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Kära Mobergvänner! 
 
Så har det blivit dags att skriva årets första medlemsbrev. Här i Växjö har vi fått 
vinter med ned till tio minusgrader några dagar. Barnen gläds över att de 
äntligen kan åka pulka i backarna, och jag tycker det är fint med snö på marken. 
Går varje dag en liten promenad genom en skogsdunge med flera vackra tallar. 
Jag gillar tallar framför allt för barken. Den är som det vackraste konstverk. 
Naturen är oöverträffbar som konstnär. 

Vi har ett märkligt år bakom oss. För första gången har vi blivit tvungna att 
ställa in ett årsmöte. Jag tänkte först att vi skulle kunna genomföra det via e-
post, men det tillåter inte de regler som gäller för årsmöten. Vi kommer därför 
att ha två årsmöten på raken den 21 augusti. Vi har bestämt att detta ska bli på 
Utvandrarnas Hus och tror att pandemin genom vaccination då ska ha släppt sitt 
grepp. Vi kommer alltså att först ha 2020 års årsmöte för att direkt fortsätta med 
2021 års årsmöte. Jag hoppas att vi ska kunna ha samma program som var 
bestämt till förra året. Åtminstone två av de medverkande har gått med på att 
komma till Växjö i augusti om det är OK då att ta tåget. 

Att Du nu får årets första medlemsbrev innebär att det är dags att betala 
medlemsavgiften, 250 kronor för fullbetalande medlem, 50 kronor för 
familjemedlem och 300 kronor för institution. Med detta brev medföljer som 
vanligt en småskrift, trots att vi i år inte har några föreläsningar från ”En dag 
med Moberg” eller årsmötet att trycka. Anna-Karin Carlstoft Bramell, vice 
ordförande och specialist på journalisten Vilhelm Moberg, har valt ut och 
redigerat åtta intervjuer med Moberg. Det blir dessutom i år två bokgåvor. Som 
tidigare meddelats er blir den ena en utgåva av romanen Mans kvinna. Den 
andra blir en samling intressanta journalistiska texter av Moberg, valda och 
redigerade av Anna-Karin.  Den kommer att innehålla artiklar som är svåra att 
finna för oss vanliga läsare. Anna-Karin skrev ju sin doktorsavhandling om 
journalisten Vilhelm Moberg och har läst allt han har skrivit i den vägen.  
 
  
En dag med Moberg och årsmötet 
 
Förra årets ”En dag med Moberg” blev som all annan verksamhet inställd på 
grund av pandemin. Med största sannolikhet blir det dock ”En dag med 
Moberg” i år. Datum är ännu inte bestämt, men det blir sannolikt lördagen den 3 
juli. Vi försöker, som var bestämt förra året, att hålla till på Boda Glasbruk och 
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Glasmuseet där. Vi planerar att ha samma föreläsare som förra året under 
förutsättning att de kan ställa upp igen. Det innebär i så fall att Peter Lejon 
föreläser om småländskt glas som han är expert på, att Lennart Johansson, 
docent i historia och vd för Kulturparken Småland i Växjö talar om Vilhelm 
Moberg och Alvesta. Maria Nilson föreläser om Vilhelm Moberg och Gertrud 
Lilja utifrån en intressant brevväxling mellan dessa författare. Alla detaljer 
meddelas med nästa medlemsbrev som ska nå Dig i mitten på maj. Det 
innehåller också den information Du behöver om årsmötet. Detta är alltså 
bestämt till lördagen den 21 augusti på Utvandrarnas Hus i Växjö. Det blir 
sannolikt en föreläsning av professor Dag Blanck, specialist på emigrationen till 
Amerika. Jag hoppas att Mobergkännaren Ola Holmgren kommer att hålla sin 
föreläsning om ”Jan Guillou vår tids Moberg” och att Kurt Mälarstedt har 
möjlighet att komma och introducera en intressant uppspelning där Moberg 
sjunger, spelar munspel och deklamerar en dikt av Gustaf Fröding. Cecilia 
Nilsson har preliminärt meddelat att hon kan komma och läsa ur Mobergs I 
vapenrock och linnebyxor. Ingenting är ännu bestämt om utflykt på söndagen.  
 
Övrigt 
 
Torsdagen den 25 mars är ett seminarium planerat att hållas på Linné-
universitetet med manusförfattarna till den nya film om Utvandrarna som nu 
äntligen blir av men med andra arrangörer än de som tidigare planerade att göra 
en ny film. Man kan deltaga kostnadsfritt i seminariet via Zoom. Klockslaget 
blir troligen 13-15.  

Gunilla Grügiel och jag har sorterat och räknat den stora mängd av 
antikvarisk litteratur som Gunilla och hennes make Richard hämtade i juni från 
Lars Wingerup. Vi kommer med nästa medlemsbrev att skicka ut en förteckning 
över vilka böcker vi har. Vi har alla Mobergs romaner men endast några få ex. 
av Mans kvinna, men den får du ju som medlemsbok i år. Vi har också något 
enstaka ex. av Fallet Krukmakaregatan och Komplotterna. De kostar lite mer än 
romanerna på grund av att de är svåra att få tag på. Saknar Du någon bok så kan 
Du kontakta Gunilla och beställa den genom henne. Det är fortfarande låga 
priser, men frakten får Du naturligtvis betala. Jag vet till exempel att vi har 
exemplar av alla delarna i utvandrareposet. Det kan vara en trevlig present att ge 
till en ung person som tar examen eller firar en födelsedag. Vi har också 
samtliga delar av Toringtrilogin.   

Vi har fortfarande kvar några exemplar av Jens Liljestrands uppskattade 
biografi Mannen i skogen i bunden form, och vi har även boken som storpocket. 
På vår hemsida www.vilhelmmobergsallskapet.se hittar Du upplysningar om 
våra uppsatsstipendier. Vi vill gärna uppmuntra till forskning om Vilhelm 
Moberg. Arkivet på Utvandrarnas hus innehåller en hel del intressant material. 
Det kommer hela tiden spännande nytillskott. Sprid gärna informationen om 
möjligheten att få stipendium för en uppsats som anknyter till Mobergs 
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författarskap, har korrekta sakuppgifter, tillämpar vetenskapliga metoder och är 
skriven på god svenska. Vi har delat ut stipendium till författare av B-uppsatser, 
C- och D-uppsatser och en lic-avhandling. Men vi har även belönat författare till 
skoluppsatser när de har utmärkt sig utöver det vanliga. 

Ett varmt tack riktar jag till er som betalar ett större belopp än medlems-
avgiften och därigenom ökar Sällskapets möjligheter till intressant verksamhet.   

 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. På Vilhelm 
Moberg-Sällskapets hemsida finns ett antal belönade uppsatser och ett studie-
material till Raskens. Där finns även studiefrågor till flera av Mobergs verk. De 
kan vara användbara som stöd i studiecirklar eller vid enskild läsning.  

Vilhelm Moberg-Sällskapet finns även på Facebook. Anna-Karin Carlstoft 
Bramell sköter den sidan. Hon svarar på frågor, lägger in bilder och aktuell 
information. Det är vi tacksamma för. Hon ansvarar även för Moberg-Sällskapet 
på Instagram. 

Gunilla Grügiel, som sköter vårt medlemsregister, når Du framför allt på 
tisdagar på tel. 0470-70 42 33. Du kan förstås när som helst på dygnet skicka e-
post till henne på adressen Gunilla.Grugiel@kulturparkensmaland.se. Mig når 
Du på adressen nettervik.i@telia.com på telefon 070-340 89 98 eller 0470-
711646. Jag hör bäst på mobiltelefonen. Kom ihåg att adressen till Vilhelm 
Moberg-Sällskapet är Vilhelm Mobergs Gata 4, 352 29 Växjö. Boxadressen är 
sedan många år borttagen. 

Ett bra år 2021 utan kontakt med pandemin önskar jag alla medlemmar i 
Vilhelm Moberg-Sällskapet. Jag hoppas att vi ses på årsmötet i Växjö den 21 
augusti, på ”En dag med Moberg”, på Boda glasbruk och glasmuseet där 
planerat till början på juli eller på Bokmässan i Göteborg i slutet på september, 
där vi hoppas kunna delta med en monter och föreläsningar på De litterära 
sällskapens scen. Allt hänger förstås på att det blir ett lyckat genomförande av 
vaccinationen mot covid-19. 
 
Växjö i slutet på januari 2021 
 
Ingrid Nettervik 
Ordförande     
 


