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ELIN WÄGNER-
SÄLLSKAPET 
 
 
Verksamhetsberättelse 2011 

 
 

ELIN WÄGNER-SÄLLSKAPETS STYRELSE HAR UNDER ÅRET BESTÅTT AV: 

Christina Ekström (ordf), Ann-Margreth Willebrand (v.ordf), Anette Björnson  (kassör), Peter Forsgren 

(sekr), Margit Forsström, Ann-Christine Gunnarsson, Eva Persson, Birgitta Wistrand, Britt Mossberg, 

Björn Theorin och Eva Valente. Marianne Enge Swartz är adjungerad redaktör för Bergsluft. 

REVISORER: Kerstin Axén-Krag (ord), Eva Christiansson (ord)samt Börje Svensson ( suppl) 

VALBEREDNING: Marianne Enge Swartz och Birgitta Hansson 

DE 397 MEDLEMMARNA i Elin Wägner-sällskapet har under året fått tre nummer av medlemsbladet 

Bergsluft samt föreningen småskrift nr 21 Elin Wägner i litteraturhistorien. Småskriften innehåller 

artiklar ur litteraturhistoriska verk 1949-1996 samt artikel av Helena Forsås-Scott ”Nutid och 

framtid”. 

 

Under verksamhetsåret har fem protokollförda styrelsesammanträden hållits. Dessutom har frågor 

diskuterats och lösts mer informellt i samband med föreningens årliga arrangemang samt genom 

mailkontakt. Hemsidan uppdateras regelbundet och aktiviteter förs in i kalendarier på hemsidan, 

Smålandsposten och i tidskriften Parnass. Elin Wägner på Facebook har många besökare. 

ÅRETS ELIN WÄGNER-DAG firades den 14 maj i Bygdegården i Berg i anslutning till föreningens årsmöte. 

Margareta Skantze framträdde med föredraget ”En historia av både varp och inslag”.  Vid årsmötet 

avtackades avgående styrelseledamöterna  Börje Svensson, Ulf Marken och Gunilla Lindahl. 

ÅRETS BOKNYHETER   

WÄGNERISMER – en ny bok från Artéa förlag med citat ur Elin Wägners verk presenterade vid årsmötet 

och säljs i bokhandeln och på Sällskapets arrangemang.  

Red. Christina Ekström, Marianne Enge Swartz.  

NORRTULLSLIGAN  i ny upplaga från Podium förlag valdes till årets Stockholm läser-roman och firades 

med arrangemang i Stockholm under hela året och såldes i över 12.000 ex.  

PENNSKAFTET  i Svenska Akademiens klassikerserie, Atlantis förlag, finns nu tillgänglig i digital form på 

www.litteraturbanken.se.  

SOMMARENS UTSTÄLLNINGAR PÅ LILLA BJÖRKA, arrangerade av Stiftelsen, visade modeteckningar av Siri 

Derkert och kläder skapade efter dem av Textilhögskolan i Borås. I Vannis rum fanns utställningen 

”Elin Wägner och tidens mode” (producent Elin Wägner-sällskapet/Marianne Enge Swartz), som i 

början av 2012 också visades på Göteborgs universitetsbibliotek. I skrivarstugan arrangerade 

http://www.litteraturbanken.se/
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Länshemslöjden i Kronobergslän ”Vävt till Elin – unga vävare i möte”. I kyrkstallet fanns en 

minnesutställning med träskulpturer av Karl-Olof Gustavsson från Hjulatorp.  

Fem sommarkvällar med föredrag arrangerades. 

HÖSTSEMINARIET PÅ S:T SIGFRIDS folkhögskola hade rubriken ”Rösten vi ärvde” och handlade om hur 

kvinnornas rösträtt har förvaltats efter 1921 och hur vi använder den idag. 40 personer deltog och 

föredragshållare var Birger Schlaug, Barbro Hedvall, Ing-Mari Frössevi, Börje Svensson, Sara Wåhlin 

och Dalala Abdel Gani.  

 

ÅRETS VÄCKARKLOCKA överlämnades till Hans Rosling som företrädde organisationen Gapminder.  Till 

Hans Roslings föredrag ”Pengar, vargar och koldioxid” inbjöds allmänheten genom ett samarbete 

med Sensus, vilket innebar att gymnastiksalen på folkhögskolan fylldes med åhörare.  

 

S:T SIGFRIDS-STIPENDIET tilldelades Linn Ljungqvist för sitt arbete i Råshult och för att ha startat ett 

företag i Elin Wägners anda. Pristagaren mottar sitt pris, 2000 kr, i samband med årsmötet. 

SÄLLSKAPETS HEMSIDA www.elinwagner.se  uppdateras regelbundet och nya akademiska artiklar om 

Elin Wägner har lagts in. Elin Wägner finns också på Facebook. 

PÅ BOK- OCH BIBLIOTEKSMÄSSAN i Göteborg delade Sällskapet som vanligt monter med Sällskapen för 

Vilhelm Moberg och Pär Lagerkvist. På De Litterära Sällskapens scen talade Helena Forsås-Scott 

under rubriken ”Wägner och vi” och Peter Forsgren om Elin som landskapsskildrare.   

Sällskapet deltog även i flera arrangemang i Växjö under året som t.ex. den lokala bokmässan på 

stadsbiblioteket. 

”ÅRETS BUBBLARE 2011”.  Regionförbundet Södra Smålands vandringspris "Årets bubblare" delades ut  

till Elin Wägner-sällskapet i december. Priset utgjordes av ett diplom och en stor glasbubbla från 

Transjö och placeras under 2012 på Lilla Björka. Motiveringen till utmärkelsen lyder:  

 

"Elin Wägner-sällskapet bubblar av nya idéer. Med stort engagemang har sällskapet under många år 

verkat för att levandegöra Elin Wägners livsverk och idéer. Genom lokalt samarbete och ett globalt 

perspektiv arbetar man innovativt med tidlösa frågor om miljö, fred och jämställdhet." 

   

PLANER FÖR 2012 

 STATYPROJEKTET. Vid ett styrelsemöte våren 2011 beslöt styrelsen att arbeta för att en staty av 

Elin Wägner uppförs i Stockholm. Insamlade medel under våren, 15 tkr, användes till att 

framställa en modell av den planerade statyn. Danelii stiftelse har bidragit med 60 tkr till 

projektet, Kvinnliga kontoristföreningen utlovar 10 tkr och Växjö kommun bidrar med de 

sista 100 tkronorna. Under våren har förslag väckts om att i stället för den planerade statyn, 

gjord efter ett ungdomsfoto av Elin Wägner, förstora en staty av Siri Derkert med Elin 

Wägner som talare. Statygruppen undersöker nu om det finns möjlighet till detta. 

 

 UTSTÄLLNINGEN ”Elin Wägner och tidens mode”, 5 vepor 75 x 200 cm, samt föredrag av 

Marianne Enge Swartz erbjuds bibliotek och organisationer.  Utställningen kommer att visas 

på Växjö bibliotek V 43 och 44 2012. 
 

http://www.elinwagner.se/
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 BONNIERS FÖRLAG planerar (efter initiativ från Sällskapet) att tillgängliggöra en digital kopia av 
Isakson-Linders stora Elin Wägner-biografi, Boel Hackman-biografin samt några boktitlar. 
 

 PROJEKTET RE:ELIN syftar till att utveckla en metod för skolor och lärare att arbeta med aktivt 
medborgarskap med fokus på jämlikhet, miljö och fred med Elin Wägner som en kvinnlig, 
historisk förebild. Projektet har beviljats 920 tkr kr från allmänna arvsfonden. Projektledare 
är Emma Mastad.  
 
Projektet startar redan i maj 2012 med förberedande arbete och rekrytering av ungdomar till 
sommarproduktion av en mini- film på mobiltelefon, baserad på frågan "vad betyder fred, 
jämställdhet och miljö för dig?" Detta skapar en koppling till projektet och inspiration mellan 
de unga och deras umgängeskretsar. Projektet drar igång i skolorna i höst med fortbildning 
av lärare och introduktion av bl.a. en lärarhandledning.  

SLUTORD 

Efter ett år, som för min del gått i sjukdomens tecken, har jag beslutat mig för att avgå som 

Sällskapets ordförande. Jag önskar den nya ordföranden och styrelsen lycka till i arbetet med att föra 

Elin Wägners tankar och verk ut i en verklighet som får allt större behov av dem. 

Christina Ekström, ordf 

Elin Wägner-sällskapets styrelse 

Maj 2012 

 


