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Berättelser i studiecirkeln  
”Så var det förr”

Marianne Henningsson, Algutsboda Hembygdsförening

Algutsboda Hembygdsförening genomför 
i samarbete med Studieförbundet Vuxen-
skolan en studiecirkel som heter ”Så var det 
förr”. Denna cirkel startades 2010 av Brit 
Uppman och leds sedan 2017 av Kurt Lind-
blom, Ing-Brith Fransson och Marianne 
Henningsson från Algutsboda Hembygds-
förening. Vi tar upp olika teman och målet 
med studiecirkeln är att besökarna berättar 
minnen kring det nämnda temat. Vår ut-
gångspunkt är Algutsboda Sockenböcker, 
där första boken kom ut år 1962 och den 
18:e boken gavs ut år 2017. Vi träffas på al-
laktivitetshuset Alsboknuten i Algutsboda 
en gång i månaden och eftermiddagen bru-
kar börja med att vi läser något stycke ur 
sockenböckerna som anknyter till det valda 
temat. Alla är välkomna att komma och be-
rätta eller bara lyssna om man vill.

Berättande inom teman
Olika teman har tagits upp genom åren, t ex 
gamla metoder inom sjukvården och tand-
läkarvården, om yrken, t ex skräddare och 
skomakare samt om affärer och vägar. Brit 
Uppman berättade att personer som inte 
uttalat sig tidigare hade mycket att berätta 
när det gällde bl a minnen från tandvård. På 
senare tid har vi börjat prata om olika byar 
i Algutsboda socken. Många har kommit 
och berättat om sina minnen från byarna 
Algutsboda, Fiskesjö, Tokelsmåla, Persmo, 
Bodaskog, Gransjö, Greveshult, Östra Nor-
ra och Västra Stamphult, Vackamo, Östra 
Månsamåla och Torstamåla och Huvudhul-
takvarn. Nästa gång blir det Mattamåla och 
Stekaremåla. När det närmar sig jul brukar 
besökarna berätta om sina jultraditioner 
och i somras flyttade vi platsen för berät-

Fiskesjösjön.
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Valborgsmässofirande i Fiskesjö.

tandet till Hembygdsgården. Där plockade 
vi fram gamla saker som deltagarna fick gis-
sa vad de användes till och berätta om sina 
minnen kring föremålet.

Minnen kring restaureringen av Fiskesjö-
sjön togs upp. Personer som var med på 
1970-talet när byn började med restaure-
ringen hade mycket att berätta. De ville 

rensa upp sjön från vass och i första skedet 
började man med mycket enkla medel för 
att senare under 1990-talet ta till mer pro-
fessionella metoder. Idag ser sjön ut som på 
bilden. Med gemensamma krafter lyckades 
byn restaurera sjön. 

Detta arbete svetsade samman byns in-
vånare och under många år anordnades 
midsom marfester och valborgsmässofiran-
de. Gemensamt valborgsmässofirande har 
man än idag. 

En skröna från 1700-talet
Berättelser från byn Torstamåla tar upp en 
skröna om ”Ringa-Britta Grå” som bodde 
där på 1700-talet. Det sägs att hon kunde 
bota de flesta sjukdomar, men ingen vet hur 
hon gjorde. Hon kunde också få pli på var-
gar. En gång så lockade hon till sig vargarna 
för att skydda dem från jägarna. Det sägs att 
hon var i förbindelse med den onde själv. 
På se årliga träffarna vid Torstamåla Torv-
ströfabrik dyker hon alltid upp och ”ställer 
till det”.Ringa-Britta Grå var i förbindelse med den onde 

själv. Illustration: T. Kallenberg.
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Vi arrangerar berättar- och 
trivsel kvällar, studiecirklar mm 

Sommartid har vi Hembygds-
vecka med Mobergsafton och café 
med utställningar och guidning. 

ALGUTSBODA
H 
E 
M 
B 
Y 
G 
D 
S 
F 
Ö 
R 
E 
N 
I 
N 
G

Huvudhultakvarn som ligger vid Lyckeby-
ån. Elverket gav hela byn ström i ett 10-tal 
år. Besökarna hade också hört talas om en 
känd karamellkokerska som trots bråda da-
gar i slåttern gav sig hemåt och kokade ka-
rameller istället.

Lärorikt och roligt
Detta är några av de berättelser som kom-
mit fram i vår studiecirkel ”Så var det 
förr”. Jag, som är en av ledarna, har lärt 
mig så mycket under den tid som cir-
keln har pågått. Att berätta minnen för 
varandra under enkla former är läro-
rikt samtidigt som det sprider glädje.  En 
sammanställning av vår studiecirkel om 
byar kommer att läggas ut på vår hemsida  
www.algutsbodahembygdsforening.se i de-
cember 2018.

Historien om en by
En eftermiddag pratade vi om byn Huvudhul-
takvarn. Personer som var uppväxta i byn och 
i anslutning till denna, kom och berättade. 
Bynamnet Huvudhultakvarn nämns i olika 
skrifter redan 1426. Det var långt innan laga 
skiftes-reformen kom. Byn bestod på den ti-
den av två gårdar. Under 1800-talet utveckla-
des byn till en riktig hantverksby med färgare, 
skräddare, bryggare, stenarbetare, mjölnare, 
sågare och slöjdare. Kvarnen tog sitt vatten 
från de omkringliggande maderna. Hela om-
rådet är idag ett naturreservat. Maderna lik-
som safsan (stora ormbunkar) är unika. Kvar-
nen ägdes av några mjölnare men den malde 
sakta och gick därför inte så bra. 

Deltagarna i vår studiecirkel kommer ihåg 
när det, på 1940-talet, byggdes ett elverk i 
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