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Möten
Årsmöte 29/3.
Styrelsemöten: 14/1 (planeringsmöte), 27/2, 5/4, 9/5, 13/6, 8/8, 5/9, 9/10, 6/11. Närvaron vid 
styrelsemötena har varit mycket hög. 
En hel del kommittémöten har hållits.

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, Lars Röst, Göran Pettersson, Jan Karlsson, Lennart Beijer och 
Christer Örmander.
Ordinarie revisorer har varit Ove Klingstedt och Kenneth Rosén. Ulrika Örmander och Margareta 
Schwab har varit revisorssuppleanter.
Britt-Marie Sällqvist har varit lotteriansvarig. 
Valberedningen har bestått av Karl-Enar Gunnarsson och Göran Ehn.

753 medlemmar och programblad
Antalet medlemmar var vid årsskiftet 753! Det är en ökning med 39 jämfört med 2016 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, drygt 100, som inte bor i Hultsfred.

Hemsidor, Bygdeband och Facebook
Föreningen har två hemsidor, en för huvudföreningen och en för veteranfordonssektionen.
I hembygdsförbundets databas Bygdeband har vi 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 
700 medlemmar. Mycket intressant material publiceras i gruppen och vi får hjälp med att identifiera 
en del bilder.
Veteransektionen har en egen Facebooksida med över 650 följare.

Hedersbetygelser och uppvaktningar
Stefan Helgesson fick på funktionärsfesten ta emot riksförbundets förtjänstnål med lagerkrans.
Margareta Konradsson, Sören Adolfsson, Percy Johansson, Åke Nilsson, Sven Nyberg,  Jonny Ebbesson
och Lars Karlsson har belönats med länsförbundets förtjänstdiplom.
Kerstin Nyström, Margareta Helander och Svenne Roth belönades med riksförbundets förtjänstnål. 
Föreningen har hedrat jubilarer med blommor och uppmärksammat bortgångna trotjänare.



Gåvor
Föreningen har fått ett stort antal gåvor under året. Gåvorna har varit av de mest skilda slag. Särskilt 
vill vi nämna en bäddsoffa, fotografier med mera med anknytning till Hultsfreds slätt. Vi riktar ett 
stort tack till alla er som skänkt oss gåvor och ber om ursäkt för att vi inte kunnat räkna upp allt.

Swish
Under året har antalet Swish-transaktioner ökat. 

Anställda
Stefan Helgesson har varit anställd på halvtid hela året. Hans huvuduppgift har varit att arbeta med
Hultsfreds Forskarstuga. Under året har vi två gånger tvingats omförhandla hans anställning med 
Arbetsförmedlingen.

Arbetskvällar och arbete i hembygdsparken
Under sommarhalvåret genomfördes 20-talet arbetskvällar i hembygdsparken och mycket uträttades. 
Säsongen avslutades med en trevlig kväll i Dalsebostugan med exotisk bricka från Carolines Catering.  
En lördag på våren och en på hösten städades hembygdsparken.
En del av grusgången har försetts med ny singel.
Dalsebostugans nyrenoverade veranda har målats.
Skvaltkvarnen fick nytt tak under hösten. Arbetet utfördes av en mindre grupp på dagtid.
Läckaget vid Bergebos skorsten har åtgärdats.
Kommunens skogskonsult Jan Robertsson har besiktigat parken inför kommande avverkning. Själva 
har vi röjt partiet runt skvaltkvarnen och den stora alen.
Lignarium från Virserum har inspekterat ladugården och loftboden. För arbetet med loftboden har 
företaget lämnat en offert. Den är lämnad till husens ägare, Hultsfreds kommun för ställningstagande 
och eventuella åtgärder.  Offerten och eventuella åtgärder har sedan hamnat mellan Östra Smålands 
Kommunalteknikförbunds och kultur- och fritidsförvaltningens stolar. Ett skäl kan vara att kommunens
organisation och budget gällande kulturbyggnader är för otydlig.
Arbetet med att få upp informationsskyltar på parkens stugor har tyvärr avstannat. Meningen är att 
skyltarna ska ha information på svenska, engelska och tyska.

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

Föreningshuset och Hultsfreds Forskarstuga
Lundbergs affär har kompletterats med fler hyllor.
Ett reklamblad i tre olika format togs fram för att marknadsföra utställningarna. Bladet fanns på 
regionens turistbyråer och på många platser i Hultsfred. 
Många vill ta del av Stefan Helgesson stora kunskaper. Digitaliseringen av bilder fortsätter.



Hultsfreds Slätt
B Yngve Bergqvist har fortsatt arbetet med att röja inom det forna regementsområdet. 
Staketet runt fläskförrådet har bytts under året. Resultatet blev mycket bra. 
Ing 2 har visiterat skötseln av minnesstenen.

Folkets Park
I samband med sin 70-årsdag startade Lennart Beijer en insamling till förmån för Hultsfreds Folkets 
Park. Pengarna ska användas för att rusta upp parken. Vid årsskiftet hade det kommit in nära 100 000 
kronor. Hembygdsföreningen står bakom initiativet och förhoppningen är att en sektion inom 
föreningen ska driva projektet vidare.

Inköp
Vi har investerat mycket i inventarier till Musikpaviljongen men även köpt en del inventarier till 
Kaffestugan.

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

Kalmar Auktionsverk
Föreläsnings- och värderingskvällen med Kalmar Auktionsverk i Musikpaviljongen lockade 75 personer
och blev en verklig succé. Värderingsmännen Niclas Lundström och Daniel Johansson gav oss en 
inblick i de senaste trenderna och fortsatte sedan med att värdera publikens medhavda klenoder. 

Släktforskning
Introduktionskvällen på biblioteket om släktforskning lockade 15 personer, både erfarna och 
nybörjare. I och med bibliotekets flytt till Valhall har vi fått flera datorer och annat material som 
använts i släktforskarrummet.

Årsmötet
Årsmötet 29 mars i Musikpaviljongen samlade ca 40 personer. Efter förhandlingarna visades  TV-filmen 
om Liven från 1991. Lotteriet var som vanligt av hög klass.

Utflykt till Kroxhult 1:4 med Peter Gerdehag
I 36 år har Peter dokumenterat livet på gården. Resultatet är filmen och boken Landet som inte 
längre är. Han tog oss med på en mycket spännande promenad på gården. Ungefär 60 personer 
deltog, varav en del från Pelarne hembygdsförening.



Öppet i fläskförrådet
Kvällen då vi hade öppet i fläskförrådet lockade cirka 15 besökare.

Majdagarna
Mats Stenström och Thorbjörn Svahn medverkade vid festivalen Majdagarna på Metropol. På 
trattgrammofon, resegrammofon och enkel skivspelare spelade de lack- och vinylskivor från gångna 
tider.

Nationaldagen
I all enkelhet firade vi nationaldagen i hembygdsparken. Vi var ett tjugotal personer när flaggan 
hissades och Georg Karlsson blåste i sitt althorn. Samlingen avslutades med att vi gemensamt åt 
medhavd frukost. 

Midsommarfirande
Under torsdagskvällen kläddes midsommarstången. Efter väl förrättat arbete serverades det sill och  
nypotatis i Dalsebostugan. Midsommarfirandet samlade rekordmånga besökare. Arrangemanget 
genomfördes med eget folk. Sören Adolfsson, Karolina Stenström och Lena Ewenson 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 15 deltagarna fick också en guidning inne i kyrkan.

Vandring på Hultsfreds slätt
Thorbjörn Svahn och Katarina Genberg guidade 24 personer runt på Hultsfreds slätt. Avslutningsvis 
visades utställningen i Fläskförrådet.

Våffelhelger
Två helger i juli serverades det våfflor i kaffestugan. Initiativet att väcka den gamla traditionen till liv 
är verkligen uppskattat, besökarna var många.  En del besökare passade på att bli guidade i våra stugor.

Stadsvandringar
Två mycket uppskattade stadsvandringar genomfördes under ledning av av Georg Karlsson. 
Tillsammans samlade de 120 deltagare. 

Musik i sommarkväll
Musikkvällen med Rosenfors och Vena musikkårer blev mycket lyckad, publiken uppgick till cirka 160 
personer.



Ekumenisk gudstjänst
Svenska kyrkan, Pingstförsamlingen och Missionsförsamlingen ordnade en välbesökt ekumenisk 
gudstjänst i hembygdsparken. Publiken uppgick till ungefär 100.



Slöjdens Dag vid Hultsfreds marknad
Hembygdsparken var för 18:e året i rad fylld av hantverkare i samband med Hultsfreds marknad. Vi 
erbjöd en stunds avkoppling från marknadsvimlet med många hantverkare, kaffe och grillad korv. 
Arrangemanget är ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och är vid sidan av 
medlemsavgifterna en av föreningens viktigaste inkomstkällor.

Korppromenad
Vi var värdar för en av Hultsfredskorpens promenader. Den hade start och mål vid Fläskförrådet och 
samlade 103 startande.

Besök på Lindgården
I oktober var Stefan Helgesson på Lindgården för att visa bilder, föremål och samtala med de äldre om
gamla Hultsfred. Det var en givande stund som avslutades med kaffe.

Berättarkvällar
Två berättarkvällar genomfördes på Hotell Hulingen under hösten. Båda var publiksuccéer och 
lockade en bra bit över 100 personer per gång. Georg Karlsson berättade kring bilderna och Stefan 
Helgesson skötte tekniken. En frivillig entré togs upp båda kvällarna, pengarna gick till kontot för 
Folkets Park.

Funktionärsfesten
Funktionärsfesten i Musikpaviljongen med mat från Carolines Catering. Georg Karlsson visade Wirmar 
Löfgrens film om Axel Andersson Som barn såldes han många gånger till lägstbjudande på 
fattigauktion. Välförtjänta medlemmar fick ta emot förtjänsttecken.

Julkaffe i kaffestugan
Vi avstod från att ordna Jul i hembygdsparken i år. Arrangemanget har varit mycket arbetskrävande 
och inte lockat de publikskaror vi önskat. I stället ordnade vi ett enkelt julkaffe i kaffestugan. Ett 50-tal 
personer kom för att dricka kaffe, köpa böcker, almanackor och julkärvar.

Meddelande från Hultsfreds Forskarstuga
Till julskyltningen släpptes boken ”Meddelande nr 10 från Hultsfreds Forskarstuga”. Den innehöll 
tretton artiklar med stor variation. Bland annat kan nämnas artiklar om när Hultsfred för 90 år sedan fick status 
som egen kommun tillika köping, en promenad i Hultsfred för 100 år sedan, bryggeriet som Oscar Hedenberg lät 
uppföra 1868, om husbehovsbränning och ”lönnkrögeri” genom tiderna, medaljbelöningar vid Kalmar 
Regemente, den bortglömde sagoberättaren Per Lönn som berättade sina sagor för soldaterna på Hultsfreds 
slätt, Hultsfreds första provinsialläkare Carl Lilja, Hultsfreds scoutkår genom 90 år, Hilding Ahl, Café Royal, 
Hultsfreds teater och Madam Ahl och hennes helande plåster. 



Fotodokumentation ‐ bildgruppen
Arbetet med bildarkivet fortsätter under vinterhalvåret. Dryga tiotalet 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. Ytterligare skivor väntar på att 
katalogiseras.

Guidningar
Under året har ett antal guidningar genomförts, såväl i hembygdsparken som på Hultsfreds Slätt och i 
utställningarna i föreningshuset. Exempel på besökare är 25 ättlingar till husaren Kask, Round Table, 
VF:s damklubb och en busslast från Laurentii Gille i Eksjö. 
Samtliga elever i årskurs åtta på Albäcksskolan deltog i två upplevelsedagar i hembygdsparken under 
november,

Vävstugan
Vävstugan har 13 vävstolar igång. Var tredje vecka träffas väverskorna för gemensamt arbete. En 
eftermiddag i veckan är vävstugan bemannad för att kunna erbjuda råd och hjälp där det behövs och 
däremellan vävs det individuellt. Glädjande är att antalet väverskor ökat under året.

Veteranfordonssektionen
En hel del egna mopedturer har körts. Vi har också kört andra klubbars rallyn. Sammanlagt har ett 40-
tal personer deltagit i sektionens aktiviteter. Årsmötet och årsfesten i kaffestugan var välbesökt. Vid 
höstens utvärderingsfest i Musikpaviljongen deltog 46 personer
Genom avtal med Länsförsäkringar kan hembygdsföreningens medlemmar teckna trafik- och 
halvförsäkring för sin moped mycket förmånligt.
Sektionen gjorde en lyckad bussresa till veteranmarknaden i Degeberga och till Autoseum i Simrishamn.
Resan samlade 37 personer. 
Ett gäng från sektionen besökte Lindgården för att visa upp sina klenoder och prata gamla minnen.
Sektionen har låtit trycka upp t-shirts och kepsar. 

Fest För Farfars Fordon
Veteranfordonssektionen genomförde för trettonde året nostalgikvällen Fest För Farfars Fordon i 
hembygdsparken. Både antalet utställare och besökare var rekordstort. Även i år hade vi bjudit in alla 
traktens motorcyklar till generalmönstring. Vi räknade in 165 bilar, 1 lastbil, 82 motorcyklar, 35 
mopeder, 3 traktorer, 1 tändkulemotor, 1 gokart och 1 brandbil. 
Hultsfreds GK:s dansgrupp och kommunala musikskolan underhöll från en lastbil från Hultsfreds 
Transportgymnasium. Huvudföreningen höll Dalsebostugan och Bergebo öppna och många tog 
tillfället att se hur det är i våra stugor.



Rock’n Roll Rally
Veteranfordonssektionen arrangerade för femtonde gången Rock’n Roll Rally för veteranmopeder och
dito motorcyklar. Det blev en fantastisk dag med 496 startande. Därmed slog vi med råge vårt eget 
Smålandsrekord för ett mopedrally! Vi hade deltagare från bland annat Luleå, Stockholm, Ljungby, 
Värmdö, Ingarö, Malmö, Sandviken och Norrköping. I mål serverades kroppkakor och på kvällen var 
det afterrace. Rock’n Roll Rally är en av föreningens viktigaste inkomstkällor.

Uthyrningar
Hultsfreds FK lånade Emarps stationshus i samband med Hultsfreds marknad. Musikpaviljongen har 
varit flitigt uthyrd. Även kaffestugan har haft en del hyresgäster. Vi har under året skaffat en digital 
bokningskalender.

Träffar för samhälls- och hembygdsföreningar
Vi hade inte möjlighet att delta i årets enda träff för samhälls- och hembygdsföreningar eftersom den
kolliderade med vårt årsmöte.

Föreningshuset, hembygdsparken och musikpaviljongen
I januari 2014 erbjöd vi Hultsfreds kommun 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 kommunens kultur- och fritidschef och 
Östra Smålands Kommunalteknikförbunds förbundschef  och tillika ansvarig för bland annat 
byggnadsunderhåll. Sedan dess har ingenting hänt...
Om föreningshuset hör vi ingenting.

I början av året övertog vi skötsel och uthyrning av Musikpaviljongen. Skälet var Hultsfreds brist på 
samlingslokaler när biblioteket flyttades till Valhall. Vi har lagt ner ett omfattande arbete i Musikpaviljongen och 
köpt in mycket nya inventarier. Uthyrningen har varit god. Se ovan om uthyrningar.

Ett stort tack
Tack alla ni som gjort verksamhetsåret 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 kräver mycket arbete. Ladugården och loftboden är i stort behov 
av omfattande åtgärder. Mot bakgrund av detta är det viktigt att vi har ett gott samarbete med 
Hultsfreds kommun och Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK).


