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Nya hängrännor 

I april hände något unikt på hembygdsgården. Byggkommittén hade sedan en längre 

tid tillbaka planerat att hänga upp nya hängrännor på Trollagärdestugan i 

hembygdsparken. Numera kallar vi denna stuga för Mobergstugan eftersom vi där har 

samlat föremål kopplade till Vilhelm Moberg. Moberg växte upp i ett gammalt 

soldattorp och alla våra soldatföremål har vi också flyttat till stugan, liksom Mobergs 

cykel, bronsbysten, dokument m m.  

De gamla hängrännorna var helt 

uppruttna så ett byte var nödvändigt. 

Byggkommittén ville göra rännorna i 

gammal stil.  

Sagt och gjort. Kjell högg senvuxen 

gran i skogen i Fiskesjö, sedan 

savbarkade han den och sågade den i 

två halvor. Därefter fräste han ur 

spåren i rännan.  

Ulf hämtade sin hemlagade tjära från 1990-talet. De hade genom en studiecirkel i 

Östra Stamphult gjort en tjärdal och producerat tjära. Det var en lång process. Det tog 

flera år. Av sju kubikmeter ved fick de fram 180 liter tjära. Mer om denna process 

finns att läsa i Algutsboda Sockenbok IV, sid 299-306. 

Kjell, Ulf och Conny målade nu trärännorna med tjära och därefter satte de dem på 

plats på Mobergstugan. Tack för ett fantastiskt bra arbete!   

 

http://www.algutsbodahembygdsforening.se/
mailto:info@algutsbodahembygdsforening.se


2 
 

Uppfräschning av Nybygget 

En annan nyhet är att vi har fräschat upp Nybygget. Vi har hängt upp nya gardiner, 

stolarna är omklädda och hela huset är städat. Nu ser vi fram emot sommaren och vi 

hoppas på att corona-pandemin har avtagit något då. Gardinerna fick vi köpa av Bertil 

Vallien. Gardinerna är designade av Ulrika Hydman Vallien och de är underbart 

vackra. Våra kontakter med Chisago City och med föreningen ”Friends of the Karl-

Oskar house” pågår. Vi håller varandra uppdaterade om vad som händer på respektive 

vänort. Detta kommer att avspegla sig i sommarens utställning: ”Skrivande genom 

tiderna – lokala författare presenteras”. Ett tema blir Vilhelm Moberg, hans litteratur 

och den nära kopplingen till platser som Ki-Chi-Saga och Taylor Falls i Chisago 

County i Minnesota. Ni är alla välkomna till vårt café och till våra utställningar i 

sommar! Vi begränsar antalet besökare i utställningslokalerna, helt enligt 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

 

Årsmötet 

Det digitala årsmötet blir söndagen den 16 maj kl 13.00. Alla som har anmält sig till 

mötet kommer att få årsmöteshandlingar samt en länk så att man kan gå in på mötet. 

Handlingarna och länken skickas på e-mail. Välkomna!   

 

Sommarcaféet 

Vi kommer att ha vårt sommarcafé öppet i 

sommar på onsdagar, torsdagar, fredagar 

och söndagar kl 14 – 18. Vi öppnar 

söndagen den 4 juli och avslutar söndagen 

den 8 augusti 2021. I sommar jobbar 

Jonna Lundgren hos oss som 

caféföreståndare. Hon var även anställd 

här förra sommaren. Vi hälsar Jonna 

välkommen tillbaka. Om det blir mycket 

folk så kommer Agnes Karlsson att rycka 
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in och hjälpa till på söndagar. Agnes var praktikant hos 

oss förra sommaren. För övrigt så ställer styrelsen upp 

och jobbar de eftermiddagar det är öppet. 

Kaffe och våfflor mm serveras som vanligt. P g a 

pandemin tas beställningar upp genom ett fönster i 

Nybygget.   

Caféet måste naturligtvis vara corona-anpassat och 

enligt de nuvarande rekommendationerna så får endast 

4 personer sitta vid samma bord. All servering kommer 

att ske utomhus. Det kommer att vara stora avstånd 

mellan borden och alla uppmanas till försiktighet och att 

hålla avstånd. Vi följer kommande rekommendationer 

från Folkhälsomyndigheten och från Regionen. Vi hoppas på en varm och solig 

sommar så att alla kan vistas utomhus och att corona-pandemin så småningom ger med 

sig. 

 

Planerade aktiviteter 

Styrelsen för Algutsboda Hembygdsförening 

beslutade vid styrelsemötet den 5 maj att 

ställa in Hembygdsveckan i år. Det är alldeles 

för osäkert läge nu med corona-pandemin. Så 

tyvärr måste vi ge er detta tråkiga besked. Vi 

återkommer med mer information om ev. 

digitala evenemang, t ex Mobergsläsning.  

 

Mobergsläsarna: Kurt Lindblom, Ing-Brith 

Fransson, Jan Karlsson och Ann-Marie 

Pettersson 

Facebook 

Vi är glada över att antalet följare på Facebook ökar. Vi är nästan uppe i 600 följare 

(594 den 6 maj). På Facebook lägger vi ut information om vad som händer på 

Hembygdsgården och i föreningen, även om vi för närvarande inte har några 

evenemang. Tack för att ni följer oss! Du kan också se på vår hemsida vad som pågår 

på Facebook: www.algutsbodahembygdsforening.se.  

Eftersom vi nu har etablerat kontakter med vänorten i Minnesota så kommer vi att 

inom de närmaste dagarna prova en engelsk version av hemsidan. Vår web-

administratör hjälper oss med detta. 

                                                                                                                  

            Evenemangskommittén 2021-05-06 
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