
Tillbringa 1-2 veckor i Elin Wägners hem Lilla Björka i Berg under 
perioden april–maj 2016.

Det fria ordets hus i Växjö och Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka vill ge för-
fattare och feministiskt textbaserade konstnärer möjlighet att förbereda, ge-
nomföra eller färdigställa projekt, i en stimulerande och rofylld miljö. Boendet 
passar mycket bra för par som arbetar tillsammans.
 
Stipendiet är uppdelat under perioder i april/maj, med boende i en till två 
veckor/period. Valbara veckor: 16, 17, 18, 20 och 21.

Huset har bekväma faciliteter och arbetsrum. Här finns två sovrum, arbets-
rum, toalett/dusch, tvättmaskin, kyl/frys och wifi. På tomten finns även Elin 
Wägners skrivarstuga. Boende har tillgång till cykel och kan ansluta sig till 
samåkning i Berg.

Om Elin Wägners Lilla Björka
Elin Wägners Lilla Björka ligger i Berg, 3 mil norr om Växjö och 1,5 mil söder om Lammhult. Elin Wägner 
lät bygga huset 1925 och bodde där permanent från 1929, fram till sin död 1949. Stiftelsen Elin Wägners 
Lilla Björka bildades 1994. Stiftelsen har arbetat med att så långt som möjligt och önskvärt återställa 
byggnaden i ursprungligt skick. Mer om Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka: www.elinwagner.se

Om Det fria ordets hus
Det fria ordets hus värnar om det småländska litterära arvet, uppmärksammar den internationella rätten 
till yttrandefrihet samt möjliggör invånarnas egna uttryck. Det fria ordets hus verkar tillsammans med 
de litterära sällskapen och invånarna i Kronoberg. Verksamheten som bedrivs i huset ska främja dialog, 
skrivande och debatt. Mer om Det fria ordets hus: www.vaxjo.se/detfriaordetshus 

Utlysning av 
vistelsestipendium
för författare  
och feministiskt 
textbaserade 
konstnärer
Ansökan och kriterier
Ange för vilka veckor vistelsestipendiet söks 
och motivera varför du/ni söker stipendium. 
Kriterier för författare:   
Medlemskap i Sveriges författarförbund.
Kriterier för konstnärer:  
Skriv några rader om hur du är verksam som 
feministiskt textbaserad konstnär.  

Sista ansökningsdag
Ansök senast 29 januari, 2016.  
Ansökan och frågor till Karin Hansson, 
karin.hansson2@vaxjo.se, 0470-410 15.

Juryn
Jury för urval av stipendiater består av 
representanter från Det fria ordets hus, 
Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka samt 
Region Kronoberg. Beslutet kan inte 
överklagas. 


