
Kristina från Dufvemåla

Kristina är huvudperson i Vilhelm Mobergs romansvit 
Utvandrarna, Invandrarna, Nybyggarna och Sista 
brevet till Sverige som gavs ut mellan 1949 och 
1959. Böckerna blev också film och 1995 hade Benny 
Anderssons och Björn Ulvaeus musikal Kristina från 
Duvemåla premiär. Än idag spelas musikalen på olika 
platser.

Kristina glömde aldrig bort sin barndoms Duvemålas 
ängar, björkdungar och grindar i eneträ. Här mötte 
hon Karl-Oskar. Tillsammans med honom lämnades 
hemlandet för gott. I de stora viddernas Amerika, 
med främmande språk och vanor, blev det aldrig 
riktigt som Kristina hade tänkt sig.

Människorna i hennes omgivning förändrades: några 
blev starkare och några gick under. När Kristinas 
stund på jorden var slut bar Astrakanfröet från 
Duvemåla slutligen frukt. 

I denna vackra del av Småland 
kan du bo och leva naturskönt. 
Här finns olika former av 
boende. Tänk dig att till  
exempel kunna bo i Vilhelm  
Mobergs födelseby Moshult. 
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Vilhelm Moberg föddes den 20 augusti 1898 i 
Moshult. År 1916 var det meningen att Moberg 
skulle emigrera till Amerika med några kamrater. 
Men moderns tårar och faderns löfte om en kurs 
på Grimslövs folkhögskola fick Vilhelm Moberg att 
stanna hemma. 

Moberg var en duktig skribent och blev Sveriges 
yngste chefredaktör 1921. Komedin Kassabrist 
blev hans genombrott som författare 1926. Han 
hämtade ständigt inspiration från sin hembygd 
till sina verk. I Mobergs böcker berättar torpare, 
soldater och daglönare om sin vardags mödor och 
frihetssträvan. Världsberömmelse fick Moberg med 
det väldiga romanbygget om Utvandrarna (1949-
59).

Moshultamåla gamla skola
Mobergs barndomsskola i Påvelsmåla. Idag finns 
det ett skolmuseum och en liten utställning över 
Mobergs liv och författarskap. 

Klasatorpet ligger i Långasjö, sydväst om  
Emmaboda. Torpet är mera känt som ”Korpa- 
moen”, Karl-Oskars och Kristinas hem i Utvand-
rarfilmen av Vilhelm Moberg. Utställningar och 
material från filminspelningen finns kvar. Klasa-
torpet ger oss idag en bild om hur en småländsk 
torparfamilj levde för hundra år sedan.

Om öppettider och bokningar, 
se emmaboda.se/turism

Duvemåla ligger strax norr om Emmaboda.
Det var i Duvemåla Vilhelm Mobergs mormor 
föddes 1833. Platsen gav Moberg inspiration till 
Utvandrarromanens Kristina, som har fått låna 
många karaktärsdrag av mormodern.

Rundqvistagården i Duvemåla
Här bodde de fyra syskonen Rundqvist, Hertha, 
Naemi, Martin och Mauritz. Alla fyra förblev 
ogifta och levde tillsammans väldigt gammal-
modigt. De var sparsamma och levde utan  
elektricitet, telefon, vatten och avlopp. De 
köpte sällan någonting. När den siste av  
syskonskaran dog 1989 kom sanningen fram om 
deras rikedom. Syskonen hade sparat undan en 
miljon kronor i kontanter på gården. Inget  
testamente fanns och arvingar saknades, så 
hela egendomen tillföll Allmänna arvsfonden. 
Gårdens värde beräknades till 5 miljoner  
kronor. 
Ett besök i Rundqvistagården tar dig tillbaka 
till en tid då självhushåll var en naturlig del av 
vardagen.

Om öppettider och bokningar, 
se emmaboda.se/duvemala

I Glasriket har det tillverkats munblåst glas sedan 
1742. Idag möter du som besökare både bruksglas 
och konstglas i världsklass och du är välkommen 
ända fram till glasugnarna för att se när det 
skapas!

Hit, till ett litet område i Kalmar och Kronobergs 
län i Småland, det vill säga Emmaboda, Lessebo, 
Nybro och Uppvidinge kommuner, kommer mer 
än en miljon besökare varje år. Många återvänder 
gång på gång. Det är enkelt att förstå varför. Att 
se den glödheta glasmassan förvandlas till spröd 
kristall eller robusta skålar är ett skådespel man 
aldrig tröttnar på. Men även utanför glashyttornas 
värme finns mycket att uppleva. Här hittar du 
såväl kulturhistoria, mängder av naturupplevelser 
samt ett stort utbud av shopping och övriga  
aktiviteter. Varför inte fiska i någon av de många 
sjöarna, cykla dressin på en av de gamla järn- 
vägarna eller ta en kurs för att själv lära dig  
grunderna i glasblåsning.

The Glass Factory 
Passa på att besöka Sveriges mest omfattande 
konstglassamling. The Glass Factory i Boda Glas-
bruk är ett upplevelsebaserat interaktivt glas- 
museum - med fingret på pulsen.

www.theglassfactory.se
www.glasriket.se

http://www.emmaboda.se/duvemala
http://www.emmaboda.se/turism



