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Växjö i slutet av januari 2017 

 
Kära Mobergvänner! 
 
Vintern har landat. Det var något av en chock för mig att lämna Nerja på 
spanska sydkusten med sol och 19 grader och landa nära ett Göteborg med 
minus 12 grader. När jag dagen efter nådde Växjö var det samma temperatur 
här. Men sedan har det gått upp och ner. Snö har fallit och töat bort. Ny snö har 
kommit med kraftiga vindar och i större mängd, nu också på väg att töa bort. 
Det är så att Lasse Lucidor kan känna sig sannspådd: ”Olyckan växlar ju lika 
med lyckan./Allt vad begynsel har, ändas en gång.” Men nu var det inte Lasse 
Lucidor det skull handla om utan Vilhelm Moberg. Jag gläder mig varje gång 
jag möter stadsbussen här i Växjö som bär hans namn. Han har sällskap av Pär 
Lagerkvist, Elin Wägner och Agnes von Krusenstierna för att nämna författare 
som också fått namnge bussarna.  

Ett nytt verksamhetsår har just tagit sin början, och jag försöker tänka på allt 
positivt som det kan bära med sig. Vi ska med anledning av att det är 90 år 
sedan Vilhelm Mobergs roman Raskens kom ut och för att han skrev en stor del 
av den på Öland ha vårt årsmöte den 19 augusti på denna ö, närmare bestämt 
på Strand Hotell i Borgholm. Raskens betraktas ju som hans debutroman, men 
det är en sanning med modifikation. Prinsessan på Solklinten var först. 
Problemet är att Moberg som etablerad författare inte riktigt ville kännas vid 
denna roman, vilket jag har svårt att förstå. Jag finner den i hög grad läsvärd. 
Den har ett språk som tydligt visar vilken begåvad författare som hållit i pennan, 
och handlingen är spännande, inte minst genom den roll som Skogssnuvan 
spelar. Må så vara att det tidigt är lätt att identifiera vem som är ond och vem 
som är god. Litteraturdocenten Magnus von Platen ger i Den unge Vilhelm 
Moberg romanen beröm. ”Det är första gången Vilhelm Moberg återger 
stämningar, som han alltid skulle förmå att fånga med mästerskap: lyckan i 
ungdomlig kraftutveckling, friskheten i den fysiska mödan, jordbruksarbetets 
oproblematiska glädje.” 

För att återgå till Raskens så kan jag nämna att vi håller på att utarbeta ett 
studiematerial lämpligt för studiecirklar kring denna roman. Angelina Evans, 
medlem i sällskapet, har tagit initiativet till detta arbete. Vi hoppas att det ska ge 
inspiration. Ta kontakt med mig eller Angelina (angelina.evans@telia.com) om 
Du känner Dig hågad att starta en cirkel kring Raskens, så skickar vi materialet 
till Dig. Det kommer att läggas ut på vår hemsida, när det är klart. Det kan 
naturligtvis också användas av lärare som vill läsa Raskens med sina elever. 
Men det dröjer alltså några veckor innan det finns tillgängligt. 
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Det har blivit något av en tradition att en småskrift ska bifogas årets första 
medlemsbrev. Vi har nu kommit fram till nr 13. Den innehåller de föreläsningar 
som hölls förra sommaren under ”En dag med Moberg” i sockenstugan i 
Långasjö. Temat är: ”Vilhelm Mobergs förhållande till krig och fred”. Det känns 
aktuellt med tanke på Syrien, Irak och Afghanistan. 

Årets ”En dag med Moberg” har som tema ”Den mediale Vilhelm Moberg”. 
Datum är bestämt till den 1 juli, som är den första lördagen efter midsommar-
helgen. Platsen blir med största sannolikhet biblioteket i Emmaboda. Anna-
Karin Carlstoft Bramell, som är specialist på journalisten och talaren Vilhelm 
Moberg, och Göran Elgemyr, som vet allt som är värt att veta om Vilhelm 
Moberg och radion, har båda tackat ja till att medverka. Alla detaljer kring ”En 
dag med Moberg” bifogas medlemsbrevet i maj.  

Medlemsantalet var 963 vid utgången av 2016, och vi hoppas förstås att vi 
under 2017 åter ska komma över 1000-strecket. För några år sedan var vi till och 
med över 1100. Med årets medlemsbok kommer vi att fylla ut en lucka i vårt 
kunnande om Vilhelm Moberg. Radiohistorikern Göran Elgemyr skriver om 
”Vilhelm Moberg och radion”. I Av och Om Vilhelm Moberg, årsbok 2005, finns 
en artikel av Stig Tornehed om Vilhelm Moberg och radion, men nu får vi en 
mera heltäckande bild. Enligt årsmötets beslut 2016 är årsavgiften fortfarande 
endast 200 kronor för fullbetalande medlem och 30 kronor för 
familjemedlem samt 250 kronor för institution.  
 
Årsmötet på Utvandrarnas Hus 
  
Det var ett tag sedan årsmötet var förlagt till Växjö, och det kändes därför bra att 
vi förra året åter var på Utvandrarnas Hus, som ju är sätet för Vilhelm Moberg-
Sällskapet. Kanske lockade valet av pristagare till att årsmötet var mera väl-
besökt än någonsin. På närvarolistan fanns 111 namn antecknade, men säkert 
var det några som närvarolistan gått förbi. En djärv gissning är att antalet var 
inemot 120 personer.   

Styrelsevalet avlöpte på följande vis: Undertecknad omvaldes till ordförande 
på ett år. Till ordinarie ledamöter omvaldes Ulf Beijbom, Carl Hyltén-Cavallius 
och Ewert Frisk på två år. Som suppleant omvaldes Jens Liljestrand och 
nyvaldes Jan Pihl på två år. Robert Winton och Lennart Andersson omvaldes 
som revisorer på ett år.  Carl-Johan Sallnäs och Lena Fritzén omvaldes som 
revisorssuppleanter på ett år. Valberedningen bestående av Karin Petersson 
(Braås), Bertil Johansson (Göteborg) och Richard Grügiel (Växjö) som 
sammankallande omvaldes på ett år. Fastställdes att redovisningsåret, som 
tidigare följt kalenderåret, nu löper från den 1 juli till den 30 juni vilket innebär 
en stadgeändring av §2. Valberedningen tar gärna emot synpunkter på styrelsens 
sammansättning. 
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Vilhelm Moberg-Sällskapets pris på 30 000 kronor delades ut till författaren 
och professorn i kriminologi Leif GW Persson med följande motivering: ”I 
likhet med Vilhelm Moberg vet han 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. 
Han hör till dem som oförtröttligt värnar rättssamhället.” Leif GW tackade för 
priset som han var stolt över att få, i synnerhet som han är en stor beundrare av 
Vilhelm Moberg.  

 
 

 
 
 
Två uppsatsstipendier delades också ut. Det ena på 5 000 kronor gick till 

Andreas Håkansson för hans didaktiska uppsats med titeln ”Vilhelm Moberg i 
sin hembygds skolor – En studie i hur man kan undervisa om Vilhelm Moberg 
och hans verk på småländska högstadie- och gymnasieskolor”. Det andra på     
3000 kronor gick till Hanna Josefsson för hennes välskrivna B-uppsats med 
titeln ”Kung i ett stenrike” respektive ”Livet som bonde”. Om att läsa lättlästa 
versioner i andraspråksundervisningen.  
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På årsmötesprogrammet stod sedan ett samtal mellan Anna-Karin Carlstoft 

Bramell och Leif GW Persson. Samtalet berörde hur det kom sig att pristagaren 
blev författare, dvs. Geijeraffären, som ledde till att han skrev romanen 
Grisfesten. Framgången med den inspirerade till fortsatt skrivande. Därefter 
handlade samtalet om händelserna bakom Mobergs skrift Fallet Krukmakare-
gatan och de försvunna polispapperens gåta. Att det var märkligt med dessa 
försvunna papper höll Leif GW Persson med om. Orsaken till detta mysterium 
vore det intressant att undersöka närmare, menade han. 

Årets medlemsbok, en faksimileutgåva av I vapenrock och linnebyxor under 
Gustav V:s och Per Albins beskydd delades ut. Till det militära innehållet i 
denna anknöt Minnen som bleknar – om beredskapen i Sverige under 2:a 
världskriget, en mycket intressant film inspelad och visad av Mats Harrysson, 
som har en lång erfarenhet av bland annat film för TV bakom sig. En lättsam 
avslutning på årsmötet blev en timslång konsert av Växjöbandet Everts kvintett, 
som spelade en rad populära melodier från förr, till exempel ”Min soldat” och 
”Hälsa dem därhemma”.  

På söndagen arrangerades en mycket uppskattad utflykt av veteranen Ulf 
Nilsson. Den gick till Tagels gård, intressant inte bara för gårdens historia utan 
även för att TV-filmen Din stund på jorden spelades in på ett torp som hör till 
gården. Det var så att man kunde känna regissören Per Sjöstrands och skåde-
spelarnas närvaro vid det väl underhållna torpet, vackert beläget mitt i skogen. 
Vi besökte också Rydaholms kyrka, intressant för sina två torn, och färdades 
genom Alvesta förbi byggnader med anknytning till Vilhelm Moberg.   



 5

 
 
 
 

Övrigt 
 
Som ett led i arbetet att förnya medlemsbrevet har jag lagt in några foton från 
årsmötet och utflykten. För tredje gången finns också en Moberg-quiz bifogad, 
även denna gång gjord av Viveca Wilhelmsson. Markera det rätta svaret med en 
ring eller ett kryss och skicka in Ditt tävlingsbidrag till Vilhelm Moberg-
Sällskapet, Vilhelm Mobergs gata 4, 352 29 Växjö (Obs ändrat postnummer!) 
senast den 28 februari. Tre vinnare får var sitt pris. 

Vinnarna av Quiz nr 2 var Bertil Hulenvik, Helsingborg, Jan Gustafsson, 
Växjö och Gert Sandberg, Emmaboda. De hade samtliga alla rätt och var de 
enda tre av de 18 inskickade svaren med alla rätt. Här följer de rätta svaren: 

Mobergs första roman var Prinsessan på Solklinten. Medan han skrev sin 
debutbok (I vapenrock och linnebyxor) sysslade han med militärtjänstgöring. 
Under andra världskriget skrev Moberg också i syndikalisternas tidning 
Arbetaren. Sin blivande hustru träffade Moberg i Vadstena. Handlingen i Rid i 
natt! utspelar sig under 1600-talet. Det instrument Moberg spelade var munspel. 
Som 20-åring drabbades Moberg av spanska sjukan. Moberg ansåg själv Mans 
kvinna vara hans bästa roman. Han skrev 27 skådespel (men det borde ha stått 
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tryckta skådespel). Brodern i Din stund på jorden heter Sigfrid och han dog 
klockan tjugo över sju. 

 Jag påminner om att man kan få 30 000 kr för en doktorsavhandling, 10 000 
kr för en licentiatavhandling, 5 000 kr för en magister- eller kandidatuppsats och   
3 000 kr för en B-uppsats. Det finns också ett gymnasiestipendium. För en sådan 
uppsats kan man få 2 000 kronor. Alla arbeten måste ha anknytning till Mobergs 
författarskap, ha korrekta sakuppgifter och vara skrivna på god svenska. 

 Så åter en påminnelse om att det är lätt att komma in på den digitala Moberg-
bibliografin. Man söker i Libris deldatabaser på Vilhelm Moberg-bibliografin. 
Libris hittar man på KB:s hemsida www.kb.se. Adressen till Vilhelm Moberg-
Sällskapets hemsida är www.vilhelmmobergsallskapet.se (obs! inga prickar över 
a-et). Utlagda där finns bland annat ett antal belönade uppsatser och de flesta av 
våra småskrifter. Studiematerialet till Raskens kommer också att läggas ut där. 
Meddela oss om det är något Du saknar på hemsidan. 

Med medlemsbrevet i maj skickar vi som vanligt en inbjudan till årsmötet och 
”En dag med Moberg”. Gunilla Grügiel som sköter vårt medlemsregister når Du 
nu på den nya adressen Gunilla.Grugiel@kulturparkensmaland.se eller på tel. 
0470-70 42 33. Mig når Du på adressen nettervik.i@telia.com på telefon 070-
340 89 98 eller 0470-711646. Antikvarisk litteratur säljer Lars Wingerup (0491-
710 18). Hans e-postadress är ändrad till lars.wingerup@gmail.com. Han har ett 
stort bokförråd med billig Moberg-litteratur och säljer gärna. Till det låga priset 
kommer kostnaden för porto.  

Adressen till Vilhelm Moberg-Sällskapet är nu Vilhelm Mobergs Gata 4, 352 
29 Växjö. Boxadressen 201 existerar inte längre och postnumret är ändrat.  

Låt oss hoppas att 2017 bär med sig fred i Syrien och i andra länder där krig 
rasar. Vi önskar oss ett år i fredens tecken. Allt gott för det kommande året 
önskas medlemmarna i Vilhelm Moberg-Sällskapet genom 
 
 
 
Ingrid Nettervik     
Ordförande      
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VM-frågor quiz nr 3 januari 2017 
  
1. Vem spelade huvudrollen i TV-serien A. P. Rosell bankdirektör? 
  
1. Max von Sydow 
x. Allan Edvall 
2. Tor Isedal 
  
2. Vem stod för manus och regi för TV-serien ”Rid i natt!”? 
1. Pi Lind 
x. Jan Troell 
2. Per Sjöstrand 
  
  
3. Vilken var Vilhelms första tryckta text?  
1. Svens hund 
x. En drömmare 
2. Skolan i skogen 
  
4. Vilken är den första delen i trilogin om Knut Toring? 
  
1. Sömnlös 
x. Giv oss jorden 
2. Sänkt sedebetyg 
  
5. Var växte romanfiguren Knut Toring upp? 
  
1. Lidalycke 
x. Långasjö 
2. Moshult 
  
6. Vilket skådespel handlar om ett teaterpar och ett turnerande 
teatersällskap? 
  
1. Hjonelag ska med böneman byggas 
x. Hundra gånger gifta 
2. Lördagskväll 
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7. Varför ville Vilhelm Moberg inte vara med i TV? 
  
1. Han var blyg 
x. Han tyckte han var ful 
2. Han hade inte förtroende för TV 
  
8. Vad gällde TV-bråket med Olof Palme 1972? 
  
1. Monarki/republikfrågan 
x. Solzjenitsyn 
2. Socialdemokraterna 
  
9. Vem myntade uttrycket ”Storstarken med folkviseögonen” om 
Moberg? 
  
1. Nils Ferlin 
x. Sven Delblanc 
2. Eyvind Johnson 
  
10. Var i Minnesota finns statyn Karl-Oskar och Kristina? 
  
1. Minneapolis 
x. S:t Paul 
2. Lindstrom 
  
 
Skicka in ditt tävlingsbidrag senat den 28 februari 
Adress: 
Vilhelm Moberg-Sällskapet 
Utvandrarnas Hus 
Vilhelm Mobergs gata 4, 352 29 Växjö 
 
Namn: …………………………………………………………… 
 
Adress: …………………………………………………………... 
 


