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                    email: info@algutsbodahembygdsforening.se 

Januari 2021 

Vintern kom till Algutsboda. Hembygdsparken visar sig i sin allra vackraste 

vinterskrud. Vi har haft många fina vinterdagar. 

Februari 2021 

I slutet av 

februari 

började 

våren 

visa sig, 

och nu 

blommar 

det för 

fullt – 

inomhus.   
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Pågående arbete 

Varje år skickar vi till Kalmar Läns Hembygdsförbund in svar på en enkät om vår 

verksamhet under året. År 2020 har varit speciellt för alla föreningar. Från att ha haft 

ett 40-tal aktiviteter under 2019 så blev det bara 2 under 2020 (förutom 

sommarcaféet). Corona-pandemin har påverkat vår verksamhet på samma sätt som den 

har påverkat allt annat i vårt samhälle.  

Vi har dock lärt oss mycket under tiden. Vi har blivit bättre på att träffas digitalt. De 

flesta mötena under 2020 har skett via telefon och nu 2021 har vi även börjat med 

video-konferenser.  

Arbete med att scanna Bengt Johanssons bilder pågår. Bosse och Ulf har scannat in ett 

flertal årgångar. Bengt ”på Barometern” skänkte samtliga sina bilder till Algutsboda 

Hembygdsförening, och det är vi mycket tacksamma för. Gå in på vår hemsida: 

www.algutsbodahembygdsforening.se och sök i Bildgalleriet så hittar du denna 

fotoskatt. 

En ny kommitté har bildats ”Amerika-kommittén” eftersom våra kontakter med vår 

vänort Chisago city i Minnesota nu börjar utvecklas. I kommittén ingår Marianne 

Henningsson, Leif Fransson och Liselott Sjöqvist. Samarbetet har bara börjat, så vi ser 

fram emot många nya kontakter och ett givande samarbete. En arbetsgrupp har också 

bildats i Chisago. 

Samverkan med vår vänort i Minnesota 

Ulf Beijbom skriver i sin bok ”Mobergs utvandrarbygd och Amerikas Småland” om 

hur de första svenskarna kom till Minnesota. Han har besökt platserna som Vilhelm 

Moberg skriver om i sitt Utvandrarepos. Där finns ”Karl-Oskar house” som ligger 

precis intill Ki-Chi-Saga-sjön. Där finns en gammal kyrkogård ”Gladers kyrkogård” 

där många svenskar ligger begravda. 

Sven Sjöstedt (se bilderna), som tidigare har 

kontaktat vår förening, är medlem i den förening 

som jobbar med Karl-Oskar huset och aktiviteter 

kring detta. Han spelar själv Karl-Oskar vid olika 

evenemang. Chisago city anordnar varje år en Ki-
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Chi-Saga Day med olika aktiviteter, många med anknytning till Vilhelm Moberg. Nu 

har vi ett helt kontaktnät i Chisago där alla är intresserade av Vilhelm Moberg och 

respektive utvandrar-/invandrarbygd. Av de som jag har kontakt med har de flesta 

svenskanknytning.  

Om våra sommaraktiviteter blir av med tanke på corona-pandemin så kommer Ulf 

Beijbom till oss den 1 juli 2021 och berättar om sin bok. Det ser vi fram emot. 

Våren och sommaren 2021 

Nu när vi inte kan ha några fysiska aktiviteter så passar vi på att göra underhåll på våra 

lokaler. Vi kommer att fräscha upp Nybygget lite, det ska målas, städas och putsas. 

Det ska bli fint till sommaren. 

Vi planerar också digitala föreläsningar nu under våren. Kanske kan vi genomföra vår 

hembygdsvecka 2021, kanske inte. Det vet vi ingenting om ännu men planeringen 

pågår som vanligt. Vi är jätteglada för att artisterna som framför Ted Gärdestadlåtar 

(Erik Winqvist och Simon Forsman) har tackat ja till att komma till ”Musik i 

Sommarkväll” den 8 juli 2021. Vi återkommer med information om både kommande 

årsmöte och om sommaraktiviteter, när vi vet hur corona-pandemin utvecklas. 

Vi kan drömma oss tillbaka till en 

magisk kväll i Duvemåla 2015. 

Mobergsläsarna läste om Kristina när 

hon var sjuk och låg i ”bädden” och 

fick sitt astrakanäpple. Elin Oskarsson 

och Louise Lilja sjöng och spelade 

därefter ”Hemma” ur Kristina från 

Duvemåla. Det var så vackert. Vi 

hoppas att vi snart kan få njuta av 

deras ljuvliga sång och musik igen.  

 

Mobergsläsare 2015                                                           Mobergsläsare från 2019 med våra egna Kristina och     

                                                                                            Karl-Oskar i mitten. 
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