ELIN WÄGNER-SÄLLSKAPET

1992-04-02

Elin Wägner-sällskapet har under det nu avslutade verksamhetsåret utökat sitt medlemsantal till 293
betalande medlemmar. För att kunna hålla kontakt med dessa, som är spridda över hela landet samt i
Danmark, Storbritannien och USA, har styrelsen fortsatt arbetet med att sända ut ett medlemsblad,
Bergsluft, som under året kommit ut med tre nummer. Ett hundratal av medlemmarna bor i
Stockholmsområdet och där har Brita Lindvall och Marianne Enge engagerat medlemskretsen vilket
resulterat i ett särskilt medlemsmöte på Lilla Hornsberg med medverkan av Ulla Isaksson.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft fem protokollförda sammanträden då föreningens
aktiviteter planerats och utvärderats. Vi har hållit fast vid våra tidigare uttryckta ambitioner att
arrangera en Elin Wägner-dag på våren och ett seminarium på hösten samt för övrigt att med hjälp
av Bergsluft samt utgivandet av småskrifter försöka hålla kontakt med våra medlemmar och
stimulera intresset för Elin Wägner.
Till Elin Wägner-dagen i Berg den 25 maj hade vi inbjudit författaren Elisabet Hermodsson som
framförde sitt program Grundkänning inför ett 70-tal intresserade åhörare. Lena Gustavsson
medverkade med sång som värmde denna lite vårkalla dag då vädret tvingade oss att fira Elin
inomhus i Bygdegården. Redan den 8 augusti fick vi anledning att samlas igen för att lyssna på
Helena Forsås-Scotts föreläsning om "Freden och kvinnorna i två Elin Wägner-romaner", ett
välbesökt (60 personer) kvälls-arrangemang som vi ordnade tillsammans med Humanistiska
föreningen i Växjö.
Höstens seminarium gick i 50-årsaktuella Väckarklockas tecken och vi kunde med glädje konstatera
att Elin Wägners idéer om freden, jorden och kvinnorna fortfarande har mycket att ge oss särskilt
när de lyfts fram och analyseras av forskare och författare med ett brinnande engagemang.
Genom Bergsluft har vi kunnat informera medlemmar utanför Växjö-området om våra aktiviteter
och dessutom har vi ansett det vara viktigt att dokumentera seminarieföreläsningarna och se till att
de finns i rapportform för intresserade läsare. Vi har också till medlemmarna distribuerat de två
första numren av vår småskrift-serie där vi vill presentera viktiga uppsatser med anknytning till Elin
Wägners verk och idéer. Vår ambition är att tillhandahålla småskrifterna i en så enkel form att
kostnaderna kan nedbringas till ett minimum. Således har våra medlemmar under detta
verksamhetsår fått mottaga gratis både Flory Gate-intervjun "Jorden är grunden" och nytrycket av
Ria Wägners uppsats "Faster" från AVB 1949.
Arbetet med att försöka ge ut en bok med Elin Wägner-citat har tyvärr stoppats upp på grund av
osäkerhet i förlagsvärlden. Vi har dock inte givit upp idén men i väntan på bättre tider håller vi
intresset vid liv genom att presentera ett antal citat i affisch-form och göra ett urval för en småskrift.
Även i år har vi mottagit nya bokgåvor av Brita Helander Hörnlund och vi vet att där finns material
till nya småskrifter.
Styrelsen planerar för framtiden och under 1992 kommer Elin Wägner-sällskapet att synas i
samband med Växjös 650-årsjubileum. En stor utställning "Kvinnor i Växjö genom 650 år" ska
visas under sensommaren och där har förstås Elin Wägner en given plats. Den stora händelsen blir

säkert årets Elin Wägner-seminarium som ska fokusera på hennes skönlitterära betydelse. Vi har
engagerat föreläsare och är mycket glada över att Svenska Akademien har beviljat oss ett bidrag på
10 000 kr för att genomföra och dokumentera seminariet. Styrelsen för Elin Wägner-sällskapet
känner att vi har många vänner och sympatisörer bakom oss i arbetet med att hålla Elin Wägners
idéer levande.
Solveig Hammarbäck, sekr

ELIN WÄGNER-SÄLLSKAPET

1993-04-30

Elin Wägner-sällskapet har under det nu avslutade verksamhetsåret utökat sitt medlemsantal till 320
betalande medlemmar. Till dessa har under året medlemsbladet Bergsluft kommit ut med tre
nummer. Dessutom har medlemmarna erhållit föreningens småskrift nr 3 "En bild - en bok - ett
brev" som sammanställts av KF Bernander.
Styrelsearbetet har nu funnit sina former och under verksamhetsåret har endast två protokollförda
sammanträden hållits. Dessutom har olika frågor mera informellt diskuterats och lösts i samband
med föreningens arrangemang, Elin Wägner-dagen och höstseminariet.
Till Elin Wägners 110-årsdag den 16 maj hade vi inbjudit författaren Margareta Strömstedt som
inför ca 175 intresserade åhörare berättade om hur hon upptäckte Elin Wägner och den stora
betydelse detta fått för hennes författarskap. Ingela Tägil medverkade med sång och stämningen var
hög i Bygdegården i Berg. Höstens seminarium ägnades åt Elin Wägners skönlitterära produktion
och ett 60-tal deltagare fick lyssna till vad tre engagerade litteraturforskare fått ut av omläsningen av
varsin roman. Diskussionerna blev sedan mycket livliga kring frågorna om vad vi kan göra för att
Elin Wägners romaner ska finnas tillgängliga och nå nya läsare. Föredragen och
diskussionsinläggen har tack vare Svenska Akademiens bidrag till seminariet kunnat publiceras i
Högskolans i Växjö rapportserie Scripta Minora.
Till styrelsens stora glädje har föreningen också kunnat deltaga i eller ordna arrangemang på andra
håll i landet. Vi fanns med i den stora stockholmska presentationen av litterära sällskap på Lilla
Hornsberg som anordnades av DELS, De litterära sällskapens samarbetsnämnd, där vår ordförande
har en styrelseplats. Medlemmarna i stockholmsområdet har dessutom under hösten samlats för en
stadsvandring i Elin Wägners fotspår under sakkunnig ledning av Ingrid Claréus och i slutet av april
ordnades en särskild filmvisning av "Åsa-Hanna". I Göteborg samlades man på
Kvinnofolkhögskolan för en kväll med information om sällskapet då Marianne Enge medverkade
och Christina Olofssons videointervju med Flory Gate visades.
Styrelsen är också mycket glad över den publicitet som kommit sällskapet till del under året. Vår
presentation av Elin Wägner på jubileumsutställningen "Kvinnor i Växjö genom 650 år" väckte stort
intresse lokalt och vi har också märkt av en ökad uppmärksamhet från hela landet genom den
särskilda presentation av EW-sällskapet som ägnades oss i tidskriften "Kulturrådets" temanummer
om litterära sällskap. Över huvud taget finns i samhället ett ökat intresse för denna form av
kulturengagemang. Det har också lett till att föreningen under året vid två tillfällen presenterats i

