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Soligt och vackert väder i Mars månad 

Hembygdsparken har 
visat sig från sin allra 
vackraste sida under 
mars månad. ` 

Skogsdungen i 
anslutning till 
naturlekplatsen ska 
utvecklas under våren. 
Det kommer att bli flera 
lekredskap där – så 
välkomna hit alla 
barnfamiljer! 

 

Förberedelser för sommarens aktiviteter 

Föreningen har som ett av sina mål att försöka engagera fler yngre personer. Därför 
kommer vi att anordna några familjedagar under året. På hembygdsdagen blir det 
barnteater och då delar vi också ut glashjärtan till barn som är födda i socknen under 
det senaste året.  

Se vår vaktmästare på styltor – inte illa! Heja Jan! Kanske tränar han till vår 
hembygdsdag den 6 juni, då alla dessa lekredskap från förr kommer fram! 
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Jan har även tillverkat ett fint bollplank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Foto: Jan Pumplun 

Vi är med i Stenmuren 

För er som prenumererar på tidskriften Stenmuren så har ni 
kanske sett att vi finns med där med en artikel. Det är 
Kalmar Läns Hembygdsförbund som ger ut tidskriften, se: 
www.hembygd.se/kalmar/stenmuren. Vår artikel handlar 
om hur vi i Algutsboda Hembygdsförening planerar våra 
aktiviteter. Genom kursen ”Syns Ni? Finns Ni?” anordnad 
av KLAF (Kalmar Läns Arkivförbund), gjorde vi i 
föreningen en SWOT-analys, d.v.s. styrelseledamöterna 
skrev på lappar vilka styrkor, svagheter, möjligheter och 
hot som föreningen har. Lapparna sattes upp på en tavla.  

 

Det var en lärorik process och vi kom bl.a. fram till 
att följande var viktigt att jobba med: 

• Att göra föreningens verksamhet intressant 
för barn, ungdomar och barnfamiljer 

• Att förbättra och modernisera vår 
marknadsföring 
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Vi tog fram ett planeringsdokument som vi använder när vi planerar, följer upp och 
utvärderar varje enskild aktivitet. Vad gjorde vi bra? Vad kan vi göra bättre? Använde 
vi rätt kanaler för marknadsföring? 

 

Mobergstenen 

Förarbetet med staketet till området kring 
Mobergstenen i Moshultamåla fortsätter. 
Ulf och Kjell har nu varit och hämtat 
enestakar som snart ska ner i marken. 
Slanorna ligger redan klara. Nu är det 
bara vidjor kvar. De ska hålla ihop 
staketet. Sen är det klart att sättas upp.  

Emmaboda Kommun, genom Jan 
Dzedins, har tagit fram underlag till den 
information som ska upp på den nya 
anslagstavlan. Det blir en fin karta där 
platser som Vilhelm Moberg har skrivit 
om finns markerade.  
Foton: Ulf Johansson 

 
Inbjudan till årsmöte 

Vi samlades för att skicka ut inbjudan till årsmöte till alla våra medlemmar. Det blev 
en trevlig dag. 
Många kom och 
hjälpte till. Det 
märks att alla 
tycker att det är 
roligt att träffas nu, 
när restriktionerna 
för pandemin har 
släppts. Föreningen 
har ca 500 
medlemmar idag så 
det var många brev 
att skicka. Det gick 
snabbt eftersom vi 
alla hjälptes åt. 
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Hantverksmuséet 

Förberedelser inför sommarens utställningar 
sker hela tiden. Här är ett 50 - 60-talskök. 
Känner ni igen föremålen från den tiden? 
Dessa kan du se i sommar, liksom ett 
skrädderi från förr. Det är under 
uppbyggnad. 

 

”Mobergstugan” 

I vår Mobergstuga (samma som Trollagärdestugan) visar vi korrespondens mellan 
Vilhelm Moberg och Algutsboda Hembygdsförening, bl. a. om Mobergstenen och om 
uppropet mot hans bok Utvandrarna. Hans cykel finns här. Eftersom Moberg sina 
första 9 år bodde i ett soldattorp i Moshultamåla så har vi försökt att efterlikna hans 
hemmiljö genom att flytta in de soldatföremål som föreningen äger. Hans föräldrahem 
i Moshultamåla revs 1924, men vår stuga kan kanske vara något liknande.  

Från Utvandrarmuséet i Växjö har vi fått en modell av det hus som Mobergs 
romanfigurer Karl Oskar och Kristina bodde i när de bosatte sig vid Ki Chi Saga-sjön i 
Minnesota. Denna modell visas i stugan till sommaren, 

I soldattorpet i Moshultamåla bodde 
Vilhelm Moberg sina första 9 år, dvs 
mellan år 1898 och 1907. Torpet hade 1 
rum och kök. Vilhelm hade sex syskon 
så totalt var de 9 personer, dock inte hela 
tiden. Några barn dog unga. 

Så här såg soldattorpet ut. Konstnären 
Fritz Kallenberg från Boda Glasbruk har 
gjort illustrationen. Bilden kommer från 
Algutsboda Hembygdsförenings 
klippbok. 

Vår Mobergstuga är en backstuga från 
1830-talet. Den innehåller också 1 rum 
och kök. Stugan flyttades från 
Trollagärde till hembygdsparken 1971. 
Tidvis bodde det 9 personer i stugan.  
 

 
Mobergstugan en vårvinterdag i mars 
2022. Bilden togs samma dag som vi 
städade och gjorde fint inför sommarens 
aktiviteter. 
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Städning i Mobergstugan 

I slutet av mars kom snön tillbaka. Solen kom dock fram på dagen så det gick bra att 
städa i stugan, vilket vi hade bestämt tidigare. Här är det full fart på Ing-Gun och Eva.  

Golvet är torkat, så mattorna läggs på vid nästa ”onsdagsträff”. 

 

 

 

 

Detta händer framöver: 

• Den 9 april finns vi med på Vårmarknaden i Åfors Folkets Hus. Där säljer vi 
sockenböcker men även andra böcker. Vi har med oss information om vår 
förening och om sommarprogrammet 

• Välkomna till vårt årsmöte i Algutsboda Sockenstuga den 13 april kl 18.00 
• Glöm inte vår Sommarutställning 2022: Naturbilder från Algutsboda socken. 

Senast den 1 maj vill vi ha dina bilder. Skicka dina naturbilder till 
info@algutsbodahembygdsforening.se. 

• Se vårt sommarprogram på vår hemsida: www.algutsbodahembygdsforening.se 
• Hör gärna av er till oss om ni har några frågor eller om ni har idéer till 

aktiviteter. Det finns personal på hembygdsgården tisdagar – fredagar kl 9-15. 

 

Foton: Marianne Henningsson, där inget annat anges 

Evenemangskommittén 2022-03-31 


