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VERKSAMHETSBERÄTTELSE         

   

Elin Wägner-sällskapet har under sitt nu 

avslutade elfte verksamhetsår behållit sitt 

medlemsantal, då 465 personer betalat 

medlemsavgiften. Till dessa har under året tre 

nummer av medlemsbladet Bergsluft skickats ut. 

Dessutom har medlemmarna erhållit föreningens 

småskrift nr 12, ett nytryck av två av Elin 

Wägners ganska svåråtkomliga texter där hon 

berättar om sitt eget skrivande. 

 

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 Wägner-dagen i Berg den 12 maj talade Thage G. Peterson inför ett hundratal åhörare 

om sin uppväxt i Berg, där han kom att påverkas av Elin Wägners tankar om landsbygdens 

betydelse för den moderna människans hemkänsla i tillvaron. 

 

Höstseminariet på St. Sigfrids folkhögskola handlade om vänskap och lockade ett 40-tal  del-

tagare. Där talade Bibi Jonsson om vänskapsförhållanden i Elin Wägners romaner medan 

Gunilla Domellöf utvecklade Elin Wägners teorier om vikten av vänskap med naturen. Om 

Elins vänskap med Amelie Posse berättade Björn Sahlin och till sist var det Årets 

Väckarklocka, Barbro Dahlbom-Hall, som delade med sig av sina rika erfarenheter av hur 

kvinnligt ledarskap kan utvecklas. 

  

Liksom under tidigare år har sällskapets medlemmar arbetat aktivt för att sprida kunskap om 

Elin Wägners verk i vetenskapliga sammanhang såväl som i mer populära. Vi har detta år 

dessutom haft glädjen att erfara hur Elin Wägner blivit aktuell i flera nya sammanhang och hur 

efterfrågan på sällskapets information om Elin Wägner har ökat. På Växjö teater spelades under 

hösten ”Elins pjäs” av Ingegerd Monthan och samtidigt gavs en föreläsningsserie som 

behandlade olika aspekter av Elin Wägners gärning. Under året har också två doktors-

avhandlingar med anknytning till Elin Wägner lagts fram, Bibi Jonssons i litteraturvetenskap 

och Irene Anderssons i historia, båda vid Lunds universitet. Landsbiblioteket i Växjö 

presenterar Elin Wägners böcker på sin nystartade webbsida om småländska författare, och 

inom kort kommer också Elin Wägner-sällskapets egen hemsida (www.dels.nu/elinwagner) 

med ständigt uppdaterad information om allt som händer runt Elin Wägners namn och minne. 

 

Styrelsen för Elin Wägner-sällskapet kan med tacksamhet se tillbaka på det gångna året och känner 

stor tillförsikt inför det kommande årets arbete med att hålla Elin Wägners verk och idéer levande. 

     /Solveig Hammarbäck, sekr 
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