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     Växjö i mitten på maj 2016 

 

 

Kära Mobergvän! 

 

Efter en lång ganska kylig och blöt period blev det plötsligt sommarväder. 

Inemot 20 grader i dag när jag börjar skriva på årets majbrev. Björkarna har 

släppt fram sina musöron. De har förstås utvecklats till hela löv när detta brev 

landar i Din brevlåda. I trädgårdarna prunkar påskliljor och pingstliljor och 

tulpanerna är på väg att slå ut. Ljuset har återvänt, dagarna blir längre och 

nätterna kortare. Som vi har längtat efter detta! Låt oss göra tiden mellan hägg 

och syren så utdragen som möjligt.  

Här kommer nu årets andra medlemsbrev med information om aktiviteter 

under resten av året. Jag hoppas att Din almanacka har utrymme för åtminstone 

En dag med Moberg och årsmötet i Växjö.  

Det blir för tolfte året i rad en inbjudan till seminariet ”En dag med 

Moberg” som arrangeras lördagen den 2 juli i sockenstugan i Långasjö. Dit 

kommer man antingen genom att följa väg 28 mot Emmaboda och sedan svänga 

av mot Tingsryd på väg 120, eller genom att köra via Tingsryd och ta väg 120 

mot Emmaboda. Långasjö är tydligt skyltat från denna väg. Du kan inte missa 

avfarten. Sockenstugan ligger mitt emot kyrkan. Den är intressant inte minst för 

att där finns ett stort antal målningar av Elisabeth Bergstrand-Poulsen, som 

föddes och växte upp i Långasjö där hennes far var lärare och kantor. Socken-

stugan har också ett Gertrud Lilja-rum med möbler från hennes bostad i 

Långasjö. Hon var årsbarn med Elisabeth Bergstrand och växte också upp på 

denna ort. Hon flyttade så småningom till Stockholm men återvände till 

hembygden och tillbringade sina sista år i Långasjö. Det blir under 

lunchuppehållet utöver själva maten information om Gertrud Lilja. På kvällen 

presenteras Elisabeth Bergstrand-Poulsen i samband med middagen genom en 

film. 

Årets tema är ”Vilhelm Mobergs förhållande till krig och fred”, något vi 

inte berört förut. Moberg blev tidigt pacifist, och pacifismen var hans grund-

inställning, men nazismen och andra världskriget fick honom att göra en paus. 

”Man måste stå det onda emot”, hävdade han. Friheten måste till varje pris 

försvaras. Blev ett land anfallet måste man ta till vapen. Mera om Mobergs 

agerande under denna period får Du veta under dagens gång. 

Det blir som vanligt fyra föreläsningar och en kvällsaktivitet. Historikern 

Olle Larsson koncentrerar sig på romanen Rid i natt! och kommenterar den som 

ett skönlitterärt debattinlägg i krigstid. Därefter tar sig Mobergkännaren och 
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guiden Ulf Nilsson an Vilhelm Moberg och bondefreden, ett av hans favorit-

teman. Lars-Åke Engblom, professor i journalistik och knuten till universitetet i 

Jönköping, talar under rubriken ”Journalisten Vilhelm Moberg om krig och 

fred”. Till sist kommer jag att ge en övergripande presentation av pacifisten 

Vilhelm Moberg.  

 

Årsmötet med utflykt 

Brevet innehåller även en kallelse till årsmötet i Växjö den 20 augusti. Platsen 

för detta är Utvandrarnas Hus, och som vanligt tar det sin början kl. 13. I anslut-

ning till årsmötet kommer vi att dela ut Vilhelm Moberg-Sällskapets pris. Det 

går i år till författaren och professorn i kriminologi Leif GW Persson. Valet av 

pristagare motiveras av att han i likhet med Vilhelm Moberg vet hur en god 

historia ska berättas trovärdigt och på ett stilsäkert språk. Med Moberg delar han 

också oräddheten och skärpan i analys när det gäller kritik av makthavares 

övergrepp på enskilda människor. Leif GW Persson hör till dem som 

oförtröttligt värnar rättssamhället, något som Vilhelm Moberg också gjorde. 

Pristagaren har lovat att komma till årsmötet för att ta emot sitt pris och som 

framgår av programmet kommer han att medverka i ett samtal tillsammans med 

Anna-Karin Carlstoft Bramell om Moberg och rättsrötan. Särskilt intressant i det 

sammanhanget är Fallet Krukmakaregatan. De försvunna polispapperens gåta 

(1951) där Moberg skriver om en mystisk brand som han anser vara anlagd för 

att dölja ett mord. Läs gärna denna skrift om Du äger den eller låna den på 

biblioteket. Ett par exemplar av den kommer att finnas till försäljning på års-

mötet. 

Årets medlemsbok är I vapenrock och linnebyxor under Gustav V:s och Per 

Albins beskydd. Det är inte den skrift som kom ut 1921 under författarnamnet 

Ville i Momåla och såldes till beväringarna när de efter fullgjord värnplikt 

lämnade regementet. Den har tidigare tryckts upp i en faksimilutgåva av 

Bokförlaget REDIVIVA (1973). Moberg publicerade några år senare en 

bearbetad och betydligt utvidgad variant som gavs ut på Skämttidningen 

Smålänningens förlag 1924 under hans eget namn. Det står visserligen bara Vilh 

Moberg på omslaget, men på försättsbladet står det Wilhelm Moberg, Wilhelm 

stavat med W. Denna nya skrift är betydligt mera omfångsrik. Den innehåller 

både de ursprungliga texterna bearbetade och utvidgade och helt nyskrivna 

texter. Unna Dig nöjet att läsa boken från början till slut. Moberg hade en 

humoristisk ådra som här tydligt blir synlig. Det är befriande att då och då få sig 

ett gott skratt. Det förlänger livet enligt ett av våra gamla visdomsord. 

Som anknytning till det militära ämnet i årets medlemsbok har vi bett 

dokumentärfilmaren Mats Harrysson att visa sitt program ”Minnen som bleknar 

– om beredskapen i Sverige under 2:a världskriget”. Mats Harrysson har en 

mångårig verksamhet på Sveriges Television och TV4 bakom sig och tilldelades 

förra året Växjö kommuns Kulturpris. Årsmötesprogrammet avslutas med 
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musikalisk underhållning. Det är Växjö-baserade Everts kvintett som kommer 

att framföra musikaliska minnen med sång från 1940-talet och framåt.  

Middag blir det på kvällen på Fyra krogar vid sjön, belägen vid Växjösjön 

ett stenkast från Utvandrarnas Hus. För 350 kronor får du en tvårätters måltid. 

Varmrätten blir kummelrygg med blomkål, broccoli och picklade rotfrukter som 

serveras med kräftsås och potatis-palsternackspuré. Desserten består av 

hjortronparfait med havreflarn och baileys-grädde. I priset ingår dessutom ett 

glas vin eller starköl samt vatten och lättöl. Den som önskar mera vin har 

möjlighet att beställa detta mot betalning. Kaffe eller te serveras förstås också. 

Söndagens utflykt leds av rutinerade Ulf Nilsson. Då vet vi att vi är i goda 

händer. Huvudmålet är Tagels gård som har gamla anor och är känd genom 

ägarnamn som Rappe och von Schmiterlöw. Här finns den gamla kulturmiljön 

bevarad. Det torp som förekommer i Per Sjöstrands filmatisering för TV av Din 

stund på jorden fann man på godsets ägor. Det hoppas vi kunna titta närmare på. 

På återvägen beger vi oss till Rydaholm för ett besök i kyrkan där och för att äta 

lunch på värdshuset. Därefter kör vi genom Alvesta för att se på några bygg-

nader med Moberganknytning. En av dem är tingshuset, där Moberg som 

journalist bevakade många rättegångar under sina år på 1920-talet som lokal-

redaktör för Nya Växjöbladet. Resan startar kl. 08.45. Bussen kommer att stå 

vid Tegnérkyrkogårdens mur på området för bussar vid Resecentrum. Beräknad 

återkomst till Resecentrum: kl. 16. Priset för denna utflykt inklusive lunch och 

kaffe är 390 kronor. 

 

Avgiften för middagen 350 kronor och för bussutflykten 390 kronor ska 

finnas på Sällskapets plusgirokonto 462 12 42-9 senast den 8 augusti. 

Observera att anmälan till middagen och utflykten är bindande.  

 

 

Utvandrarna 

Som Du kanske minns så gavs romanen Utvandrarna ut som lättläst förra året i 

författaren Cecilia Davidssons bearbetning. LL-förlaget skriver i Boktidningen 

Lättläst att Utvandrarna i denna form blev förra årets lättlästa bästsäljare. Det är 

oerhört glädjande och vittnar om att det har funnits ett behov av denna 

förenklade form av en av 1900-talets mest uppskattade böcker. Jag har mött 

svensklärare som utropat ”äntligen” när de fått veta att romanen nu finns 

tillgänglig i denna lättlästa version. Jag har läst den från pärm till pärm och ger 

Cecilia Davidsson betyget Med beröm godkänd för hennes bearbetning. Allt det 

viktiga finns kvar. Det är framför allt de längre skrönorna som är borttagna. Till 

och med ett flertal av de dialektala orden finns med. Till sin hjälp att förstå dem 

har läsaren den ordlista som finns längst bak i boken. Och det blir en 

fortsättning. Cecilia Davidsson är nu igång med att bearbeta Invandrarna till en 

lättläst variant. I sinom tid kommer också de två återstående delarna, 

Nybyggarna och Sista brevet till Sverige, att ges ut i lättlästa bearbetningar. 
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Aktiviteter med Mobergtema  

I sommar spelar som vanligt Motala Teaterverkstad Moberg. Det blir i år 

Hjonelag skall med böneman byggas som spelas på Kornettgården nära Motala 

med premiär tisdagen den 28 juni kl. 18. Övriga föreställningar: 29-30/6 kl. 18, 

söndagen den 3 juli kl. 16, 5-7/7 kl.18, 9/7-10/7 kl.16, 11/7 kl.18. Entré 250 kr 

inklusive kaffe och muffins i pausen. Biljetter bokas på tel. 070-219 96 19 eller 

070-585 23 14. Föreställningarna spelas inomhus. Speltiden är cirka 2 timmar 

och 30 minuter inklusive paus. Motala Teaterverkstad kommer också med 

samma föreställning till Moshult den 6 och 7 augusti då man spelar kl. 15. Den 

överbyggda scenen finns alldeles utanför skolan. Publiken sitter utomhus. 

Bland övriga Mobergaktiviteter i bygden kan nämnas Mobergaftonen på 

Korpamoen onsdagen den 6 juli kl. 17.30. Det blir i år smålänningen Håkan 

Klasander som föreläser. Nämnas kan också Minnesotadagen i Ljuders kyrka 

och hembygdsgård den 14 augusti kl. 11. Arrangör är Ljuders hembygds-

förening, Ljuders församling, Lessebo kommun och Emigrantinstitutets Vänner. 

Övriga arrangemang i bygden med Moberg som tema är förtecknade på sista 

sidan i foldern ”En dag med Moberg”.  

För nittonde året i rad kommer Vilhelm Moberg-Sällskapet att finnas med på 

Bok & Bibliotek i Göteborg. Placeringen blir i år lika fördelaktig som förra 

året med en hörnmonter. Det kostar lite mer visserligen, men vi tyckte att vi med 

den placeringen fick fler besök än tidigare. Bokmässan öppnar torsdagen den 22 

september och stänger söndagen den 25 september. Jag har anmält tre 

föreläsningar till De Litterära Sällskapens Scen. Anna-Karin Carlstoft talar på 

fredagseftermiddagen om ”Den kontroversielle Moberg och Haijbyaffären”. På 

lördagen föreläser Ulf Beijbom under rubriken ”Johan Bolins Beskrifningsbok 

och Vilhelm Moberg”. Denna skrift förekommer i romanen Utvandrarna och 

Moberg ska att sagt att det är en av de roligaste böcker han har läst. Själv 

kommer jag på söndagen att tala om humoristen Vilhelm Moberg med 

utgångspunkt i årets medlemsbok. Som vanligt säljer vi antikvarisk litteratur till 

förmånliga priser och lämnar ut årets medlemsbok till besökande medlemmar. 

Kom till vår monter och besök oss där!  

 

 

Förnyelse av medlemsbrevet 

Några texter från medlemmarna för publicering i medlemsbrevet har inte 

skickats in. Den första läsupplevelsen av en Mobergroman eller ett möte med 

Vilhelm Moberg skulle det vara roligt att läsa om. Skicka gärna in en kortare 

text till Vilhelm Moberg-Sällskapet. Adressen är Vilhelm Mobergs gata 4, 352 

34 Växjö eller mejla till gunilla.grugiel@kulturparkensmaland.se eller mig 

nettervik.i@telia.com.   

Med januaribrevet följde en Mobergquiz. 18 medlemmar löste denna och 

skickade in sitt svar. Av dem hade 12 personer alla rätt. Bland dessa drog vi tre 

vinnare som fick en dvd om Vilhelm Moberg på posten. De tre personerna var 

mailto:gunilla.grugiel@kulturparkensmaland.se
mailto:nettervik.i@telia.com
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Ola Arwidsson från Malmö, Jan Gustafsson från Växjö och Bertil Hulenvik från 

Helsingborg. Grattis! 

Nu får alla en ny chans att tävla. Med detta brev följer en ny quiz. Som förra 

gången drar vi tre vinnare. 

Äntligen kommer det också en ny matrikel med förteckning över samtliga 

medlemmar, de som vid årsskiftet hade betalat sin medlemsavgift och några 

nytillkommande under 2016. 

 

Vi påminner som vanligt medlemmar som inte har betalat årets medlemsavgift 

genom att bifoga ett inbetalningskort. Ligger det ett inbetalningskort i brevet 

innebär det att Du är en av dem. Vi hoppas förstås att Du vill fortsätta att vara 

medlem och att Du vill läsa nyutgåvan av i Vapenrock och linnebyxor under 

Gustav V:s och Per Albins beskydd. Den är inte bara skämtsam. Det finns även 

ett korn av sanning i Mobergs drift med militärlivet. 

Som förra året kostar det 200 kronor att vara fullbetalande medlem, 30 

kronor att vara familjemedlem och 250 kronor för institution. Vid årsskiftet 

var vi strax under 1000 medlemmar, några färre än föregående år. Vi vill gärna 

klättra över tusenstrecket igen och hoppas på Din hjälp. Vi har just beställt nya 

foldrar med uppdaterad information. Hör av Dig om Du vill få några foldrar för 

att dela ut till vänner eller bekanta som vill bli medlemmar. Ny medlem blir man 

genom att på vårt plusgirokonto 462 12 42-9 sätta in 200 kronor, skriva namn 

och adress och helst också e-postadress. Det går naturligtvis utmärkt att betala 

via sin Internetbank. Nya medlemmar får som välkomstpremie Av och Om 

Vilhelm Moberg. Denna skrift redigerades av Stig Tornehed och var 

medlemsbok 2005. Den innehåller flera texter av Vilhelm Moberg, till exempel 

”Författarskapet blev mitt livsöde”, där Moberg berättar om hur det kom sig att 

han blev författare, och hans första riktiga berättelse (inte tävlingsbidraget 

”Svens hund”) ”En drömmare”, som publicerades i Smålandspostens bilaga 

Hembygden. Men den innehåller också texter om Vilhelm Moberg. Stig 

Tornehed, som har ett förflutet yrkesliv som radioreporter och chef SVT:s 

Smålandsredaktion, skriver till exempel själv om Vilhelm Moberg och radion, 

ett medium som Moberg intresserade sig mycket för. Han skrev bland annat 

flera pjäser just för radion.  

Nytrycket av Brudarnas källa, medlemsbok 2014, säljer vi nu för 110 kronor 

och medlemsboken för 2013, som vi är särskilt stolta över, Vilhelm Mobergs 

verk – personer och citat, säljer vi till förmånspriset 100 kronor. Förra årets 

extra lyxiga medlemsbok, Mobergs utvandrarbygd och Amerikas Småland av 

Ulf Beijbom, kan Du nu få köpa för förmånspriset 170 kronor. Jag påminner 

också om Vårplöjning och andra berättelser, som inbunden kostar endast 50 

kronor. Den har blivit mycket uppskattad. Köp den av oss på bokmässan så 

slipper Du fraktavgiften.  

Vår styrelsemedlem Lars Wingerup har ett stort förråd med antikvarisk 

Moberglitteratur. Honom når Du genom att mejla lars.wingerup@telia.com eller 

mailto:lars.wingerup@telia.com
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ringa 0491-710 18. Kontakta Lars om det är någon bok Du söker. Priset är alltid 

lågt, men portokostnaden måste tyvärr läggas till priset för boken. Besök oss 

därför på bokmässan där Lars finns på plats med delar av lagret. Du kan med 

fördel kontakta honom i förväg om det är någon bok Du söker och vet att du 

tänker gå på bokmässan. 

Ofta är det personer som hör av sig till någon av oss i ärenden med Moberg-

anknytning. Skicka gärna e-post till gunilla.grugiel@kulturparkensmaland.se 

(obs ändrad e-postadress), ordföranden nettervik.i@telia.com, vice ordföranden 

anna.williams@littvet.uu.se eller till ewert.frisk@blixtmail.se som nu är 

Vilhelm Moberg-Sällskapets skattmästare. Om Du önskar handla någon av 

Sällskapets böcker, så skicka e-post till gunilla.grugiel@kulturparkensmaland.se 

eller kom till En dag med Moberg i Långasjö, till årsmötet i Växjö eller till vår 

monter på bokmässan i Göteborg.  

 

Välkommen till årsmötet på Utvandrarnas Hus i Växjö, där Vilhelm Moberg-

Sällskapet har sitt säte! 

 

Ingrid Nettervik    

Ordförande  

 

mailto:gunilla.grugiel@kulturparkensmaland.se
mailto:nettervik.i@telia.com
mailto:anna.williams@littvet.uu.se
mailto:ewert.frisk@blixtmail.se
mailto:info@utvandrarnashus.se
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Vilhelm Moberg-Sällskapets årsmöte lördagen den 20 augusti 2016 

Plats: Utvandrarnas Hus, Växjö 

Tid: 13.00-18.00  

   PROGRAM 

 

13.00 Årsmöte med utdelning av pris och uppsatsstipendium 

14.00  Moberg och rättsrötan med fokus på Fallet Krukmakaregatan. Samtal 

mellan Anna-Karin Carlstoft Bramell och Leif GW Persson 

14.45  Kaffepaus – V M-Sällskapet bjuder på fika. Försäljning av böcker 

och lotter. Medlemsboken delas ut 

15.15 Mats Harrysson, Minnen som bleknar – om beredskapen i Sverige 

under 2:a världskriget 

16.30 Everts kvintett framför musikaliska minnen med sång från 1940-talet 

och framåt 

19.00  Middag på Fyra krogar vid sjön 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Söndagen den 21 augusti blir det en bussutflykt till Tagels gård, Rydaholms 

kyrka och Alvesta under ledning av Ulf Nilsson. Bussen utgår från Resecentrum 

vid Tegnérkyrkogården i Växjö med avfärd 08.45 och återkomst till samma plats 

ca kl. 16.00. Lunch ingår. Pris 390 kronor. 
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Anmälan (bindande) ska ha inkommit senast den 8 augusti till Vilhelm 

Moberg-Sällskapet, Vilhelm Mobergs gata 4, 352 34 Växjö. 

 

Ja tack, jag kommer till middagen på Fyra krogar vid sjön lördagen den 20 

augusti 2016, kl. 19.00 

 

Namn:………………………………………………………………………….. 

 

Adress:…………………………………………………………………………. 

 

Postadress:……………………………………             

 

Tel.:………………………………… 

 

Jag anmäler dessutom:………………………………………………………….. 

 

Önskar vegetarisk middag:…………………………………………………........ 

 

________________________________________________________________ 

Jag (vi) vill också delta i söndagens bussutflykt: 

 

Namn: 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………  

 

Önskar vegetarisk lunch: ………………………………………………………… 

 

 

Jag sätter samtidigt in 350 kr/pers. för middagen på Fyra krogar vid sjön 

och 390 kr/pers. för bussutflykten till Tagels gård m.m. på Vilhelm 

Moberg-Sällskapets pg 462 12 42-9 


