
Verksamhetsberättelse 2018 – 93:e verksamhetsåret

Möten
Årsmöte 15/3.
Styrelsemöten: 13/1 (planeringsmöte), 23/2 (i samband med programutdelningen), 4/4, 8/5, 
4/6, 7/8, 18/9, 15/10, 12/11. Närvaron vid styrelsemötena har varit hög och en hel del 
kommittémöten har hållits.
Föreningen var representerad vid Kalmar läns hembygdsförbunds årsstämma i Ålem.

Valda funktionärer
Styrelsen har bestått av ordförande Thorbjörn Svahn, vice ordförande Georg Karlsson, kassör 
Mats Stenström, sekreterare Jan Karlsson, Britt-Marie Sällqvist, Sören Adolfsson, 
Inger Bernsholt, Lars Röst, Göran Pettersson, 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. 
Styrelsen har varit valberedning.

729 medlemmar och programblad
Antalet medlemmar var vid årsskiftet 729. Det är tyvärr en minskning med 24 jämfört med 
föregående år.
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. Dessutom skickar vi påminnelsebrev till tidigare års medlemmar som inte 
betalat sin medlemsavgift när sommaren närmar sig.

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 2 950 medlemmar. Mycket intressant material publiceras i gruppen och vi får hjälp 
med att identifiera en del bilder.
Veteransektionen har en egen Facebooksida med nära 800 följare.

Hedersbetygelser och uppvaktningar
Förtjänsttecknen delades ut vid funktionärsfesten i musikpaviljongen. Där utsågs Georg 
Karlsson till hedersmedlem. Jan Karlsson och Ove Klingstedt fick motta riksförbundets 
förtjänstnål med lagerkrans. Mia Wallerström fick motta länsförbundets diplom och Sune 
Gustafsson fick motta 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. 
Bland annat kan vi nämna en träskulptur i form av en knekt tillverkad av Gösta Johansson, ett 
köksbord tillverkat på Fenix, fyra bord och ett 40-tal stolar, två brandsläckare, matberedare, 
böcker och fotografier. 
I samband med Sven-Olof Tuvessons bortgång angavs föreningen som förmånstagare. Detta 
inbringade oss 9 450 kronor.
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 till 169. 

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 19 arbetskvällar i hembygdsparken. Säsongen 
avslutades med en trevlig kväll med smörgåstårta i Dalsebostugan.
En lördag på våren städades hembygdsparken. Höstens arbetslördag ställdes in på grund av 
snö.
Ett antal träd i parken har avverkats under året, bland annat eken utanför vedboden på grund
av att den var så skadad.
Christer Örmander har börjat måla kaffestugan och blev klar med framsidan och en gavel 
under hösten. 
Det har ännu inte hänt något med offerten från Lignarium för att åtgärda loftboden. Den har 
helt enkelt hamnat mellan Östra Smålands Kommunalteknikförbunds och kultur- och 
fritidsförvaltningens stolar.

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

Föreningshuset och Hultsfreds Forskarstuga
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. 
Representanter för Ing 2 i Eksjö har visiterat skötseln av minnesstenen.

Folkets Park
Arbetet med Hultsfreds Folkets Park har verkligen tagit fart under året. Detta mycket tack vare
att Arbetsförmedlingen och Hultsfreds Vuxenutbildning engagerade sig i projektet. 
Projektledaren Hassan Farah och initiativtagaren Lennart Beijer har varit de som hållit ihop 
projektet som omfattat ett antal invandrarkillar och ett gäng pensionärer. 
Först tog sig gänget an lotterikiosken, alla häftnitar togs bort och kiosken målades. Arbetet 
fortsatte med lilla dansbanan (Skaken) och luftgevärsbanan. Innan det blev vinter han man 
också med att göra lite jobb på stora dansbanan.
I november fick vi ett fantastisk besked från Boverket. Vi hade beviljats ett bidrag på 780 000 
kronor, I samband med beslutet betalde Boverket ett förskott på 458 900 kronor. Pengarna 
ska användas till att rusta upp kaffestugan (Byssjan). Den ska få tillgänglig toalett ch ramp, nya 
fönster, byte till moderna element, målning, nya möbler och köksutrustning. Arbetet med 
Folkets Park drivs av en sektion inom hembygdsföreningen.

Inköp
Bland mycket annat kan nämnas att huvudföreningen har köpt in 50 sweatshirts med tryck

Föreläsning om Dackefejden
Veine Jernemalm föreläste om den småländske rebelledaren Nils Dack och det största 
upproret i svensk historia. Föreläsningen samlade ca 60 personer.

Årsmötet
Årsmötet 15 mars i Musikpaviljongen samlade ca 40 personer. Efter förhandlingarna talade 
byggnadsantikvarie Samuel Palmblad från Kulturparken Småland om totalförsvarets uppgång och 
fall med särskild inriktning på Kalmar län. Naturligtvis lades extra tid på flygbasen i Hultsfred. 
Föreläsningen gjordes tillsammans med Civilförsvarsföreningen i Hultsfred.
Lotteriet var som vanligt av hög klass.

Korppromenad
Vi var värdar för en av Hultsfredskorpens promenader. Den hade start och mål vid 
Föreningshuset och samlade runt 100 startande.

Utflykt till Agne Lindblads museum i Södra Vi
I museet i Brunnspaviljongen finns 150 träfigurer tillverkade av Agne Lindblad. Vi gjorde 
utflykten i samarbete med Pelarne hembygdsförening. Från vår förening deltog 16 personer.

Öppet i fläskförrådet
Kvällen då vi hade öppet i fläskförrådet lockade elva besökare.



Nationaldagen
I all enkelhet firade vi nationaldagen i hembygdsparken. Vi var ett femtontal 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 – drygt 300. 
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 20 deltagarna fick också en guidning inne i kyrkan.

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

Våffelhelger
Fem söndagar i juli serverades det våfflor i kaffestugan. Initiativet att väcka den gamla 
traditionen till liv är verkligen uppskattat. Det var nästan fullsatt varje gång förutom sista 
söndagen då en regnskur skrämde iväg våra besökare. DUÅ music - Alice Hartvig och Fredrik 
Söderlund - underhöll första söndagen och tanken var att de även skulle spela sista söndagen 
men på grund av regnet ställdes spelningen in. Jämfört med föregående år ökade 
omsättningen med ca 30 procent. En del besökare passade på att bli guidade i våra stugor. 

Stadsvandringar
Två mycket uppskattade stadsvandringar genomfördes under ledning av Georg Karlsson. 
Tillsammans samlade de 36 deltagare. Tveklöst bidrog det ovanligt varma sommarvädret att hålla 
nere antalet som deltog i våra olika guidade vandringar.

Musik i sommarkväll
Musikkvällen med Rosenfors och Vena musikkårer blev mycket lyckad, publiken uppgick till 
cirka 130 personer. Föreningen bjöd denna kväll inte bara på underhållning utan även på kaffe
med bröd.

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

Musik- och berättarkväll om Hultsfreds slätt
Kvällen inleddes med att en sextett ur Kalmar läns hemvärnsmusikkår spelade. Efter kaffet 
visade Thorbjörn Svahn och Georg Karlsson bilder från slätten och berättade om 
regementstiden i Hultsfred. Kvällen var mycket lyckad, publiken uppgick till 75 personer.

Besök på Lindgården
Stefan Helgesson och Georg Karlsson har besökt Lindgården för att visa bilder och föremål 
samt samtala med de äldre om gamla Hultsfred. Den givande stunden avslutades med kaffe.

Berättarkvällar
Två berättarkvällar genomfördes på Hotell Hulingen under hösten. Båda var publiksuccéer och
lockade tillsammans ungefär 160 besökare. Georg Karlsson berättade kring bilderna och 
Stefan Helgesson skötte tekniken.

Funktionärsfesten
Funktionärsfesten i Musikpaviljongen med mat från Metropol lockade ca 45 personer. Karolina 
Stenström och Filip Olvenius Underhöll oss med musik. Välförtjänta medlemmar fick ta emot 
förtjänsttecken.

Julkaffe i kaffestugan
Vi avstod från att ordna Jul i hembygdsparken i år också. I stället ordnade vi ett enkelt julkaffe 
i kaffestugan. Ett 40-tal personer kom för att dricka kaffe, köpa böcker, almanackor och kärvar.

Meddelande från Hultsfreds Forskarstuga
Till julskyltningen släpptes boken ”Meddelande Hultsfred 2018”. Den innehöll 14 artiklar med 
stor variation. Årets bok var utseendemässigt helt annorlunda än de tio tidigare. Den var inbunden, 
hade färgbilder och stora bilder, ibland över ett helt uppslag. Den föredömliga layouten hade gjorts av 
Liselotte Jarnerup Nilsson.
Boken innehöll följande artiklar: Verdandisten, Esselte studium - Esselte sport – Stendahls sport, Var det 
bättre förr?, Bengt Olof Hennius - landsfiskal och konstnär, O, forna tiders smeder, Folke Rudelius 1879-
1960 , En festvecka värd att minnas - DVV 1960, Kalle i Lyckedal, Hultsfredsutställningen 1976, Stora 
Vena blir mindre och mindre, Varta-återträffen, Vad händer i folkparken? Syskonen Svahn i Hultsfred
och Hultsfredsvisan.
Boken började säljas vid julskyltningen i Hultsfred.



Fotodokumentation ‐ bildgruppen
Arbetet med vårt bildarkiv fortsätter under vinterhalvåret. Dryga tiotalet personer har träffats
ett 20-tal gånger för att analysera och dokumentera bilderna. Fortfarande finns både gamla 
och nyare foton att diskutera kring, inte minst tack vare inlämnade privata bilder som 
skannas. Bildgruppen hade sitt första möte i februari 1998, vi missade alltså att fira 20-
årsjubileet. Det kan nämnas att Nils Erlandsson deltog i det allra första mötet och han är 
fortfarande med!

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 antal guidningar tyvärr minskat, såväl i hembygdsparken som på Hultsfreds 
Slätt och i utställningarna i föreningshuset. 

Vävstugan
Vävstugan har 13 vävstolar igång. Var tredje vecka träffas väverskorna för gemensamt arbete. 
En eftermiddag i veckan är vävstugan bemannad för ge 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. Många turer hade planerats i förväg och har gjort en 
hel del intressanta besök hos samlare och i verkstäder. Bland annat har vi besökt Målilla 
Mekaniska Verkstad, modellflygarna på flygfältet, Hulingens södra fågeltorn, Valde Pettersson i 
Årena, Anders “Spec” Karlsson i Järnforsen, Julles Mekaniska verkstad i Mariannelund och 
onsdagscupen i cross i Målilla. Vi har också kört andra klubbars rallyn. Sammanlagt har ett 40-
tal personer deltagit i sektionens aktiviteter. Årsmötet i musikpaviljongen var välbesökt. Vid 
höstens utvärderingsfest i Musikpaviljongen deltog runt 65 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 Jönköping och Björkenäs 
mopedmuseum. Resan samlade 25 personer. Sektionen har låtit trycka upp två typer av jackor.

Fest För Farfars Fordon
Veteranfordonssektionen genomförde för fjortonde 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 191 personbilar,
3 lastbilar, 113 motorcyklar, 41 mopeder, 3 A-traktorer, 1 tändkulemotor, 1 gokart och 2 
brandbilar. Sammanlagt 357 fordon.



Det såldes ca 1 000 korv med bröd och 400 kaffe och lika många läsk. Uppskattningsvis var det
ett par tusen besökare.
Hultsfreds GK:s dansgrupp och kommunala musikskolan underhöll från en lastbil från 
Hultsfreds Transportgymnasium. Huvudföreningen höll Dalsebostugan och Bergebo öppna.

Rock’n Roll Rally
Veteranfordonssektionen arrangerade för sextonde gången Rock’n Roll Rally för 
veteranmopeder och dito motorcyklar. Det blev en fantastisk dag med 522 startande. Därmed
slog vi vårt eget Smålandsrekord för ett mopedrally! Vi hade deltagare från bland annat 
Stockholm, Värmdö, Ingarö, Malmö, Sandviken och Norrköping. I mål serverades kroppkakor 
och på kvällen var det afterrace. Rallyt 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 hel del hyresgäster. 

Träffar för samhälls- och hembygdsföreningar
Vi hade bara möjlighet att delta i en av årets träffar för samhälls- och hembygdsföreningar, 
de andra två kolliderade med våra arrangemang.

Föreningshuset, 1800-talsbyggnaderna på Hultsfreds slätt och hembygdsparken
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. Två 
månader senare hade vi ett möte med kultur- och fritidschef Peter Adolfsson och 
förbundschef Helena Grybäck-Svensson. Sedan dess har ingenting hänt...
Om föreningshuset hör vi ingenting.

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. Vi märker att antalet deltagare på arbetskvällarna har minskat. Det gångna året har 
inte styrelsen varit fulltalig. Här gäller det att ta krafttag!

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.

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).


