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Elin Wägner-sällskapets styrelse har under året bestått av: Ann-Margreth Willebrand, 
ordförande, Eva Christiansson, kassör, Peter Forsgren, sekreterare, Björn Theorin, vice 
sekreterare, Eva Persson, Ann-Christin Gunnarsson, Katarina Nordlund, Monica Grügiel, 
Anna-Lisa Kjellström, Dagmar Brunow och Marie Ericsson. 
Marianne Enge Swartz är adjungerad redaktör för Bergsluft och den årliga småskriften. 
Revisorer: Marita Holmqvist och Solveig Hammarbäck, Börje Svensson, suppleant. 
Valberedning: Margit Forsström och Anita Liepe. 
 
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: Anna-Lisa Kjellström, Björn Theorin, Eva Persson samt Ann-Margreth 
Willebrand. 
Bokmässan i Göteborg: Ann-Christin Gunnarsson 
Stipendiegrupp: Monica Grügiel med Peter Forsgren och Ann-Margreth Willebrand som 
adjungerade. 
Hemsidan: Marianne Enge Swartz 
Sociala medier: Dagmar Brunow och Marianne Enge Swartz. 
 
Verksamhet 
Under året har ca 340 medlemmar fått tre nummer av medlemsbladet Bergsluft med 
information om Sällskapets arrangemang och artiklar som berör Elin Wägner. 
Information till medlemmar och andra intresserade sker också genom hemsidan 
www.elinwagner.se, Facebook och Instagram. 
 
Årets småskrift nr 29 har titeln Åsa-Hanna 100 år. Skribenter som Peter Forsgren, Dagmar 
Brunow, Mona Lisa Ekdahl och Rebecka Häll lyfter fram betydelsen av romanen Åsa-Hanna 
ur olika aspekter. Skriften skickades som vanligt ut i slutet av året. 
 
Elin Wägner-dagen firades i Bergs bygdegård den 19 maj. Dagen blev mycket lyckad trots 
att våra inbjudna talare hade insjuknat, först den ena några veckor före årsdagen och den 
andra dagen före. Vår styrelse med Peter Forsgren i spetsen löste situationen. Vi fick höra ett 
föredrag om Ester Blenda Nordström samt se en tv-intervju där Fatima Bremmer berättade om 
sin hyllade bok Ett jävla solsken. Våra åhörare hjälpte också till med anekdoter och egna 
intryck av Elin och Ester Blenda. 
Årsmöte med sedvanliga förhandlingar efter kaffe och ostkaka. Barbro Andersson avgick ur 
styrelsen och avtackades. Marie Ericsson valdes till ny ledamot.  
 
Sommarens utställning på Lilla Björka, producerad av Stiftelsen Elin Wägners Lilla 
Björka, innehöll ett urval av Sven Ljungbergs verk, originalritningar av arkitekten Carl 
Bergsten och Odysseus irrfärder, ett verk med tio broderier av gruppen Broderihäxorna i 
Stockholm.  
 
Höstseminariet. Årets seminarium med titeln ” Hederskultur kontra jämställdhet” fick ställas 
in då antalet anmälda deltagare var alltför få. Trots ett gediget program med många intressanta 
föreläsare och ett högaktuellt ämne lyckades vi inte engagera våra medlemmar. Styrelsen 



beslutade efteråt att genomföra ett antal enkätsamtal per telefon till slumpvis valda 
medlemmar för att få veta hur eller om vi ska gå vidare med seminarierna. 
 
Årets Väckarklocka 2018 tilldelades organisationen GAPF - Glöm aldrig Pela och Fadime. 
Ordföranden Sara Mohammad tog tillsammans med Sabina Landstedt emot priset och Sara 
höll ett intressant, personligt anförande. 
Bok- och biblioteksmässan i Göteborg ägde som vanligt rum i slutet av september. Vi delade 
monter med Pär Lagerkvist-samfundet. På De Litterära Sällskapens scen talade Peter Forsgren 
om Åsa-Hanna 100 år och Cecilia Davidsson informerade om sin lättlästa version av 
Norrtullsligan. 
Kronobergs bokmässa i Växjö i november drar alltid mycket folk och är ett bra sätt för 
Sällskapet att sprida kunskaper om Elin Wägner. 
Elin Wägner-veckan gick av stapeln i början av februari, genom ett brett samarbete med 
flera kulturinstitutioner fylldes veckan av arrangemang på bl. a. Lilla Björka, biblioteket, 
konsthallen och Elin Wägner-skolan. Veckan avslutades på teatern med premiär av 
riksteaterns pjäs ”Väckarklocka - jubileumsversionen”. 
 
Övrigt 
Juni: Ordföranden Ann-Margreth Willebrand höll föredrag i samband med Nässelfrossa i 
Olofström. 
Augusti: välbesökt releasefest för Cecilia Davidssons återberättade Norrtullsligan på lättare 
svenska. 
Oktober: invigning av två konstverk till Elin Wägners ära på nya Elin Wägner-skolan i Växjö 
”Pricken över Ä” och väggreliefen ”Sinne”.  
Mars 2019: en dag på biblioteket i Växjö tillsammans med Pär Lagerkvist-samfundet och 
Vilhelm Moberg-sällskapet. Med hjälp av föredrag, uppläsningar och musik visade vi upp 
våra författare för en intresserad allmänhet. 
 
Planer för 2019 
Höstseminarium med utdelning av årets väckarklocka på S:t Sigfrids folkhögskola 19 -20 
oktober. Deltagande i bokmässorna i Göteborg i september och Växjö i november. 
Ny Elin Wägner-vecka 2-8 mars 2020. Nytt forskningsprojekt om Elin Wägner och filmen 
bl.a. med Elin Wägner-sällskapet, Linnéuniversitetet och Nordic Women in Film (Svenska 
filminstitutet). 
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