Elin Wägner-sällskapet
Verksamhetsberättelse 2017
Elin Wägner-sällskapets styrelse har under året bestått av: AnnMargreth Willebrand (ordf), Eva Christiansson (kassör), Peter
Forsgren (sekr), Björn Theorin (vice sekr), Eva Persson, AnnChristin Gunnarsson, Katarina Nordlund, Barbro Andersson,
Monica Grügiel, Anna-Lisa Kjellström och Dagmar Brunow.
Marianne Enge Swartz är adjungerad redaktör för Bergsluft samt
den årliga småskriften.
Revisorer: Marita Holmqvist och Solveig Hammarbäck (ord), Börje Svensson (suppl.).
Valberedning: Margit Forsström och Birgitta Hansson.
Under verksamhetsåret har, förutom årsmötet, sex protokollförda styrelsemöten hållits. Frågor
har dessutom lösts vid andra sammankomster och mejlkontakter. När det gäller större
åtaganden har vi bildat arbetsgrupper och utsett ansvariga ur styrelsen:
Sällskapets hösthelg: Björn Theorin, Anna-Lisa Kjellström, Eva Persson och
Ann-Margreth Willebrand.
Bokmässan i Göteborg: Ann-Christin Gunnarsson.
Stipendiegrupp: Monica Grügiel, Peter Forsgren och Ann-Margreth Willebrand
med Monica som ansvarig från Sällskapet i gruppen som utser boendestipendiat
på Lilla Björka.
Hemsidan: Barbro Andersson.
Verksamhet
Under året har ca 340 medlemmar fått tre nummer av medlemsbladet Bergsluft. Information
till medlemmar och andra intresserade sker också genom hemsidan www.elinwagner.se och
Facebook.
Årets småskrift nr 27 fick titeln Elin Wägner – Vägen till Vännernas samfund. Den
innehåller en genomgång av Elins författarskap med utgångspunkt från hennes sökande efter
en religiös identitet. Skribenten Torbjörn Söderquist, själv kväkare, gör här ett gediget arbete.
Ännu ett inslag i skriften står Ulrika Knutsson för. Hon beskriver vänskapen mellan Elin
Wägner och Emilia Fogelklou. Skriften skickades som vanligt ut i slutet av året.
Elin Wägner-dagen firades i Bergs bygdegård den 13 maj. Många åhörare hade samlats för
att lyssna till skådespelaren Mary Lou Ward som framförde stycken av och om Elin Wägner.
Efter kaffe och ostkaka höll vi årsmöte med sedvanliga förhandlingar. Hela styrelsen hade
valt att stanna kvar ännu ett år. Vi bestämde att utöka med en ny ledamot – Dagmar Brunow,
universitetslektor i filmvetenskap vid Linnéuniversitetet, som främst har ansvarat för film och
sociala medier.
Sommarens utställning på Lilla Björka, som Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka hade
ansvar för och hade producerat, innehöll Koronas fantastiska samling av kläder gjorda av
gamla korsstyngstavlor och kaffedukar. Fantasifulla och glamourösa skapelser som fick
många beundrande kommentarer. I skrivarstugan visades de fem vepor, som med hjälp av
medel från Svenska akademien, hade tagits fram och som beskriver Elins hela liv och
verksamhet.

Höstseminariet på S:t Sigfrids folkhögskola hade rubriken Elin och pacifismen och förutom
att få höra om Elins liv som kväkare, fick vi lyssna till intressanta föredrag om Barbro Alving
och Gandhi, som uppskattades mycket av deltagarna. En mycket läsvärd rapport finns som
vanligt på hemsidan.
Årets Väckarklocka 2017 tilldelades fil.dr. Heléne Lööw som gjorde ett starkt intryck med
sin mycket aktuella föreläsning Kampen om kulturen – om tolkningen av historien, en central
del av extrema rörelsers föreställningsvärldar.
Bok- och biblioteksmässan i Göteborg ägde rum i slutet av september och vi deltog som
vanligt och delade monter med Pär Lagerkvist-samfundet. På De Litterära Sällskapens scen
höll Boel Hackman denna gång ett föredrag med titeln Ideologen Elin Wägner.
Kronobergs bokmässa i Växjö. Elin Wägner-sällskapet ställde även i år upp i den
välbesökta bokmässan i november på stadsbiblioteket.
Övrigt
Under året deltog vi i firandet av S:t Sigfrids folkhögskolas 75-årskalas bl.a. med bokbord i
Elin Wägner-rummet på skolan.
Tidningen Parnass hade ett ”tågnummer” och Peter Forsgren var en av skribenterna med ett
inslag med rubriken ”Tåget ledde Elin Wägner in på nya spår”.
Planer för 2018
• Elin Wägner-dagarna på S:t Sigfrids folkhögskola 15-16 september
• Deltagande i bokmässan i Göteborg i september och i Växjö i november.
• Fortsatt samarbete med Växjö kommun i Det fria ordets hus och övriga litterära
sällskap i bl.a.Växjö.
• Norrtullsligan återberättas nu till lättläst för LL-förlaget av författaren Cecilia
Davidsson och kommer ut i augusti då vi också kommer att ha en releasefest.
Slutord
Styrelsen arbetar med att försöka nå en yngre målgrupp genom att bl.a. delta i Växjö
kommuns olika projekt. Elins tankar och idéer om miljö, fred och jämställdhet är ju
fortfarande högst aktuella.
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