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Beata Arnborg om Bang
Onsdagen den 9 februari var vi över 40 Sweor som lyssnade till Beata Arnborgs mycket intressanta
föreläsning om Bang - Barbro Alving. Beata har skrivit den kritikerrosade biografin Krig, kvinnor och gud.
En biografi om Barbro Alving som kom ut hösten 2010 och hade kommit till oss för att berätta mer om
Barbro Alving och hennes liv.
Beata berättade om Bangs tidiga uppväxt i Uppsala, flytten till Stockholm under tonårstiden och hur hon
tidigt inledde sin karriär på tidningen Idun. Beata berättade vidare hur Bang levde det glada livet i
Frankrike och hur hon sen återvände till Stockholm och började arbeta som reporter på Dagens Nyheter.
Det var också på Dagens Nyheter som hon sedan fick sitt stora genombrott med sina lika personliga som
uppskattade reportage från OS i Berlin 1936. Karriären fortsatte sedan med flera uppmärksammade
reportageserier från bland annat Spanska inbördeskriget, Finska vinterkriget, ockupationens Norge och
senare även Ungernrevolten (1956). Trots, eller kanske på grund av, detta blev Bang med åren en
uttalad pacifist och många kommer säkert ihåg den uppmärksamhet som hennes vägran att delta i en
civilförsvarsövning gjorde vilket resulterade i en månads fängelsevistelse 1955. För många var Bang en
både känd och uppskattad skribent och det var många av Sweorna som nickade igenkännande, med ett
leende på läpparna, när Beata nämnde Bangs mångåriga krönikor i Vecko-Journalen under rubriken
Kärringen mot strömmen.
Beata hade med sig ett litet antal böcker vilka såldes slut snabbt. Boken är nämligen slutsåld hos alla
bokhandlare, både på gatan och på internet, så vi som inte hann lägga händerna på ett exemplar väntar
nu otåligt på pocketutgåvan som är planerad till slutet av mars i år.
Kvällen avslutades med en god middag och ett glas vin och intressanta diskussioner om våra olika
minnen av Bang och den föränderliga värld som Bang hade sin storhetstid i.
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