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Bibliotekarie Gunilla.,Nore en o . dr Lars Erik'Larsson.

Vilka böcker läste }1Q och vad fick döttrar . hittade tips till .hans tidning Lin
. betydelse for,våra stera
Den var, skriven av, den, norska ; nea,,:Onkel, Adam var före sin tid
man och kvinnor när de" själva författarinnan Calnilla .olettC
Dett i det . .:. att han höll på kvinnans
blev författare. Den frågan belystes var en lättläst "bok r som,
m angrep, rättigheter.
det för

når, le iMKeysal, ls apel hade sill

det konventionella

:äktenskapet : ;

t
t
först '8 nianliomi.t pa Strand for Ikon var en av de främsta kam
säsongen vilket skedde . p onsda- parna för kvinnoemancipationen.
g en . Föredrag i ämnet hölls av :bib .

STRÄNGT UPPFOSTRAD"
Ellen Key var strängt uppfostrad

att illustrera barnböcker och tid
ningar och var mycket populär.
Eoräldrarna , ägnade sig åt barnen
PELLE SNYGG
CARL
ANTON
,WETTBRBERG
först uar, de blev äldre . Detta förliotekarie Gunilla Noreen , Linko
Ottilia Adelborg presenterade
hållande kom att : sätta spår hos Pelle Snygg, samt Lille Wigg :
piug. z Där fanns ocksa författaren • o ~ .
läkaren Carl Anton Wettererg'

hgnue. Hon laste : oerhort mycket.

Godsägare Wulf Wielegren bäJ Hennes elever i Wittlockska, skolan
sade alla .välkomna särat, låste som _skrev'under namnet Onkel
;' dar hon var ''lärare
Adam . Han kämpade för d ti= i Stockholm
dikten . En majkväll-vid,' .. Vättern var ,smått ironiska . över ' allt hon
dens ;demokrati `med ,,stort patos.
Det var svårt f or; honoTn. allt f
derhgt skönaM kväll . . hedan talade
tag i bilder till sina böcker ` Det . JENNY 1kY5'J`RSM
bibliotekarien . Hon gav,en över t
löste han genom att lära sig~job-, '
Vad; fanns da for de riktigt små
sikt om'vad våra bemärkta m,n
bet;.'Hans'
lila
'
inedarpetare'0,
var
}.barnena
pa den tiden : Jenny Nyoch kvinnor -läste som ;barn ;Vid
r
ye n: liten tom
e
sonar
u
och
ström
18541 9 46 . • g
ägnade', si åt
t
.,x~. M _ gK :
-wixen`ålder• tyckte€de nte :det be .
hövdes någon sär~cvld1tteratur
för barn. ` Björnstjerne - Bjornsgon'
tyckte om-att -fördjupa-- sig i Ro.;;
binsson Kruse och Georg Brandes
lästet Wa
lter`Scott Vernex von
'Heidenstan'r läste-,",äbibeln och
psalmboken samtnpante . . Anna
Maria Roos gillade,' indianböcker,
Fryxells historia, Louise Alcotts
böcker . och Topelius . Ellen Key
ägnade . sig, åt Walter Scott, Fältskärvs berättelser, Fryxells historia och Singoalla . Stor betydelse för henne hade Amtmannens

äventyr på julafton. Elsa Beskow
fanns helt naturligt med bland de
mera .bemärkta, barnboksillustra.törerna . Bibliotekarien hade med
sig en delböcker som skickades
runt bland, publiken . Godsägare
Widegren•tacka de för den intressanta utblicken i litteraturen.
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