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Elin Wägner-sällskapet har under sitt nu avslutade åttonde verksamhetsår ökat sitt 

medlemsantal till ca 470 betalande medlemmar. Till dessa har under året tre nummer av 

medlemsbladet Bergsluft skickats ut. Dessutom har medlemmarna erhållit föreningens 

småskrift nr 8, Elin och Bang - en livslång vänskap, av Britt Dahlström med ett särtryck ur 

Profiler av Barbro Alving från 1983. 

 Under verksamhetsåret har tre protokollförda styrelsesammanträden hållits. 

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

arrangemang, Elin Wägner-dagen och höstseminariet.  

 Vid Elin Wägnerdagen i Berg den 24 maj talade Stefan Edman om hur Elin 

Wägner skulle ha sett på vår tids strävanden efter en hållbar miljöpolitik.  Han blev sedan 

under höstseminariet på St. Sigfrids folkhögskola utsedd till Årets Väckarklocka för sina 

mångåriga insatser med att föra ut Elin Wägners tankar och idéer till skolor, kyrkan och 

jordbruksorganisationerna. 

 Höstseminariet hade som tema ”Att skriva människan” och ett flertal forskare 

föreläste om olika sätt att skriva biografier över sig själv och andra. I centrum stod förstås 

Elin Wägner som både skrivit en fortfarande aktuell och läsvärd biografi över Selma 

Lagerlöf och själv blivit föremål för en betydelsefull biografi av Ulla Isaksson och Erik 

Hjalmar Linder. 

 Elin Wägner-sällskapet har för övrigt under året medverkat vid seminarier i Stockholm 

och Oslo kring litterära museer, vid Bok & Biblioteksmässan i Göteborg samt vid firandet av 

den internationella kvinnodagen i Lund. Som ett led i vår strävan att följa med i tiden kan 

nämnas att Elin Wägner-sällskapet nu har en egen hemsida genom litteraturprojektet 

Runeberg vid Linköpings universitet.  Vår önskan att stimulera unga människor att intressera 

sig för Elin Wägners verk och idéer har medfört att vi bidragit med konstnärlig utsmyckning 

av  Elin Wägner-salen i det nybyggda huset för pedagogik och humaniora vid Högskolan i 

Växjö. Samma önskan har också lett oss till att inrätta ett treårigt stipendium som ska 

tillfalla den student som under året skriver den bästa uppsatsen om Elin Wägner eller i 

hennes efterföljd.  

 Elin Wägner-sällskapet har genom Flory Gates bortgång mist en betydelsefull 

förbindelselänk med Elin Wägner själv och hennes tid. Vi är tacksamma för att vi fick ha 

Flory hos oss så länge att vi kunde bygga upp föreningen  med hjälp av hennes personliga 

nätverk och hennes aldrig sviktande kunskaper om Elin Wägners idévärld och livsmiljö. 

Minnet av Flory och hennes gärningar ska inspirera oss till fortsatta ansträngningar för en 

framtid präglad av fred, jämställdhet och varsamhet med jordens resurser. 
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