
Vilhelm Moberg-Sällskapet 1989-2014
En hyllning från Olle Dahlin

Baserat på upplevelser under de 25 åren
skrifter, träffar och snack i korridoren

Så går en budkavle genom nätter och dagar, genom år och århundraden, löpande i sitt angelägna ärende,
 frambärande från tid till tid det brådskande budet, det yppersta och det främsta. Budkavle går! Rid i natt, i natt!

MARGARETA BIRGITTA
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 osefsson på TV och Ville republikanen tycks omöjlig
 ndantag Sven Wollter med de Bergerac – helt oböjlig
 eijboms karloskariana och Eva – som insider originell
 nkännare som Cecilia, Bengt Forslund och Jan Troell
 ikaledes Björn och Benny med tolkningen sensationell
 bbe, Jens, Tornehed, Oskar Ljung, Max – vilket möte
 osen Gunilla, Hyltén-Cavallius och Margareta Göthe
 rvet – det familjära – i nuet representerat av Jan Pihl
 eslig dotterson och en Thoring med söderängsk profil
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                                                                                      å småningom blir Ingrid gillets tongivande entusiast
 minens och redan legendarisk – ja, nästintill fantast
 ars Furuland, Raskens’ Sjöstrand med Änkeman Jarl
 yftet med Carlstoft och Williams med anor från Karl
 olstråle Marianne och Bosse som skänkte oss extra giv
 åseriet som nådde hjärtat av hedersmedlemmen Liv
 llas vår Kristina, liksom kollegan på musikalens scen
 opulära superstjärnan i BAO – helt underbara Helén
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                                                                                    örtjusande Birgit Tengroth i den kravlöshet hon sår
 vertygande som Ebba Brun i Knut Torings unga år
 ättsröta och komplotter – Ferlinskt storstark risare
 ils äkta autodidakt som Ulf Nilsson – vägens visare
 nkan Gustava och Lovisa – vardagsskildringar unika
 ärit, Mor Sissa, Nergårds-Anna, Kristina och Ulrika
 itterära porträtt som bara en Vilhelm Moberg förmår
 da i Gurie Nordwalls tolkning med äktheten som slår
 enial Tore Lindvall – Den mobergska humorns man
 nn-Charlotte, Wingerups, Våge och bibliografins Ann

                    ed Gunnar Eidevall som gillets allra förste president
     ch Mobergkännare – kom 1989 dess stadgar på pränt
     ildades vårt så ädla sällskap uti Utvandrarnas lokal
     n hyllning till Vilhelms penna, hans mod, hans moral
     ejält illustert sällskapet redan från början kom att bli
     illet med Sigvard Mårtensson, Algulin och Ingrid uti
     onne och Alfons – Vilhelmkännare med ekonomisk pli

     akumet efter Vilhem Mobergs stund på våran jord
     nnebar förstås behov av att levandehålla hans ord
     eder det så sakteliga och efterhand till en vilja att
     edra hans gärning och de märkbara spår han satt
     ntusiaster och vänner mer och mer tyckte och ville
     åta bilda berättare Vilhelm Mobergs helt eget gille
     ed andra ord litterärt sällskap för ”Momålas Ville”

V
I
L
H
E
L
M

M
O
B
E
R
G
S

EvaUlf N

Sven Wollter
Vilhelm

Ingrid

Liv och Max

Jens A-K Carlstoft-B
Detta är en berättelse om några 
människor, som från sina hem i
Ljuder i Småland utvandrade 

till Nordamerika.
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På Ulrikas bord var hemlandet framdukat, 
det återuppstod i gripbar gestalt och kom 
dem nära i kväll. De hade övergivit det
landet - men det hade inte lämnat dem.


