
Välkommen till Algutsboda 

hembygdsförening                                                                                      

Föreningen startades 1926 och har idag ca 600 

medlemmar. Vår vackra hembygdspark anlades 

och planades ut under ett antal år. Marken var 

tidigare en sankmark i utkanten av det stora 

Algutsboda Fly. Alla byggnader är flyttade till 

platsen från andra delar av vår socken. Parken 

invigdes år 1966. 

Algutsboda är Vilhelm Mobergs hemsocken och 

därför vårdas minnet av denne store författare i 

bygden. Vi har under många år, bland mycket 

annat, Mobergsaftnar på vårt program. Här kan 

man lyssna till uppläsning från Mobergs böcker 

på genuin dialekt, lyssna till musik av 

bygdespelmän samt äta ostkaka och grillade 

isterband.   

 

Mobergsaftnarna ingår i vår hembygdsvecka med 

en mängd olika arrangemang.  

2001 fick föreningen en större donation av 

syskonen Astrid och Henry Wiberg i Bökevara 

som testamenterade hela sin kvarlåtenskap till                                              

föreningen.  Tack vare denna kunde vi bygga den 

nya utställnings- och servicebyggnaden som fått 

namnet Nybygget. 

 

Nybygget är en välkomnande byggnad som ger 

oss helt nya möjligheter att ta emot dig som gäst i 

vår vackra hembygdspark. Här får du möjlighet 

till en stunds avkoppling i vår sommarutställning 

med nya inriktningar varje år. Du kan också njuta 

av en god fika eller bara sitta och njuta av miljön. 

                 

 

Är du intresserad av olika föremål från äldre tid? 

Då kan du titta in i vårt hantverksmuseum och i 

våra andra byggnader. Stekaremålastugan som är 

ett kaptensboställe från 1700-talet     

 

och Trollagärdestugan en backstuga från 1800-

talet möblerad som ett soldattorp. Här finns 

också en Mobergutställning. Sammanlagt finns 

över 3000 föremål utställda i vår hembygdsgård. 

 

Hantverksmuseet har en välordnad textil-

utställning väl värd att ses. Där visas en 

utställning med textil- och bruksföremål från 

Wibergs i Bökevara. Även yrkesgrupper som 

skomakaryrket, och plåtslageri kan man se här. 

Nybygget 

Trollagärdestugan 

Hantverksmuseum 

Stekaremålastugan 



I hembygdsparken finns också ett lantbruks-

museum med föremål som speglar vatten, skog 

och jord och hur man arbetade förr. 

I donationen från syskonen Wiberg ingick också 

jordbruksfastigheten Bökevara 1:6. 

 

Här visar Algutsboda Hembygdsförening på ett 

område av 21 ha ett tvärsnitt av en småländsk 

skog. Här finns åker, ängsmark, lövhagar, vanliga 

barrskogsföryngringar samt ett stycke helt orörd 

skog. Där kanske du får se trollen eller skogsrået. 

Men var lugn, du går inte vilse, alla vägar och 

stigar är väl skyltade och försedda med 

information om historia, geologi, vilt, fågelliv och 

skogsbruk. Tanken är att visa ett sätt att förena 

skogsbruk med stor naturhänsyn.  Därmed inte 

sagt att det här sättet är det enda rätta eftersom 

förhållandena varierar väldigt mycket från plats 

till plats.   

Intill RV 28, 3 km norr om Eriksmåla, ligger 

Persmo gamla skola som var i drift under slutet 

av 1800-talet fram till 1930. I dag är den ett 

arbetslivsmuseum, med skolsal och lärarbostad 

med inventarier som det begav sig en gång. 

   

Besök också vår nya naturlekplats i parken och 

den nyinvigda grillstugan. 

Vill du bli medlem? Kontakta oss på telefon 

eller via mail på nedanstående adress. 

Algutsboda Hembygdsförening 

Hembygdsvägen 4, 361 93 Broakulla 

076-3178015, 070-6198800 

www.algutsbodahembygdsforening.se 

info@algutsbodahembygdsforening.se 

Sommarcaféet är 2021 öppet 4 juli-8 augusti 
onsdagar, torsdagar, fredagar och söndagar, 
kl 14.00 – 18.00 

Hembygdscafé – kaffe och våfflor m m 

VÄLKOMMEN! 

                                                                           2021-06-09   
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Wibergsgården 

Persmo gamla skola 

Oxeltorpet 

http://www.algutsbodahembygdsforening.se/
mailto:algutsboda.hembygdsforening@gmail.com

