Briggen Superb
Tema emigrationen och resa till Mobergland
Under förra året, 2009, bjöds lärare i Kinda in till två informationstillfällen i biblioteket för
temat emigrationen från Sverige till Nordamerika. De fick ta del av bokbord plus boktips om
emigrationen, fick se på länkar om emigration och lyssna till en inspelning överförd från
fonograf 1904 med Peter Wickblom som emigrerade redan år 1846.
I samband med Amerikaveckan i juni erbjöds mellanstadielärarna att följa med på resan
Emigrantland med start i Kinda/Rimforsa, Kisa och emigrantmuseet och vidare till
Tidersrums kyrka, Smedstorp, Norra Vi, via Ydre och med avslutning i Asby skolmuseum
med information om Andrew Peterson, emigranten från Västra Ryd som skrev dagböcker från
1854 till 1898 några dagar innan han gick bort.
Som ett led i att fortsätta med temat emigrationen från vårt land planerar kultur- och
fritidsförvaltningen att tillsammans med BUN i Kinda kommun erbjuda de lärare som önskar
deltaga en studiedag den 16 juni med en resa till Mobergland i Småland. Jag har fått i uppdrag
att arbeta med programmet för dagen som i stora drag kommer att innehålla följande:
- Avresa från Kisa/Kinda ca kl. 7.00
- Ankomst Växjö + guidning i Utvandrarnas Hus
- Fortsatt färd till Ljuders kyrka och lunch i Moshults vandrarhem
- Besök i Moshultamåla skola
- Besök vid minnesstenen vid Bjurbäcken
- Besök i Duvemåla
- Besök i Klasatorpet
- Hemfärd, ca 19.30 ankomst Kisa
Under resan har jag planer på att berätta om Vilhelm Mobergs författarskap utifrån hans
emigrantepos och romanen Din stund på jorden samt att låta deltagarna få lyssna till
radioinspelningar gjorda med författaren och andra inspelningar som illustrerar hans verk.
I Småland kommer Ulf Nilsson, Smålands Reseservice, att guida oss på de platser som har
anknytning till Vilhelm Moberg och utvandrarbygden.
Vi har fått stöd från rektorerna i BUN att kunna genomföra den här resan och ska så snart vi
har fått bekräftat från Ulf Nilsson med datum etc. att skicka ut en inbjudan till berörda parter.
Eftersom det kostar att hyra en buss samt att betala en guide + ca 250:-/person för förtäring,
fika, inträden m.m., ser vi det positivt att BUN träder in som medfinansiär av projektet.
Vår förhoppning är även att kunna bjuda in Jens Liljestrand som föreläsare till bibliotekets
allmänna föreläsningar, då han har kommit ut med sin doktorsavhandling Mobergland i
december förra året. Som ett led i marknadsföringen av Kinda kommun och i samarbete med
Ydre kommun känns det angeläget att erbjuda lärarna utbildningsdagar i ämnet emigration
som ett återkommande tema sett mot bakgrunden att de är viktiga informationsförmedlare till
den kommande generationen.
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