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Medlemsbrev nr 2, mars 2021
Kära alla medlemmar i Årstasällskapet!
Det är dags för årsmöte, söndag 25 april 2021 klockan 13. På grund av den
evighetslånga pandemin hålls årsmötet, precis som förra gången, över
videotjänsten Zoom. Kallelse till årsmötet, info och alla årsmöteshandlingar finns
med som bilagor i det här medlemsbrevet.
Årsmötet inleds klockan 13 med en kort digital föreläsning av Karin Milles.
Mötesförhandlingarna börjar klockan 13.30.
OBS! För att delta i det digitala årsmötet måste du anmäla dig senast 18 april
via e-post till gunnelalgotson@gmail.com. Den som inte använder e-post kan
anmäla sig per telefon till Årstasällskapets sekreterare Lena Schultz.
Telefonnummer 0707-704558. Praktisk information och en instruktion för hur man
ansluter sig till Zoom skickas ut efter det att anmälan kommit in.
För att delta i årsmötet måste du såklart vara medlem i sällskapet, så sätt in
årsavgiften för 2021, 150:-, på plusgirokonto 491 56 11-0 ifall du har råkat glömma
det. Tänk på att ange avsändare!
Miniföreläsning
I år har vi glädjen att kunna bjuda på en stund intressant kvinnohistoria och
funderingar kring kvinnors rättigheter, eller brist därpå, under 1800-talet, när Karin
Milles berättar om sin nya bok Jag måste när ingen annan vill, biografin om
Sophie Sager. En kort presentation av Karin och hennes anförande kommer här:
Sophie Sager – var hon Fredrika Bremers oborstade kusin från landet? Det och
mycket mer lär vi få veta när Karin Milles berättar om sin nya bok. Vem var
Sophie Sager och hur påverkade hennes liv och gärning den gryende
kvinnorörelsen på artonhundratalet?
Karin Milles är professor i svenska vid Södertörns högskola, författare och
föreläsare. Hennes forskning och författarskap handlar om hur feminister
alltsedan början har använt språket för att kämpa för kvinnors rättigheter.
Något om valberedningens framgångsrika arbete
Vi är också glada att valberedningen i år presenterar förslag till en hel styrelse, 8
ordinarie ledamöter och ordförande. En kort presentation av de nya
ledamöterna hittar du i bilagan "Valberedningens förslag".
I anslutning till detta vill vi också informera om styrelsens förslag, att
valberedningen kvarstår oförändrad ytterligare ett år. Alltså att valberedningen
består av Charlotte Holgersson och Cecilia Zadig. En plats lämnas vakant.
Styrelsen avser också att inom sig utse Elin Engström och Björn Winiger till
adjungerade styrelseledamöter.
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Och så lite läsning:
Den här gången har vi saxat ur Fredrikas brev till kusinen Agathe Wrede, i själva
verket en hel reseberättelse om högt och lågt, från den långa Europa-resan som
hela familjen företog år 1821. Fredrika var 20 år och att resa kunde vara
spännande värre!
Skrivet i Rostock den 26 augusti:
[...] det var något nytt och således i början roligt för oss, att fara med Spann då
Postillion rider på en af Hästare, men vi blefvo snart mätta på detta nöje, ack
hvilka rysliga landsvägar i Tyskland! du kan ej föreställa dig något så ynkligt,
ibland far man öfvet ängar och Heder der knappast något spår till wäg syntes,
och beständigt i ögonskjenlig fara att stjelpa; den svaga Engelska vagnen,
brakade och stötte beständigt, våra stygga Fuhrmänner på Tyska postillionernas
vis, stanna vid hvart krogställe för att rasta: i Damgarten en gränsstad mellan
Preussen och Mecklenburg fingo vi vänta på dem i en timma på ett annat ställe
3 timmar, och dessutom som oftast på vägen, så att i stället att komma till
Rosstock som det varit sagt kl. 7 om aftonen, sågo vi ingen dager att komma dit
innan 10; att fara i mörkret, på dessa usla wägar, med de mäst oväliga Formän
var ingenting mindre än roligt. Vid middagstiden foro vi igenom de härligaste Ek
och Bokskogar, öfverhufvud är hela vägen från Stralsund till Rosstock ganska
vacker, man far beständigt igenom ett bebyggt och väl odlat land, vi sågo ej en
enda Ris eller stenbacke, sådane man så ofta ser i vårt Fädernesland. Öfverallt
der vi stadnade i pommern hörde vi klagomål öfver Preussen, och kärlek för
Sverige och Svenskarne tycktes lifva alla bröst, men de hoppas ännu att få
tillhöra Sverige, och tala gerna om vår Kung och hans märktiga krigstalanger.
det började redan mörkna då vi af Postillionernas högljudda gräl hörde att de
tagit miste om vägen, vi voro nu i tjocka Skogen, och man såg ej tecken till väg,
till all lycka var det ställe på hvilket vi stadnat någorlunda fritt från träd och man
kunde ehuru med största möda vända, vi kom tillbaka ett godt stycke på vägen,
och vände åter af på ett annat ställe i skogen, denna Skog kallas Die Heilige
Wuster von Rosstock, är ofantligt stor, och full med irriga obanade vägar,
Formännerna trodde sig nu vara ganska säkra, men innan vi visste ordet af,
stadnade vi åter i ett grufligt moras, du kan ej föreställa dig Pappas ångest, som
trodde hvarje minut att vagnen skulle slås i stycken. Hedda och jag som sutto i
Pappas darrade av ängslan, jag kunde ej hålla mig från att fälla tysta tårar vid
det grufligaste gräl som uppstod, [...] ... föreställ dig Agathe 2 stora Vagnar den
ena förspänd med ett spann af 6 Hästar den andra med 4, i en tjock Skog
körande öfver Tall och enbärsbuskar, än öfver stockar, än ner i djupa gropar,
Engelska Vagnen brakade och stöttes så grufvligt, att vi endast väntade på den
stund då den skulle brista i stycken, aldra värst var, att oaktat våra böner, ville
Pappa ej tillåta oss att stiga ut, ändteligen kommo vi ur Skogen på en väg som
ehuru usel den var likväl lugnade vår ångest; alla dessa ledsamheter hade så
dröjt ut på tiden att det nu var nästan mörkt, och vi voro ännu långt ifrån
Rosstock.
Fredrikas salong
Du missade väl inte det första samtalet i Fredrikas salong, mellan Ebba WittBrattström och Parul Sharma, med Fredrika Bremer-förbundets ordförande
Camilla Wagner som moderator? Samtalet, som handlar om Fredrika Bremers
Hertha, är cirka 40 minuter långt inspelat på Årsta slott. Det premiärvisades den 5
februari 2021 och finns att hitta på Youtube och på vår hemsida för den som vill.
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Det här samarbetet mellan Årstasällskapet, Haninge kommun och Fredrika
Bremer-förbundet fick en lyckosam start och en ny salong är planerad. Denna
gång kommer samtalet att handla om Elin Wägner och Norrtullsligan. Närmare
information än så har vi inte ännu, men håll utkik i kommande medlemsbrev.
E-post
Av ekonomiska skäl och miljöskäl använder vi gärna e-post för att skicka ut
medlemsbrev, information et cetera. Om du inte redan har gjort det, ber vi dig
därför att meddela styrelsen om du i fortsättningen kan tänka dig att ta emot epost. Meddela i så fall gunnelalgotson@gmail.com. Ange Årstasällskapet i
ämnesfältet.
Och så något litet ur Margaret Howitts Ett år hos Fredrika Bremer
Från en anteckning den 9 juli 1864 då Margaret för första gånger möter Årsta:
[...] svängde vi in på gården åt motsatta sidan af boningshuset, och på trappan
stod fru S(axenberg), jemte sina tre döttrar Sophie, Selma och Therese, i sina
enkla svenska drägter.
Vi blefva införda i en storm hvälvd förstuga som hade något klosterlikt i hela
sin arkitektur. Derifrån leder en dubbel trappuppgång till andra våningen, hvars
många, ganska stora rum få disponeras av mamsell Bremer. Nedra våningen,
som under Bremerska tiden stod nästan öde, är nu inredd till en särdeles beqväm
bostad och begagnas av familjen. Detta gör emellertid att tant Fredrika, till sin
egen synnerliga belåtenhet, får efter behag vistas i de rum, som för henne ega
många kära barndoms- och ungdomsminnen. Ett kabinett, med glad och
behaglig belägenhet åt sydväst, har hon valt till sitt eget rum. Här har hon
författat flera av sina romaner och kan nu åter känna sig hemma derstädes. [...]
Kabinettet är ett hörnrum och utsigten derifrån mycket vacker; från ena fenstret
ser man ett bördigt fält med säderåkrar och högt gräs, samt längre bort vid
horisonten ett bälte av lunder och småskog, mellan hvilka Österhanninge torn
spira höjer sig mot himlen.
Missa inte att besöka Årsta du också. Om möjligt kommer Årsta slottsmuseum,
som drivs av Haninge kommun, att ordna visningar under sommaren. När det blir
möjligt kommer du också att kunna boka en visning i sällskapets regi. Håll utkik
efter närmare information i kommande medlemsbrev. Varmt välkommen till
Årsta!
Och så till sist:
Våren står för dörren och dagarna blir så sakteliga längre. Man börjar också
kunna ana en inte alltför avlägsen framtid när vi återigen kan träffas och ha
fysiska evenemang. Till dess önskar vi er en Glad Påsk och hoppas att ni håller ut i
pandemin och har hälsan i behåll.
Vi ses på det digitala årsmötet!

För Årstasällskapets styrelse
Lena Schultz & Björn Winiger
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