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NYHETSBREV  

November 2022 

 

                     www.algutsbodahembygdsforening.se,  

                     email:info@algutsbodahembygdsforening.se 

 

 
 
Kommittéerna 
 

På onsdagsförmiddagarna träffas de kommittéer som hinner och kan, för att jobba med 

det som behövs. I höst har vi skrivit om hur killarna i byggkommittén m.fl. har byggt 

”Lennarts bro” (se bild på skylt) i hembygdsparken, hur entrén 

till köksingången har gjorts i ordning och hur textilkommittén 

ständigt förnyar och förbättrar sin utställning. När deltagarna 

känner sig klara för dagen fikar de alltid tillsammans, det kan 

ta en timme eller mer. Mycket trevligt är det i alla fall. Skylten 

på bilden ska sättas upp på bron, till minne av Lennart. 

 

Är du sugen på att delta i någon av kommittéerna? Hör av dig till oss i så fall på 

info@algutsbodahembygdsforening.se. Välkommen!   

Nedan berättar vi lite om vad som är på gång i de olika kommittéerna.  

 
Samlingskommittén 

 

Vår vaktmästare Jan Pumplun har nu 

börjat att digitalisera foton. För ett par år 

sedan fick vi foton av Bengt Johansson, 

som var journalist på tidningen 

Barometern. Många av bilderna är redan 

digitaliserade. Du kan hitta dem på vår 

hemsida i mappen Flickr.  

 

Bengt hade under sin levnad tagit massor 

av foton, så många bilder är kvar att 

scanna. Detta har nu Jan börjat med.  

 

Alla som har bott länge i socknen kan 

säkert känna igen sig på någon av bilderna. 
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Evenemangskommittén 
 

Det krävs planering i tidigt skede för att kunna genomföra sommaraktiviteterna som 

t.ex. hembygdsveckan i början av juli. Redan nu behöver kommittén ta kontakt med 

musiker och föreläsare. Det är viktigt att 

vara ute i tid för att även planera platsen 

för Mobergsafton. En av kvällarna 

genomförs alltid i någon by i socknen. 

Markägare ska kontaktas, det behövs 

ström, hur ska serveringen gå till? Ja det 

är många frågetecken som ska rätas ut. 

Tipsa oss gärna om plats – maila oss! 

Planering pågår för fullt, men helt klart 

är att det blir nationaldagsfirande med 

teater även nästa år. Det blir spännande 

och se vad de hittar på. 

 
Bokkommittén 
 

Kommittén för Algutsboda Hembygdsbok jobbar för fullt med att 

samla in material till bok nr XXI. Nr 20 kom ut i november 2021. 

När nästa bok ska publiceras diskuteras just nu i gruppen. Det 

finns redan en hel del material. Bilden visar bok nr XX. Böckerna 

kan beställas hos Algutsboda Hembygdsförening. 

 
 
Amerikakommittén 

Det blir bara mer och mer 

spännande att följa Victor-familjen 

som utvandrade i slutet av 1800-

talet till vår vänort Chisago Lake i 

Minnesota. Carl Alfred Victor från 

Kalvamo i Broakulla utvandrade 

1879 och hans blivande hustru 

Johanna Israelsdotter från Västra 

Borstetorp, lämnade Sverige år 

1886. De gifte sig i Taylors Falls 

1887. Carl Alfreds förfäder var 

skomakare. Hans syskon 

utvandrade också, så där finns ingen vi kan följa här i Sverige. Däremot så hade 

Johanna syskon som blev kända i Algutsboda-trakten. Frans Oskar Israelsson 

grundade Johansfors glasbruk och Johan August Israelsson var delägare i Modala 

glasbruk. Vi går vidare på Johan Augusts släkt här i Sverige. 

 

Forskargruppen i Amerika följer upp Carl Alfred och Johanna Victors liv i Minnesota. 

Det är mycket spännande. Det visade sig att Carl Alfred eller C.A. Victor, som han 

kallade sig, blev en mycket framgångsrik affärsman, bl.a. så startade han tidningen 
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”Medborgaren”. I sommar ska vi göra en liten utställning om Victor-familjen i 

samarbete med våra amerikanska vänner. Där presenterar vi vårt pågående projekt i 

korthet. 
 
Julpyssel den 3 december 

 

Eriksmåla Ridklubb anordnade, i år liksom 

förra året, en julmarknad i ridhuset i 

Lidahult. Algutsboda Hembygdsförening 

deltog med material till julpyssel. Jan 

Pumplun förberedde evenemanget med att 

samla granris och mossa.  

 

Julmarknaden var välbesökt och det blev 

fina juldekorationer även i år. 

 

 

 

 

 
Ungdomsföreningar  

Vid julmarknaden i Lidahult delade Algutsboda Hembygdsförening ut lite pengar till 

ungdomsföreningar. Vid våra Mobergsaftnar tar vi inget inträde, men de besökare som 

vill kan lägga en slant som ”utträde” innan de går hem. Vi är mycket tacksamma för 

denna slant. 
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Styrelsen har beslutat att dessa pengar ska gå till ungdomsverksamhet i socknen. Det 

finns många eldsjälar i vårt närområde, och ni som jobbar med barn och ungdomar ska 

ha en extra stor eloge. I år fick Eriksmåla Ridklubb och Johansfors Idrottsförening 

varsin check på 5 000 kr.  
 
Hembygdsförbundets styrelsemöte 
 

Kalmar Läns Hembygdsförbund hade förlagt sitt 

styrelsemöte till Algutsboda Hembygdsgård den 

5 december. Ledamöter från hela länet kom. 

Husmoderskommittén välkomnade besökarna 

med nykokt julgröt och skinkmackor. 

Hembygdsföreningens ordförande Maja-Stina 

Johansson Wang hälsade alla välkomna till 

Algutsboda. Därefter började styrelsemötet.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
2022-12-06 Marianne Henningsson, på uppdrag av 

evenemangskommittén 

 


