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Verksamhetsberättelse 2015
Elin Wägner-sällskapets styrelse har under året bestått av:
Ann-Margreth Willebrand (ordf), Eva Christiansson(kassör), Peter
Forsgren (sekr), Björn Theorin (vice sekr), Margit Forsström, Britt
Mossberg, Eva Persson, Ann-Christin Gunnarsson, Katarina Nordlund,
Monica Grügiel och Barbro Andersson (ansvarig för hemsidan).
Marianne Enge Swartz är adjungerad redaktör för Bergsluft och de
årliga småskrifterna.
Revisorer: Marita Holmqvist och Solveig Hammarbäck (ord), Börje
Svensson (suppl).
Valberedning: Charlotte Branting och Birgitta Hansson.
Under verksamhetsåret har sex protokollförda styrelsemöten hållits. Frågor har dessutom lösts vid
andra sammankomster och genom mejlkontakter. När det gäller större åtaganden har vi bildat
arbetsgrupper och utsett ansvariga ur styrelsen:
Sällskapets hösthelg: Björn Theorin, Katarina Nordlund, Monica Grügiel, Peter Forsgren och
Ann-Margreth Willebrand.
Bokmässan: Ann-Christin Gunnarsson, Eva Persson.
Stipendiegrupp: Monica Grügiel, Peter Forsgren och Ann-Margreth Willebrand med Monica
som ansvarig från Sällskapet i gruppen som utser boendestipendiat på Lilla Björka.
350 medlemmar har under året fått tre nummer av medlemsbladet Bergsluft. Information till
medlemmar och andra intresserade sker också genom den nya hemsidan www.elinwagner.se och
Facebook. Årets småskrift högtidlighöll Elin Wägner-sällskapets 25 år med en jubileumsskrift som i
en kavalkad beskrev viktiga händelser under åren, men även en vision för framtiden. Skriften
skickades som vanligt ut i slutet av året.
Årets Elin Wägner-dag firade vi som brukligt i Bergs bygdegård på Elins födelsedag den 16 maj.
Årets talare var Solveig Ternström, som berättade om sin relation till Elin under rubriken ”Elin
Wägner förändrade mitt liv”. Ett 70-tal åhörare lyssnade till Solveig och fick sedan njuta av kaffe
och ostkaka med recept från Berg. Vid Elin Wägner-sällskapets årsmöte omvaldes hela styrelsen.
En ny bok av Elin Wägner, producerad av Elin Wägner-sällskapet, utkom lagom till årsmötet. Fru
Hillevis dagbok är sammanställd av kåserier ur Idun 1911-12 som aldrig tidigare givits ut i bokform.
Sommarens utställning på Lilla Björka hade rubriken Husmödrar – och unga kvinnors längtan med
verk av konstnären Karin Broos, ett av de hetaste namnen på dagens konstmarknad med utställning
på Sven-Harrys i Stockholm 2014 och retrospektiv utställning på Waldemarsudde 2015.
Linnéa Johansson, Elin Wägners ”piga” och allt-i-allo tillägnades en liten utställning i kyrkstallet och
en av årets fem ”sommarkvällar” på Lilla Björka. I skrivarstugan invigdes ett collage av broderier,
tillkomna efter ett upprop i Bergsluft 41, de flesta broderade av medlemmar i Broderiakademins
Växjögrupp.
Höstseminariet på S:t Sigfrids folkhögskola med rubriken Opinionsbildare då och nu – Elin Wägner
och hennes medsystrar samlade glädjande nog ett stort antal deltagare, 53 personer. Vi fick lyssna till
föreläsningar om Wendela Hebbe och Ester Blenda Nordström men också om en rad för oss idag mer
eller mindre okända kvinnliga opinionsbildare. Ett inslag tog upp dagens sociala medier. Antologin
Det första fotstegets moder samt korsstygnsväskor såldes till förmån för Rädda barnens flyktinghjälp
och inbringade tillsammans 6100 kr.

Årets Väckarklocka tilldelades Ebba Witt Brattström som talade om sin bok Stå i bredd – 70-talets
kvinnor, män och litteratur. Ett stort antal åhörare fanns på plats för att lyssna till Ebba som under
våren blivit högaktuell med sin bok Kulturmannen och andra texter samt romanen Århundradets
kärlekskrig.
Bok- och biblioteksmässan i Göteborg ägde rum i slutet av september med deltagande av Elin
Wägner-sällskapet. Som vanligt delade vi monter med Pär Lagerkvistsamfundet. Vi informerade om
Elin och hade även försäljning av hennes litteratur. Bland annat såldes ”Det första fotstegets moder”,
där hela intäkten gick till Rädda barnens flyktinghjälp. På lördagen talade Peter Forsgren på De
Litterära Sällskapens scen över ämnet Elin Wägner som litteraturkritiker.
I samarbetet med Det fria ordets hus i Växjö ombads Sällskapet att under hösten ta fram material till
ett skolprogram för mellanstadie- och högstadieelever. Ann-Christin Gunnarsson tog ur Pennskaftet
fram frågor om jämställdhet, mod och rättvisa, som eleverna kan arbeta med.
Vår nya hemsida finns äntligen på plats och genom att den är interaktiv ser vi fram emot ett större
utbyte med våra medlemmar. Utöver att man själv kan skicka in nyheter om evenemang kan man
prenumerera på hemsidan och få alla nyheter i den egna mejlen.
Som avslutning på vårt jubileumsår hade vi bjudit in Stefan Edman att tala om Arvet efter Elin på
Växjö stadsbibliotek. Stefan ägnade den välbesökta och uppskattade framställningen åt att ännu en
gång följa upp Elins tankar om mänsklighetens problem med att inse vilka hänsyn vår jord kräver för
att samverka med oss i all framtid.
Elin Wägner-sällskapet deltog som vanligt i den välbesökta Kronobergs bokmässa i Växjö i november.
Förlaget Novellix gav under året ut novellen ” De blå silkesstrumporna” ur Elin Wägners
novellsamlingar Nyckelknippan (1921) och Spinnerskan (1948).
Planer för 2016
Elin Wägner-dagarna på S:t Sigfrids folkhögskola 17 - 18 september.
Deltagande i Bok- och biblioteksmässan i Göteborg 22 - 25 september.
Fortsatt samarbete med Växjö kommun i Det fria ordets hus.
Slutord
Styrelsen arbetar vidare med att hitta projekt och samarbetsformer för att nå en yngre målgrupp
med Elins tankar och idéer.
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