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                     www.algutsbodahembygdsforening.se,  

                     email:info@algutsbodahembygdsforening.se 

 

Fotoutställning - fototävling 

Den 1 maj är sista dagen för inlämning av 

naturbilder till vår fotoutställning. Om du inte hunnit 

skicka in dina bilder på vår vackra natur i 

Algutsboda socken så gör det idag! Vi får plats med 

några till. Skicka dem till vår email-adress: 

info@algutsbodahembygdsforening.se.   

 

Textilkommitténs utställning 

Nu sker det förändringar i hantverksmuséet. Till sommaren kommer en 

hygienavdelning samt ett skrädderi att visas. Samtidigt visas en utställning med 

föremål från Röda Korset. Bruksföremål och textilier från Wibergsgården i Bökevara 

finns kvar. 

På bilderna nedan rullar Eva och Ing-Gun håret på en docka. Är det någon som 

kommer ihåg de gamla papiljotterna? Kanske var det några som till och med sov med 

papiljotter i håret. Men ska man vara fin så…. 

 

 

 

 

http://www.algutsbodahembygdsforening.se/
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Visning av Mobergstugan samt utställning 

Vi fick besök av personer som har jobbat på kulturrådet i Stockholm. Numera arbetar 

de som konsulter för firman Nilsson & Månsson AB. Emmaboda Kommuns kulturchef 

Jan Dzedins leder arbetet med att kartlägga de utställningar om Vilhelm Moberg som 

finns i kommunen. Förutom oss i Algutsboda besökte de Duvemåla, Moshultamåla 

gamla skola och Klasatorpet i Långasjö.  

Vi fick chansen att berätta om vår utställning inne i Nybygget och om vårt samarbete 

med vänorten Chisago City. Vi 

jobbar nu med att identifiera en 

barnfamilj som utvandrade från 

Algutsboda socken 1880 och 

som kom fram till just Chisago 

City. Vad hände med dem när 

de kom fram till Amerika?  I 

samarbete med vår vänförening 

”Friends of the Karl Oskar 

House” hoppas vi kunna 

presentera familjens historia i 

utställningen 2022. Det får bli 

våra egna Karl Oskar och 

Kristina. 

På bilden ovan syns hela gruppen i vår ”Mobergstuga”. Från vänster två konsulter, 

Kurt Lindblom, ytterligare en konsult, Jan Dzedins, Maja-Stina Johansson Wang och 

Ing-Gun Randewall. 

Årsmötet den 13 april 

Nu har vi bytt ordförande. Hjärtligt välkommen Maja-Stina Johansson Wang. Maja-

Stina kommer från Högahult men har i 15 år bott i Shanghai. Nu är hon tillbaka i 

hembygden och vi är glada för att hon vill dela sin entusiasm och glädje med oss andra 

i styrelsen. Marianne tackade för sig efter 5 år som ordförande. Marianne, som är kvar 

i styrelsen som vice ordförande, kommer nu att jobba mer med Bokkommittén och 

med Amerikakommittén.   

Marianne hälsade alla välkomna till årsmötet. Ett 30-tal personer kom. Föreningen 

bjöd på smörgåstårta. Innan årsmötet började hölls en tyst minut för Lennart 

Gustavsson som nyligen gick bort. Lennart har betytt mycket för vår förening och vi är 

tacksamma för allt som han har gjort för oss.  

Årsmötet öppnades och Göran Andersson och Kurt Lindblom valdes till 

årsmötesordförande respektive årsmötessekreterare. De skötte sina uppdrag med den 

äran. Stort tack till er båda. 
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Årsmötesförhandlingarna gicks igenom och vid 

mötets slut avtackades Marianne med en fin 

blomma. Jerry Cederholm, som lämnade 

styrelsen, blev också avtackad med en blomma. 

Det blev även Anita Bråneus som avgick från 

valberedningen. Har skedde ett nyval av Nicke 

Grozdanovski. Välkommen! 

Välkommen önskar vi också till vår nya 

ordförande Maja-Stina Johansson Wang. Maja 

tackade för förtroendet och hon ser fram emot 

uppdraget som ordförande. 

När förhandlingarna var klara så bjöds det på 

kaffe och kaka.  

Nedan visas en bild på den nya styrelsen. 

 

Styrelsen består fr.o.m. 2022 av Mac Hellborg (inklippt i bilden) Ulf Johansson (kassör), Per Sandell, 

Gunilla Karlsson (v. sekr), Britt-Marie Elgevi, Kurt Lindblom (sekr), Vivi-Ann Ekström, Marianne 

Henningsson (v. ordf) och Maja-Stina Johansson Wang (ordf). Foto: Jan Pumplun 

 

El till Mobergstugan 

För att kunna bevara och visa upp skänkta föremål 

på ett bra sätt i Mobergstugan så har styrelsen 

beslutat att el behöver dras in. Tanken är att vi 

tydligt vill visa bl.a. Vilhelm Mobergs 

korrespondens med vår hembygdsförening. 

Musikevenemang liksom Mobergsläsning utanför 

stugan kräver också att vi har el. Vår vaktmästare 

Jan Pumplun har grävt ner en elkabel. Det gjorde 

han bra. 
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Gärdsgård vid Mobergstenen 

Nu har arbetet påbörjats med att sätta upp en smålandsgärdsgård vid Mobergstenen. 

Efter ett gediget förarbete, med att hugga slanor, hämta enestakar och spetsa dem, göra 

vidjor m.m. började det praktiska arbetet på plats. Två ekstolpar grävdes ner allra först. 

Sedan påbörjades monteringen av enestakarna parvis. Det gick smidigt.  

Nu har arbetet kommit en bit på väg och nästa gång gäller det att ta itu med att värma 

vidjorna. Vidjorna är till för att binda ihop enestakarna och hålla granslanorna på plats.  

Bra jobbat killar! Det finns en intressant film på youtube från dagens träff. Hur 

killarna jobbar syns tydligt på filmen. Du kan se den via vår hemsida 

www.algutsbodahembygdsforening.se eller på 

direktlänken: https://www.youtube.com/watch?v=4VT1y8eDmVg 

Foto: Ulf Johansson                På bilden syns Conny Johansson, Bosse     

                                                                                     Kronborg och Ulf Johansson Foto: Kjell                    

                                                                                     Henningsson 

Kommande evenemang 

Det som ligger närmast i tiden är Hembygdsdagen den 6 juni. Det blir en familjedag 

med lek och teater för barn. Du kan träffa hantverkare i parken och du får även ”prova 

på” olika hantverk. Välkomna kl 13.00 till Algutsboda Hembygdspark! 

 

Foton: Marianne Henningsson, där inget annat anges 

Evenemangskommittén 2022-04-29 

http://www.algutsbodahembygdsforening.se/
https://www.youtube.com/watch?v=4VT1y8eDmVg

