Växjö i slutet på maj 2021

Kära Mobergvänner!
Så har det blivit dags att skriva årets andra medlemsbrev. Det kommer lite senare
än vanligt beroende på att vi velat avvakta rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten om hur många som får samlas vid ett möte. Vi hoppas och tror att vi
ska kunna ha våra årsmöten den 21 augusti. Ja, det blir ju två möten på varandra,
eftersom vi på grund av pandemin inte kunde ha något årsmöte förra året. Det
verkar som om smittspridningen är på väg ner, och om den trenden fortsätter borde
vi kunna ses den 21 augusti på Utvandrarnas Hus i Växjö. Det bör också vara så att
de flesta i slutet på sommaren har haft möjlighet att bli vaccinerade. Vi som hör till
de äldre har ju varit tvungna att avstå från kontakter med andra än dem vi brukar
träffa. Själv har jag handlat mat online, men eftersom jag bor med tillgång till
promenadområden har jag haft möjlighet att gå ut en sväng varje dag. Men det var
en märklig känsla av frihet som uppstod när jag hade fått mina två doser vaccin och
plötsligt kunde besöka butiker. Jag förmodar att flera av er har känt på liknande vis.
Att kunna gå in i en matvarubutik och själv välja vad man ville ha, slippa jättestora
bananer eller enorma blomkålshuvuden för att ta ett par exempel.
Och nu är den underbara våren här. Jag kan inte minnas att jag tidigare har glatt
mig så åt att se vitsipporna komma fram och björkarna få sina musöron. Syrenerna
är på gång. Det är precis som att våren vill påminna oss om att livet fortfarande
finns och att det är mycket vi har att glädja oss åt.
Du som i brevet finner ett inbetalningskort får det som en påminnelse om att Du
ännu inte har betalat medlemsavgiften för i år, dvs. 250 kronor för fullbetalande
medlem, 50 kronor för familjemedlem och 300 kronor för institution. Du vill
väl inte missa årets medlemsbok? Som tidigare meddelats får medlemmarna en
nyutgåva av Mans kvinna, illustrerad av Eric Palmquist. Mans kvinna hör till den
svenska litteraturens finaste kärleksromaner. Den var den första bok av Moberg
som jag som gymnasist läste och det var den som väckte mitt intresse för hans
författarskap.
Det blir dessutom ytterligare en bok. Med vässad utblick – krönikören Vilhelm
Moberg är titeln på den. Anna-Karin Carlstoft Bramell, som är specialist på
journalisten Vilhelm Moberg, har gjort ett urval av alla de krönikor som Moberg
skrev på 1920- och 1930-talet, texter som inte är åtkomliga utan avancerad
forskning. Dubbel anledning alltså att förnya medlemskapet.
En dag med Moberg och årsmötena

Förra årets ”En dag med Moberg” blev som all annan verksamhet inställd på grund
av pandemin. Men i år gör vi ett nytt försök. Som framgår av den bifogade
inbjudan till En dag med Moberg blir det lördagen den 3 juli. Temat är ”Perspektiv
på Moberg” och platsen är The Glass Factory, Boda Glasbruk, dvs. Glasmuseet i
Boda. Evenemanget tar enligt gällande restriktioner emot enbart 50 deltagare men
kommer att webbsändas direkt. Vi hoppas att riktigt många ska boka webblänken
så att vi blir ännu fler som tar del av det spännande programmet på En dag med
Moberg. Du kan alltså välja i år att antingen vara med på plats eller via
Internet/datorn. Den digitala länken kommer att sändas till den som bokar att delta
på det viset.
Som framgår av programmet kommer Peter Lejon att berätta om sin forskning
kring glasbruket där den unge Vilhelm och hans far arbetade. Anna Axfors redogör
för sin läsning av Nergårds-Anna (Raskens) ur ett feministiskt perspektiv och
berättar om arbetet med en kommande pjäs. Efter lunch föreläser Maria Nilson om
brevväxlingen mellan Gertrud Lilja och Vilhelm Moberg. Jens Liljestrand och
filmregissör Erik Poppe samtalar med anledning av nyinspelningen av Utvandrarna
om bevekelsegrunder för filmen, Moberg och hans arv. Som avslutning blir det en
konsert där Stina Ekblad framför ett urval av Mobergtexter tillsammans med ett
körprogram. Nog låter väl detta lockande.
Det första årsmötet (för 2020) kommer att avverkas snabbt för att direkt följas av
2021 års möte. Detta sker alltså den 21 augusti vid Utvandrarnas Hus i Växjö.
Eftersom vi inte får vara fler än 50 personer inomhus och då styrelsen med
valberedning och revisorer kan lägga beslag på femton av de platserna, planerar vi
att ha mötet utomhus i parken vid Utvandrarnas Hus (medtag gärna egen hopfällbar
stol). Skulle det vara en regnig dag får man klä sig därefter. Då vi ska vara utomhus
kan vi inte som vanligt bjuda på kaffe. Vi bjuder i stället på bulle och kall dryck. I
samband med det andra årsmötet delar vi ut Vilhelm Moberg-Sällskapets pris till
journalisten Janne Josefsson. Han kommer i samband med prisutdelningen att
berätta om sitt arbete som journalist och hur han ser på Vilhelm Moberg. På grund
av pandemin blir det inga andra föreläsningar i år. Det blir inte heller vare sig
någon gemensam middag på kvällen eller utflykt på söndagen. Vi beklagar detta,
men pandemins utveckling råder vi inte över. Vi i hoppas att det nästa år ska vara
möjligt att ha ett normalt årsmöte inomhus, middag på kvällen och utflykt på
söndagen. Vi hoppas också att de föreläsare som var vidtalade förra året och i år är
villiga att återkomma då.
Eventuella förändringar införs på Vilhelm Moberg-Sällskapets hemsida
www.vilhelmmobergsallskapet. Lämpligt är därför att då och då gå in och ta en titt
på den.
Övrigt
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Motala Teaterverkstad startade för 25 år sedan sitt engagemang för Vilhelm
Mobergs dramatik och har spelat hans pjäser sedan dess. För ”Marknadsafton” har
man haft 112 föreställningar sedan premiären den 23 juni 1996. Förra året gick det
inte att spela någon pjäs på grund av pandemin, men i år framför man ”Hundra
gånger gifta” med premiär den 29 juni kl. 19. Man släpper in 50 personer till varje
föreställning, totalt tio föreställningar. Biljetter kan bokas på tel. 070-585 23 14
eller 070-219 96 19.
Gunilla Grügiel och jag har sorterat och räknat den stora mängd av antikvarisk
litteratur som Vilhelm Moberg-Sällskapet har i sin ägo. Förrådet har ökat tack vare
värdefulla gåvor. Med medlemsbrevet följer en förteckning över vilka antikvariska
böcker som finns. Där kan ni se vad som går att beställa. Priset kommer att variera
beroende på böckernas skick, men det kommer att ligga lågt med undantag för
vissa exklusiva eller ovanliga verk. Fallet Krukmakaregatan och Komplotterna är
svåra att få tag i och kostar därför lite mer än romanerna. Vi har också en mycket
påkostad utgåva av utvandrareposets samtliga delar. Den kostar mer än den övriga
litteraturen. Till bokpriset kommer frakten av det beställda verket. Saknar Du
någon bok så kan Du kontakta Gunilla och beställa den genom henne. Alla delarna
av utvandrareposet 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
här även kvar några exemplar av Jens Liljestrands uppskattade biografi Mannen i
skogen både i bunden form och 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. Vi tackar Gunnar Hyltén-Cavallius för den fina
samling han nyligen har skänkt till Sällskapet. Sprid gärna informationen om
möjligheten att få stipendium för en uppsats som anknyter till Mobergs 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 Duppsatser och en lic-avhandling. Men vi har även belönat författare till
skoluppsatser om Moberg när de har utmärkt sig utöver det vanliga.
Ett varmt tack riktar jag till er som betalar ett större belopp än medlemsavgiften
och därigenom ökar Sällskapets möjligheter till intressant verksamhet.
Så åter en påminnelse om att det är lätt att komma in på den digitala Mobergbibliografin. 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 studiematerial 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
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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, anna-karin.bramell@telia.com
Det blir inte heller i år någon bokmässa i Göteborg med montrar och många
besökare. En digital variant erbjuds men den deltar inte vi i.
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.
Jag önskar er alla en skön sommar och hoppas att många av oss ses på årsmötet
i Växjö den 21 augusti eller på ”En dag med Moberg” på Boda glasbruk och
glasmuseet där den 3 juli.
Ingrid Nettervik
Ordförande
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Vilhelm Moberg-Sällskapet
Antikvarisk litteratur i lager
Titel
I vapenrock och linnebyxor
Raskens (del 1+2)
Raskens (del 2)
Långt från landsvägen
De knutna händerna
A P Rosell
A P Rosell + Mans kvinna (saml.volym)
Mans kvinna
Sänkt sedebetyg
Sömnlös
Giv oss jorden
Brudarnas källa
Brudarnas källa + Det gamla riket (saml.volym)
Det gamla riket
Rid i natt!
Soldat med brutet gevär (hela)
Soldat med brutet gevär (del 1)
Soldat med brutet gevär (del 2)
Utvandrarna
Invandrarna
Nybyggarna
Sista brevet till Sverige
Utvandrarna + Invandrarna
Nybyggarna + Sista brevet till Sverige
Utvandrarserien, Samlingsvolym alla fyra delarna
Din stund på jorden
Berättelser ur min levnad
Förrädarland
Min svenska historia (del 1, Från Oden till Engelbrekt)
Min svenska historia (del 2, Från Engelbrekt till och med Dacke)
Min svenska historia (del 1+2)
Otrons artiklar
Dramatik:
Blandade skådespel
Sagoprinsen
Nattkyparen
Kvinnas man
Lea och Rakel
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En löskekarl
Hundra gånger gifta
Allmogedramer
Hustrun + Bröllopssalut
Lustspel och enaktare
Kassabrist + Marknadsafton + En löskekarl + Änkeman Jarl +
Jungfrukammare
Din stund på jorden
Gudens hustru
Domaren
Marknadsafton
Rid i natt!
Kyskhet
Kvinnodramer
Vår ofödde son + Lea och Rakel
Häften Radioteatern
Jungfrun Maria på fattiggården
Mans kvinna
Våld
Rid i natt!
Vår ofödde son
Lea och Rakel
Gudens hustru
De knutna händerna
Marknadsafton
Din stund på jorden

Småskrifter
Komplotterna
Fallet Krukmakaregatan
I skrivande stund
Författaren och hans hembygd, särtryck 1946
Sanningen kryper fram
Småländskt folkliv
Den okända släkten
Därför är jag republikan
Bondeåret
Utvandrarna – Nybyggarna Broschyr, häftad
Berättelser av Vilhelm Moberg (Södra)
Utvandrarromanens källor

6

