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Elin Wägner-sällskapet har 2010 behållit sitt medlemsantal. De nästan 400 medlemmarna har under
året fått tre nummer av medlemsbladet Bergsluft samt föreningens småskrift nr 20, Polväxling, från
patriarkat till partnersamhälle, som innehåller artiklar från höstens seminarium samt referat av
böckerna Bägaren och svärdet och The Real Wealth of Nations.
Under verksamhetsåret har fyra protokollförda styrelsesammanträden hållits. Dessutom har frågor
diskuterats och lösts mer informellt i samband med föreningens årliga arrangemang samt genom
mailkontakt. Hemsidan uppdateras regelbundet och aktiviteter förs in i kalendarier på hemsidan och
i tidskriften Parnass.
ÅRETS ELIN WÄGNER-DAG firades på Elin Wägners födelsedag den 15 maj i Bygdegården i Berg i
anslutning till föreningens årsmöte. ”Å, herre gud ett fruntimmer”, med skådespelerskan Anita König
i Pennskaftets gestalt och presenterad av Marianne Enge Swartz, påminde oss om att det var 100 år
sedan boken Pennskaftet kom ut första gången. Vid årsmötet avtackades Marianne Enge Swartz efter
20 år som ordförande samt kassören Eva Christiansson och ledamoten Kerstin Pharmanson. Samtliga
har varit med i sällskapet sedan starten.
SOMMARENS UTSTÄLLNING på Lilla Björka var ”Tecknade textilier” och eleganta papperssmycken av
Lotta Frost Berggren. Tack vare medlemmar som värdinnor kunde utställningen hållas öppen även i
juni och augusti. I juli visades utställningen av Stiftelsens guider.
FEM SOMMARKVÄLLAR med ett varierat program arrangerades av Sällskapet på Lilla Björka.
Rapport från sommarens utställning finns på www.elinwagner.se.
HÖSTSEMINARIET på St Sigfrids folkhögskola hade som rubrik ”Polväxling – om Elin Wägners tankar på
ett forntida matriarkat och hur forskarna ser på det idag”. Seminariet hade ca 30 deltagare, som fick
ta del av intressanta föreläsningar. Rapport från seminariet finns på www.elinwagner.se.
Föreläsningarna har samlats i Småskrift Nr 21 Polväxling – Från patriarkat till partnersamhälle
ÅRETS VÄCKARKLOCKA överlämnades till Anders Linder som också lyckades överlämna väckarklockan till
regeringen.

DAN ANDERSSON VECKAN PÅ BRUNNSVIK - Christina Ekström deltog med en föreläsning om Elin Wägner.
BOKMÄSSOR - Sällskapet deltog som vanligt på Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg och delade
monter med Sällskapen för Vilhelm Moberg och Pär Lagerkvist. Flera anföranden gjordes från
Litterära scenen. Sällskapet deltog även på Bokmässan i Örebro med bokbord och föreläsning.
LINNÉUNIVERSITETET anordnade en sommarkurs på distans, ”Kvinnan, freden och miljön - Elin Wägners
författarskap”. Ett 20-tal deltagare genomförde kursen.
RE:ELIN PROJEKTET startade med en förstudie, som finansierades genom bidrag från Växjö kommun.
En ansökan om bidrag för projektet lämnades in till Allmänna Arvsfonden i februari. Läs mer om
projektet på reelinsblogg.wordpress.com
STOCKHOLM LÄSER (Stockholms stadsbibliotek och Författarcentrum) valde Norrtullsligan till ”Årets bok
2011”. 5000 ex har sålts av boken och många aktiviteter har genomförts i Stockholm med boken och
Elin Wägner som tema. Filmen Norrtullsligan (1928) visades på Cinemateken i Stockholm, Göteborg
och Malmö.
RADIOINSPELNINGAR, där Elin Wägner medverkat, har sällskapet fått tillgång till genom Sveriges Radio
och en cd har producerats.
POETISKA FRUKOSTAR arrangerades av Gunilla Lindahl på Lilla Björka under sommaren och följdes upp
med ”Poesi i Berg” under vinterhalvåret.
NÄTVERKET FÖR FÖRFATTAR- OCH KOMPOSITÖRSHEM möttes i Lillehammer i Norge och besökte bland annat
Sigrid Undsets och Björnstjerne Björnsons författarmuséer, vilket inspirerar till nya arrangemang på
Lilla Björka. Sällskapet representerades av Marianne Enge Swartz.
SÄLLSKAPET deltog i flera arrangemang i Växjö under året: Kulturdagen i maj, Bokens dag och
bokmässan i Stadsbiblioteket under november.
ETT BREVSTÖD med porträtt av Elin Wägner har producerats och säljs på Lilla Björka och Sällskapets
arrangemang.
ST SIGFRID-STIPENDIET delades ut till Ulrika Zwaard för hennes uppsats ”Trädgården som diakonalt
redskap”.
Planer för 2011
En ny bok, Wägnerismer, med citat ur Elin Wägners verk utkommer i maj 2011.
Projektet Re:Elin beräknas komma igång under sommaren 2011.
Slutord
Efter mitt första år som ordförande kan jag konstatera att Elin Wägner kan ge inspiration på många
sätt. Styrelsens och min förhoppning är att vi skall kunna nå nya grupper och då särskilt yngre för
Elins samhällsförändrande tankar om hur man skapar en bättre värld.
Styrelsen för Elin Wägner-sällskapet
Christina Ekström, ordförande

