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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Elin Wägner-sällskapet har under sitt nu avslutade sjuttonde verksamhetsår haft 388 betalande
medlemmar och därmed ökat sitt medlemsantal
med ett tiotal personer. Till medlemmarna har
under året tre nummer av medlemsbladet Bergsluft skickats ut. Dessutom har medlemmarna
erhållit föreningens småskrift nr 19, Mödrar,
fäder och amasoner på Elin Wägners väg mot
Väckarklocka av Elisabeth Auer
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 i Bergs Bygdegård den 17 maj, då Ebba Witt Brattström
föreläste för ett 70-tal åhörare om Elin Wägner och den ”nya kvinnan”, en litterär och
politisk rörelse i Europa vid sekelskiftet, som framför allt arbetade för kvinnors rätt att
själva försörja sig och välja livspartner. Höstseminariet på St. Sigfrids folkhögskola hade
som tema ”Kvinnors frihet – från Pennskaftet till Fångarnas kör”. Boel Hackman, Pia
Karlsson Mingantis och Leili Falsafi medverkade med litteraturvetenskapliga, etniska och
sociokulturella aspekter på kvinnors frihetsbehov, och Ann-Christin Gunnarsson visade i
ett samtal med några av sina gymnasieelever att frihet inte heller idag är en självklarhet
för alla tonårsflickor. Seminariet avslutades med en frågestund med Årets Väckarklocka,
Gun-Britt Sundström, som i sin livshistoria pekade på det lojalitetskrävande
familjemönster med frireligiösa förtecken som påverkat henne och som hon varit tvungen
att göra uppror mot.
Med ekonomiskt stöd från Växjö kommun har de tre litterära sällskapen i Växjö även i år
kunnat delta med en gemensam monter ”Litterära Växjö” på Bok- och Biblioteksmässan i
Göteborg. Tack vare en grupp medlemmar i Örebrotrakten har vi också varit
representerade på Bokmässan i Örebro.
Anna Bohlins nyutkomna avhandling Röstens anatomi och Peter Forsgrens bok om Elin
Wägners Smålandsromaner visar på ett ökat litteraturvetenskapligt intresse för Elin
Wägners verk. Och att allmänhetens intresse för Elin Wägner är stort, det märks inte
minst på alla aktiviteter som Minnesåret medfört på olika ställen i landet och som kan
följas på Elin Wägner-sällskapets hemsida http://www.elinwagner.se/minnesar2009.php.
Därför är det lätt för styrelsen att i dessa dagar känna stor tillförsikt inför det kommande
arbetet med att hålla Elin Wägners verk och idéer levande.
/Solveig Hammarbäck, sekr.

