
	  
	  

	  
	  

Elin	  Wägner-‐sällskapet	  
Verksamhetsberättelse	  2013	  

 
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, Ann-
Christin Gunnarsson, Katarina Nordlund och Monica Grügiel. Marianne Enge 
Swartz är adjungerad redaktör för Bergsluft och Småskrifterna. 
Revisorer: Kerstin Axén och Marita Holmqvist, Börje Svensson (suppl). 
Valberedning: Marianne Enge Swartz, Birgitta Hansson och Solveig 
Hammarbäck. 
 
De 315 medlemmarna har under året fått tre nummer av medlemsbladet Bergsluft. Information till 
medlemmar och andra intresserade sker också genom www.elinwagner.se och Facebook. Årets småskrift 
”Elin Wägner håller tal – om Siri Derkert och hennes staty av Elin Wägner” skickades till medlemmarna 
först i början av 2014 för att vara aktuell inför statyinvigningen som planerades till våren 2014 men sker i 
augusti 2014 på S:t Eriksplan i Stockholm. 
      
Under verksamhetsåret har sex protokollförda styrelsemöten hållits. Dessutom har frågor lösts vid andra 
sammankomster och genom mejlkontakter. Vad gäller de större åtagandena har vi fortsatt med arbetsgrupper 
ur styrelsen.  
Sällskapets hösthelg: Björn Theorin, Katarina Nordlund, Britt Mossberg och Ann-Margreth Willebrand.  
Statygrupp: Marianne Enge Swartz, Birgitta Wistrand och Barbro Andersson. 
Stipendiegrupp: Peter Forsgren, Björn Theorin och Monica Grügiel. 
 
Årets Elin Wägner-dag ägde rum den 25 maj i Bygdegården i Berg i anslutning till föreningens årsmöte. 
Solveig Hammarbäck höll en uppskattad föreläsning om sina 20 år med Elin Wägner. Solveig, som har varit 
sekreterare både i Sällskapet och Stiftelsen, avtackades därefter för sin viktiga insats tillsammans med Eva 
Valente som avgick ur styrelsen.  
 
Sommarens utställning på Lilla Björka, som arrangeras av Stiftelsen, hade titeln ”Stickat – från mössor, 
tummar och hälar till fred, konst och politik”. Under fyra sommarkvällar anordnades föreläsningar, där bl.a. 
Kristoffer Leandoer berättade om sitt författarskap. Han återkom ännu en gång på hösten till Lilla Björka 
med en föreläsning om sin senaste roman ”September”. Sällskapet tar aktiv del i vården av Lilla Björka samt 
hjälper till med guidning. 
 
Höstseminariet på S:t Sigfrids folkhögskola hade rubriken ”Från jord till bord” och handlade om mat, 
odling och tillsatser. Ett 50-tal seminariedeltagare lyssnade till Karin Sahlström, Elisabeth Hansson, Peter 
Forsgren och Mia Bergqvist. På söndagen gjordes en utflykt till Linnés Råshult, där makarna Michaëlsson 
och Börje Svensson visade anläggningen.  
Årets Väckarklocka tilldelades Mats-Eric Nilsson – Den hemlige Kocken – som höll ett föredrag med 
rubriken ”I pulvermosets land”. Till föredraget inbjöds allmänheten genom ett samarbete med 
studieförbundet Sensus. Ca 170 åhörare kom för att lyssna till det högaktuella ämnet. Rapport från 
seminariet finns på hemsidan. 



	  
	  

	  
	  

Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Sällskapet delade monter med Pär Lagerkvist-samfundet och 
många stannade som vanligt till och ville prata om Elin och Pär. Elin Wägner-sällskapet deltog även i den 
välbesökta, lokala bokmässan på stadsbiblioteket i Växjö. 
 
Statyprojektet. Under våren 2013 började skulptören Rune Rydelius arbeta med att förstora Siri Derkerts 
statyett ”Elin Wägner håller tal” till nästan naturlig storlek. Gjutning av delarna skedde under vinter och vår 
2014, processen har kunnat följas genom bilder på Facebook.  
 
Projektet ”Det fria ordet” 
Växjö kommun tillsammans med Regionförbundet Södra Småland satsar under tre år på ett projekt som 
består av tre delar där det litterära arvet i Kronoberg, yttrandefrihet och de fria uttrycken värnas. En 
projektledare finns som håller i olika aktiviteter där Elin Wägner, Vilhelm Moberg och Pär Lagerkvist lyfts 
fram som förebilder. Växjö kommuns första fristadsförfattare Nasrin Madani har under året visat stort 
engagemang för särskilt Elin Wägner och Pär Lagerqvist. ”Det fria ordets hus” invigs i juni 2014 med 
utrymmen för dans, teater och andra kulturuttryck. Skrivarlyor kommer också att finnas. 
 
De fängslade författarnas dag uppmärksammades den 15 november. Ordföranden läste upp en appell om 
Elin Wägners deltagande och engagemang i samhällsdebatten. Vid manifestationen, som Svenska Pen 
ansvarade för, deltog ett antal föreningar och företrädare för press och radio. 
 
Stipendium. Vid årets sista styrelsemöte delade vi ut ett stipendium till Sofia Sjöberg, elev vid S:t Sigfrids 
folkhögskola, för hennes uppsats om kvinnans historiska ställning i kyrkan fram till våra dagars jämställda 
prästerskap. Från 2014 och två år framåt gör vi tillsammans med Stiftelsen ett försök med ett stipendium för 
boende fyra veckor på Lilla Björka. Syftet med stipendiet är att premiera personer som genom forskning, 
författarskap eller på annat sätt främjar Elin Wägners tankar.  
 
Övrigt. Sällskapets utställning ”Elin Wägner och tidens mode” har under året visats på Åseda bibliotek. 
Marianne Enge Swartz höll föredrag i anslutning till utställningen liksom på Senioruniversitetet i 
Stockholm. 
 
Planer för 2014  

• Visning av gipsmodellen av Elin Wägner-statyn på Liljevalchs konsthall i maj i samband med 
årsmötet samt festdag för de första kvinnorna i Svenska Akademien – Selma Lagerlöf och Elin 
Wägner. Invigning i augusti då statyn får sin plats på S:t Eriksplan i Stockholm. 

• Aktivt deltagande i Växjö kommuns satsning ”Det fria ordet” vid bl.a. invigningen av ”Det fria 
ordets hus” 4 juni 2014 

• Elin Wägner-dagarna på S:t Sigfrids folkhögskola 20-21 september.  
• Deltagande i Bok- och Biblioteksmässan 25-28 september. 

 
Slutord 
Vi i styrelsen ser att behovet av att nå nya målgrupper med Elins budskap kvarstår, och vi hoppas att kunna 
uppnå detta bl.a. genom Växjö-projektet ”Det fria ordet”. 

Styrelsen för Elin Wägner-sällskapet 
Ann-Margreth Willebrand 

ordförande 


