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  Mary Wollstonecraft var den första kvinnosakskvinnan  

På den internationella kvinnodagen den 8 mars på Valvet fick vi veta att den första 

kvinnosakskvinnan var Mary Wollstonecraft (1759 - 1797). Hon var förvisso inte 

den första feministen. Men hon var en av de första att på ett uttrycksfullt och 

träffsäkert sätt formulera de villkor och orättvisor som kvinnor utsattes för. Därför 

brukar hon ofta kallas den första kvinnosakskvinnan. Mary är mest känd för två 

saker: dels skrev hon boken ”A Vindication of the Rights of Women” (1792) – en 

feministisk klassiker – och dels att hon fick dottern Mary Shelley, som skrev boken 

”Frankensteins monster”. Porträttet här ovanför är målat av John Opie 1797, det 

vill säga samma år som Mary Wollstonecraft dog. 
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       Selma Lagerlöf (1858 - 1940) fick nobelpriset i litteratur 1909  

     

Några av hennes mest kända verk är Gösta Berlings saga 1891, Jerusalem 1902, 

Herr Arnes penningar 1904, Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige 1907 

och Kejsarn av Portugallien 1914.  

2017 uppfördes Gösta Berlings saga i Nina Franssons scenografi på Göteborgs 

stadsteater. Här gör Adam Lundgren en fantastiskt bräcklig och dekadent Gösta, 

den försupne, avsatte prästen som förverkar och förnekar kärleken tre-fyra gånger 

innan ridån gått ner, och han äntligen väljer att ta ansvar för sina handlingar.  
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Han var förvisso ingen författare men han satte Värmlandsdialekten på kartan 

 

  

Den 22 mars 2017 gick Sven-Erik Magnusson, en av vår tids största musikprofiler 

och artister, ur tiden. Den karaktäristiska stämman tystnade men han lever ändå i 

allra högsta grad vidare genom den enorma låtskatt som Sven-Ingvars levererat 

genom sina 60 år som band. Som frontman och drivande kraft i ”Sven-Ingvars” 

hann Sven-Erik Magnusson med att sätta värmländskan i det allmänna 

medvetandet och göra bejublade tolkningar av Fröding. 

 

Några av låtarna vi minns:  
 
1 Byns enda blondin (1994), 2 Jag ringer på fredag (1967), 3 Två mörka ögon 

(1991), 4 Torparrock (1994), 5 Sommar i Sverige, 6 Fröken fräken (1964), 7 Börja 

om från början (1965), 8 Det var dans bort i vägen (1971), 9 Min gitarr (1964), 10 

Ett litet rött paket (1963), 11 Te dans mä Kalstatösera (1961), 12 Säg inte nej, säg 

kanske, kanske, kanske (1965), 13 Kristina från Vilhelmina (1966), 14 Anita (1971). 

 

 

https://www.google.se/search?q=sven-ingvars+byns+enda+blondin&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLWz9U3MDQ2Si7ITlfi1U_XNzRMqjAxTjHPi9cSzU620s8tLc5M1k_MSSrNtSrOz0svfsQYxC3w8sc9YSnPSWtOXmN05sKuTkiLi801rySzpFJIgYtfCtkiDQYpXi5kAR4AiZBWTIoAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiN19evl9_ZAhVEEiwKHTQUAZ4Qri4IJg
https://www.google.se/search?q=sven-ingvars+byns+enda+blondin&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLWz9U3MDQ2Si7ITlfi1U_XNzRMqjAxTjHPi9cSzU620s8tLc5M1k_MSSrNtSrOz0svfsQYxC3w8sc9YSnPSWtOXmN05sKuTkiLi801rySzpFJIgYtfCtkiDQYpXi5kAR4AiZBWTIoAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiN19evl9_ZAhVEEiwKHTQUAZ4Qri4IJg
https://www.google.se/search?q=sven-ingvars+byns+enda+blondin&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLWz9U3MDQ2Si7ITlfi1U_XNzRMqjAxTjHPi9cSzU620s8tLc5M1k_MSSrNtSrOz0svfsQYxC3w8sc9YSnPSWtOXmN05sKuTkiLi801rySzpFJIgYtfCtkiDQYpXi5kAR4AiZBWTIoAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiN19evl9_ZAhVEEiwKHTQUAZ4Qri4IJg
https://www.google.se/search?q=sven-ingvars+byns+enda+blondin&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLWz9U3MDQ2Si7ITlfi1U_XNzRMqjAxTjHPi9cSzU620s8tLc5M1k_MSSrNtSrOz0svfsQYxC3w8sc9YSnPSWtOXmN05sKuTkiLi801rySzpFJIgYtfCtkiDQYpXi5kAR4AiZBWTIoAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiN19evl9_ZAhVEEiwKHTQUAZ4Qri4IJg
https://www.google.se/search?q=sven-ingvars+byns+enda+blondin&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLWz9U3MDQ2Si7ITlfi1U_XNzRMqjAxTjHPi9cSzU620s8tLc5M1k_MSSrNtSrOz0svfsQYxC3w8sc9YSnPSWtOXmN05sKuTkiLi801rySzpFJIgYtfCtkiDQYpXi5kAR4AiZBWTIoAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiN19evl9_ZAhVEEiwKHTQUAZ4Qri4IJg
https://www.google.se/search?q=sven-ingvars+byns+enda+blondin&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLWz9U3MDQ2Si7ITlfi1U_XNzRMqjAxTjHPi9cSzU620s8tLc5M1k_MSSrNtSrOz0svfsQYxC3w8sc9YSnPSWtOXmN05sKuTkiLi801rySzpFJIgYtfCtkiDQYpXi5kAR4AiZBWTIoAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiN19evl9_ZAhVEEiwKHTQUAZ4Qri4IJg
https://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.lysekil.se/images/18.7eb1adcd1552fc841c59d51d/1466070169838/sven ingvars.jpg&imgrefurl=http://www.lysekil.se/uppleva-och-gora/evenemang/evenemang/2016-06-16-pa-scenen---sven-ingvars.html&docid=Hui1IkomaGiIhM&tbnid=sclTqnuZyDRQzM:&vet=10ahUKEwiCpYbLsN3ZAhWB-KQKHRMcBiMQMwh8KEIwQg..i&w=620&h=340&bih=402&biw=893&q=bilder p%C3%A5 sven ingvars&ved=0ahUKEwiCpYbLsN3ZAhWB-KQKHRMcBiMQMwh8KEIwQg&iact=mrc&uact=8
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Ordförandeord 

Förutom underhållning på våra månadsmöten på Hindås församlingshem har 

Björken program på Valvet med olika kulturella inslag. 

I vår är huvudtemat Värmland med dess författare, konstnärer och musiker, 

förhoppningsvis kommer vi att avsluta med en resa dit. I detta Björkblad 

porträtteras Selma Lagerlöf, Sveriges enda kvinnliga nobelpristagare i litteratur, 

men även den nyligen bortgångne musikprofilen Sven-Erik Magnusson som satte 

värmländskan i det allmänna medvetandet. 

På Valvet den 13 mars hade Ulla Svensson på ett uppskattat och pedagogiskt sätt 

berättat om Selma Lagerlöfs liv men även om tre andra författare med 

värmländska förtecken, nämligen Nils Ferlin (1861-1936) vars dikter bl.a. Gunde 

Johansson tonsatt, Erik Gustaf Geijer (1783 -1847) betraktad som en av den 

svenska nationalismens fäder och Gustaf Fröding (1860 -1911) en av Sveriges mest 

framstående författare, främst poet men också journalist, kritiker och prosaist. 

Ett annat tema i årets programverksamhet är starka kvinnor och den 8 mars på 

Valvet berättade Ulla Svensson om Mary Wollstonecraft, den första 

kvinnosakskvinnan. Dessförinnan den 13 februari hade vi ett program om 

Margareta Huitfeldt, kvinnan som ägde hela Bohuslän. Den 15 maj gör vi en 

dagsutflykt till hennes bostad Sundsby Säteri på Tjörn. Vill du vara med så 

behöver jag din intresseanmälan, se bilagda program!  

Vi har en ändring i vårprogrammet den 5 april på Valvet: Lekar och historier utgår 

och ersätts av Marianne Ambjörn som berättar om hur KPR påverkar politiken 

inför valet. Vi får en rapport från det Kommunala Pensionärs Rådet där hon är vår 

representant. Missa inte det!  

Jag vill också påminna alla medlemmar om Björkens musikquiz på månadsmötet 

den 9 april som kommer att ledas av Stefan Gustafsson i stället för Erica 

Johansson. 

Anders Kåbjörn  

 


