
2. Ekängen, ryggostuga från Mostugan i Odensvi.

      Här kan man se den ursprungliga ryggostugan från Mostugan (Mostuva) från Odensviholms Egendom AB.



13 mars 1964 köpte Helge (Nickolaus) Johnsson ryggostugan Mostugan (Mostuva) 
av Odensviholms Egendom AB. Till vänster på bilden kan man se boden som 
användes som cykelverkstad. Mostugan märktes och monterades ned av säljaren 
Helge och skulle enligt kontraktet vara nedmonterad före den 1 april 1965.  Den 10 
november 1964 sålde han Mostugan till Ingenjören Alf. Den transporterades till
närheten av dåvarande Saabs tennisplan i Ekängen. Köparen ansvarade för 
transporten. Sonen Ingemar Alf, som då var ca 30 år var med och monterade ner 
stockarna. Enligt hörsägen dog “cykelmojen” i denna stuga. Anledningen att stugan 
revs berodde på att vägen skulle breddas.                                                                
Lånad bild av Sockenbilder i Odensvi.

Axel Svensson “cykelmojen” i Mostugan. I samband med inkalleseorder till första 
världskriget 1914. Bilden tagen vid skyttepaviljongen i Gamleby där 
Landstormsplutonen inkvarterades. 
Bilden lånad av Sockenbilder i Odensvi. 

Tjusarparet Axel Svensson “cykelmojen” i Mostugan och Emmy Olsson i 
Duvekulla.
Bilden lånad av Sockenbilder i Odensvi.



Sonen Ingemar Alf hjälper gärna till att montera upp stugan i Ekängen. Nockbalken
har nu kommit på plats. Nockbalken kom från en stor tall som fällts på tomten där 
stugan placerades.
Lånad bild av familjen Alf.

Här kan man se hur varje stock är märkt med ett visst nummer för att kunna passa 
ihop med nästa stock som monteras upp.
Lånad bild av familjen Alf.

Ett glatt gäng i Ekängen. Här sitter köparna Linnéa och Gustav Alf tillsammans med 
timmermannen och snickaren i Ekängen dit Mostugan från Odensvi flyttades. Här 
har då stock för stock som har varit märkta monterats upp.
Lånad bild av familjen Alf.



Den uppbygda ryggostugan Mostugan från Odensvi är nu på plats i Ekängen Linköping. Här kan man se var 
dörren till stugan en gång satt. Jämför med vänstra fotot nedan, där har dörren ersatts med ett fönster och gamla  
dörren flyttas till tillbyggnaden.
Här bodde familjen Ingemar och Marie-Louise Alf som nygifta år 1965 har de berättat.
Bild tagen under 1980-talet.



Nytagna bilder från 2021-11-11. Ryggostugan från Mostugan i Odensvi har fått en tillbyggnad. Den ursprungliga dörren på stugan har tagits 
bort och en sluss/ingång mellan stugorna har byggts till. Här bor en ny generation familjen Alf.


