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Elin Wägner-sällskapets styrelse har under året bestått av:
Ann-Margreth Willebrand (ordf), Eva Christiansson (kassör), Peter Forsgren
(sekr), Margit Forsström, Britt Mossberg, Björn Theorin, Eva Persson, AnnChristin Gunnarsson, Katarina Nordlund och Eva Valente. Marianne Enge
Swartz är adjungerad redaktör för Bergsluft och Småskrifterna.
Revisorer: Kerstin Axén och Marita Holmqvist, Börje Svensson (suppl).
Valberedning: Marianne Enge Swartz och Birgitta Hansson
De 365 medlemmarna har under året fått tre nummer av medlemsbladet Bergsluft. Information till
medlemmar och andra intresserade sker också genom www.elinwagner.se och Facebook. Som årets
småskrift valde vi att skicka Wägnerismer eftersom vi hade övertagit ett större antal från Artéa förlag.
Under verksamhetsåret har sju protokollförda styrelsemöten hållits. Dessutom har frågor lösts vid
sammankomster och genom mejlkontakter. Vad gäller de större åtagandena har arbetsgrupper bildats.
Arbetsgrupp för projektet re:elin: Ann-Christin Gunnarsson, Eva Christiansson och Ann-Margreth
Willebrand. Arbetsgrupp för sällskapets hösthelg: Björn Theorin, Katarina Nordlund, Britt Mossberg och
Ann-Margreth Willebrand. Statygruppen: Marianne Enge Swartz, Birgitta Wistrand och Barbro Andersson.
Årets Elin Wägner-dag ägde rum den 19 maj i Bygdegården i Berg i anslutning till föreningens årsmöte.
Dagen före hade vi nåtts av beskedet att vår ordförande Christina Ekström hade avlidit och vi inledde därför
med en tyst minut. Birgitta Wistrand höll ett mycket uppskattat föredrag om ”Elins passioner”. Hon
avtackades därefter tillsammans med Anette Björnsson som båda avgick ur styrelsen.
Sommarens utställning på Lilla Björka, arrangerad av Stiftelsen, hade titeln När knoppar brister, en
utställning med måleri och keramisk skulptur av Sonja Strömkvist-Blycker. Titeln alluderar på Karin Boyes
dikt till Elin Wägner i Bergsluft, som vännerna satte samman till hennes femtioårsdag. I skrivarstugan
visades fotografier från boken Stenminne av Åsa Nyhlén. Under den första utställningsveckan ställde Bodil
Hörlén, Jennie Jaksic och Jenny Eneroth ut textila och måleriska verk i kyrkstallarna. Därefter visade Eva
Valente svenska trasmattor där. Fem sommarkvällar arrangerades föreläsningar.
Höstseminariet på S:t Sigfrids folkhögskola hade rubriken ”Försoning efter fred” och handlade om hur
man går vidare efter att en konflikt är avslutad och funderingar runt försoning och förlåtelse. Ett 50-tal
personer deltog. Föredragshållare var Peter Forsgren, Marika Griehsel, Margot Wallström, Johanna
Fogelström, Börje Svensson och Magnus P Wåhlin. Årets Väckarklocka tilldelades Margot Wallström som
höll ett föredrag med rubriken ” En annan sorts krig - om sexuellt våld i krig och konflikt”. Till föredraget
inbjöds allmänheten genom ett samarbete med studieförbundet Sensus. Vi kunde också i år glädja oss åt en
stor mängd åhörare. Rapport från seminariet finns på hemsidan
Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Sällskapet delade monter med Pär Lagerkvist-samfundet och
många stannade till och ville prata om Elin och Pär. Särskilt prominenta gäster var ärkebiskop Wejryd med
fru. Elin Wägner-sällskapet deltog även i den välbesökta, lokala bokmässan på stadsbiblioteket i Växjö.
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Elin Wägner och hennes Lilla Björka har under året uppmärksammats med omfattande artiklar i Hemmets
journal och i den danska Torpare, där vår styrelseledamot Eva Valente skrivit en fin artikel under rubriken
”Mitt smultronställe”.
Statyprojektet. Våren 2011 tog Elin Wägner-sällskapet initiativ till en insamling för att få till stånd en staty
av Elin Wägner i Stockholm. Tanken var att den skulle föreställa ett ungt pennskaft, modellerat efter ett foto
av Elin Wägner. Men när möjligheten öppnade sig att uppförstora en staty av Siri Derkert föreställande Elin
Wägner när hon håller tal beslöt Sällskapet att på detta sätt uppmärksamma två av 1900-talets stora
kvinnliga kulturpersonligheter. Bidrag har influtit från medlemmar och andra intresserade, Danelii stiftelse,
Konstakademien, Kvinnliga kontoristföreningen samt Växjö kommun. Stockholms stad bidrar med sockel
och uppsättning av statyn som kommer att skänkas till staden. Konstnären Rune Rydelius har av professor
Ulf Linde rekommenderats till uppdraget och påbörjade våren 2013 arbetet med att uppförstora den 20 cm
stora skulpturen till ca 150 cm. Den gjuts i brons. Invigning planeras i samband med årsmötet 2014.
Projektet re:elin som initierades av tidigare ordförande Christina Ekström har både påbörjats och avslutats
under året. I april 2012 fick Sällskapet beviljat de medel från Allmänna arvsfonden som Christina ansökt
om. Projektet var ett ungdoms- och skolprojekt, bestod av flera delar och skulle löpa över två år. Då
Christina avled hade projektets första del redan inletts och en projektledare var anställd. Efter diskussion
med styrelsen och allmänna arvsfonden beslöt vi att driva projektet vidare. Under sommaren arbetade 12
ungdomar med att skriva manus och spela in film om fred, jämställdhet och miljö, allt i Elin Wägners anda. I
augusti var det premiär i en välfylld biosalong i Växjö. Resultatet blev tre filmer som vi nu har tillgängliga
på DVD, och som vi förhoppningsvis kan använda i olika sammanhang framöver.
Projektets andra del var förlagt till olika högstadie- och gymnasieskolor och en lärarhandledning skulle tas
fram i samarbete med Linnéuniversitetet. Man ville utveckla en metod för att i skolan arbeta med aktivt
medborgarskap med Elin Wägner som historisk förebild. Filmerna skulle användas i undervisningen. Tyvärr
gick arbetet trögt och flera lärare som under förstudien visat intresse hade nu ingen möjlighet att delta. I
början av oktober blev vår projektledare långtidssjukskriven och vi i styrelsen såg ingen möjlighet att driva
projektet vidare. Därför avslutade vi i samråd med arvsfonden projektet re:elin.
Planer för 2013- 2014
 Elin Wägner-dagarna på S:t Sigfrids folkhögskola 14-15 september.
 Deltagande i Bok- och Biblioteksmässan 26-29 september.
 Invigning av Elin Wägner-statyn i Stockholm i maj 2014 i samband med årsmötet, som denna gång
kommer att firas i Börssalen i Svenska Akademien med festprogram.
Slutord
Året har präglats av att försöka ro projektet re:elin i land vilket har inneburit en stor arbetsmängd för oss i
projektgruppen. Vi i styrelsen ser dock att behovet av att nå nya grupper med Elins budskap kvarstår och vi
hoppas finna andra former för detta.
Styrelsen för Elin Wägner-sällskapet
Ann-Margreth Willebrand
ordförande
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