
ligen om vilken tung och utsatt 
tillvaro många, många människor 
lider under – de undernärda barnen 
i det beryktade al-Hol-lägret såväl 
som fattiga svenskar och nyanlän-

da flyktingar som utnyttjas grovt 
på den svenska bostadsmarknaden. 
Över 300 kvinnor i vårt land har de 
senaste 20 åren dödats av våldsamma 
män i nära relationer – en svårsmält 
realitet och ämne för det avslutande 
samtalet.

Utan sådana insatser som årets 
prisade reportrar står för hade vi 
aldrig fått den kunskap vi nu har, en 
kunskap som förvisso leder till djup 
förtvivlan men också till inlevelse 
och en beredskap att handla. Barnen 
Skråmo kom hem från al-Hol-läg-
ret, säkert mycket tack vare Niklas 
Orrenius och Lotta Härdelins 
reportage som de gjorde under ytterst 
riskabla förhållanden. Men fortfaran-
de sitter 50 svenska barn fast i lägret, 
undernärda, sjuka precis som flera 
hundra barn till europeiska IS-krigare 
i familjer där fäderna oftast är döda, 
ibland båda föräldrarna. I augusti i 
år dog ett antal spädbarn i lägret där 
förhållandena blir allt värre.

Det hutlösa utnyttjandet av makt-
lösa människor i bostadsbristens 
Sverige fortsätter på orter som Åmål 
och Bengtsfors där kackerlackor och 
vägglöss hör till lägenheternas ”stan-

dard”. Expressens Michael Syrén är 
igång med uppföljningsreportage.

Att dödligt våld i nära relationer 
uppmärksammats betydligt mer på 
senare år än tidigare då tidningarna 
gärna talade om ”lägenhetsbråk” eller 
andra eufemismer kan man mycket 
tacka Aftonbladets Kerstin Weigl för. 
I tio års tid har hon envist undersökt 
och skrivit om detta och nu har det 
blivit en bok, ”I händelse av min 
död”, vilket hon själv tror har en 
betydelse för att ämnet ska tas ännu 
mer på allvar.

I vår förening Wendelas Vänner är 
vi glada att vi nu i tretton år kunnat 
dela ut detta pris och att vi i samar-
bete med Medieinstitutet Fojo har en 
så proffsig jury som gör ett nog-
grant arbete! Ska vi kunna fortsätta 
dela ut priset krävs dock tillskott i 
Wendelafonden. Donationer är högst 
välkomna. Mejla till wendelapriset@
fojo.se och säg vad du vill bidra med!

Ami Lönnroth (text) 
Birger Svanteson (bild)

Du kan se delar av Wendelaprisut-
delningen på vår nystartade You-
tubekanal: Wendelas vänner med 
Wendelas Hebbes hus

I sol och blåst som  
lyckligen gäckade  
dystra väder- 
prognoser ägde  
2020 års Wendela- 
prisutdelning rum  
den 13 september. 

Diplomuppvisning av fr v Johanna Karlsson, Michael Syrén, Kerstin Weigl  
och Lotta Härdelin

Årets Wendelapristagare
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WENDELA HEBBE HAR fått gator 
eller vägar uppkallade efter sig på 
fyra platser i Sverige: I Sandsjöfors 
och Jönköping i Småland, där hon 
har bott, i Södertälje, där hon har 
varit sommarboende, och här i 
Stockholms södra förorter, där jag 
bor.

Wendela Hebbes gata ligger i 
Fruängen, slutstation för den ena av 
tunnelbanans röda linjer söderut. 
Stadsdelens namn kommer, som 
för så många platser utanför tull-
larna, från ett torp, som stod där 
motorvägen nu går fram. Här växte 
en modern stadsdel upp i slutet av 
1950-talet. Med inspiration från 
torpnamnet fick dryga 20-talet 
bemärkta kvinnor ge namn åt gator-
na i den nya stadsdelen.

Av gator i Sverige som är upp-
kallade efter personer hade bara 14 
procent av dem kvinnonamn, enligt 

En kylig men solig oktoberdag snörde jag  
på mig skorna för en promenad till Wendela 
och Signe Hebbe. Båda med postadress  
Hägersten.

Wendelas och Signes 
gator och vägar

en SCB-undersökning från 2014. I 
Stockholm fanns då hälften av alla 
gator med kvinnonamn i Fruängen 
(nya stadsdelar i Hagastaden och 
Sköndal ska ha ändrat fördelningen 
sedan dess). 

Fruängen byggdes ut i början av 
2000-talet. Wendela Hebbes gata 
tillhör de nya kvarteren ett stenkast 
från motorvägen. I samband med 
utbyggnaden revs det legendariska 
motellet Gyllene ratten, byggt 1956, 
vars neonskylt på en hög pelare 
i decennier var ett riktmärke att 
storstaden närmade sig när man kom 
resande söderifrån.

I dag ligger där i stället en stor 
Shurgardbyggnad som buller-
skydd framför femvåningshusen på 
Wendelas Hebbes gata. I kvarteret 
finns också Alva Myrdals gata och 
den fiktiva Lotta Svärds gata. 

Signe Hebbes väg ligger på andra 

sidan motorvägen ner mot Mälaren. 
Lite beroende på vem du frågar så är 
du då i Axelsberg eller i Mälarhöjden. 
Här började man bygga på 1920-
talet, i dag är det en lågmäld men 
ombonad villastadsdel. Det är 
kuperat och gatorna går i bukter och 
finter kring bergknallarna. 

Kulturpersoner från det förra sekel-
skiftet har fått ge namn åt gatorna. 
Signes gode vän Ivar Hallström har 
till exempel gett namn åt gatan all-
deles bredvid. Signe är i idel herrsäll-
skap om man inte räknar Disavägen 
och Virginiavägen i närheten.

I Södertälje var ett av de för-
sta områdena med kategorinamn 

Av Maria Holmerin Nord 
Redaktionsmedlem och form-
givare av WendelAvisan
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Källor:
Anita Dahlberg & Christina Duvan-
der: Fruar och fröknar i Fruängen 
(Dea-föreningen, digital upplaga 2020, 
kan laddas ner här:
www.deakvinnomuseer.nu/web/page.
aspx?sid=2960)
Göran Gelotte: Gatunamn i Södertälje 
(Östra Sörmlands kulturhistoriska 
förening 1995)

Bilden på Signe Hebbes väg i Söder-
tälje är tagen av Nils Mårtensson, 
övriga bilder av Maria Holmerin Nord.

Rosenlund på östra sidan av kana-
len. Rosenlund byggdes 1948 och 
gatorna fick namn efter tre svenska 
skalder: Bellman, Strindberg och 
Fröding. En liten gatstump fick sam-
tidigt namnet Signe Hebbes väg, ett 
lite överraskande val, kan man tycka. 
Även här hamnar hon i idel herr-
sällskap men med herrar som hon 
inte hade särskilt mycket gemensamt 
med. 

Hennes mor Wendela fick vänta 
ytterligare nästan 40 år på sin egen 
väg i Södertälje. När den nya stads-
delen Södra Lina började byggas i 
början av 1980-talet gavs vägarna 
namn efter kvinnor, i början framför 
allt kvinnliga författare. En del hade 
anknytning till Södertälje, andra inte. 
Tora Dahl bodde, liksom Wendela, 
en tid i Södertälje och Elsa Beskow 
tillbringade flera somrar som barn 
på Skärfsta gård i Östertälje medan 

Alice Tegnér, Elin Wägner och Karin 
Boye geografiskt hör hemma på 
andra platser. 

Fyra lokalhistoriska profiler har 
också lyfts fram: Jenny Lidman, som 
på sena 1800-talet drev en välrenom-
merad flickskola; Agnes Söderlund, 
första kvinnan i stadsfullmäktige; 
Hedvig Almgren, driftig affärskvin-
na, samt den anonyma vattenbä-
rerskan, som kallades Vatt-Anna 
och finns avbildad på ett suddigt 
1880-talsfotografi. 

Jag följer Wendela Hebbes väg 
förbi villorna och en lekpark, som 
håller på att renoveras. Vägen grenar 
sig och ena halvan leder fram till 
skogsbrynet. Här tar Södertälje slut. 
Och min upptäcksfärd likaså. Någon 
annan gång får det bli en tur till 
Jönköping och Sandsjö och de åter-
stående Wendela Hebbes väg.
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VI HAR GENOM åren fått gåvor från 
ättlingar till Hebbefamiljen och sentida 
släktingar till deras älskade trojänarin-
na Thilda och även från personer som 
före 1985 bott i huset på dess gamla 
plats i Snäckviken. 
Nu har Wendelas Vänner fått en ny 
gåva – den hebbeska familjebibeln vars 
förste innehavare var grosshandlaren 
Christian Hebbe som levde 1774-
1834. Han var farfar till Wendelas 
make Clemens Hebbe (han som 1839 
smet utomlands från sina skulder och 
lämnade hustru och tre små döttrar åt 
sitt öde) och alltså farfarsfar till de tre 
flickorna Fanny, Thecla och Signe.  

Det är Hebbeättlingen Kerstin Inger, 
bosatt i Södertälje sen länge och med-
lem i vår förening, som gett oss denna 
fina gåva. Bibelns ursprungsägare är 
hennes mormorsfarfarsfar.  Kerstin 
hörde av sig för en tid sedan för att 
be oss ta en titt på den stora samling 
Hebbeiana som hennes mamma Wera 
Brynielsson hann samla på sig under 
sitt 97-åriga liv. Weras mamma i sin 
tur, Elsa Mortenson, var född Hebbe. 

I samlingen finns allt från släkttavlor, 
miniatyrporträtt, tidningsklipp, dag-
böcker,  fotoalbum och till och med 
en dammtrasa.Kerstin Inger erbjuder 
föreningen att ta hand om hela sam-
lingen. Vi skulle förstås i så fall behöva 
en sakkunnig person som kan ”skilja 
agnarna från vetet”. Vad platsar i muse-
et? Vad bör betraktas som privat?

Medan styrelsen för Wendelas 
Vänner tar ställning till detta erbjudan-
de kan den hebbeska bibeln beskådas 
på sin nya plats i Sgine Hebbes salong  
i vårt museum. 

Ami Lönnroth (text och bild)

Vårt museum i Wendela Hebbes Hus har 
då och då genom åren berikats med gåvor. 
Så även i år.

Den hebbeska familjebibeln

Kerstin Inger med den hebbeska familjebibeln (överst t h), familjebibelns 
försättsblad (överst t v) och förfadern Christian Hebbe.
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– DET TOG EN vecka och sen – paff 
– slog det till. Matgästerna strömma-
de till och fortsatte så hela somma-
ren. Jag måste säga att jag blev glatt 
överraskad.  

Så beskriver en nöjd restaurang-
ägare mottagandet av den nya in - 
glasade verandan intill Wendelahuset 
– eller Hebbevillan som alla Söder-
täljebor säger. 

Det var den 1 juni i år mitt under 
brinnande coronakris som Nemrud 
Haffo tillsammans med sin bror 
Abbe öppnade den nya inglasade ute-
verandan bakom Wendelahuset med 
utsikt över kanalen. Och med den 
också ett helt nytt restaurangkoncept. 
Istället för lunchrestaurang blev det 
nu en eftermiddags- och kvällskrog 
med inriktning på danska smörre-
bröd, hemrökt fisk och belgiska våff-
lor. Öppettider på vardagarna från 
klockan 15, på helgerna från klockan 
12 till sent på kvällen.  

Bröderna Haffo är välrenommerade 
krögare i stan och driver sedan länge 
restaurangen Barolo på granntom-
ten mot Slussgatan. När de tog över 
restaurangen i Wendelahuset efter 
Antoinette Mezher 2018 var det med 
tanke på att förverkliga den vinter-
bonade uteveranda som hon på många 
sätt förberett marken för. Det tog sin 
tid, men nu finns den alltså där.  

– Sommarmånaderna gick jättebra, 
men i höst har vi sett en avmattning, 
ännu mer sen coronasmittan åter 
ökade och hårdare restriktioner inför-
des, konstaterar Nemrud Haffo. Från 
1 november är restaurangen stängd 
på måndagar. 

Restaurangen är precis som tidigare 
samarbetspartner med vår förening 
Wendelas Vänner och hyresgäst hos 
oss. Besök till museet kan bokas på 
plats via restaurangen och informa-
tionsmaterial, tidningar och böcker 
från vår museibutik hanteras av 

Lyckat matkoncept i nya krogverandan
personalen när våra representanter 
inte är på plats. Några gruppvis-
ningar kan dock inte ordnas i det 
läge som nu råder. Och det lär dröja 
innan vi i föreningen kan återgå till 
våra litterära program i själva den 
kulturmärkta Hebbevillan innanför 
verandan. 

Hur ser restaurangutbudet ut 
inför advent och jul? 

– Något julbord kan det inte bli 
men kanske jultallrik, som serveras 
vid bordet. Vi satsar också i vinter 
på att lägga till husmanskost på 
menyn, välkänt från den tidigare 
restauratören. Bland annat gör vi 
hemmarullade varmrökta köttbullar 
med potatismos och lingon.  

Vi i föreningen önskar våra kröga-
re fortsatt lycka till och kan konsta-
tera att ett antal av våra medlemmar 
redan uttryckt förtjusning över både 
mat och miljö i den nya verandan. 

Ami Lönnroth (text och bild)
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NILS MÅRTENSSON ÄR ny leda-
mot i före ningens styrelse. Så här 
presenterar han sig:
– Jag är bibliotekarie, exilskåning och 
Södertäljebo sen snart tio år tillbaka. 
Född och uppvuxen i Lund, men 
har sen sicksackat mig uppåt genom 
landet via Borås och Växjö. Karriären 
fick en ny riktning när jag fick jobb 
på SVT Arkiv och övertalade famil-
jen att flytta med upp till Stockholm. 
Det ena ledde till det andra, och 
nu arbetar jag med publicering och 
registrering av digitala publikationer 
inom Försvarsmakten.

– När det var dags för dottern 
att börja skolan så letade vi efter en 
lugnare plats att bo på, och då valde 
vi Södertälje. Sambon fick också jobb 
här på stadsbiblioteket, så det föll sig 
ganska naturligt att flytta hit.

Intresset för Wendela Hebbe och 
hennes hus väcktes förra sommaren, 
när jag tog med dottern på en guidad 
tur. Ami och Per Eric berättade då 
hela den spännande historien och 
jag insåg då att Wendelas vänner har 
en viktig funktion att fylla. Därför 
var det lätt att tacka ja när jag fick 
ett erbjudande om att vara med i 
styrelsen. 

– En förening som jag tidigare har 
varit väldigt aktiv i är Folkets Bio, där 
jag provade på att vara både biograf-
maskinist, biljettförsäljare, styrelse-
medlem och biografföreståndare. Jag 
har också pluggat filmvetenskap på 
både teoretisk och praktisk nivå, så 
film är med andra ord ett av mina 
specialintressen.

Ny i styrelsen

”EN VÄNTSAL, en korvkiosk – Jolo 
drogs till tristess” – så lyder rub-
riken på en av artiklarna i senaste 
temanumret av Parnass, de litte-
rära sällskapens (DELS) tidskrift. 
Nostalgin och minnet av en suverän 
berättare väcks genast till liv i min 
egen generation DN-läsare, vi som 
är så gamla att andra världskriget och 
beredskapen och ransoneringstiderna 
är levande begrepp. 

I just den här artikeln intervjuar 
DN-medarbetaren Erik Ohlsson två 
tidigare kollegor, Kurt Mälarstedt 
och Ingemar Unge, själva utmärkta 
företrädare för journalistikens guld-
ålder, före de stora sparbetingens tid. 

De minns hur mycket Jolo (Jan 
Olof Olsson) hann skriva före sin 
tidiga död vid 54 års ålder – hans 
2000 kåserier, hans suveräna iaktta-
gelser, hans observationer av hur folk 
uppförde och klädde sig, till exempel 
att svenska män, till skillnad från 
amerikaner inte stoppar in skjortan 
i byxorna men att amerikaner alltid 
har korta byxben. Hur han drogs till 
oansenliga miljöer: ”Den journalist 
som inte hittar något intressant på 
Luntmakargatan, hittar inte något på 
Broadway heller.” 

Jolo (1920–74) var också en del 
i ett författarpar. Tillsammans med 
sin fru Margareta Sjögren, SvD-
medarbetare, skrev han fem böcker, 

bland andra ”Drottningens England” 
1954 som blev en succé. Deras dotter 
författaren Vibeke Olsson, berättar 
hur det var hennes mamma som 
fick pappa att bli journalist och inte 
historielärare, att det var hon som 
såg sin mans iakttagelseförmåga: 
”Pappa var historikern, med sinne för 
exakta detaljer, mamma var den bästa 
stilisten.” 

För yngre generationer tycks Jolo 
tämligen obekant eller ointressant. 
Jolopristagaren Johanna Frändén, 
journalist på Aftonbladet, ”har inte 
superkoll på Jolo” men när hon nu 
läst honom, är hon fascinerad av 
hans sätt att äga ett ämne. 

Cecilia Aaare som undervisar om 
berättande journalistik på Södertörns 
högskola och är medlem i vår 
Wendelaprisjury, är däremot föga 
imponerad: ”Jag tycker ju inte att 
han håller. Hans texter är väldigt 
mycket knutna till sin tid. ” 

Själv hör jag till dem som slukade 
Jolos kåserier och som med vördnad 
hälsade på en artigt välkomnande 
Jolo när jag på våren 1964 fick ett 
halvårs vikariat på DN och presente-
rades för mina kolleger. Vilken chock 
det var när han tio år senare plötsligt 
avled i hjärtinfarkt. 

Nog håller han – för mig och 
många fler. 

Ami Lönnroth

Tema Jolo i senaste Parnass
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I BÖRJAN PÅ september, när vi höll 
vårt uppskjutna årsmöte, passade Per 
Eric Mattsson på att avgå tyst och 
diskret – efter 26 år i styrelsen varav 
21 som föreningens ordförande. Så 
utan åthävor ville ingen av oss egent-
ligen ha det, men vi beslöt att vänta 
med avtackandet till vårens styrelse-
möte den 28 april, som i bästa fall 
kan hållas utan coronarestriktioner. 

Då kan vi fira med bubbel och 
blommor och glada återblickar på 
det fantastiska jobb som Per Eric 
gjort under alla sina år som ordfö-
rande. Han samordnade det arbets-
marknadsprojekt som mellan 1995 
och 1998 resulterade i att Wendela 
Hebbes Hus återuppfördes på sin 
nuvarande plats, han vårdade och 

Hylla den som hyllas bör!
underhöll under alla år museet och 
han var under en följd av år ensam 
redaktör för WendelAvisan som 
han tog initiativ till redan 1996, en 
medlemstidning som låtit tala om sig 
även bland de över hundra andra lit-
terära sällskapen i DELS (de litterära 
sällskapens paraplyorganisation) vars 
styrelse han för övrigt också tillhört. 
Han startade vår hemsida med dess 
nyhetsblogg. Han ordnade finansie-
ring av vårt Wendelapris. 

Nu är det vi som är kvar som gör 
vårt bästa för att förvalta allt du 
åstadkommit. 

I väntan på våren, tack Per Eric!
Styrelsen för Wendelas Vänner 

Ami Lönnroth (bild)

SVERIGE LÄSER! 1066 böcker ur 
tusen år av svensk litteratur från 
vikingatid till år 2000 (Ellerströms 
2020) 

Så heter De litterära sällskapens 
(DELS) stora satsning inför årets 
bokmässa – en guide i pocketformat 
till den svenska litteraturen med 
sällskapens hjälp. 

Förebilden är hämtad i Frankrike 
och projektet ”La bibliohèque idéale 
”som 1988 gav ut en ”bibel” på 
sjuhundra sidor med tips om läsvärda 
klassiker. 

Den svenska guiden är mer blyg-
sam i formatet men har redan fått 
lovord, bland annat av Dagens 
Nyheters Jonas Thente: ”Här trium-
ferar läsglädjen och allt den för 
med sig. Lästips och små notiser 
gör denna volym till guld, där den 
samlar lästips under rubriker som 
’Bruksprosa’, ’Sakprosa med idé och 
debatt’ och ’Humor och kåserier’.”

Köp den i nätbokhandeln för 75 kr.
Redaktionskommittén för projektet 

har bestått av Olof Holm, Kristina 
Lundgren, Barbro Thomas, Göran 
Wessberg och DELS ordförande 
Birgitta Wistrand

1066 böckerVi planerar framåt
ONSDAGEN DEN 28 april 2021 klockan 18.00, skriv upp det i almanackan! 
Då håller vi vårt årsmöte med underhållning och bubbel – om coronaläget 
tillåter. Vi håller tummar! 

Innan dess kan du bidra till vår verksamhet genom att spana efter det bästa 
skrivna socialreportaget i svensk press eller i bokform, publicerat mellan 
1 mars 2020 och 28 februari 2021. Kolla på vår hemsida www.wendela.se vilka 
regler som gäller för att nominera! 



POSTTIDNING B
Wendelas Vänner 
c/o Lönnroth Mattsson 
Badhusgatan 8C 
151 73 Södertälje

Kära läsare av WendelAvisan!
Vi är glada att kunna ge ut ytterligare ett nummer av vår 
tidning trots alla restriktioner under pågående pandemi.  
Vi hoppas att ni som läser vill fortsätta vara våra medlem-
mar, ja även ni som ännu inte betalt medlemsavgiften för i 
år och i vissa fall ännu längre tillbaka i tiden.  

En förening bärs av sina medlemmar och vi har genom 
åren fått många bevis på att vårt kulturhus, våra program 
och vår tidning – och även vårt journalistpris har betytt 
mycket för er! Tyvärr har vi av coronahänsyn fått skjuta 
upp tidigare planerade program. Men nu när det ser ut 
att bli ett fungerande vaccin, tänds hoppet om att kunna 
komma igång med programmen kanske redan i vår. 

Vi får återkomma om det. Håll utkik på vår hemsida 
www.wendela.se under Aktuella program eller ring till 
någon av oss i styrelsen! 

Och betala medlemsavgiften, du som vill att vår verk-
samhet ska fortsätta! 

Medlemsstatus
Din medlemstatus ser du i adressrutan överst på sidan:
21: Du har betalat medlemsavgiften för nästkommande år.
20: Du har betalat för 2020
19: Du har betalt till och med föregående år och har missat  
årets avgift
66: Du är ständig medlem
99: Gåvomedlemskap på ett år

För inbetalningar: Bankgiro 362-0879 eller  
Swish 123 006 8593  

Glöm inte att uppge ditt namn

Nr 64 Wendelas Vänner Maj 2020

Bildningsresan


