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Elin Wägner-sällskapet har under det nu avslutade verksamhetsåret inräknat 330 betalande 

medlemmar. Till dessa har under året medlemsbladet Bergsluft kommit ut med tre nummer. 

Dessutom har medlemmarna erhållit föreningens småskrift nr 4 "Vandring i Elin Wägners 

Stockholm" som skrivits av Ingrid Claréus. Den länge efterlängtade citatboken, Ord av Elin 

Wägner, är nu också klar för försäljning. 

 Under verksamhetsåret har fyra protokollförda styrelse-sammanträden hållits. 

Dessutom har olika frågor mera informellt diskuterats och lösts i samband med föreningens 

arrangemang, Elin Wägner-dagen och höstseminariet.  

 Vid årets Elin Wägnerdag i Växjö den 15 maj talade Ruffa Alving inför ett 70-tal 

intresserade åhörare om vänskapen mellan Elin Wägner och Barbro Alving. Det traditionella 

höstseminariet ägnades åt Fogelstad och dess betydelse som nätverk kring Elin Wägner och andra 

progressiva kvinnor under mellankrigstiden. Vid seminariet deltog aktiva forskare i idé- och 

lärdomshistoria men vi fick också inblickar i hur lokala kvinnliga nätverk av idag fungerar. 

 Förutom de egna arrangemangen har Elin Wägner-sällskapet även inbjudits att 

medverka i andra sammanhang. I Stockholm har vi synts vid en litterär tipspromenad den 16 maj, 

vid "Världens längsta bokbord" den 29 augusti och vid de Litterära sällskapens särskilda dag den 6 

juni. Vi har dessutom haft förmånen att den 26 september få presentera Elin på en av Skansens 

litterära salonger. 

 I och omkring Växjö har vi varit inbjudna att tala om Elin för ideella föreningar och 

personalgrupper samt vid ett av Kronobergsteatern anordnat teatercafé. I Lund medverkade några av 

våra medlemmar vid ett program i samband med att en skylt sattes upp på det hus som Elin Wägner 

bott i. Vår ordförande har också deltagit med föredrag om Elin Wägner och Ellen Key vid ett 

högtidsmöte på Strand. Vi känner verkligen att intresset för Elin Wägner och hennes idéer sprider 

sig som ringar på vattnet. 

 En viktig roll för det ökande intresset spelar förstås medierna. Vi har under året kunnat 

glädja oss åt att Utbildningsradion givit en serie radioprogram om Elin Wägner och att TV ägnade 

det första programmet i sin serie Optimum åt "Elins väg". I dagspressen blev vi mycket 

uppmärksammade när vi gav vårt nyinstiftade pris "Årets Väckarklocka" till tidskriften "bang" för 

att den för wägnerska tankar om pacifism och feminism vidare. Sist men inte minst är vi också 

mycket glada och stolta över att kunna presentera ett särskilt Elin-nummer av den litterära 

tidskriften Parnass. 

 För det kommande året räknar styrelsen för Elin Wägner-sällskapet  med fortsatt ökat 

intresse för Elin Wägner och hennes livsverk  och ser med tillförsikt fram mot det stimulerande 

arbetet med att föra ut hennes idéer till så många som möjligt. 
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