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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Elin Wägner-sällskapet har under sitt nu avslutade fjortonde verksamhetsår haft 409 betalande
medlemmar. Till dessa har under året tre nummer
av medlemsbladet Bergsluft skickats ut.
Dessutom har medlemmarna erhållit föreningens
småskrift nr 15, ett omtryck av ett kapitel ur Brita
Åkermans bok 88 år på 1900-talet under titeln
Möte med Elin Wägner.
Under verksamhetsåret har tre protokollförda
styrelsesammanträden hållits. Dessutom har olika
frågor mera informellt diskuterats och lösts i
samband med föreningens årliga arrangemang,
Elin Wägner-dagen och höstseminariet.
Årets Elin Wägner-dag firades med ett festprogram på Börshuset i Stockholm för att högtidlighålla att det var 60 år sedan Elin Wägner invaldes i Svenska Akademien. Festtalet hölls av
Kerstin Ekman och dessutom talade Ebba Witt Brattström, Ami Lönnroth, Birgitta Holm,
Claudia Lindén, Karin Söder och Kerstin Engman, de fem senare som representanter för var sitt
litterärt sällskap. Däremellan bidrog Lena Hoel med stämningsskapande sång.
Höstseminariet på St. Sigfrids folkhögskola handlade om Elin Wägner och kärleken, ett ämne
som belystes ur olika aspekter av Bibi Jonsson, Lena Lennerhed och Kjerstin Norén. Lördagskvällens samkväm inleddes med en föreställning av Mary Lou Wards komedi Villande mo och
seminariet avslutades med att Årets Väckarklocka, författaren Elsie Johansson, trollband
publiken med att berätta om sitt liv och sina erfarenheter av ”den svårhanterliga kärleken”.
Under året har Elin Wägner-sällskapet fortsatt sitt samarbete med olika organisationer och deltagit i flera arrangemang på olika platser i landet, t.ex. Bokmässan i Örebro och FN-dagen på
Skansen i Stockholm. Vi har också märkt ett ökat intresse i medierna för Elin Wägner, tack
vare det mycket positiva mottagandet av Ulrika Knutsons bok om kvinnorna i Fogelstadkretsen
Kvinnor på gränsen till genombrott.
Ett glädjeämne med tanke på sällskapets framtid är det ökade intresset hos ungdomar att
studera Elin Wägners verk och idéer, vilket inneburit att vi i år fått flera ansökningar till Elin
Wägner-stipendiet på Växjö universitet, som i februari delades ut till Linda Steneros för hennes
C-uppsats i historia om den befolkningspolitiska debatten kring införandet av det allmänna
barnbidraget under 1930- och 40-talen. Styrelsen för Elin Wägner-sällskapet kan med tacksamhet se tillbaka på det gångna året och känna stor tillförsikt inför det kommande årets arbete med
att hålla Elin Wägners verk och idéer levande.
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