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Elin Wägner-sällskapet har under det nu avslutade verksamhetsåret ökat sitt medlemsantal till nära 

400 betalande medlemmar. Till dessa har under året medlemsbladet Bergsluft kommit ut med tre 

nummer. Dessutom har medlemmarna erhållit föreningens småskrift nr 5, "John Landquist minns 

Elin Wägner", ett särtryck ur "Som jag minns dem", Bonniers 1949, som möjliggjorts genom 

familjen Landquists tillmötesgående.  

 Under  verksamhetsåret har sex protokollförda styrelse-sammanträden hållits. 

Dessutom har olika frågor mera informellt diskuterats och lösts i samband med föreningens 

arrangemang, Elin Wägner-dagen och höstseminariet.  

 Årets Elin Wägnerdag fick en festligare prägel än vanligt genom att den firades i 

Börssalen i Stockholm, där Ulla Isaksson och Thage G. Peterson medverkade. Från Småland 

anordnades en bussresa med 35 deltagare, som på hemvägen även fick avlägga ett uppskattat besök 

på Fogelstad. 

 Det traditionella höstseminariet hade som tema "Tusen år i Småland". Eva Moberg 

och Eva Adolfsson föreläste och det hela avslutades med en bussresa i Elin Wägners fotspår. Eva 

Moberg fick under seminariet mottaga utmärkelsen Årets Väckarklocka. 

 Förutom de egna arrangemangen har Elin Wägner-sällskapet även inbjudits att 

medverka i andra sammanhang. I Stockholm har vi medverkat vid de Litterära sällskapens dag i maj 

samt "Världens längsta bokbord" i augusti. I Växjö ordnades ett Teatercafé med EW-inspirerat 

program den 23 februari och dessutom kunde vi inräkna ca 200 besökare då vi visade filmen Åsa-

Hanna i samband med kulturdagarna den 28-29 maj. En presentation av sällskapets arbete gjordes 

också vid seminariet Nordisk kvinnokraft i Åmotfors i december. 

 Årets stora händelse är naturligtvis förvärvandet av Lilla Björka. Den senare delen av 

verksamhetsåret har helt och hållet präglats av arbetet med den intensiva insamlingskampanj som 

ledde till att huset kunde inköpas av en stiftelse, där Elin Wägner-sällskapet ingår bland 

stiftelsebildarna. Insamlingen har lett till att vi under året har fått extra mycket uppmärksamhet i 

medier av alla slag, lokala och rikstäckande, något som antagligen ligger bakom vårt ökade 

medlemsantal.  

 För det kommande året räknar styrelsen för Elin Wägner-sällskapet  med fortsatt ökat 

intresse för Elin Wägner. Vi hoppas att alla Elin Wägners vänner genom Lilla Björka ska få en ny 

bas för det fortsatta arbetet i hennes efterföljd.                       
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