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NYHETSBREV  
      
JANUARI/FEBRUARI 2020 

www.algutsbodahembygdsforening.se 

Många av aktiviteterna genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan 

Studiecirkeln Så var det förr 

Måndagen den 13 januari startade vi upp studiecirkeln för 2020 ”Så var det förr”. 
Dagens ämne var gamla traditioner. Besökarna berättade om hur de firade jul, hur det 
gick till vid julslakten samt om ”julgransraskningar” som var mycket vanliga förr. 
Barnen i en by bjöd hem varandra till att dansa ut granen och äta upp det godis som 
eventuellt fanns upphängt i granen. Det blev många fester i januari förr.  

Den 3 februari samlades 12 personer för att berätta minnen från byn Lidahult. I 
Lidahult byggdes socknens första fattigstuga på 1870-talet. Innan dess fick fattiga och 
gamla gå och tigga. Med fattigstugan fick de någonstans att bo. De som hade det svårt 
t ex blinda, änkor, frigivna straffångar blandades med barn. År 1918 kom en lag som 

bestämde att det inte fick bo 
sinnessjuka tillsammans med 
barn. Förhållandena blev så 
småningom bättre och ett nytt 
ålderdomshem invigdes 1932 i 
Algutsboda. Huset i Lidahult 
hyrdes ut till Carl Alfred 
Adolfsson, allmänt kallad 
Bellman. Han var mycket 
skicklig i näverslöjd och hans 
alster spreds t o m utanför landets 
gränser. Vilhelm Moberg var vän 
med Bellman så han var ofta där 

och hälsade på. Nästa studiecirkel den 9 mars kl 14.00 på Alsboknuten ska handla om 
byarna Getasjö och Getasjökvarn. Kom och berätta!! 

Glasbruksföreläsningar 

Onsdagen den 15 januari 2020 föreläste Peter Lejon och Björn 
Boode om Modala glasbruk och Löfstad m fl och den 29 
januari om Emmaboda/Lindås bruk. Det har varit en mycket 
populär föreläsningsserie och stämningen i Broakulla Folkets 
Hus har varit god. Peter och Björn kommer att fortsätta att 
sprida sin kunskap i olika sammanhang framöver. Bl a så blir 
det in intervju med Bertil Vallien den 15 april i Broakulla 
Folkets Hus. Passa på och anmäl er till Studieförbundet 
Vuxenskolan.  
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Utskick till årsmötet 
 
Den 3 februari samlades några 
medlemmar och gjorde klart utskicket 
av handlingar till årsmötet som är den 
8 mars. Kallelse, program för våren 
och sommaren samt information om 
aktiviteter under året skickades ut. 
Välkomna till årsmötet i 
Sockenstugan den 8 mars kl 12.00! 
 
 
 

 
Snö och solsken 
 
En vacker februaridag i 
hembygdsparken. Bilden togs 
den 5 februari när solen sken, 
några minusgrader och snön låg 
orörd. En vacker syn. Här syns 
Stekaremålastugan med 
Trollagärdestugan i bakgrunden. 
 
 
 
 
Textilkommittén 

 
Textilkommitténs arbete 
går framåt. Snart kan de 
börja klä på de nya 
dockorna. I år kommer 
utställningen att fokusera 
på textiler från Vibergs i 
Bökevara. Nu gäller det 
bara att hitta passande 
kläder till dessa, något 
lättklädda, figurer. 
Textilutställningen får nu 
större utrymme och det 
kommer att bli en fin 
utställning till sommaren! 
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Utställning om skrivande 
 
Är det någon som känner igen denna gamla skrivmaskin? 
Detta är en av skrivmaskinerna som vi kommer att visa upp 
på vår utställning: ”Från runsten till mobil – skrivandets 
utveckling” i sommar. Vi lyfter också fram lokala författare. 
Förutom Vilhelm Moberg så finns ett antal duktiga författare 
från vår bygd. Dessa presenterar vi. Föreningen har gett ut 
19 sockenböcker och här har vi plockat ut författare som 
skrivit om specifika händelser. Utdrag av deras texter 
kommer att presenteras. Tipsa oss gärna om du känner till 
några lokala författare. Vi vill inte missa någon.   
E-mail: info@algutsbodahembygdsforening.se 
 

 
Trafikprojektet – ett viktigt projekt 
 
År 2006 startades Trafikprojektet genom initiativ av Bo Kronborg. Algutsboda 
Hembygdsförening och Bjurbäcksskolan delar på kostnaderna. Inom projektet får alla 
14-åringar i Emmaboda kommun utbildning i trafikregler, HLR-utbildning, 
brandkunskap m m. Projektet ingår i Elevens val och innehåller en obligatorisk 
teoridel och en frivillig praktisk del. I den praktiska delen får de, om de vill, lära sig att 
köra moped ute på flygfältet med utbildade körlärare. Föräldrarnas tillstånd krävs. Den 
24 februari informerade vi i föreningen och de andra inblandade (räddningstjänst, 
körlärare, skola) om detta projekt på ett föräldramöte. Många elever har genomgått 
denna utbildning under årens lopp. Enligt lärarna så tycker de att det är roligt och 
lärorikt. Projektet är hotat och har varit så i många år. Vi kommer att fortsätta kämpa 
för att få behålla detta viktiga och unika projekt. 
 
Närmast kommande händelser: 
 
8 mars Årsmöte i Sockenstugan kl 12.00. Gudstjänst kl. 11.00 – Kyrkkaffe 
Mac Hellborg berättar om Hellborgs läsktillverkning innan årsmötet. 
 
19 april Trivselkväll i Persmo, kl. 18.00. Teater av medlemmar i föreningen. 
 
20 maj i Algutsboda hembygdsgård kl 18.00 
The Kingdom of Glass – a Royal Affair. Föreläsning på engelska om glasbrukens 
historia. Föreläsare: Peter Lejon och Björn Boode. Denna föreläsning är en 
kringaktivitet i samband med den internationella konferensen GAS (Glass Art Society) 
som anordnas i bl a The Glass Factory i Boda Glasbruk. 
 
Se hela vårt sommarprogram på hemsidan: www.algutsbodahembygdsforening.se 
      
                   2020-02-26 Marianne Henningsson 
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NYHETSBREV  
MARS 2020 

    www.algutsbodahembygdsforening.se 

                    email: info@algutsbodahembygdsforening.se 

 

P g a coronavirusets spridning i samhället så kommer flera av våra planerade aktiviteter i 
sommar att skjutas på framtiden eller att ställas in. Aktiviteterna i april och maj är redan 
inställda. Styrelsen beslutade den 1 april att avvakta till efter nästa styrelsemöte den 29 april 
med att meddela vilka sommaraktiviteter som flyttas eller ställas in. Vi kommer noggrant att 
följa Folkhälsomyndighetens instruktioner. Vi återkommer med information på hemsidan, 
facebook och i nästa nyhetsbrev. 

 
Följande aktiviteter har genomförts under mars månad 
 
Årsmöte den 8 mars 
 
Årsmötet leddes av Lennart Gustavsson. Sekreterare var Kurt Lindblom. Innan 
årsmötet berättade Mac Hellborg om hans farfars vatten- och läskedrycksfabrik i 
Broakulla. Fabriken startades i början av 1900-talet. På 30-talet körde hans farfar 

dricka med häst och vagn till 
Emmaboda. Hästen hittade nästan 
dit själv. I slutet av 40-talet blev det 
bil istället och om någon ville åka 
med så kostade det 25 öre. Detta var 
början på Hellborgs taxirörelse. 
Läskfabriken lades ner 1955. 
 

Därefter började årsmötet som besöktes av 35-40 
personer. Sedvanliga årsmöteshandlingar gicks 
igenom. Styrelsen omvaldes. Gun-Britt 
Johansson som har varit ledamot av 
valberedningen i många år avtackades med en 
bukett tulpaner. Jan Karlsson hälsades välkommen som ny ledamot i valberedningen. 
Ett stort Tack till Mac Hellborg och Tack även till Lennart Gustavsson och Kurt 
Lindblom som ledde årsmötet med den äran.  
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Styrelsen ”in action” – namn och bilder 

Marianne Henningsson                  Ulf Johansson                        Jerry Cederholm                     
ordförande                      kassör                                    vice ordförande 

Gunilla Karlsson          Mattias Kronborg                      Vivi-Ann Ekström 

Ing-Brith Fransson                       Per Sandell                              Mac Hellborg 
 
 
Nya glasmontrar i utställningen 

 
Vi har nu fått de nya glasmontrarna där vi kommer att 
visa glas som tidigare har stått i andra utrymmen i 
föreningens hus. Dessa kommer att vara klara till 
sommarens utställningar.  
 
Textilkommittén har kommit långt i planeringen med sin 
utställning. Det kommer att visa textilier som i huvudsak 
kommer från syskonen Wiberg i Bökevara. Textilmuseet 
befinner sig numera på nedre plan i Hantverksmuseet. 
Detta betyder att det är betydligt mer tillgängligt för 
besökarna.  

 
 



3 
 

Utställningen ”Från Runsten till Mobil – om skrivandets utveckling” pågår. Material 
håller på att samlas in. Om ni vet att ni har något skrivmaterial från förr i era gömmor 
så vill vi gärna låna det till vår utställning. Har ni några mobiltelefoner som ni inte 
använder – får vi låna dessa? Kontakta oss på info@algutsbodahembygdsforening.se 
 
Vi kommer att presentera en historik över skrivande men också vad skrivande har lett 
fram till i vår socken. Författare presenteras samt korta utdrag ur deras texter. 
Föreningen har gett ut 19 sockenböcker och här har vi plockat ut författare som skrivit 
om specifika händelser. Vi kommer också att ge utdrag ur deras texter. Många har 
skrivit fina dikter – vi tar fram ett urval av dessa.  

 
 
Lite glädje i planeringen inför våra 
sommarutställningar i de olika 
husen. Trots att vi håller avstånd till 
varandra och har sparsamma 
kontakter med vänner så är det inget 
fel i att ibland ha lite ”roligt på 
jobbet”. 
 
 
 
 

 
 
Inställda aktiviteter p g a coronavirusets spridning: 
 
INSTÄLLD ev flyttad till hösten! 19 april Trivselkväll i Persmo, kl. 18.00. Teater 
av medlemmar i föreningen. 
 
INSTÄLLD! 20 maj. The Kingdom of Glass a Royal Affair – that belongs to 
everyone. Lecture by Björn Boode and Peter Lejon (in english). 6 PM at Algutsboda 
Local Community Center (Algutsboda Hembygdsgård). Local food. Registration: 
info.algutsbodahembygdsforening.se 
 
Mer information kommer på vår hemsida, på facebook och i nästa nyhetsbrev. 
 
Ha det så bra ni kan i dessa ”coronatider”! 
 
 
 
      
                   

 2020-04-02 Text och foto: Marianne Henningsson 
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NYHETSBREV  
APRIL 2020 

    www.algutsbodahembygdsforening.se 
                    email: info@algutsbodahembygdsforening.se 

 

Vi kommer att ha sommarcaféet öppet men vi följer strikt folkhälsomyndighetens 
restriktioner. P g a coronavirusets spridning i samhället så ställer vi in samtliga 
planerade aktiviteter i sommar (se nedan). Någon aktivitet tror vi kan flyttas till 
hösten. Vi kommer att ha vår servering utomhus och vi har en guide anställd som 
visar besökarna (några åt gången) runt i husen i parken om de så önskar. 
Utställningen inne i Nybygget är inställd i år p g a corona-pandemin.   

 
Följande aktiviteter är inställda: 
 

 Hembygdsdagen den 6 juni 
 Berättarkvällen i Bökevara den 2 juli 
 Mobergsafton den 7 juli 
 Fisketävling i Broakulla den 8 juli 
 Musik i sommarkväll den 9 juli (ev. flyttas till hösten) 
 Allsång i Åfors den 10 juli 
 Mobergsafton den 14 juli 

 
 

Ett glädjande besked 
kan ändå vara att 
Mobergsläsarna har 
lovat att spela in ett 
par uppläsningar ur 
Vilhelm Mobergs 
litterära verk. Dessa 
inspelningar lägger 
vi sedan ut på vår 
hemsida och på 
Facebook så att de 
som vill kan ta del av 
dessa. Vi riktar ett 
stort Tack till 
Mobergsläsarna för 
detta.  
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Sommarcaféet öppet 

Caféet är öppet fr o m 28 juni t o m den 14 augusti, kl 14-18, söndag – fredag. OBS! 
Lördagar stängt. Tiden 28 juni – 21 juli kommer Elin Bengtsson att servera er kaffe 
och goda våfflor. Därefter tar Jonna Lundgren vid och hon kommer att jobba under 
tiden 22 juli t o m den 14 augusti. Vi är mycket glada för att dessa tjejer vill komma 
och jobba hos oss. Elin har varit här några somrar men för Jonna är denna arbetsplats 
ny. Välkomna till oss båda två. Och hjärtligt välkomna hälsar vi er alla som har 
möjlighet att besöka oss och vår fina park i sommar. 
 
Kurt Lindblom är guide i sommar 
 
Kurt är anställd hos föreningen som administratör. Men 
nu när verksamheten i övrigt stängs ner så byter han 
arbetstid och kommer i sommar att jobba eftermiddagar 
när caféet är öppet. Han visar er gärna runt i parken. 
Textilutställningen ”Textil- och bruksföremål från 
Wibergsgården i Bökevara” får ni inte missa, inte heller 
det uppdaterade Lantbruksmuséet och även det ”nya” 
Mobergshuset. VÄLKOMNA! 
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Några bilder från vårens aktiviteter 

Fikastund vid mingelstenen                            Omflyttning i parken 

Lantbruksmuseet med bl a skogstema              Det blivande Mobergshuset 

Lekplatsen i parken med hästar, björnar och stubbar att hoppa på                     2020-05-05 
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NYHETSBREV  
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    www.algutsbodahembygdsforening.se 
                    email: info@algutsbodahembygdsforening.se 

Sommarcaféet 

Vi kommer att ha sommarcaféet öppet i Hembygdsparken i sommar men vi följer 
strikt folkhälsomyndighetens restriktioner. På grund av coronapandemin kommer vi 
att ha all servering utomhus. Kurt Lindblom är vår guide i sommar och han visar 
besökarna (några åt gången) runt i husen i parken om de så önskar. Utställningen 
inne i Nybygget är inställd i år, men vi återkommer 2021.   

Öppettider för caféet: 28 juni – 14 augusti, eftermiddagar kl 14-18, söndag-fredag, 
lördagar har vi stängt. 

Fikastund i hembygdsgården. Först jobbar vi lite, sedan fikar vi ute i parken och vi 
håller avståndet. Så hoppas vi att det kan se ut även i sommar. Borden sprider vi ut i 
parken så att vi håller behörigt avstånd. Beställning och betalning sker utomhus. Det 
går att träffas bara vi rättar oss efter de restriktioner som ges av Folkhälso-
myndigheten. Det är ju alltid nyttigt med lite frisk luft. 
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Mobergstenen i Moshultamåla 

Vi får passa på att vara utomhus i år. Besök t ex Mobergstenen. Vi jobbar just nu med 
att göra iordning området. Där finns en bänk som man kan sitta på och dricka det 

medtagna kaffet. I närområdet hittar du också Mobergsleden om du skulle vilja vandra 
en sträcka på den. Mobergstenen fyller 50 år i år. Det var 1970 som sockenborna reste 
stenen. Den ligger vackert på en liten kulle. Besök den gärna. Inne i Moshultamåla 
ligger även Vilhelm Mobergs skola. Den är också värt ett besök. Skolan blev flyttad 
dit från Påvelsmåla år 1961. Moberg gick i skolan i Påvelsmåla mellan 1906 och 1912. 

 

Hembygdsparken 

När vi inte behöver 
planera för aktiviteter 
så passar vi på att göra 
underhåll i parken. 
Några har fått ordning 
på gången in till 
hantverksmuseet. 
Arbetet pågår för fullt 
och bark ska läggas på 
landen så att det blir 
fint till sommaren. 
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500 följare på Facebook – Fantastiskt!! 

Tack för att ni följer oss på Facebook! Precis idag den 30 maj har vi 500 följare på 
Facebook. Vi är så glada för att så många följer oss. Vi försöker att lägga ut ny 
information ett par gånger i veckan. Om du inte har Facebook så kan du gå in på vår 
hemsida: www.algutsbodahembygdsforening.se så hittar du en hänvisning till vår 
Facebook-sida. I februari i år fick vi en ny hemsida och vi håller på att uppdatera 
informationen där. Under fliken bildarkiv kan du se några av föreningens föremål samt 
bilder från lokalredaktör Bengt Johanssons fotoskatt. 

Arbete pågår också med en informationstavla över vår hembygdspark. Den hoppas vi 
ska bli klar innan sommaren.  

Broschyrer inför sommaren kommer att läggas ut på hemsidan. 

 

Kommande aktiviteter 

 
Om Folkhälsomyndighetens 
restriktioner lättar i höst så hoppas vi 
kunna genomföra följande 
musikevenemang: 
 
Onsdagen den 7 oktober kl 18.00. Musik 
höstkväll med Erik Winqvist med Simon 
Forsman. De spelar Ted Gärdestadsånger 
och de berättar även om Teds liv och om 
hur musiken blev till. Konserten 
genomförs i Algutsboda kyrka. Det blir 
fika i hembygdsgården efter konserten.  

Musikerna är preliminärbokade och kan 
förhoppningsvis komma till våren 2021 
om restriktionerna fortsätter. 

 

 
 

 

 

VÄLKOMNA till oss i sommar! 
 
2020-05-30 
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NYHETSBREV  
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    www.algutsbodahembygdsforening.se 
                    email: info@algutsbodahembygdsforening.se 

 

Sommarcaféet har öppnat – VÄLKOMNA! 

Öppettider för caféet: 28 juni – 14 augusti, eftermiddagar kl 14-18, söndag-fredag, 
lördagar har vi stängt. 

Elin har öppnat och beställning av våfflor sker 
genom detta fönster. Hittills har det fungerat 
bra! Det finns en ringklocka vid sidan av 
fönstret. Vi 
har även 
satt upp en 
plexiglas-
skiva i 
fönstret p g 
a corona-
pandemin. 

  

 

 

 

Här är de första 
besökarna som just har 
njutit av kaffe och 
våfflor. Vi har på många 
platser satt upp skyltar 
med ”Håll avstånd”. Det 
finns även pilar på 
golvet i hantverks-
muséet och ingång och 
utgång är på olika 
platser. Vi följer 
folkhälsomyndighetens 
instruktioner så gott vi 
kan. 
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Hembygdsparken och hantverksmuséet 

Se så fin vår rabatt blev! Här har skett ett idogt 
arbete av några medlemmar. Varje onsdag 
under hela våren har de varit där och jobbat. 
Tusen Tack för detta fina jobb. De har även 
lagt en kantbräda så att det blir snyggt mot 
gräset. 

Rabatten finns på väg in mot hantverksmuseet 
där du hittar textilutställningen, skomakare, 
plåtslagare och en fin utställning om 
fotbollsbröderna Elm från Broakulla. 

Byggnaden var en gymnastiksal till 1958 och 
tillhörde då skolan i Algutsboda. Den flyttades 
till hembygdsparken i början av 1960-talet. 

Barken som ligger i rabatten och även i den 
andra rabatten har skänkts av Bennsäters 

sågverk i Piggsmåla. Vi är mycket tacksamma för detta. 

I textilmuséet finns föremål som är skänkta av syskonen Wiberg (se artikel i 
Barometern den 1/7). Där hittar du också en tvättavdelning, ett 60-tals kök, en gammal 
barnvagn m m. 

           
 

Tårta till äldre i socknen 

Föreningen bjöd boende på Alsbovägen 1 (f d Ekebo) med 
personal samt pensionärer som har hemtjänst på tårta på 
nationaldagen den 6 juni. Det var mycket uppskattat och vi har 
fått fina vykort som tack. Tack till personalen på Alsbovägen 1 
som hade bakat de goda tårtorna.  

Foto: Annie Nilsson
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Skolavslutning 

Skolelever från klass 6 i Broakulla hade sin skolavslutning i Algutsboda 
Hembygdspark. Alla eleverna fick sockenböcker, våffelbiljetter till familjen och 
diplom. Uppsatstävlingen hade i år temat ”Vad vill du göra för klimatet och vad gör du 
redan?” Dessa ungdomar gav så många fina tips på vad man kan göra själv för miljön, 
så här har vi vuxna mycket att lära. Tre av eleverna fick priser för sina uppsatser: Elma 
Holm Kling, Alma Andersson och Hampus Jonsson. 

Uppsatserna finns i sin helhet hos Algutsboda Hembygdsförening. Här kommer några 
utdrag från uppsatserna: 

- ”Vi måste tänka på framtiden. Om alla människor gör lite så kan det där lilla 
vara jätteviktigt för jorden och för allas framtid”. 
 

- ”Vi äter mat (kött och grönsaker) som är närproducerat. Vi har källsortering 
hemma som är bra för miljön. Vi sorterar t ex glas, plåtburkar/konserver, plast 
och pant. Vi återanvänder även matrester genom att ge hönsen eller lägger i 
komposten”. 
 

- ”Vi måste vara rädda om miljön för när vi blir vuxna så ska våra barn leva här”. 
 

- ”Corona har gjort så att många inte åker flygplan och bil lika mycket”. 
 

- ”Det är väldigt viktigt att återvinna så att man kan använda om en plastburk och 
göra t ex en fleecetröja”. 
 

- ”När t ex en tröja blir för liten ger vi bort dom eller återvinner dom…Ibland 
köper vi kläder från second hand så att vi slipper köpa helt nya kläder och så 
släpper det inte ut lika mycket koldioxid”. 
 

- …”ibland planterar vi också träd och det är bra för miljön”. 
 

- ”Jag tror att vi människor tänker för lite på miljön. Det finns folk som vet att 
dom gör fel när dom slänger saker i naturen. Men ÄNDÅ slänger dom det i 
naturen”. 
 

- ”Eftersom värmen höjs varje år gör det att polarisar och glaciärer smälter och 
då höjs vattennivån, isbjörnarna och pingvinerna dör”. 
 

- ”Jag tycker att vi människor borde åka mer buss för då kan många färdas 
tillsammans och då blir det inte lika mycket utsläpp”. 
 

- ”Jag brukar plantera tomater och andra grönsaker. Mina grönsaker är inte 
besprutade med bekämpningsmedel som är dåligt för människan och miljön”. 
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- ”Jag vet hur jobbigt det är för alla djur i naturen. Dom mår inte bra och dom är 
lika mycket värda som oss alla personer”. 
 

- ”Fisken i haven äter sopor. Och fåglar, det kan vara i deras magar i flera år så 
att de känner sig mätta och sedan dör de efter några dagar”. 
 

- ”Så, rädda jorden nu, innan det är för sent”. 
 

- ”Vi borde sluta köra bil som kör med fossilbränsle. Vi borde använda elbilar… 
Vi borde cykla mer och inte köra bil överallt”. 
 

- ”Jag tror att om typ 50-80 år så är nog nästan allt eldrivet och det i sin tur gör 
att, om kanske 100 år blir det kanske inte lika varmt på jorden som det är nu”. 

 

 

 

 

Mobergsläsning - inspelning 

Nu har vi gjort det! Vi spelade in två stycken av Vilhelm Moberg. Ett stycke är ur 
Utvandrarna och handlar om kvällen innan de skulle resa till Amerika. Det andra 
stycket kommer ur prosasamlingen Vårplöjning och heter ”En sotsäng”. Det är genuin 
småländska vi pratar – så jag hoppas att ni förstår oss! Ni hittar inspelningarna på vår 
Facebook-sida och på hemsidan: www.algutsbodahembygdsforening.se. 
 
 

VÄLKOMNA till oss i sommar! 
                          2020-07-02  
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NYHETSBREV  
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    www.algutsbodahembygdsforening.se 
                    email: info@algutsbodahembygdsforening.se 

 

Sommarcaféet är öppet t o m den 14 augusti – VÄLKOMNA! 

Öppettider för caféet: eftermiddagar kl 14-18, söndag-fredag, lördagar har vi stängt. 

Juli månad har varit ganska regnig. Vi är glada över att ni vill besöka vår park ändå. Vi 
har satt upp ett tält ute i parken där man kan sitta om det regnar. Det går även att sitta 
inne. Vi har ordnat så att borden står långt ifrån varandra. Coronapandemin pågår 
fortfarande, så vi ber er alla att vara försiktiga och att hålla avstånd till varandra.  

Beställningar av kaffe och våfflor (eller kringlor, glass m m) sker genom en fönsterruta 
i Nybygget. Ring på klockan så kommer Jonna och tar upp er beställning. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellan regnskurarna har det dock varit vackert väder och folk har kunnat sitta ute. Vi 
får hoppas på mer sol i slutet av säsongen. Våffelförsäljningen har gått bra i år. Tack 
till alla er som har besökt oss trots att det har regnat. Några av besökarna ville gå runt 
och titta på utställningarna själva men en del ville ha guidning. Kurt Lindblom, vår 
guide, visar er gärna runt. Broschyrer och kartor över parken finns inne i Nybygget. Ni 
kan också se på informationstavlan hur husen ligger. 
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Vi har turen att ha haft Agnes Karlsson som praktikant hos oss i tre veckor i sommar. 
Hon har hjälpt till i caféet och med allt möjligt i hembygdsgården. Vi är mycket 
tacksamma för din hjälp Agnes. Hoppas att du vill komma tillbaka ett annat år.  

Elin slutade den 21 juli och då tog Jonna vid. Elin har jobbat som caféföreståndare hos 
oss i flera somrar och hon har som alltid gjort ett jättebra jobb. Hon blir aldrig stressad 
trots att det kanske kommer flera beställningar på en gång. Mycket bra jobbat Elin! 

Lika lugn som Elin är Jonna. Hon började den 22 juli och har verkligen kommit in i 
jobbet med ”våffelbakandet”. Jonna jobbar t o m den 14 augusti. Vi har tur som har 
fått ha så duktiga tjejer hos oss i sommar. 

                          
             
Jonna 
och 
Elin  

 

Elin 
och 
Agnes 
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Utställningar i hantverksmuséet 

Hoppas att ni har sett 
vårt fina 60-tals kök. 
Textilkommittén har 
samlat ihop föremål 
från den tiden. Detta, 
och mycket annat, 
finns att se i 
hantverksmuséet. 
 
 
 
 
 
 

 
Utställningen om fotbollsbröderna Elm finns 
också här, med information och bilder. Tröjorna 
har föreningen köpt av David Elm och 
behållningen gick till hans träningsverksamhet 
med funktionshindrade ungdomar. 
 
 
 
Visst skulle man väl kunna tänka sig några av dessa tapeter (se nedan)? Dessa mönster 
kommer tillbaka idag. Tapeterna och bårderna på bilderna är tillverkade 1898 på 
tapetfabriken Perstorp som var belägen på gården Persmåla i Algutsboda socken. 
Fabriken startade redan 1876 men lades ner i början av 1900-talet. Den köptes år 1918 
upp av fabrikör Karl Amandus Karlsson i Emmaboda. Tapetfabriken flyttade till 
Emmaboda och fick namnet Emmaboda tapetfabrik. De hade som mest 40 personer 
anställda. Tapetutställningen kan du också se i hantverksmuséet. 
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Vår nya informationstavla! 
 
Vi har beställt en informationskarta över parken. Den sitter på väggen till Nybygget.  
 

 
 
Hur blir det i höst? 
 
Ja, det är ingen som vet. Hittills har vi planerat in en musikkväll med Ted Gärdestad-
låtar den 7 oktober. Men det är mycket osäkert om den konserten kan genomföras. Om 
regeln om 50 personer gäller så kan vi inte genomföra aktiviteten, då får vi försöka 
igen nästa år. Jag återkommer med mer information om detta.  
                     

 

Ha en fortsatt skön sommar!                               
 

 

 

M Henningsson 2020-08-02 
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Utdelning av glashjärtan den 13 september 

Det var en något mulen söndag i september. 
Barnfamiljer var inbjudna till hembygdsgården för 
att motta ett glashjärtan till sina barn. Dessa delas 
ut till barn som har fötts det senaste året i 
Algutsboda socken. Coronapandemin satte stopp 
för vår hembygdsdag som var planerad till den 6 
juni. Då brukar vi alltid dela ut dessa hjärtan.  

Åtta barn fick varsitt glashjärta, designat av Ulrika 
Hydman Vallien. Algutsboda Hembygdsförening började dela ut glashjärtan år 2005 
och då beställdes 200 hjärtan. Nu finns det endast ett fåtal kvar. Vi delar ut dessa nästa 
år och då har vi en ny gåva klar som kommer att delas ut till barn framöver.  

Familjerna serverades kaffe och våffla utomhus, trots att regnet hängde i luften. Ett 
gruppfoto togs samt även individuella bilder på varje familj. De individuella bilderna 
samlar vi i ett fotoalbum på hembygdsgården.  

 

 

 

 Foto: Ulf Johansson
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Alla satt tålmodigt ute och 
fikade. Det var ingen som 
klagade. Vi fick många idéer 
om vad föreningen skulle kunna 
göra för barnfamiljer, t ex: 
Linbana; Ordnad 
skogspromenad till något 
intressant mål; Barnteater; 
Temadag, klä ut sig, baka/laga 
någonting, bygga 
koja/vindskydd, grilla, göra 
pinnbröd, snögubbar; Pyssel; 
Hajk.  

Styrelsen har diskuterat 
familjernas förslag och vi ska 
försöka tillgodose ett flertal av 
familjernas förslag. Styrelsen 
har även tagit ett beslut om att 
utveckla lekplatsen och om inte 
coronapandemin hade slagit till 
så hade vi haft barnteater med 
Pettsson och Findus den 6 juni. 
Nu hoppas vi att vi kan ordna en 
barnteater nästa sommar istället. 
Vi vill gärna fortsätta att ha 
kontakt med er barnfamiljer.  

Kurs i jordkällare den 19 september 

En kurs i hur 
man byggde 
jordkällare 
genomfördes i 
Ljungbyholm. 
Hembygds-
förbundet bjöd in 
till denna kurs. 
De som var där 
fick höra Kjell 
Gustafsson 
berätta om hur de 
fick jordkällaren 
att bli ett valv. Det var en konst och det krävde samarbete mellan många människor. 
Besökarna fick också lära sig hur man spräcker en sten. 

Fo
to

: V
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De lyckades att spräcka stenen efter alla 
konstens regler. Vivi-Ann Ekström och hennes 
familj besökte denna intressanta kurs. Vi 
hoppas att denna kurs återkommer nästa år.  

 

 

 

 

Onsdagsträff den 23 
september 

De medlemmar som har 
möjlighet brukar samlas och 
jobba i hembygdsparken på 
onsdagar mellan kl 09.00 och 
12.00. Välkommen du också! 
Det finns alltid något att göra. 
Det brukar vara en trevlig 
stund och vi avslutar alltid 
med gemensam fika – inte så 
dumt! Se så trevligt vi har det!  

 

 

 

 

 

Foto: Karl-Henrik Ekström
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Onsdagsträff den 30 september 

Denna händelserika dag började dimmigt men på eftermiddagen klarnade det upp. 
Gamla trädgårdsland grävdes upp och en gång fram till ladorna förbereddes. Det 
kommer att bli fint framåt våren. 

 

 

På eftermiddagen hade vi besök av en grupp som 
hade anknytning till Bökevara. De ville se 
Wibergsutställningen och Mobergstugan. De 
berömde våra utställning och de tyckte att vår park 
var fin. Det tackar vi för! I utställningshallen finns 
ett stort antal föremål som kommer från syskonen 
Wibergs gård. Hemvävda lakan och handdukar 
finns samt de kläder de använde. Se Astrid 
Wibergs fina klänning.  

 

 

Arkivkurs den 30 september 

Ytterligare en kurs gavs i 
Hembygdsförbundets regi. Den 
handlade om hur föreningarna ska 
arkivera sina dokument och 
handlingar. Kursen gavs på Staby 
Gårdshotell i Högsby och från 
Algutsboda deltog Ulf Johansson 
och Kurt Lindblom. Kursledare var 
Yvonne Bergman som jobbar som 
arkivarie i Örebro. Algutsboda 
hembygdsförening disponerar några 
hyllmeter i det gamla 

Foto: Ulf Johansson
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kommunarkivet som ligger i sockenstugans källare 
och där förvaras handlingar från nedlagda 
föreningar i socknen. Kurt är arkivansvarig och det 
finns mycket regler för hur man arkiverar 
handlingar så en uppdatering i kunskaperna är 
nödvändig då och då. Om man vill ta del av 
handlingar från nedlagda föreningar tar man 
kontakt med Kurt. 

Vuxenskolans kommande kurs: Fortsättningskurs i Byforskning: människan i 
centrum 

Det finns några platser kvar till ovanstående kurs som startar den 14 oktober kl 18.00 – 
20.15 i Algutsboda Hembygdsgård. Ledare är Per Melin och Rolf Jansson och kursen 
ges i Studieförbundet Vuxenskolans regi. Passa på! Anmäl dig på adress: 
https://www.sv.se/avdelningar/sv-kalmar-lan/kurser/byforskning-fortsattningskurs-manniskan-i-
centrum-37486/ 

Tidskriften Stenmuren 

Alla medlemmar är naturligtvis välkomna att besöka kurser som är anordnade av 
Hembygdsförbundet. Om ni har tidskriften Stenmuren så hittar ni där många 
intressanta artiklar om hembygden samt information om kommande kurser.  
Tidskriften Stenmuren kostar bara 100 kr för 4 nummer per år. Vi ska i fortsättning 
informera om kommande kursinbjudningar här i nyhetsbrevet. Hör av er till Ingrid 
Fröström, e-mail: klhkansli@gmail.com om ni vill prenumerera. Se även Kalmar läns 
Hembygdsförbunds hemsida: www.hembygd.se/kalmar. 

Sommaren 2021 

Under förutsättning att coronapandemin har avtagit så kommer Algutsboda 
Hembygdsförening att genomföra följande aktiviteter sommaren 2021: 

 6 juni. Hembygdsdag 
 1 juli Berättarkväll i Bökevara 
 6 juli. Mobergsafton i Ingelsmåla 
 7 juli. Fisketävling i Broakulla 
 8 juli Musik i sommarkväll i Algutsboda kyrka 
 9 juli. Allsång i Åfors Folkets Hus 
 13 juli. Mobergsafton i Algutsboda Hembygdsgård 

 

Vi följer naturligtvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Skulle det visa sig att 
det är möjligt att anordna aktiviteter även innan den 6 juni så återkommer vi med det. I 
år hade vi planerat en teaterföreställning i Persmo i april – vi får se om det kan bli 
verklighet 2021. 

Evenemangskommittén 2020-09-30 
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Onsdagsträff den 7 oktober 

Denna dag samlades åtta personer i hembygdsgården. Det regnade lite men det var 
inget hinder. Ulf och Conny åkte ut till Oxhagen i Bökevara för att laga taket till 
anslagstavlan och övriga jobbade med trädgårdslandet vid Stekaremålastugan. Så här 
fint blev taket respektive landet: 

 

 Nu är det bara till att börja plantera!! 
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Ordförandekonferens i Algutsrum den 13 oktober 

Kurt och Marianne, var på 
ordförandekonferens i Algutsrum den 
13 oktober. Lisbeth Svensson, som är 
ordförande i Hembygdsförbundet, 
berättade om hur hennes förening hade 
sökt och fått pengar till att renovera 
sockenmagasinet i Ljungbyholm. De 
har även renoverat en gammal 
brandstation.  

Hembygdskonsulenten Peter Danielsson uppmuntrade 
oss hembygdsföreningar att visa vad vi kan, att visa 
vad vi står för och att bli lite ”tuffare”. Vi har mycket 
att ge, menar han. Att arbeta tillsammans med andra 
föreningar gör att vi lär av varandra. Att bilda 
arbetsgrupper i föreningen uppmuntrade han också, 
och där hänger vi med, men att samverka med andra 
måste vi bli bättre på. År 2021 är jubileumsår, Kalmar 
Läns Hembygdsförbund fyller 150 år. Då ska 
årsstämman anordnas av Vissefjärda hembygds-
förening. De är framgångsrika, här har vi en del att 
lära. Peter visar upp en rapport om hembygdsrörelsen 

och besöksnäringen. En mycket intressant rapport. Maila oss om ni vill ta del av den, 
då skickar vi den digitalt. Vår email adress är: info@algutsbodahembygdsforening.se. 
Under 2021 är det tänkt att varje kommun ska ha ett evenemang som lyfter fram någon 
känd profil i kommunen. Peter Danielsson kommer till oss och hjälper till med detta. 

Hemsidekurs den 20 oktober 

Kurt, Jerry, Ulf och 
Marianne var på 
kurs hos vår web-
konsult Johan 
Blomqvist för att 
lära oss mer om 
hur vi själva kan 
administrera vår 
hemsida. Går in 

och titta på hemsidan, nu händer det saker där: www.algutsbodahembygdsforening.se. 
Kommentera gärna, kom med tips, är det något som saknas, är den svår att förstå, vad 
kan vi förbättra? 
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Onsdagsträff den 21 oktober 

Arbetet fortsätter på onsdagarna. Denna onsdag lades fokus på att ordna en väg fram 
till vår ängslada och till den fina ladugården som nyligen fick nytt tak. I ängsladan har 
vi vagnar och i ladugården finns en brandskyddsutställning. Vi vill att vägarna fram till 
dessa byggnader ska bli bättre framkomliga för alla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidningsurklipp 1950 – 2020 

På Hembygdsgården finns tidningsurklipp i pärmar från 1950 och till dagens datum. 
Där går att läsa allt som skrivits om Algutsboda socken. Detta är en 70-årig skatt som 
är väl värd att bevara. Tidigare år innehöll klippböckerna även annonser om födda, så 
här kan ni kanske hitta er själva. Notiser om bröllop och begravningar klipptes också 
ur tidigare. Kom gärna in och bläddra i pärmarna. 
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Ljusstöpning den 24 oktober (genom 
Vuxenskolan) 

Studieförbundet Vuxenskolan anordnade en 
aktivitet med ljusstöpning i 
Hembygdsgården. P g a corona-pandemin 
var antalet deltagare få, men ljusen blev 
fina.  Välkomna tillbaka nästa år! 
Vuxenskolans fortsättningskurs i 
Byforskning pågår t o m den 25 november. 

                 Foto: Angelica Svensson 

Vi fick ett brev….  

Sven Sjöqvist från Minnesota har hittat vår Facebook-sida. Föreningen fick ett mycket 
trevligt brev (se Algutsboda Hembygdsförenings Facebook-sida). Algutsboda har en 

vänort som heter 
Chisago City. Ni känner 
säkert igen ortsnamnet 
från Vilhelm Mobergs 
böcker. Det finns t o m 
en skylt i Chisago som 
visar att Algutsboda är 
vänort. För några år 
sedan fick föreningen en 
flagga från Chisago. Den 
ska nu hängas upp och 
kontakten med Sven 
Sjöqvist kommer vi att 
följa upp.  

 
Foto: Sven Sjöqvist   

Vi har nu 543 följare på Facebook. Det är 
vi så glada och tacksamma över. Vi vet 
ännu inte vad som händer under våren och 
sommaren 2021. Men vi planerar för en 
sommar med aktiviteter – det är bara att 
hoppas att corona-pandemin avtar. 

Ha en fortsatt trevlig höst med mycket 
lövräfsning!!  

Övriga foton i detta nyhetsbrev har tagits av Marianne 
Henningsson. 

                                         Evenemangskommittén 2020-10-31 
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Vi önskar er alla  

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR! 

På bilden syns Inga-Lena och Ing-Gun. De har gjort iordning en fin julhörna i 
textilmuséet. En julgran finns också på plats. Julbonaderna på skärmarna har skänkts 
av medlemmar.  

En speciell gåva som vi har fått är en fin vagga 
från 1700-talet. Vi tackar Bengt Nilsson från 
Kalmar för denna fina vagga som han har skänkt 
till Algutsboda Hembygdsförening. Vaggan har 
från mitten av 1800-talet använts av familjen 
Rosell i Snaggamåla. Bengt har också lämnat oss 
information om vilka som har använt vaggan.  
Vaggan kan ses i textilutställningen i vårt 
hantverksmuseum. 
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Vi skickar ett stort tack till alla er som skänker föremål till våra utställningar, ingen 
nämnd och ingen glömd.  

Aron Johanssons handskrivna bok 

En bok som beskriver Algutsboda sockens historik från början av 1930-talet finns nu 
inscannad. Boken är fantastiskt fin, den är handskriven av Aron Johansson som 
ursprungligen kom från Håknamåla. Föreningen fick boken av Arons söner omkring år 
2008. Vi är mycket tacksamma över denna gåva. Du kan läsa hela boken på 
Algutsboda Hembygdsförenings hemsida(www.algutsbodahembygdsforening.se) 
under Flickr. Kopiera nedanstående länk och klistra in den i din webläsare så kommer 
du direkt till boken. 

https://www.flickr.com/photos/algutsbodahembygdsforening/albums/72157689092149973 

Boken har följande innehåll: 

 Historik, storlek o statistik 
 Topografi 
 Hydrografi 
 Geologi 
 Klimat (temperatur o vind 

mätning 1933) 
 Växtvärld 
 Djurvärld 
 Fornlämningar 
 Byanamn 
 Näringar 
 Kommunikationer                    Bild på Aron Johansson 
 Algutsboda Kyrka  

 

Naturlekplatsen och skogsdungen 

Några personer har under 
hösten fortsatt att jobba på 
onsdagsförmiddagar. Vi 
kallar dessa ”onsdags-
gruppen”. Parken kräver 
underhåll och skötsel och i 
skogsdungen har ris eldats 
upp. Den sociala samvaron, 
på avstånd utomhus, har varit 
guld värd i dessa corona-
tider. Gruppen tar dock ledigt 
nu en tid framöver p g a 
corona-pandemin.  
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Vårt mål är att göra 
skogsdungen till en plats 
för lek och 
upptäckarglädje för barn.  

Det finns många idéer, och 
dessa kommer styrelsen att 
ta ställning till så snart 
som våren börjar visa sig 
2021. Vi har ett antal 
kommittéer med olika 
inriktning.  

 

 
Foto: Ulf Johansson 

Kommittéerna behöver nu fler medlemmar. Är du t ex intresserad av att bygga, av 
skog, av att planera aktiviteter, av att skriva, av textilier eller någonting annat – då har 
vi alltid en kommitté som passar dig. Skriv ett mail till oss på adressen: 
info@algutsbodahembygdsforening.se. Vi vet att det finns många där ute med stor 
kunskap och vi behöver din kunskap.  

 

Facebook 

Vi är så glada över gensvaret vi 
får på vår Facebooksida. I 
skrivande stund 12/12 har vi 
557 följare. Ett inlägg som har 
fått nästan 100 ”likes” är bilden 
på tomtenissen och lucian som 
tittar ut från Stekaremålastugan. 
De tackar hjärtligt för 
uppmärksamheten. Den dag 
som bilden togs snöade det och 
det låg lite snö kvar på marken.  

Foto: Kjell Henningsson 
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Grillstugan 

Så här mysigt kan det vara en gråmulen decemberkväll i grillstugan i 
Hembygdsparken. Passa på att lysa upp de mörka kvällarna med en grillkväll. Stugan 
är öppen för alla.  

Skicka ett email till oss när du vill boka 
stugan. Vi lägger då in bokningen i vår 
digitala almanacka. Ta med grillbriketter 
eller grillkol. Det går inte att elda med ved, 
då ryker det in. Stugan blir snabbt varm. Ta 
med ett par kompisar och unna er en trevlig 
grillkväll. Nu i corona-tider kan man inte 
vara för många i stugan.  

 

Föreläsningar 

Den 3 december anordnade Eriksmåla/Åfors samhällsförening i samarbete med 
studieförbundet Vuxenskolan en digital föreläsning om Algutsboda 
Hembygdsförening. Det var Bosse Kronborg som berättade om reaktionerna när 
föreningen fick det stora arvet 2001. Det rörde sig om ofattbara 29 miljoner. Efter skatt 
blev det ca 19 miljoner kvar. En helt otrolig summa. Astrid och Henry Wiberg från 
Bökevara testamenterade hela sin förmögenhet och även sin gård till Algutsboda 
Hembygdsförening. Syskonen hade hela sitt liv levt mycket sparsamt men de var båda 
intresserade av aktier. Det blev en chock för alla över att få ärva så mycket pengar 
samtidigt som styrelseledamöterna naturligtvis blev glada och hedrade över att få ett så 
stort arv.  

Bosse, som var ordförande vid den tiden, berättade om hur arvet har gjort det möjligt 
för föreningen att investera i byggnader och att även bidra till att utveckla 
föreningslivet i socknen. Enligt Algutsboda Hembygdsförenings policy ska medel som 
delas ut främst gynna barn och ungdomar i Algutsboda socken (se 
www.algutsbodahembygdsforening.se/policy). Föreläsningen blev mycket uppskattad. 

 

Kommande aktiviteter 

Planeringen för en utställning i Nybygget om skrivande lever vidare. Till sommaren 
2021 kommer vi att ha en utställning klar. Vi har redan fått in ett flertal gamla 
skrivmaskiner och andra föremål. Dessa kommer vi att visa. Vi vill också presentera 
bygdens författare, personer som har skrivit böcker och/eller artiklar som berör 
specifika händelser i Algutsboda socken. 
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I Algutsboda-trakten finns ett flertal lokala författare, det har vi upptäckt. Men – om ni 
vet om några lokala författare, som kanske inte är så kända, meddela oss. Det kan vara 
några som vi har missat. 

 

Våren och sommaren 2021 

Vi planerar också några digitala föreläsningar till våren. Coronapandemin kommer att 
påverka oss även under våren 2021. Kanske kan vi genomföra vår hembygdsvecka 
2021. Det vet vi ingenting om ännu men planeringen pågår som vanligt. Vi är 
jätteglada för att artisterna som framför Ted Gärdestadlåtar (Erik Winqvist och Simon 
Forsman) har tackat ja till att komma den 8 juli 2021. För övrigt så ser 
sommarplaneringen ut som följer: 

 6 juni. Hembygdsdag 
 1 juli Berättarkväll i Bökevara 
 6 juli. Mobergsafton i Ingelsmåla 
 7 juli. Fisketävling i Broakulla 
 8 juli Musik i sommarkväll i Algutsboda kyrka 
 9 juli. Allsång i Åfors Folkets Hus 
 13 juli. Mobergsafton i Algutsboda Hembygdsgård 

 

 
Foto: Annie Nilsson 

På bilden ovan ses några av de gåvor som Algutsboda Hembygdsförening skänkte till 
personal och boende på Alsbovägen 1. Personalen har jobbat mycket nu under corona-
pandemin så vi tyckte att de behövde en liten uppmuntran.  

Styrelsen för Algutsboda Hembygdsförening önskar nu alla våra medlemmar en härlig 
Julhelg! 

 

Övriga foton i detta nyhetsbrev har tagits av Marianne Henningsson. 
                                        Evenemangskommittén 2020-12-17 
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