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NYHETSBREV                    NOVEMBER 2019 

ALGUTSBODA HEMBYGDSFÖRENING www.algutsbodahembygdsforening.se 

Många av aktiviteterna genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan 

 

Alsboafton den 2 november 

Det blev en liten spökrunda för de mindre barnen. De 

träffade på trollmor och trollfar uti mörka skogen.  

Den större spökrundan började lite senare och där var 

de större barnen engagerade. Vi skickar ett stort tack till 

personerna som anlade spökrundorna. De gjorde ett 

jättebra jobb. Det blev lyckat trots regnväder. I 

grillstugan bjöds på glögg och pepparkakor och i 

Nybygget fanns 

bl a utställare från 

Glasskolan i 

Pukeberg och en 

”spinnerska”. I hantverksmuseet visade Leif 

Hellerin sin utställning av foton från olika 

rockkonserter. Vi räknade att det var ca 150 

personer som besökte Algutsboda 

Hembygdsgård denna kväll.  

 

Ljusstöpning 9 november i Hembygdsgården 

 

Denna aktivitet 

anordnades av 

Studieförbundet 

Vuxenskolan 

med Emma 

Kronborg i 

spetsen. Många 

fina ljus 

tillverkades av ett 

15-tal kvinnor. 

Här syns några av 

deras alster. 

 

 

 

http://www.algutsbodahembygdsforening.se/
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Boksläpp den 21 november i Algutsboda Hembygdsgård  

 

Algutsboda Sockenbok XIX presenterades i Algutsboda 

Hembygdsgård. Brit Uppman och Curt Carlsson har lett detta arbete 

tillsammans med övriga i sockenbokskommittén: Anita Bråneus, 

Bosse Kronborg, Erland Torstensson, Carina Nilsson och Inga-Britt 

Karlsson. Den första sockenboken kom ut 1959 och då trodde man 

att det bara skulle 

bli en bok. Brit 

berättade att det i 

de första böckerna var mest olika 

experter som skrev. Senare har det 

blivit en mer varierad bok med en 

blandning av expertkunskap och 

berättelser. Det har inte bara handlat 

om dåtid utan några skildringar görs 

även av nutida händelser. 

   

Några av författarna läste korta stycken ur de avsnitt de bidragit med i boken. På 

bilden nedan syns de författare som var med på boksläppet. Medlemmarna i bok-

kommittén som också de är författare, syns i bakgrunden. 

 

 



3 
 

Peter Lejon började med att berätta om sin förebild Bengt Johansson, som gick bort 

våren 2019. Bengt var lokalredaktör på tidningen Barometern och denna roll har nu 

Peter tagit över. Han har inspirerats av Bengt och tänker ofta på hur Bengt skulle gjort 

i en viss situation.  

 

Ann-Marie Larsson fortsatte att förmedla Bengts upplevelser av ”En minnesvärd 

kyrkfärd”. Bengt var 16 år när han var på julottan för första gången. Från julottan 

mindes han de fina psalmerna och de löftesrika orden. 

 

Därefter var det Lennart Gustavssons tur att berätta. Han valde avsnittet om 

snöröjning. Denna uppgift utförde han vid omläggningen till högertrafik. Lennart hade 

en plog som var anpassad till vänstertrafik så han sade upp sig. Men ”Vägkassan” 

införskaffade en plog som kunde användas i högertrafik, så det vara bara att fortsätta. 

 

Boda Glasbruks företag representerades av Barbro Cassing. Barbro berättade om sin 

uppväxt i Boda och när hon började jobba hos Boda Café och Matservering. Detta café 

låg granne med det hus hon bodde i. Senare blev detta café Boda Värdshus. 

 

Avsnittet om byn Fiskesjö representerades av Åke Edvardsson. Åke hade skrivit om 

gården Bergholmen (Fiskesjö Ng 1:9). Hans släkt har ägt gården i 107 år. Åkes farmor 

och farfar Anna och Edvard Johansson köpte gården 1912. Därefter har Åkes far Stig 

Edvardsson varit ägare. Åke ägde den tillsammans med sina bröder några år och idag 

har Åke och hans familj tagit över gården. 

 

Jenny Karman berättade om Vävstugan i Eriksmåla. Själv är hon inte från trakten så 

hon blev glad när någon ställde frågan till henne ”Har du lust att vara med och väva?” 

– och det hade hon. Denna verksamhet har varit igång i 50 år. 

 

Tanken var att även Åke Olsson skulle läsa ett stycke ur kapitlet ”Extremväder”. Han 

blev dock sjuk så Brit berättade lite istället. Åke är bygdens väderspåman. Han vill inte 

berätta hur han gör när han spår, men han avslöjar att han använder sig av abborrar. 

 

Marianne Henningsson berättade om familjen Isaksson i Östra Stamphult. I familjen 

föddes 16 barn mellan 1923 och 1943. Alla barnen blev vuxna och idag finns 8 syskon 

kvar i livet. Marianne läste om deras olika personligheter, om hur de upplevde sin 

barndom, samt om hur Isakssons barn alltid höll ihop. Samtliga kvarvarande syskon 

blev intervjuade även om Sonja Henriksson (Mariannes mor) var i fokus.  

 

Berättelserna avslutades med att Kurt Lindblom läste ur avsnittet ”Vad gör man inte 

för sina barn”. Avsnittet är en varm hyllning till hans far Birger Lindblom. Birger 

ställde alltid upp för sina pojkar och körde dem till deras spelningar med Donalds 

orkester. Ingen av orkestermedlemmarna hade ännu körkort. Kurt avslutade med att 

sjunga och spela ett par låtar. 



4 
 

Sedan blev det fotografering, mingel, 

snittar och cider. Ett stort Tack till Brit och 

Curt samt till hela sockenbokskommittén 

för ert arbete med den 19:e sockenboken. 

På bilden syns Carina Nilsson, Anita 

Bråneus, Bo Kronborg, Brit Uppman och 

Curt Carlsson. 

 

 

 

Tusen Tack också till Husmoderskommittén för ert arbete med 8 olika sorters snittar. 

Dessa var mycket uppskattade. Kerstin 

Fridholm var en av dem som jobbade i 

flera timmar för att få snittarna klara. 

 

Ulla Gustavsson 

och Emma 

Wingendorf 

(nedan) 

 

 

 

                            

 

 

 

Vivi-Ann Ekström och Anita Johansson  

Varmt Tack till alla er som kom denna kväll! Här kommer några Mingelbilder 

Gully Johansson, Myrtel Engström,                Marianne och Bosse Kronborg 

Lennart Gustavsson   
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Ann-Marie Pettersson,                 Erland Torstensson och Carina Nilsson 

Ann-Christine Johansson   

 

Boken kan köpas på Algutsboda 

Hembygdsgård, hos Bilisten i Eriksmåla, 

i Bohmans Bokhandel i Nybro m m. Vi 

skickar gärna boken om du kontaktar oss 

på email (se adress i slutet av 

nyhetsbrevet) eller tel 0471-43030, 076-

317 80 15 administratör Kurt Lindblom. 

 

Arbete på Stekaremålastugan den 26 november 

Byggkommittén samlades en förmiddag i 

november för att rätta till takrännorna på 

Stekaremålastugan. Regnet har runnit ner 

på huset och detta tog Conny, Ulf och 

Kjell itu med denna dag. Ställningar 

byggdes och rännorna fixades på bästa 

sätt. 

 

 

Julpyssel den 28 november  

Traditionen med julpyssel i hembygdsgården 

fortsätter. Järngänget bakom denna aktivitet är 

Gunilla Karlsson, Emma Kronborg och Johanna 

Jansson. 40 flitiga kvinnor samlades för att göra 

julgrupper, binda kransar och att göra olika 

ljusarrangemang. Husmoderskommittén serverade 

gröt och skinkmacka. 
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Se fler bilder och filmer från Julpysslet på Algutsboda Hembygdsförenings Facebook-sida. 

 

Vad händer framöver? 

 

Algutsboda Hembygdsförening fortsätter att sponsra medlemmar som vill gå på Peter 

Lejons och Björn Boodes utmärkta föreläsningar om ”Glasbrukens historia tillhör alla 

i kommunen”. Johansfors och Åfors glasbruk är redan avhandlade. Anmäl er till 

Studieförbundet Vuxenskolan.  

 

Den 11 december blir det föreläsning om Boda Glasbruk, den 15 januari 2020 om 

Modala, Löfstad m fl samt den 29 januari om Emmaboda/Lindås bruk. Samtliga 

föreläsningar sker i Broakulla Folkets Hus.  

 

Vi har påbörjat planeringen för nästa år men vi har ännu inte bestämt datum för 

årsmöte eller för trivselkväll i Persmo. Detta återkommer vi med. Klart är i alla fall 

datumen för vår hembygdsvecka år 2020. Det blir följande datum: 

 

6 juni Hembygdsdag. Pettsson och Findus är inbjudna. Det blir en familjefest 

2 juli Berättarkväll i Bökevara 

7 juli Mobergsafton i Ingelsmåla 

8 juli Fisketävling i Stampadammen 

9 juli Musik i Sommarkväll  

10 juli Allsång i Åfors Folkets Hus 

14 juli Mobergsafton i Algutsboda Hembygdspark 

 

Algutsboda Hembygdsförening 

Email-adress: algutsboda.hembygdsforening@gmail.com 

tel 0471-43030, 076-317 80 15 administratör. 

                 

            Text: Marianne Henningsson. Foton: Leif Hellerin, Emma Kronborg                 


