
    Växjö i mitten på maj 2022 
 

 

 

 

 

 

Kära Mobergvänner! 

 

Här i Växjö har björkarna börjat grönska. Marken har på sina håll varit täckt av 

vitsippor, men nu börjar de sloka och säger tack för i vår! Det är hög tid för årets 

andra medlemsbrev. Pandemin har avtagit, och vi hoppas att den inte tar fart igen. 

Allt talar för att vi inte kommer att behöva ha några restriktioner vad gäller antalet 

besökare vid årsmötet den 20 augusti. Det kommer att hållas i Skruv på Folkets Hus. 

Vi hade från början tänkt oss Ljuder och Grimsnäs herrgård, men där kunde man inte 

ta emot så många som vi hoppas att vi blir i år. Det är inte särskilt långt därifrån till 

Skruv, så den som är bilburen kan med fördel övernatta där.  

 

En fin vårbild vid Utvandrarnas Hus tagen av Gunilla Grügiel.  
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Som vanligt är det så att 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. Swishnumret är 123 272 11 40 om Du föredrar det framför att betala 

via plusgiro.  

Årets medlemsbok är en nyutgåva av Småländskt folkliv, en samling Mobergt-

exter utvalda av Magnus von Platen och utgivna 1982. Där ingår bland annat tre 

kapitel ur Mobergs första roman Prinsessan på Solklinten, en bok som är sällsynt på 

antikvariat och som kostar några tusenlappar, om man har turen att finna den. Där 

finns också en redogörelse för äldre tiders seder och bruk vid dödsfall och begravning 

och för hur man firade jul i äldre tider för att nämna några exempel. Moberg berättade 

i brev till vännen och författaren Carl Graneskog att han var mycket intresserad av 

”fornminnen, folktro, spökhistorier och sägner”, och Gunnar Olof Hyltén-Cavallius 

Wärend och wirdarne studerade han ingående. Skrock och folktro och övernaturliga 

väsen hörde till det som engagerade Moberg. Skogssnuvan är en sådan varelse. Hon 

finns med i kapitlen ur Prinsessan på Solklinten. Boken delas ut under kaffet vid 

årsmötet och på bokmässan i Göteborg och skickas sedan till de medlemmar som 

inte kunnat hämta sin bok.  

Du får också en ny småskrift och den okända Mobergtext som utlovades i förra 

brevet. Där skriver Moberg målande om Värnamo marknad. Texten trycktes i 

Konsumentbladet den 11 augusti 1928.  

 

En dag med Moberg och årsmötet  

 

Förra årets ”En dag med Moberg” som hölls på The Glass Factory, Boda Glasbruk, 

dvs. Glasmuseet i Boda, skrev jag om i förra medlemsbrevet. Årets En dag med 

Moberg hålls den 18 juni på Folkets Hus i Emmaboda. Programmet framgår i detalj 

av bifogade folder. Besökarna får möta Lisa Carlehed som spelar Kristina i den nya 

filmen Utvandrarna. Viveca Wilhelmsson berättar om sin morfar, Vilhelm Moberg. 

Olle Larsson föreläser om kärlek och död i Din stund på jorden. Margareta Petersson 

berättar om familjen Stephens och Moberg. Särskilt intressant är uruppförandet av 

Ingemar Carleheds och Dan Hellströms musikaliska berättarteater ”Storstarken med 

folkviseögonen”.  

   Årsmötet 2022 hålls, som Du redan kunnat läsa, på Folkets Hus i Skruv den 20 

augusti med början kl. 13.00. Där serveras också middagen på kvällen till ett pris av 

175 kronor. Det detaljerade programmet framgår av anmälningsblanketten i slutet av 

brevet. Det blir en föreläsning av Ola Holmgren, som skrivit en bok om mansrollen 

i Mobergs författarskap. Om detta har han talat för ett antal år sedan på En dag med 

Moberg. Vid årsmötet ställer han frågan om Jan Guillou är vår tids Moberg. Håkan 

Nordmark kommer att tala om Vilhelm Moberg i populärkulturen. Den avslutande 
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programpunkten är Sebastian Karlssons rollspel av olika figurer ur Utvandrar-

romanen. Det kommer också att ges tillfälle för den som så önskar att besöka 

Glasmuseet i Skruv. 

   På söndagen ordnas det en bussutflykt ledd av Ulf Nilsson till de traditionella 

platserna i Mobergbygden med stopp vid bl.a. Åkerby vägskäl, Korpamoen, 

Moshultamåla skola, Ljuders kyrka, Bjurbäcken, Duvemåla och Emmaboda med 

Mobergs cykel. Lunch på Moshults vandrarhem och kaffe på Korrö. Pris 490 kronor 

vid minst 30 personer. Avfärd från Utvandrarnas Hus kl. 8.30 med möjlighet till 

påstigning i Lessebo, kommunhuset kl. 9.00. Anmälan senast den 8 augusti på 

bifogade blankett. 

 

Årets bokmässa 

 

I år blir det den 22- 25 september en bokmässa på Svenska mässan i Göteborg av det 

vanliga slaget. Vilhelm Moberg-Sällskapet kommer att ha en monter bland de 

litterära sällskapen och hålla tre föreläsningar på De litterära sällskapens scen. Maria 

Nilson föreläser om brevväxlingen mellan Vilhelm Moberg och Gertrud Lilja, Anna-

Karin Carlstoft Bramell om Vilhelm Moberg och rättsrötan i Kurt Haijbyfallet och 

jag om kärleken i romanen Mans kvinna. 

   Vi behöver hjälp med bemanningen i montern och är tacksamma för erbjudanden 

om detta. Sällskapet står för eventuella reseutgifter och betalar för lunch. Om Du kan 

ställa upp så mejla till Gunilla Grügiel Gunilla.Grugiel@kulturparkensmaland.se 

eller till mig nettervik.i@telia.com. 

   Eventuella förändringar införs på Vilhelm Moberg-Sällskapets hemsida 

www.vilhelmmobergsallskapet.se. Lämpligt är därför att då och då gå in och ta en 

titt på den.  

 

Övrigt 

 

Motala Teaterverkstad startade för över 25 år sedan sitt engagemang för Vilhelm 

Mobergs dramatik och har spelat hans pjäser sedan dess. I år spelar man på 

Kornettgården ”Hundra gånger gifta” med premiär den 28 juni kl. 19. Därefter spelar 

man två lördagar och två söndagar kl. 16 sista gången den 10 juli. Däremellan 

vardagskvällar kl. 19. Biljetter kan bokas på tel. 070-585 23 14 eller 070-219 96 19. 

I Moshult spelar man första helgen i augusti.  

Förra året bifogades en lista över den stora mängd av antikvarisk litteratur som 

Vilhelm Moberg-Sällskapet har i sin ägo. Vi har sålt en del böcker men de flesta 

finns kvar till försäljning. Hör av Dig till Gunilla Grügiel om det är någon bok Du 

söker. Priset kommer att variera beroende på böckernas skick och tillgänglighet, men 

det kommer att ligga lågt med undantag för vissa exklusiva eller ovanliga verk.  Vi 

mailto:Gunilla.Grugiel@kulturparkensmaland.se
mailto:nettervik.i@telia.com
http://www.vilhelmmobergsallskapet.se/
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har ännu kvar några exemplar av Jens Liljestrands uppskattade biografi Mannen i 

skogen både i bunden form och som storpocket. Till bokpriset kommer frakten av det 

beställda verket.  

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 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 

i ett par fall 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 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 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 

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  

Gunilla Grügiel, som sköter vårt medlemsregister, når Du framför allt på tisdagar 

på tel. 0470-70 42 33. 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 och är tacksam om Du ringer på den om Du vill tala med mig. 

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

Jag önskar er alla en skön sommar och hoppas att många av oss ses på årsmötet 

i Skruv den 20 augusti eller på ”En dag med Moberg” på Folkets Hus i Emmaboda 

den 18 juni. 

 

 

Ingrid Nettervik 

Ordförande     

 

 

 

http://www.vilhelmmobergsallskapet.se/
http://www.kb.se/
mailto:anna-karin.bramell@telia.com
mailto:Gunilla.Grugiel@kulturparkensmaland.se
mailto:nettervik.i@telia.com
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Program för Vilhelm Moberg-Sällskapets årsmöte den 20 augusti 2022 

 

Plats: Folkets Hus i Skruv (vid hörnan Parkvägen/Västra vägen) 

 

13-14 Årsmötesförhandlingar 

 

14-14.40 Håkan Nordmark föreläser om ”Moberg i populärkulturen” 

 

14.40-15.20 Kaffe 

 

15.20-16.00 Ola Holmgren föreläser ”Är Jan Guillou vår tids Moberg?” 

 

16.00-16.45 Sebastian Karlsson framför rollspelet ”Mobergs författarskap – en 

dramatiserad historisk skildring” 

 

17.00 Möjlighet att besöka Glasmuseet i Skruv 

 

19.00 Middag (kallskuret med frukt och potatisgratäng, ostbricka och tårta, vin kan 

köpas) 
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Anmälan (bindande) ska ha inkommit senast den 8 augusti till Vilhelm 

Moberg-Sällskapet. Skickas till Vilhelm Moberg-Sällskapet, Vilhelm Mobergs 

gata 4, 352 29 Växjö eller mejlas till gunilla.grugiel@kulturparkensmaland.se 

 

Ja tack, jag kommer till middagen på Folkets Hus i Skruv kl. 19.00  

 

Namn:………………………………………………………………………….. 

 

Adress:…………………………………………………………………………. 

 

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

 

Tel.:………………………………… 

 

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

 

Jag (vi) önskar vegetarisk mat…………………………………………………. 

 

________________________________________________________________ 

Jag (vi) vill delta i bussutflykten söndagen den 21 augusti: 

 

Namn: 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………  

 

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

 

 

Jag sätter samtidigt in 175 kr/pers. för middagen på Folkets Hus i Skruv och 490 

kr/pers. för bussutflykten till Mobergbygd på Vilhelm Moberg-Sällskapets pg 462 

12 42-9. Det går bra att swisha till 123 272 11 40. 
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