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Julpyssel i Lidahult

Algutsboda Hembygdsförening var med på Eriksmåla Ridklubbs julmarknad i
Lidahult den 20 november. Det kom mycket folk och ett stort antal barn lockades av
föreningens julpyssel. Där fanns granris, mossa, fina kulor, ljus, tomtar m m. Barnen
kunde själva göra sig en julgrupp, fina kransar eller jultomtar.

Här syns några av deras alster
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Barnen kunde också åka häst och vagn.
Det var Louisa Karlsson som körde
hästen. Louisa är en engagerad ryttare
och lärare vid Eriksmåla Ridklubb. Hon
får med sig barnen och hon är en
förebild för andra ungdomar. Därför fick
hon i år Algutsboda Hembygdsförenings
ungdomsstipendium på 5000 kr. Vi
hoppas att detta kan uppmuntra barn och
ungdomar i vår bygd. Stort Grattis till
dig Louisa och vi önskar dig all Lycka i
framtiden!

Advent i Hembygdsgården

Adventsljusstakarna har kommit upp i
Hembygdsgården. Vi önskar alla våra
medlemmar trevlig advent och nu ser vi
alla fram emot julen.
Julmarknaderna avlöser varandra. Själva
har vi sålt hembygdsböcker på
julmarknaden i Lidahult och i
Emmaboda. Den 11 december kommer vi
att vara med på julmarknaden i Åfors
Folkets Hus.
Vi har böcker från bok 2 t o m bok 20
(bok 1 och 3 är tyvärr slut). De äldre
böckerna t o m bok 17 kostar bara 50 kr,
så passa på att fylla på era förråd. Bok 18
tar vi 200 kr för, för bok 19 är kostnaden 250 kr och bok 20 kostar 300 kr. Hör av er
till oss om ni köpa böcker. Innehållsförteckningarna kan du hitta på vår hemsida
www.algutsbodahembygdsforening.se. Där kan du även beställa böcker.
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Boksläpp den 25 november

I år var det ovanligt många författare som har varit engagerade i Sockenbok nr XX. Ett
stort tack till er alla som har lagt ner mycket arbete på att forska fram fakta.

Foto: Ulf Johansson

Särskilt roligt var att det i år har medverkat flera yngre författare. Jonna Lundgren var
kanske den yngsta, 17 år. Hon skrev om hur pandemin har påverkat hennes möjlighet
att utföra sin idrott.
Kvällen började med att redaktör Brit Uppman berättade om bokens innehåll. Hon
presenterade även de författare som läste ur sina egna kapitel.
Först ut var Berne Karlsson. Han har forskat om Löfsta glasbruk som låg i Västra
Stamphult. Glasbruket var aktivt åren 1896 – 1904. Det lades ner p g a svårigheten att
forsla glas på dåliga vägar till järnvägen i Emmaboda. Glaset gick sönder. Andra talare
var Ann-Katrine Elofsson som berättade om sina erfarenheter av att vara den första
kvinnliga polisen i Algutsboda socken. Gunilla Karlsson har skrivit om hur
coronapandemin påverkat verksamheten i Eriksmåla Ridklubb och om hur de kommit
fram till nya sätt att arbeta. Maja-Stina Johansson Wang har gjort en intressant resa.
Hon kommer från Högahult men har bott och arbetat i Shanghai i många år. Nu är hon
tillbaka i Högahult. Ulla Stenberg, som ursprungligen kommer från Trollagärde, har
skrivit om sju tanter och sju sorters kakor. Hon minns att hon gick omkring i byn och
fick smaka på alla dessa kakor. Ulla Karlsson var den första kvinnliga prästen i
Algutsboda socken. Hon berättade om sina upplevelser från sitt första kyrkobesök. Ett
stort avsnitt i boken handlar om företagen i Åfors. Jensy Elvung talade om Åfors
blomstrande tid under 50- och 60-talen och Alf Hansson berättade om Selma
Eckerström som uppfann en speciell salva som glasarbetarna använde.
Därefter bjöds på bubbel och tilltugg. Läs vidare om ovanstående och andra intressanta
berättelser i sockenbok nr 20.
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Amerikamöten

Vi har börjat med webmöten mellan arbetsgrupperna i Minnesota och i Algutsboda.
Det är mycket givande. Vi får lära oss mycket om hur invandrarna i Minnesota levde
och vi har t o m kontakt med ättlingar till de första svenskar som kom till Minnesota.
Eric Norelius kom från Hälsingland och han blev en betydande person i Chisago
County, Minnesota. År 1890 skrev han boken ”De svenska lutherska församlingarnas
och svenskarnes historia i Amerika”. Vilhelm Moberg inspirerades av den boken i sitt
Utvandrarepos.
En annan betydelsefull invandrare hette Carl Linn och han kom från Linnehult i
Hovmantorp. Det hus som han byggde används nu som ”The Karl Oskar House” i
Lindstrom i Minnesota. Släktingar till både Eric Norelius och Carl Linn ingår i
styrelsen för föreningen ”Friends of the Karl Oskar House” och som ordföranden i
föreningen, Carla Norelius, sa vid vårt webmöte ”We are all Swedish”! Vårt samarbete
fortsätter nu med förnyad kraft.

Världspremiär av nya filmen om Utvandrarna

Den 18 december är det världspremiär i Emmaboda av den nya Utvandrarfilmen.
Huvudrollerna spelas av Gustaf Skargård och Lisa Carlehed. Det blir intressant med en
ny film. Vi i Algutsboda kan känna oss stolta, för en scen i den gamla filmen om
Utvandrarna spelades in i vår Stekaremålastuga i Algutsboda.
Här kommer en vinterbild på vår vackra stuga från 1700-talet.
Vi gratulerar
Emmaboda Kommun,
med Jan Dzedins i
spetsen, till att ha
utsetts till Årets
Kulturkommun!
Vi återkommer med
mer information om
aktiviteter framöver,
allt hänger på hur
pandemin utvecklas.

Evenemangskommittén 2021-12-04.
Foton: Marianne Henningsson, där inget annat anges.

4

