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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

 

Elin Wägner-sällskapet bildades vid en informell sammankomst i Bergs sockenstuga den 22 januari 

1990, då 14 personer deltog. Vid bildandet antogs preliminära stadgar och tillsattes en 

interimstyrelse, som med ett enkelt informationsblad utskickat till ca 100 personer genast lyckades 

skapa ett stort intresse för föreningen. 

 

Vid utgången av 1990 fanns i föreningen 258 betalande medlemmar. För att kunna hålla kontakten 

med dessa, som är spridda över hela landet (ja, vi har även några medlemmar i Danmark och 

Storbritannien) har interimstyrelsen startat ett medlemsblad, Bergsluft, som kommit ut med två 

nummer. Ett hundratal av medlemmarna bor i Stockholmsområdet och där har Brita Lindvall tagit 

initiativ till en särskild medlemskrets, som redan ordnat  utställningar om Elin Wägners verk på 

flera stockholmsbibliotek med hjälp av föreningens utställningsmaterial.  

 

Interimstyrelsen har under det första verksamhetsåret haft åtta protokollförda sammanträden. 

Dessutom ordnades i samband med Elin Wägner-dagen i Berg 9/6 ett medlemsmöte då styrelsens 

förslag till stadgar antogs samt valberedning och revisorer utsågs. 

 

Interimstyrelsen har under året i första hand arbetat för att göra föreningen känd och värva 

medlemmar. Den upplaga av vykort med EW-motiv som vi lät trycka upp har haft god åtgång och 

våra skärmutställningar har väckt intresse. Till föreningen har influtit uppsatser och böcker från 

givmilda medlemmar. Särskilt tacksamma är vi över den donation av Elin Wägners egna böcker 

som vi fått motta av Brita Helander-Hörnlund.  Förvaringsproblemen har nu lösts genom att St 

Sigfrids folkhögskola ställt ett särskilt bokskåp till föreningens förfogande i nära anslutning till 

folkhögskolans eget EW-bibliotek. Här kan nu forskare och andra intresserade få tillgång till ett 

intressant material. 

 

Vi har kunnat glädja oss åt positiva omnämnanden i massmedierna i samband med föreningens 

bildande samt vid vårt första stora arrangemang, den tidigare nämnda Elin Wägner-dagen. Nästan 

200 personer hade då sökt sig till Bergs hembygdsgård för att lyssna på framträdanden av Sven Erik 

Rydeman, Gaby Stenberg och Ria Wägner. I september anordnade föreningen i samarbete med St 

Sigfrids folkhögskola ett tvådagars-seminarium på temat Fred med jorden som lockat 35 deltagare. 

 

Enligt stadgarna ska Elin Wägner-sällskapet arbeta för att hennes författarskap finns tillgängligt 

samt uppmuntra till läsning  och diskussion av hennes verk. Därför är vi mycket glada över att vi 

kunnat påverka Proprius förlag till en nyutgåva av Väckarklocka 50 år efter den första utgivningen 

och vi räknar med att 1991 års verksamhet ska gå i Väckarklockas tecken. För övrigt anser 

interimstyrelsen att arbetet med att sprida Elin Wägners idéer bör fortsätta med utställningar och 

produktion av småskrifter samt ständig informationsverksamhet utåt via massmedierna och inåt med 

hjälp av Bergsluft. 
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