Mandag d. 29/10, 2012: Växjö, Småland
Engang skulle jeg tage først flyvebåden til Malmö, så finde et tog på Malmö Centralstation, siden
skifte tog måske i både Hässleholm og Alvesta, inden jeg nåede frem til Växjö, en rejse på cirka 4
timer. Nu går det anderledes nemt, idet jeg tager metroen fra Lergravsparken og Öresundstoget fra
Kastrup Lufthavns Station. Cirka hver time går der et tog direkte til Kalmar, dvs. jeg kan blive
siddende i toget hele vejen fra Kastrup til Växjö.
På dette billede ses stationen i
Växjö – vist ikke helt nyt billede
– med domkirken i baggrunden

Nedenfor: domkirken set fra
Växjö sjö

Domkirkens indgang – og alterparti
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Statue af digteren og biskoppen Esaias Tegnér (17821846) ved Karolinerhuset. Tegnér var professor i græsk
og blev 1824 biskop i Växjö.
En anden stor forfatter er knyttet til Växjö, nemlig Vilhelm Moberg
(1897-1973), som blev født udenfor byen Emmaboda nær Växjö.
Han blev verdenskendt for romanerne om udvandrerne fra
Småland, filmatiseret af Jan Troell, og i forbindelse med
udvandrermuseet i Växjö har han også fået et mindesmærke.

Växjö sjö

Midtbyen
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Torvet
Växjö og Småland er også kendt for sine glasværker:
Glasriket, som man siger.

Jeg besøgte mine venner Iris og Kaj Wickbom i Växjö.
Kaj er et kendt navn i Växjö. Han var filmanmelder på
Smålandsposten i en ’menneskealder’ og underviste på
Växjö Katedralskola. Blandt eleverne var bl.a. Erik
Hedling (f. 1955), som nu er professor ved
Filmvetenskap på Lunds Universitet.
Eriks yngre bror Olof er docent samme sted.
Växjö Katedralskola – Kaj før og nu

Engang kunne man finde Kaj Wickbom, Roger Teréus, Bent Liholm og Bo
Torp Pedersen som forfattere i samme nummer af det svenske filmtidsskrift
FILMRUTAN. Det var i Roger Teréus’ redaktionstid. Kaj skrev også i flere
dagblade og tidsskrifter, bl.a. Statsvetenskapligt Tidsskrift, f.eks.
http://www.filmorientering.dk/rejser/Statsvet-Tidskr-1981-04.pdf
I de sidste tyve år er Växjö vokset kolossalt. Byen alene har i dag over 61.000
indbyggere. Det skyldes ikke mindst udviklingen af uddannelses-institutioner,
bl.a. Växjö Universitet. Afdelinger og kollegier ligger nær det smukke område
med Teleborg Slott (se næste side).
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De mange unge mennesker giver liv til
Växjö – og har medvirket til at gøre Växjö til
en rigtig sportsby med fodbold (Östers IF og
Thomas Ravelli), ishockey og atlektik.
Inden for atletikken udmærker sig bl.a.
stafet-holdet med Olivia Klüft (nr. to fra
højre på billedet nedenfor). Olivia er
Carolina Klüfts lillesøster.

Red. BTP
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