
KRONOBERGS LÄNS HEMBYGDSFÖRBUND 

Årsberättelse över verksamhetsåret 2018 

Styrelsen har under året utgjorts av 

Valda till och med 2018 

Solveig Carlsson Bolmsö 

Göran Engqvist Dädesjö 

Georg Frisk Lenhovda 

Lennart Johanson Växjö 

Samuel Palmblad Växjö 

Åsa Sunefors Wallin Uråsa 

Kjell Gustafsson Gårdsby 

 

Valda till och med 2019 

 

Lars Palm Tävelsås 

Evy Törnqvist Diö 

Mats Karlsson Linneryd 

Ulrika Linde Södra Sandsjö 

Sven-Ivar Svensson Åseda 

Roger Söderling Älmeboda 

Frida Stenland Tävelsås 

 

Ordförande 

Kjell Gustafsson 

 

Självskriven Ledamot 

Lennart Johansson Kulturparken Småland 

 

Förbundets revisorer har varit 

Birger Jonsson Dädesjö 

Kjell Blad Växjö 

Suppleanter 

Rune Hagman Gemla 

Per Ragnarsson Lenhovda 

 

Förbundets representanter i Smålands museum 

Kjell Gustafsson 

Evy Törnqvist 

Suppleanter 

Roger Söderling 

Georg Frisk 



 

Förbundets representant i Stiftelsen Gustafs Bjursjö 

Kjell Gustafsson 

 

Valberedning 

Kent Brennander Moheda 

Gunnel Nilsson Agunnaryd 

Roland Cronholm Älghult sammankallande 

 

Hemsidesredaktör 

Frida Stenland   

Sven-Ivar Svensson 

 

Medlemsregister 

Roger Söderling  

 

Försäkringsansvarig 

Göran Engqvist 

 

Redaktionskommitté för årsbok 2018 

Kjell Gustafsson 

Samuel Palmblad 

Georg Frisk 

 

Redaktionskommitté för I Värend och Sunnerbo 

Evy Törnqvist 

Georg Frisk 

Anna Lilljequist Annerstad 

Åsa Sunefors Wallin 

Ulrika Linde 

 

Dräktrådet 

Birgitta Blixt Hembygdsförbundet, sammankallande 

Anna-Karin Palm Hembygdsförbundet 

Elisabeth Johansson Folkdansringen 

Monica Modig-Rauden Hemslöjden i Kronobergs län 

 

Antal medlemmar var 2017-12-31 75 föreningar och stiftelser, åtta bibliotek, fem företag. Antal 

medlemmar som var anslutna till hembygdsrörelsen i vårt län antingen som enskild medlem 684 eller 

ansluten via en förening som är 14 840.  

Förbundets styrelse har haft sju protokollförda styrelsemöten och ett årsmöte. 

 

Årsmötet 

Den 10 mars avhölls årsmötet i Blädinge Bygdegård. Besökarna kunde före mötet besöka Blädinge 

kyrka där guidning erhölls och Segermonumentet. 



Mötet inleddes med presentation av Blädinge hembygdsförening och dess verksamhetsområde av 

föreningens ordförande Erik Östergren. Ordförande för mötet var Alvesta kommunfullmäktiges 

ordförande Bertil Olsson. Därefter företogs utdelning av Hyltén-Cavalliusmedaljen i silver och brons.  

Silver. Karl-Johan Krantz som under många år värnat om hembygdsrörelsen i sin roll som chef för 

Smålands museum. 

Brons: Birgitta Jakobsson Risinge, Hemmesjö hembygdsförening. Anne-Marie Linderås Drev, Sjösås-

Drev-Hornaryds hembygdsförening, Anders Ring Blädinge hembygdsförening, Birger Ericsson 

Vislanda hembygdsförening, Bo Falck Göteryds hembygdsförening, Bengt-Uno Lilja Östra Torsås 

hembygdsförening. 

En motion antogs som handlade om att gallra och sortera i föreningarnas samlingar och föreslog att 

föreningarna samverkar för att komplettera och utveckla sina samlingar. Motionen antogs och 

vidarebefordrades till riksförbundets stämma. 

Sedvanliga val hölls och information från läns- och riksförbund lämnades. 

 

Övrig verksamhet 

Den 10 februari och 17 november ordnades ordförandeträffar med god anslutning av 

föreningsordförandena. På februarimötet informerades om olika dataprogram som är lämpliga för 

föreningarna att använda. En del av programmet innehöll också visning och information om 

skadedjur i föreningarnas byggnader möss, myror mm.  

På novembermötet hade vi besök från riksförbundet.  Olof Norin informerade om implementeringen 

av den nya hemsidan som alla föreningar kan ansluta sig till. Annika Nilson från Leader Linné 

orienterade om vilka ansökningar föreningarna kan lämna. En brandsläckare delades ut till varje 

närvarande förening, Hembygdsförsäkringen har skänkt dessa.  

På konferenserna kommer också en mängd aktuella frågor upp som diskuteras och tips på 

verksamhet utbytes. 

 

Förbundet har deltagit i Kulturnatten i Växjö, Bokmässan på Växjö stadsbibliotek, Julmarknaden på 

Smålands museum, Släktforskardagarna på Fort Knox i Växjö. Representanter har deltagit på 

försäkringskonferens i Västerås. 

 

Styrelsens medlemmar har under året representerat förbundet vid jubiléer, invigningar och 

samverkansmöten med Länsstyrelse och andra organisationer. 

 

Kurser i lieslåtter, gärdsgårdsbygge, läggning av sticketak har avhållits med styrelserepresentanter 

som kursledare. Kurserna har bedrivits i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan. 

 

Förbundet har tillsammans med Smålands museum delat ut tre byggnadsvårdspriser. Årets priser 

tillföll Stena Aluminium Älmhult, Lessebo kommun och familjen Palm i Hohult Alstermo för 

föredömliga restaureringar där kulturarvet tagits tillvara. 

 

Vid riksstämman i Kalmar i slutet av maj representerades länsförbundet av Solveig Carlsson, Evy 

Törnqvist och Kjell Gustafsson. 

 

 

 



Gunnar Olof Hyltén-Cavallius 200 år 

En vår för 200 år sedan föddes en pojke i Vislanda socken. Redan som ung började han samla sagor, 

sägner och visor i sin hembygd. Han gav ut Sveriges första sagobok, lade grunden till 

folklivsforskningen i Sverige och grundade Smålands museum. Hans födelsedag firades med ett 

jubileum på Rosenlund, Skatelövs hembygdsgård den 20 maj. Förbundets årsbok 2017, Drakormen 

handlar om bl a hans insamlingar av möten med drakormen, även kallad lindormen. Detta följde vi 

upp med en förmiddagsresa med buss i drakormens spår på östra sidan av Åsnen. Därefter anslöt vi 

till firandet på Rosenlund. Ett trettiotal medlemmar passade på att följa med på bussresan, där 

bokens författare professor Tomas Malm guidade. 

 

Årsbok 2018 

Allt går inte efter planeringen så årsboken 2018 blev tyvärr försenad och kommer att distribueras i 

början av 2019. Årsboken handlar om ett högaktuellt ämne, energi. Jakten på energi – Tolv artiklar 

om länshistoriska energilösningar. Nio författare har bidragit med artiklar från hela länet. 

 

I Värend och Sunnerbo 

Tidningens fyra nummer är välfyllda och läses flitigt av våra medlemmar, enligt de kommentarer som 

kommer oss till del. Redaktionskommittén under Evy Törnqvists ledning är ständigt på jakt efter 

material från länets olika delar. 

 

Dräktrådet 

Dräktrådet under Birgitta Blixts ledning arbetar vidare med inventering, forskning och 

kursverksamhet. Energin tycks som tur är aldrig ta slut. 

 

Tack 

Tina Sjögren och Ulrika Bergqvist på Kulturparken sköter våra finanser, gör bokslut mm. Stort tack för 

deras hjälp.  

Under året har en större penningåva kommit oss till del från en av våra mångåriga medlemmar, Erik 

Liljenberg, Lammhult. Ett stort och varmt tack till Erik. 

 

Bokslut 

Bokslut för 2018 är upprättat och visar ett överskott på 47 866 kr. 

 

På styrelsens uppdrag 

Kjell Gustafsson 

Ordförande 


