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2017-års första möte var tillsammans med Logen 117.
55 bröder, 31 damer och kvällens gäst Kalle Bäck.
Totalt 87 personer som samlats för gemensam kväll.
Herrarna började med sitt arbetsmöte och under tiden
njöt damerna av ett glas vin i vinterträdgården.

Medlemsinformation:
Margareta Johansson – ny medlem i Damklubben
hälsas välkommen. Margareta är gift med Rolf
Johansson i herrlogen som invigdes i höstas.
Varmt välkommen Margareta!

Därefter serverades SoS (smör-ost-sill) och en god
Laxpudding med skirat smör. Sedan var det dags för
kvällens gäst Kalle Bäck att kåsera kring ”Den
besvärliga svärmodern – myt, nidbild eller verklighet”

Styrelsemöte 16 januari
 Förberedelse inför årsmötet 2 februari
 Inga motioner har inkommit till mötet

Kalle Bäck, född 1949 är en svensk professor i historia och
författare.
Bäck är född i Ödeshög och avlade en fil. kand. 1976 vid
Linköpings universitet och disputerade 1984 vid
Stockholms universitet på avhandlingen Bondeopposition
och boendeinflytande under frihetstiden. Han är professor i
historia vid Linköpings universitet och prefekt för
Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur,
ISAK.
Bland hans mer uppmärksammade böcker märks Det
svenska dasset – inte bara en skitsak och Den besvärliga
svärmodern – myt, nidbild eller verklighet.

Hur ser egentligen nidbilden, myten och verkligheten
ut om svärmor? Och hur förhåller de sig till varandra?
Det har varit frågor som sysselsatt författaren Kalle
och som vi fick ta del av. Det handlar om landsbygden
under de tidiga 1900-talet – en tid då den äldre och
yngre generationen fortfarande bodde ihop i samma
hus.





Nidbilden av svärmor är mörk. Hon är utrustad
med en mängd tvivelaktiga egenskaper.
Myten handlar om den unge mannen och hans
svärmor. Författaren kallar den för
”Kronblomsmyten”. Vitsarna, ordspråken och
serierna berör nästan alltid deras inflammerade
relationer.
Verkligheten såg annorlunda ut. Det var istället
den unga kvinnan, som kom i konflikt med sin
svärmor. Deras konflikt utspelade sig på fyra
områden. Det gällde sonen/mannen, hushållet
och hemmets skötsel, det gemensamma
kvinnoarbetet samt barnen och barnuppfostran.
Den besvärliga svärmodern var en realitet på den
svenska landsbygden, men inte för svärsonen –
utan för svärdottern.

Skrattmusklerna fick sig verkligen en rejäl omgång
efter alla historier under kvällen.

Finns det tankar, idéer, förslag till våra styrelsemöten
är ni alltid välkomna att maila/ringa styrelsen.
Nästa möte 2 februari – årsmöte med sedvanliga
årsmötesförhandlingar. Det är inget ”farligt ” att
komma till mötet – poster som skall tillsättas är i den
stunden redan informerade och klara. Ingen blir
”påhoppad” under kvällen.
Efter mötet äter vi en god två-rätters meny och
lyssnar därefter till ”Peking kvartetten” 4 killar från
högstadiet, spelar allt från tango till klassiskt.
Höstfest 21 oktober
Kommittén önskar 2-3 damer från damklubben. Första
mötet blir i mars månad. Meddela gärna styrelsen om
ditt intresse.

Idag när jag skriver Dagen-efter-info är det
fredagen den 13:e – otursdag eller inte??
Det här kan vi läsa i Corren idag som Kalle skrivit:
Folk är väl extra försiktiga och tar det lugnt, gissar
Kalle Bäck, professor och historiker vid Linköpings
universitet.
Det finns många teorier om vad fredagen den 13:e
som otursdag har sin grund i.
Kalle Bäck lyfter fram den kristna bakgrunden med
Jesus och hans tolv lärjungar vid den sista måltiden.
– Efter det anses det vara otur att sitta 13 personer
vid ett matbord. Och Jesus sade ju till sina lärljungar
att en av dem skulle förråda honom senare under
natten.
I USA är traditionens makt kring detta med tur och
otur påtaglig, hävdar Bäck.
– Där saknar en del höga bostadshus våning 13 och
vissa flygplan har inte blivit utrustade med den 13:e
stolsraden, säger han.
I Sverige är man inte lika benägen att tro på skrock
och annat elände, men vid Universitetssjukhuset i
Linköping bedrivs till exempel ingen sjukvårdande
verksamhet på våningsplan 13.
Väl mött den 2 februari!

”Förändringar – börjar med Dina egna
Stort TACK Kalle Bäck!
tankar”!
______________________________________________________________________________________________
Solweig Andersson, ordförande
Odd-Fellow-Logen nr 117, Gustaf V damklubb
2017-01-13
0709-62 88 37
plusgiro 10 64 88-0

soan_97@hotmail.com

Medl.avgiften för 2017 är 200 kr betald senast 2017-03-31.
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