
Växjö i mitten av september 2020
Kära Mobergvänner!

Det är ett märkligt år vi befinner oss i. Pandemin har skapat hinder som vi inte
kunde vänta oss när vi bestämde att vi skulle ha ett årsmöte i Stockholm. Inte
heller såg vi i styrelsen en möjlighet att flytta årsmötet till oktober. Som många
andra  föreningar  beslöt  vi  att  ställa  in  årsmötet  i  år,  force  majeure  för  att
använda ett  fint  namn.  Den kontakt  med auktoriserad revisor som vår  skatt-
mästare har tagit gav oss beskedet att vi nästa år måste ha två årsmöten i följd.
Vi  har  bestämt  detta  till  den  21  augusti  och  förlägger  dem  till  Växjö  och
Utvandrarnas Hus. Det innebär att vi börjar med 2020 års årsmöte och fortsätter
direkt med 2021 års årsmöte. Vi hoppas och tror att pandemin då inte ska ställa
till något problem för oss. Styrelsen sitter alltså kvar fram till dess och den nya
styrelsen  tar  vid  när  årsmötet  för  2021  är  avklarat.  Förhoppningsvis  får  vi
samma program som det vi hade planerat till årets årsmöte. Jag har fått klar-
tecken från en av föreläsarna och hoppas på samma besked från de återstående. 

Även  En  dag  med  Moberg  ställdes  in,  men  tillsammans  med  Emmaboda
kommun planerar vi ett sådant seminarium nästa år på samma plats och med
samma program som i år. Närmare besked kommer med brevet i januari. Även
årets bokmässa är inställd. Det ges ett program digitalt men det medverkar inte
Vilhelm Moberg-Sällskapet i. Vi har dock anmält att vi vill delta som vanligt
nästa år.

Årets medlemsbok, en facsimile-utgåva av Bondeåret. En krönika av Vilhelm
Moberg från 1966, bifogas detta brev. Det är Vilhelm Mobergs egen version av
den gamla ”Bonde-Practican” med vackra illustrationer i  form av trägravyrer
från 1600-talet. Den önskades av en medlem, och styrelsen tyckte att det var ett
så bra förslag att vi nappade på det. Jag hoppas att Du som läser detta brev också
kommer att uppskatta den. Originalutgåvan är inte så lätt att få tag i.

Som kompensation för det uteblivna årsmötet i år blir det två medlemsböcker
nästa år. Vi planerar ett nytryck av romanen Mans kvinna från 1933, enligt min
mening den bästa kärleksromanen från 1900-talet. Det var den första bok jag
läste av Vilhelm Moberg, som gymnasist, och jag tyckte den var så bra att jag
ville fortsätta att läsa Moberg. Det beslutet har jag inte ångrat. Jag har läst om
Mans  kvinna flera  gånger,  och  jag  har  inte  ändrat  uppfattning.  Den  andra
medlemsboken blir en utgåva av de texter som Moberg skrev under signaturen
Dackeson i  tidningen  Social-Demokraten.  Den kommer  att  sammanställas  av
Anna-Karin Carlstoft Bramell, som är expert på journalisten Vilhelm Moberg.
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År 2007 disputerade hon på detta ämne med Vilhelm Moberg tar ställning. En
studie av hans journalistik och tidsaktuella diktning. Dessa texter skrev Moberg
när han var anställd på halvtid som journalist i Alvesta för  Nya Växjöbladet.
Materialet som då kommer att publiceras är inte särskilt lättåtkomligt.

Antalet  medlemmar  har  minskat  i  jämförelse  med  föregående  år,  men  vi
hoppas att Du som får detta brev och inte har betalat årets medlemsavgift ännu,
kommer  att  göra  det.  Så  fort  det  har  skett  kommer  Du  också  att  få  årets
medlemsbok. Ett bifogat inbetalningskort och avsaknaden av bok avslöjar att Du
ännu inte har betalat.  Det går utmärkt att betala med Swish, skicka då pengarna
till 123 272 1140.

Övrigt

Lars Wingerup, som i många år har hanterat vårt förråd av antikvariska böcker,
har av hälsoskäl blivit tvungen att avstå från denna verksamhet. Vi är honom
mycket tacksamma för det arbete han lagt ned på detta tillsammans med sin
hustru Britta. Du som deltagit vid våra årsmöten, bevistat En dag med Moberg
eller  besökt  oss  på  Bokmässan  i  Göteborg  har  då  också  mött  Lars  och
samspråkat med honom. Hela bokförrådet är nu samlat i det förråd på Smålands
Museum som Vilhelm Moberg-Sällskapet förfogar över. Det rör sig om många
böcker. De ska sorteras och förtecknas. Du som söker en bok kan vända Dig till
Gunilla Grügiel på adressen  Gunilla.Grugiel@kulturparkensmaland.se eller på
tel. 0470-70 42 33. Vi hoppas kunna göra en förteckning som vi sedan skickar
till er medlemmar med januaribrevet.

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 en påminnelse om adressen till Vilhelm Moberg-Sällskapets hemsida. Den
är  www.vilhelmmobergsallskapet.se (obs! inga prickar över a-et). Utlagda där
finns  bland annat  ett  antal  belönade uppsatser  och flera  av våra småskrifter.
Meddela oss om det är något Du saknar på hemsidan.

Om Du söker kontakt med mig går det bra på adressen nettervik.i@telia.com
eller på telefon 070-340 89 98. 

Adressen till Vilhelm Moberg-Sällskapet är Vilhelm Mobergs Gata 4, 352 29
Växjö. 

Låt oss hoppas att pandemin tappar sitt grepp om oss. Allt gott önskas Dig av

Ingrid Nettervik
Ordförande
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