
pressmeddelande
”Till Kristina, min älskade! 
                              /Vilhelm” 

Vilhelm Mobergs kärleksaffär med Kristina Odelberg/Hedenblad upptäcktes via en samling av hans 
böcker som han dedicerat till henne. De 30 böcker som han givit Kristina under åren 1945 till 1969 
presenteras nu till försäljning i en nyutgiven katalog från Patrik Andersson Antikvariat i Lund. Böck-
erna säljs som parti för 250 000 kr.

Att döma av tonen i dedikationerna var förbindelsen mellan Moberg och Kristina till en början inten-
siv och kärleksfull, för att gradvis svalna till vänskap. I de tidiga dedikationerna från 40-talet skriver 
Moberg t. ex. ”Till Kristina, min förtrogna och älskade!”, samt i exemplaret av dramat Kyskhet: ”Vil-
helm Mobergs kyskhet – vad som är kvar av den tillägnas härmed Kristina”. De senare dedikationer-
na från 60-talet innehåller fraser som ”med innerlig hälsning” och ”från hennes tillgivne Vilhelm”. I 
exemplaret av Utvandrarna (1949) skriver Moberg: ”Till Kristina, min älskade, som lånat sitt namn 
åt den kvinnliga huvudpersonen i denna bok, med tacksamhet och kärlek från Författaren.” 

I den sista dedikationen, i pocketupplagan av Utvandrarserien från 1969, talar han åter om hennes 
roll som namngivare till Kristina, vilket visar att hon var fullt närvarande i hans tankevärld under 
hela denna tid och därmed mycket väl kan ha påverkat hans senare litterära produktion. Vad som 
ytterligare talar för detta är exemplaret av Vår ofödde son, en pjäs från 1945 som behandlar abort-
problematik. Detta är den enda av böckerna som Kristina låtit binda in i ett påkostat rött skinnband, 
med en pärmficka längst bak där hon samlat tidningsartiklar om boken och dess författare. I Kristinas 
exemplar av den danska utgåvan av samma bok, utgiven 1947, har översättaren skrivit in en hälsning 
till henne: ”… Denne bog, der til dels handler om dig…”

Denna boksamling säljs som parti för att kunna överblickas och hanteras av framtida forskare.



Vilhelm Moberg (1898-1973), journalist, samhällsdebattör och en av Sveriges främsta romanför-
fattare under 1900-talet. Han föddes i Algutsboda i Småland där fadern var indelt soldat. Moberg 
ägnade sig som ung åt jordbruks- och skogsarbete. Efter en tvåårig folkskoleutbildning arbetade han 
som journalist vid olika landsortstidningar där även hans första berättelser publicerades. Hans genom-
brott som författare kom med Raskens. En soldatfamiljs historia (1927), en roman som skildrar tor-
parnas levnadsvillkor i 1800-talets Småland och idag har rangen av klassiker. Hans främsta verk, 
vilket översatts till många språk och är ett av de finaste episka verken i svensk 1900-talslitteratur, är 
Utvandrarserien (1949-1959), där han skildrar den svenska emigrationen till Nordamerika genom den 
småländske bonden Karl Oskar Nilsson och hans hustru Kristina. Moberg var politiskt engagerad och 
stred för individens rättigheter, samt för avskaffandet av monarkin och statskyrkan. Hans storsäljande 
bok Därför är jag republikan (1955) och hans angrepp mot rättsrötan i Haijby- och Kejne-affärerna 
är exempel på detta. 

Högupplösta bilder av böckerna finns på adressen www.patrikandersson.net/moberg.html
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