
 

Protokoll vid konstituerande möte i Kivik den 31 juli 1934 för 

bildande av en Hembygdsförening för Albo Härad. 

§1. Mötet öppnades av docent Gunnar Aspelin, som i korthet redogjorde 

för syftet med mötet och planerna för en hembygdsförenings bildande för 

häradet. Docent Aspelin utsågs därefter till ordf. 

§2. På fråga av ordföranden beslöts enhälligt att bilda en 

hembygdsförening för Albo Härad. 

§3. Ett av de sammankallande uppgjort förslag till stadgar för föreningen 

blev efter föredragning antaget med en obetydlig ändring. 

§4. Beslöts att genom styrelsens försorg låta trycka erforderligt antal 

stadgeexemplar. 

§5. Enligt de antagna stadgarna skulle ordf. utses av mötet. Styrelsen skulle 

bestå av förutom ordförande 6 ledamöter och 4 suppleanter. 

§6. Till föreningens förste ordförande valdes enhälligt docenten Gunnar 

Aspelin, Kivik. Övriga styrelseledamöter blevo: Kyrkoherde Nils Boström, 

Sankt Olof, folkskollärarinnan Olga Bengtsson, Rörum, kamrer Sture 

Persson, Vitaby, f.d. kantor Joh. Nihlén, Sillaröd, rektor Johan Brandt, 

Kivik, och kyrkovärden Sven Lövgren, Sankt Olof. 

§7. Till suppleanter valdes lantbr. Hans Andersson, Havängen, 

folkskollärare Birger Sundgren, Vitaby, fruktodlare Erik Grytzell, 

Karakås, och folkskollärare Ola Carlberg, Sillaröd. 

§8. Efter därom framställt förslag beslöts att till styrelsesammanträdena 

skulle även samtliga suppleanter kallas. 

§9. Sedan föreningen sålunda konstituerats, intogs gemensamt kaffe, 

varunder rektor Brandt och ordf. docent Aspelin höllo tal för den nya 

föreningen. 

§10. Till att justera protokollet utsågos fru Dagmar Aspelin och syster 

Hilda Larsson. 

§11. Mötet avslöts. 

Kivik som ovan, Ola Carlberg, sekreterare. Justerat av Dagmar Aspelin 

och Hilda Larsson.  

 

Föreningens första sammanträde efter bildandet skedde den 23 augusti 1934 och återges 

i sin helhet här från protokollsboken.  

Protokoll vid sammanträde med styrelsen för Albo härads hembygdsförening hos 

docent Aspelin, Kivik, den 23 augusti 1934. 



§1. Styrelsen konstituerade sig med kyrkoherde Nils Boström, Sankt Olof, som vice ordf, 

kamrer Sture Persson, Vitaby, kassör, folkskollärare Ola Carlberg, Sillaröd, sekreterare 

och fröken Olga Bengtsson, Rörum, vice sekreterare. 

§2. Av kantor Joh. Nihlén överlämnades ett gammalt arrendekontrakt av år 1855 från 

Andrarums alunbruk samt ett slags check eller skuldsedel från år 1766, varjämte av 

folkskollärare Carlberg överlämnades ett nödmynt från Karl X11:s dödsår. 

§3. Kyrkoherde Boström föreslog, att styrelsen skulle på olika platser i häradet anordna 

föredrag med skioptikonbilder och erbjöd sig att under den stundande vintern 

kostnadsfritt hålla sådana föredrag i de olika socknarna. Styrelsen beslöt att med 

tacksamhet mottaga anbudet, och uppdrogs åt vederbörande sockenombud att i samråd 

med kyrkoherde Boström bestämma tid och ordna om lokal för ifrågavarande föredrag. 

§4. Styrelsen beslöt söka åt föreningen förvärva den s.k. Bondrumsgården och uppdrogs 

åt en kommitté bestående av ordf. och vice ordf, rektor Brandt och kyrkovärd Lövgren 

att förhandla med greve Sparre såsom ägare av nämnda gård om förvärv av densamma 

för hembygdsföreningens räkning. 

§5. Styrelsen uppdrog åt sekreteraren att låta trycka erforderligt antal medlemskort enl. 

fastställt formulär och med devis: "Vård om hembygdsminnen, Vilja att värna dess 

framtid." 

§6. Vidare beslöts att det första propagandamötet med föredrag av kyrkoherde Boström 

skulle hållas i S. Mellby i slutet av september. 

§7. Till sockenombud för Albo härads hembygdsförening utsågos vid mötet den 31 juli 

för Rörum kyrkovärden Per Jonsson, Rörum, för S. Mellby, Gustav Tuvesson, 

Svabesholm, för Kivik Abraham Andersson, för Vitaby P.A Bengtsson, för Sankt Olof 

nämndeman August Thorsson, Östaröd, för Fågeltofta folkskollärare Ernst Roskvist, 

Månslunda, för Ravlunda kyrkoherde Thomas Sonmark, för Brösarp poststationsförest, 

Ida Nilsson, Brösarp och folkskollärare Viktor Möllerström, Gussaröd, samt för Eljaröd 

kantor Algot Molin och för Andrarum folkskollärare Karl Sjöberg, Järstorp. 

I kanten av §7 står följande: Tillägg till mötesprotokollet av den 31/7 å ovanstående 

sida. 

§8. Till revisorer valdes kamrer Anders Nilsson Brösarp, och handlanden Johan 

Svanberg, Kivik, med kapten H.A. Kappelin, Kivik och nämndeman Johan Erlandsson, 

Eljaröd, som suppleanter. 

Kivik som ovan. Vid protokollet Ola Carlberg. Justerat av Gunnar Aspelin, Nils 

Boström och Olga Bengtsson. 

 

 

 


