
 
 

Verksamhetsberättelse 2015 – 90:e verksamhetsåret 
Möten  
Årsmöte 18/3.  
Styrelsemöten: 10/1 (planeringsmöte), 25/2 (för utdelning av program), 10/3, 7/4, 5/5, 3/6, 4/8, 
1/9, 7/10, 10/11. Närvaron vid styrelsemötena har varit mycket hög. 
Många kommittémöten har hållits.  
Föreningen var representerad vid länsförbundets årsstämma i Lönneberga. 

Årsmötet 
Årsmötet i Musikpaviljongen samlade drygt 50 personer. Georg Karlsson och Katarina Genberg 
visade bilder från föreningens 90-åriga verksamhet. Lotteriet var som vanligt av hög klass.  

Valda funktionärer 
Styrelsen har bestått av ordförande Thorbjörn Svahn, vice ordförande Georg Karlsson, kassör Mats 
Stenström, sekreterare Britt-Marie Schwab, Lorraine Wacker, Britt-Marie Sällqvist, Marit 
Falkenhaug, Sören Adolfsson, Inger Bernsholt, Irene Fungbrandt, Göran Pettersson, Jan Karlsson, 
Lennart Beijer och Christer Örmander.  
Nils Svensson har varit arbetsledare utan att tillhöra styrelsen.  
Ordinarie revisorer har varit Ove Klingstedt och Kenneth Rosén. Ulrika Örmander och Gunnel Stark 
har varit revisorssuppleanter.  
Irene Fungbrandt och Britt-Marie Sällqvist har varit lotteriansvariga. 
Valberedningen har bestått av Karl-Enar Gunnarsson och Göran Ehn.  

689 medlemmar och programblad  
Antalet medlemmar var vid årsskiftet 689! Det är en ökning med 50 jämfört med föregående år 
och ännu ett nytt rekord i modern tid. Programblad och inbetalningskort har delats ut till hushållen 
i Hultsfred. Vi har också en rutin för att skicka program och inbetalningskort per post till den 
växande skara medlemmar som inte bor i Hultsfred.  

Hemsidor, Bygdeband och Facebookgrupp 
Föreningen har två hemsidor, en för huvudföreningen och en för veteranfordonssektionen.  
I hembygdsförbundets databas Bygdeband har Stefan Helgesson skrivit in ett mycket omfattande 
material om indelta soldater och deras familjer. 
Föreningen administrerar Facebookgruppen Du vet att du är från Hultsfred om… Gruppen har över 
2 000 medlemmar. Mycket intressant material publiceras i gruppen 

Hedersbetygelser och uppvaktningar 
Marit Falkenhaug och Nisse Svensson har utsetts till hedersmedlemmar. 
Lorraine Wacker, Barbro Svensson och Britt-Marie Schwab fick på funktionärsfesten ta emot 
riksförbundets förtjänstnål med lagerkrans.  
Britt-Marie Sällqvist, Sune Fransson och Inger Bernholts fick ta emot länsförbundets 
förtjänstdiplom. 
Lennart Beijer och Ulrika Örmander belönades med riksförbundets förtjänstnål.  
Föreningen har hedrat jubilarer med blommor och uppmärksammat bortgångna trotjänare.  



 
 
Janne Larssons grav 
Vi har under året övertagit ansvaret för Janne Larssons grav på Hultsfreds kyrkogård. 

Gåvor  
Föreningen har fått ett stort antal gåvor under året. Gåvorna har varit av de mest skilda slag. 
Särskilt vill vi nämna 1 000 kronor från en privatperson, massor av handlingar om järnväg och 
föremål med anknytning till banan Nässjö-Oskarshamn, en åkpäls, en polisuniform med sabel, 
televerkskläder, tre målningar utförda av Dennies Lundberg, Per-Arne Svenssons släktforskning, en 
kompressor och mängder av verktyg, en bonjour, förpackningar till butiken och mycket annat. Vi 
riktar ett stort tack till alla er som skänkt oss gåvor och ber om ursäkt för att vi inte kunnat räkna 
upp allt. 

Bankbyte och bankgiro 
Eftersom tjänsten privatgiro upphörde har vi gått från plusgiro till bankgiro.  Vi har bytt bank och 
tagit bort konton för att vi vill ha en bank med kontanthanteríng, förenkla administrationen och ha 
så få konton som möjligt och allt till lägsta möjliga kostnad. 

Anställda 
Stefan Helgesson har varit anställd på halvtid hela året. Hans huvuduppgift har varit att arbeta med 
Hultsfreds Forskarstuga.  

Arbetskvällar och arbete i hembygdsparken  
Under sommarhalvåret genomfördes 20 arbetskvällar i hembygdsparken och mycket uträttades. 
En lördag på våren och en på hösten städades hembygdsparken. 

Marknadsboden och stubbrytare 
Marknadsboden har under året fått nytt tak. Sticketaket hade gjort sitt och har nu ersatts med ett 
brädtak. Det var ett stort arbete som avslutades med en mycket trevlig taklagsfest i Dalsebostugan. 
Stubbrytaren har monterats i parken. 

Lilla Torget  
Föreningen hyr arkivlokaler vid Lilla Torget. Där förvaras bland mycket annat vår stora skivsamling 
och våra inbundna årgångar av Vimmerby Tidning.  

Hultsfreds Slätt  
B Yngve Bergqvist har fortsatt arbetet med att röja inom det forna regementsområdet. Katarina 
Genberg bidrog med en stor artikel om slätten i Kalmar läns hembygdsförbunds tidning 
Stenmuren. 

Fornlämningarna i Tomtåkra 
Vi har genom Tore Falkenhaugs förtjänst engagerat oss i den bristfälliga vården av de forntida 
rösena i Tomtåkra.  Men av länsstyrelsen har vi inte fått någon hjälp. Med tanke på att 
fornlämningarna ligger bra i förhållande till både Hultsfred och Vena skulle de vara utmärkta 
demonstrationsobjekt för att intressera skolelever och en bredare allmänhet. 



 
 
Skadegörelse  
Vi har fortfarande problem med att det körs moped och motorcykel i skyttevärnen.   

Inköp  
Vi har bland annat investerat i en rejäl ljudanläggning att användas i första hand vid 
midsommarfirandet, en mikrovågsugn och en fotogenlampa. 

Hultsfreds MC  
Samarbete med Hultsfreds MC fortsätter. Klubben använder kaffestugan mot att deras 
medlemmar hjälper oss med arbete i parken och vid arrangemang.  

Utställning på Galleri Kopparslagaren  
Utställningen omfattade ett 30-tal av Dennies Lundbergs akvareller med gamla Hultsfredsmotiv 
samt några av Karl-Enar Gunnarssons träfigurer. Flera hundra besökande kunde räknas in.  

Filmen ”Med fötterna på jorden”.   
Den fina skildringen av Aldor och Gunni i byn Stormbo utanför Ankarsrum lockade ett 60-tal 
besökare. Filmen visades i Musikpaviljongen och var ett samarbete med Pelarne 
hembygdsförening. 

Upptäckardagen  
Vi deltog i den av Hultsfreds och Vimmerby kommuner arrangerade Upptäckardagen och höll 
förläggningsbaracken öppen. Antalet besök var klart godkänt.  

Nationaldagen 
En nyhet för året var att vi i all enkelhet firade nationaldagen i hembygdsparken. Vi var ett tiotal 
personer när flaggan hissades och Georg Karlsson blåste i sitt horn. Samlingen avslutades med att 
vi gemensamt åt medhavd frukost. 

Midsommarfirande 
Löv och blommor plockades under torsdagskvällen och som avslutning serverades det sill och 
potatis i Dalsebostugan. På grund av regn samlade midsommarfirandet bara ett drygt hundratal 
personer. För första gången kunde vi genomföra musikarrangemanget med eget folk. Sören 
Adolfsson, Karolina Stenström, Lena Ewenson och Sonja Karlsson stod för musiken och ledde 
dansen. Det serverades kaffe med ostkaka och den som ville kunde pröva lyckan i lotteriet. 
Räddningstjänstens mannar reste stången.  

Kyrkogårdsvandring  
Georg Karlsson ledde en vandring på Hultsfreds kyrkogård där han berättade om människor som 
levt och verkat i Hultsfred. De 30 deltagarna fick också en guidning inne i kyrkan. Församlingen 
bjöd på fika. 

Vandring på Hultsfreds slätt 
Thorbjörn Svahn och Katarina Genberg guidade 25 personer runt på Hultsfreds slätt.   



 
 
Våfflor och hantverk 
Tre helger i juli var kaffestugan öppen och det serverades våfflor och visades hantverk i 
Andersbostugan. Några guidningar i våra stugor gjordes också. Initiativet att väcka den gamla 
traditionen till liv är verkligen uppskattat och det var gott om besökare de två helger vädret var 
bra.  

Stadsvandringar  
Två mycket uppskattade stadsvandringar genomfördes. Trots dåligt väder följde ett 20-tal personer 
med Georg Karlsson runt i köpingen. Den andra vandringen leddes av Thorbjörn Svahn och lockade 
50 personer.  

Musik i sommarkväll 
Musikcaféet med Rosenfors och Vena musikkårer samlade över 150 personer. Nytt rekord! 

Slöjdens Dag vid Hultsfreds marknad 
Hembygdsparken var för 16:e året i rad fylld av hantverkare och musik i samband med Hultsfreds 
marknad. Vi erbjöd en stunds avkoppling från marknadsvimlet, rekordmånga hantverkare, musik 
med 20-årsjubilerande Sommarorkestern, kaffe och grillad korv. Trots bra väder blev det inget 
försäljningsrekord. Arrangemanget är ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och är 
föreningens viktigaste inkomstkälla.  

Berättarkvällar  
Två berättarkvällar genomfördes på Hotell Hulingen under hösten. Båda kan med rätta kallas 
veritabla publiksuccéer. Den första samlade 150 personer, den andra något mindre. Georg Karlsson 
berättade kring bilderna och Stefan Helgesson skötte tekniken. En frivillig entré togs upp. 

Funktionärsfesten  
Funktionärsfesten i FUB-lokalen blev en mycket trevlig kväll med mat från Nya Metropol. För 
underhållningen svarade en trio bestående av Evert och Liljan Svensson samt Lars-Inge Alvarsson. 
Välförtjänta medlemmar fick ta emot förtjänsttecken. 

Jul i Hembygdsparken  
Stugorna var fyllda av julstämning och hantverkare. Sven Granevik läste julevangeliet. I stallet satt 
jultomten och tog emot barnens önskelistor. Hultsfreds Lucia saknades eftersom vårt arrangemang 
sammanföll med kröningen i Hultsfreds kyrka. 

Forskarstugan 
Många vill ta del av den kunskap som Stefan Helgesson kan erbjuda. Digitaliseringen av bilder 
fortsätter. 

Meddelande från Hultsfreds Forskarstuga 
Till julskyltningen släpptes boken ”Meddelande nr 8 från Hultsfreds Forskarstuga”. Den innehåller 
14 artiklar med stor spännvidd. Tidsmässigt sträcker sig ämnena för artiklarna över ett par hundra 
år. Som exempel på artiklar kan nämnas Husaren Sven August Kask, Sveriges sötaste 
fotbollstränare, Kom in å ät!, Hultsfreds telefonstation, Från Haga till Valhall, Batteritillverkning i 
Hultsfred – hur började det? Och Hans vagga stod i Gnöttlerum, Harald Tigerström 1914-2009.  



 
 
Fotodokumentation ‐ bildgruppen  
Arbetet med bildarkivet fortsätter under vinterhalvåret. Ett tiotal personer har träffats ett 20-tal 
gånger för att analysera och dokumentera. Fortfarande finns både gamla och nyare foton att 
diskutera omkring, inte minst tack vare inlämnade privata bilder som skannas. 

Skivsamlingen  
Vi har ungefär 3 000 stenkakor registrerade. I samlingen ingår också ett par tusen katalogiserade 
LP-skivor. Dessutom har vi ca 600 katalogiserade EP-skivor.  

Guidningar 
Under året har ett antal guidningar genomförts, såväl i hembygdsparken som på Hultsfreds Slätt 
och i utställningarna i föreningshuset. Bland annat har skolorna i Hultsfred varit på besök. 

Vävstugan  
Verksamheten har fortsatt att öka. Vävstugan har 13 vävstolar igång. Var tredje onsdag träffas 
väverskorna för gemensamt arbete och däremellan vävs det individuellt.  

Veteranfordonssektionen  
En hel del egna mopedturer har körts. Bland annat gjordes en tur till cross-museet i Vimmerby. Vi 
har också kört andra klubbars rallyn. Sammanlagt har ett 40-tal personer deltagit i sektionens 
aktiviteter. Årsmötet och årsfesten i kaffestugan var välbesökt.  
Genom avtal med Länsförsäkringar kan hembygdsföreningens medlemmar teckna trafikförsäkring 
för sin moped mycket förmånligt.  
Sektionen gjorde en lyckad bussresa till Motala för att besöka veteranmarknaden och Motala 
motormuseum.   

Fest För Farfars Fordon  
Veteranfordonssektionen genomförde för elfte året nostalgikvällen ”Fest För Farfars Fordon” i 
hembygdsparken. Både antalet utställare och besökare var mycket stort. Även i år hade vi bjudit in 
alla traktens motorcyklar till generalmönstring. Musikskolan höll sin stora våravslutning mitt bland 
motorcyklar och bilar. I marknadsboden fanns en skolklass. Huvudföreningen höll Dalsebostugan 
och Bergebo öppna och många passade på tillfället att se hur det ser ut i våra stugor.  

Rock’n Roll Rally  
Veteranfordonssektionen arrangerade för trettonde gången Rock’n Roll Rally för veteranmopeder 
och dito motorcyklar. Det blev en fantastisk dag med 371 startande. Därmed slog vi med råge vårt 
eget Smålandsrekord för ett mopedrally! Vi hade deltagare från bland annat Stockholm, Värmland, 
Alvesta och Norrköping. Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank var vår huvudsponsor. I mål serverades 
kroppkakor och på kvällen var det afterrace. 

Uthyrningar  
Hultsfreds FK lånade Emarps stationshus i samband med Hultsfreds marknad. This is Hultsfred 
lånade kaffestugan i samband med sin festival. 

Släktforskarföreningen och samhällsföreningen 
Under året upphörde både Vimmerby-Hultsfred släktforskarförening och Hultsfreds 



 
 
samhällsförening. Båda föreningarna överlämnade sina tillgodohavanden till hembygdsföreningen. 
Det tackar vi givetvis för men vi hade hellre sett att de båda föreningarna hade levt vidare. Vår 
tanke är att vi nu ska erbjuda släktforskning och att vi ska ta på oss uppgiften som samhällsförening 
i Hultsfred.  

Striden om föreningshuset med mera 
I januari 2014 erbjöd vi oss skriftligt att ta över 1800-tals byggnaderna på Hultsfreds slätt och 
byggnaderna i hembygdsparken för en krona. Erbjudandet innefattade även marken. Skrivelsen 
resulterade i ett möte två månader senare med kultur- och fritidschef Peter Adolfsson och 
förbundschef Helena Grybäck-Svensson. De utlovade besked inom ett par månader…  

Ett stort tack  
Tack alla ni som gjort vårt jubileumsår så framgångsrikt för Hultsfreds hembygdsförening. Vi är helt 
beroende av er.  

Framtiden  
Vi ställs hela tiden inför nya utmaningar. Att rekrytera nya aktiva medlemmar är nog den största. 
Hela tiden måste också verksamheten utvecklas. Även om huvuduppgiften är att bevara måste vi 
alltid vara öppna för nya sätt att arbeta och nya verksamheter som passar in i vår målsättning. 

Att underhålla fastigheterna i parken är ett stort arbete, inte minst att flytta ladugården. Mot 
bakgrund av detta är det viktigt att vi har ett gott samarbete med exempelvis Hultsfreds kommun 
och Östra Smålands Kommunalteknikförbund. 
 

 


