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Program 
Albo Härads Hembygdsförening 

2022 
  
 

 

 
 

Rågnekar på Glimmeboda. Halm till tak är en bristvara, både inom 
och utom Sverige.  I år ingår vi i ett projekt för att om möjligt 
producera råghalm som fungerar som taktäckning. Kontaktperson är  
Hans Nilsson 0708–202840 

 
 

Varmt välkomna till våra olika aktiviteter! 
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Äntligen vågar vi tro på att det faktiskt ska gå att genomföra ett 
program igen. Vi hoppas att ni sett fram emot det lika mycket som 
vi. En del programpunkter var planerade till 2020 men fick ställas in 
och de tycker vi förtjänar att få komma med i år i stället.  
Vi har besök både på våra egna objekt, de olika gårdarna, möllorna 
mm med olika aktiviteter där. Men det finns också mycket annat 
intressant i våra trakter så ska vi tex besöka Hovmöllers bigårdar 
och alla bina där. Vi får lära oss mer om biodling och insekternas 
betydelse för oss. 
Det är gratis att delta i stort sett alla våra aktiviteter men det finns 
uppsatt swish-skyltar så att man kan skänka ett frivilligt bidrag. Allt 
arbete i hembygdsföreningen sker ideellt så vi är helt beroende av 
statliga, kommunala och frivilliga bidrag. Genom att bli medlem 
stöttar du också vår verksamhet. Medlemsavgiften är 150 kr per 
person, se sista sidan. Du är också välkommen att arbeta ideellt i 
föreningen, det finns många olika sysslor som behöver utföras. Hör 
av dig på info@alboharad.se  eller till någon i styrelsen.  
Vi behöver alla medlemmars e-postadress för att lätt och billigt 
kunna nå ut, skicka din till info@alboharad.se  
För aktuell information, läs på hemsidan  
 www.hembygd.se/albo-harad , Facebook och Instagram. 
 
Välkomna till våra mötesplatser! 
Styrelsen för Albo Härads Hembygdsförening 
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Slöjdträffar 
 

Vi samlas i Ravlunda skola, för att 
textilslöjda tillsammans. 
13 april 
21 september 
19 oktober 
16 november 
Kontaktperson Berit Andersson  
tele 0706–753143 

 
Invigning av Bondrumsgårdens nyrenoverade 
bagarugn 
Söndagen den 10 april kl. 13.00 -16.00 

 
 Vi inviger den 

nyrenoverade 
bagarugnen med 
något slags bak 
men vet inte vad (vi 
är noviser).  
 
Det blir en 
utställning av 
skolslöjd, både trä 
och textil, och vi 
kommer att servera 
fika. 
 
Kontaktperson Eva 
Gustavsson  
076–1707928 
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Påskfirande på Glimmebodagården  
Långfredagen den 15 april kl. 12.00 – 16.00 
 

 
 
Försäljning av hantverk, lotterier, kaffeservering med mera. Gården 
visas. 
Välkomna önskar Glimmebodagruppen! 
Kontaktperson Hans Nilsson 0708–202840 
 
 
Påsköppet i Agusastugan 
Påskdagen den 17 april kl. 13.00-16.00 
 

 

Kom och leta påskägg i Agusa!  
 
Kontaktperson Eva Karlsson 
0708–788507 
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Årsmöte i Ravlunda skola 
Onsdagen den 27 april kl. 19.00 
 

 
 
Albo Härads Hembygdsförenings medlemmar kallas till ordinarie 
årsmöte onsdagen den 27 april kl. 19.00.  
 
Utöver årsmötes-förhandlingarna får vi lite underhållning. 
Föreningen bjuder på kaffe med dopp.  
Böcker till försäljning plus en del utgallrade som delas ut gratis. 
Lotteri. 
 
Handlingar till årsmötet kommer att finnas på hemsidan 10 dagar 
innan. www.hembygd.se/albo-harad  
Befintlig styrelse finns på hemsidan, samt längre bak i denna skrift. 
 
Intresse av förtroendeuppdrag eller eventuella avsägelser lämnas till 
Göran Nilsson senast den 4 april på telefon 0732-274379 eller  
e-post goran23017@gmail.com 
 
Välkomna hälsar Styrelsen. 
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Gökotta på Krubbemölla 
Söndagen den 8 maj kl. 08.00 
 

 

Vi träffas och får oss till 
livs fågelsång och 
gökhoande samt 
berättelser om gökotta 
som tradition liksom en 
vandring kring den 
trolska Mölleån. 
 
Medtag egen 
kaffekorg. 

Kontaktperson Henrik Valentin 0705–780790 
 
 
Vandring på Bästekille backar 
Torsdagen 12 maj kl. 18.00 
 
Vi gör en vandring på 
backarna. Ann-Marie 
Svensson berätta om 
hur odlingslandskapet 
förändrats genom 
tiderna. Njuter av 
utsikten! 
Medtag kaffekorg. 
Visning till parkering 
från Fabriken i Bästekille 
med skyltar.  
Kontaktperson Gunilla Arvidsson 0708-710917 
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Invigning av Skvaltan 
Söndagen den 15 maj kl. 14.00.  
 
Skvaltkvarnar fanns i många av Albos vattendrag. 
Vår Skvaltan är en av få kvarvarande kvarnar i sitt slag och den har 
fördelen att den står kvar på ursprunglig plats. 
 
Skvaltan blev kulturminnesförklarad 2016 och har efter det fått en 
grundlig översyn med bland annat nytt kvarnhjul, ny vattenränna 
och nya vattenluckor med nya hävstänger. Virket som har använts 
till golv och skovelhjul kommer från den ek som stod bredvid möllan 
och som sågats upp för att användas till reparationen. 
 
Invigningstal kommer att hållas och kvarnen att köras under 
förutsättning att vattenflödet räcker. Sillarödslimpa kommer att 
bakas på plats och det blir provsmakning och musikunderhållning. 
Kontaktperson Eva Norrsell 0708–126272 
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Vandring Sträntemölla – Forsemölla 
Onsdagen den 18 maj kl. 18.00 
 

 

Naturreservatet 
Sträntemölla – Forsemölla 
förvaltas av Länsstyrelsen 
och sträcker sig kring 
Rörums södra å med dess 
vattenfall. De båda möllorna 
har gamla anor.  
I modern tid har Forsemölla 
blivit känd genom Richard 
Hoberts film Glädjekällan 
och från TV i serien om 
Mandelmanns.  
Thomas Hansson guidar oss. 
Medtag kaffekorg/ryggsäck. 
 

Samling på Parkeringen vid Sträntemölla, vägen mellan Rörum och 
Ö. Vemmerlöv. Därifrån vandrar vi genom vårgrann bokskog och 
backar till Forsemölla.  
Kontaktperson Gunilla Arvidsson 0708–710917 
 
 
Bål vid Agusastugan 
Onsdagen den 25 maj kl. 20.00 
 
Samling vid parkeringsplatsen 
till en trevlig tradition vid 
Agusastugan. 
Medtag kaffekorg och korv att 
grilla. 
Kontaktperson 
Tore Jönsson 0708–155613 
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Vandring på Brösarps norra backar och visning av 
Glimmebodagården 
Söndagen den 29 maj kl. 13.00 
 
  

Trädgårdsföreningen Primula 
Veris medverkar. 
Kaffeservering. 
 
Kontaktperson Hans Nilsson 
0708–202840 
 

 
 
 
Grilldag på Krubbemölla 
Lördagen den 11 juni kl. 14.00-16.00 
 

 
Medtag egen korv att grilla och kaffekorg.  
Möllarebostaden och kvarnen visas. 
Skattjakt för de yngre. 
Kontaktperson: Henrik Valentin 0705–780790 
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Öppet hus Åkarps brydestua 
Söndagen 12 juni kl. 13.00 – 16.00 
 
Visning av 
brydestuan och 
Kölnan. Utställning 
med knypplade 
spetsar från 
föreningens 
textilsamling. 
Medtag kaffekorg. 
Kontaktperson 
Gunilla Arvidsson 
0708–710917  
 
 
 
 
Besök på Hovmöller bigårdar Södra Mellby 
Tisdagen den 28 juni kl. 18.30  
Adress Prästavägen 55, Södra Mellby Ekedal  
 
Ise Wentzel Hovmöller berättar om sitt ekologiska biodlingsföretag, 
och varför hon blev biodlare, om binas fantastiska egenskaper och 
hur ett bisamhälle fungerar.  
Ise vill även ge en förståelse för våra andra 
pollinatörer och varför vi bör tänka mer på 
dem i vår vardag.   Om vädret tillåter lyfter 
vi även på locket och tar en titt ner i 
kupan. Ett begränsat antal dräkter finns att 
låna.   
Medtag kaffekorg.  
 
Kontaktperson Gunilla Arvidsson 0708–710917 
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Piraten en profil på Österlen. Guidning i Kivik 
Torsdagen 30 juni kl. 18.00 

 

Tommy Gustafsson guidar oss 
på en rundvandring i Piratens 
hemtrakter på Kivik.  
En och annan piraten-historia 
blir det säkert också. 
Samling vid 
brandstationen/torget. 
Medtag kaffekorg. 
Kontaktperson är Gunilla 
Arvidsson 0708–710917 
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Skånsk mölledag 
Söndagen den 3 juli 
Gemensam mölledag för alla möllor i Skåne.  
 
Hallamölla 
Visas mellan kl. 12.00-16.00 
Vägbeskrivning:  
Norr om vägen Eljaröd – 
Andrarum. Skyltat. 
Kontaktperson är  
Mats Persson 0733–321153 
 

 
Sankt Olofs mölla 
Visas mellan kl. 13.00-17.00 
Servering. 
Vägbeskrivning; Norr om S:t 
Olofs kyrka. Vägvisare visar.  
Kontaktperson är  
Leif Gulldén 0707–165134  
  
Södra Mellby mölla  
Visas mellan kl. 13.00-16.00 
Kl. 14.00 friluftsgudstjänst 
Medtag kaffekorg. 
Kontaktperson är Gunilla 
Arvidsson 0708–710917  
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Byavandring i Ravlunda 
Torsdagen den 7 juli kl. 18.30 
 

Vi går en runda 
i Ravlunda by 
under ledning 
av Gunnar 
Persson.  
Samling vid 
kyrkan. 
Kontaktperson  
Gunnar Persson 
0709-392667 
 

 
 
 
 
 
Krubbemöllas möllarebostad och kvarn visas 
Söndagen den 10 juli kl. 14.00-17.00 
 
Om vattnet i Mölleån är 
tillräckligt körs 
kvarnmaskineriet. 
Vi gör egna små enkla 
vattenhjul i Mölleån 
Kontaktperson  
Henrik Valentin  
0705–780790 
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Om Ravlundafältet förr och nu. Mormors Kulle 
Tisdagen den 12 juli kl.18.00 
Samling vid Dammåkra. Per-Åke Karlsson berättar  
Kontaktperson Per-Åke Karlsson 0705–209636 
 

 
 
      
  
 
Allsång vid Koboen i Norra Björstorp 
Torsdagen den 14 juli kl. 19.00 
Med Nils-Ove Persson 

 

Kaffeservering och lotteri 
Välkomna önskar Glimmebodagruppen och Norra Björstorps byalag. 
Kontaktperson är Hans Nilsson 0708–202840 
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Krubbemölladagen 
Söndagen den 17 juli kl. 14.00-17.00 
 

 
Möllarebostaden och kvarnen visas. Om vattnet i Mölleån är 
tillräckligt körs kvarnmaskineriet. 
Underhållning med musik och levandegjord berättelse om kvarnens 
historia. 
Fiskdamm för de yngsta. Kaffeservering med möllekaka. 
Kontaktperson Henrik Valentin 0705–780790 
 
 
 
Författar/berättarkväll på Bondrumsgården 
Torsdagen 21 juli kl. 18.00 
 
Fikaservering. 
Kontaktperson Eva Gustavsson 076–1707928 
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Friluftsgudstjänst på Glimmebodagården 
Söndagen den 24 juli kl. 14.00 
 
Vid regn, inomhus. Kaffeservering. Närmare information se 
https://www.svenskakyrkan.se/brosarp/forsamlingsbladet 
Välkomna önskar Glimmebodagruppen. 
Kontaktperson Hans Nilsson 0708–202840 
 
 
Krubbemöllas möllarebostad och kvarn visas 
Söndagarna den 24 och 31 juli kl. 14.00-17.00 
 
Om vattnet i Mölleån är tillräckligt körs kvarnmaskineriet. 
Vi gör egna små enkla vattenhjul i Mölleån  
Kontaktperson: Henrik Valentin 0705–780790 
 
 
Olofsdagen i Sankt Olof 
Onsdagen den 29 juli kl. 13.00 -17.00 

 
Olof har sin namnsdag den 29 juli för 
att den norske kungen Olav 
Haraldsson dog denna dag år 1030. 
Han var en viking som kristnades, och 
helgonförklarades så småningom 
Firandet av Olofsdagen i S:t Olof har 
utvecklats till en trevlig 
hemvändardag. 

Vi träffas och trivs blandat med marknadsförsäljning av hemslöjd, 
konstverk med mera 
Musikunderhållning. Servering med Olofskaka.  
Årets Sankt Olofsbo utses. 
Kontaktperson är Leif Gulldén 070–7165134 
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Linberedning i Glimmeboda 
Söndagen den 31 juli kl. 13.00 
 

 
 
Vi visar och berättar om linberedningen från frö till färdig tråd. 
Du får prova på alla de olika momenten. 
Kaffeservering. 
Välkomna önskar Glimmebodagruppen.  
Kontaktperson Britt-Marie Persson 0733–948211 
 
 
Friluftsgudstjänst i Krubbemölla 
Onsdagen den 3 augusti kl. 19.00 
Kort andakt med musik i den stämningsfulla omgivningen 
Ett samarrangemang med Kiviks församling. 
Servering 
Obs! Inställt vid dåligt väder 
Kontaktperson Henrik Valentin 0705–780790 
 
 

204442-Albo Härads Hembygd.f montering infärgn. 36 sid nkl ny sid 21 här.indd   17204442-Albo Härads Hembygd.f montering infärgn. 36 sid nkl ny sid 21 här.indd   17 2022-03-15   13:432022-03-15   13:43



 
18 

Albo härads dag i Fågeltofta kyrka 
Söndagen den 7 augusti kl. 13.00 
 
Vid Bondetåget i Stockholm 1914 medfördes skölden och fanan av 
ca 40 alboiter. Efter placering på bland annat Tingshuset i 
Degeberga så återbördades fanan till Albo vid föreningens 25-
årsjubilum 1959. Albo Härads Dag med kyrksöndag är en tradition, 
som inleddes 1985 i Rörum. Sedan har en av häradets socknar varit 
värd varje år. 
Dagen börjar kl. 13:00 med Gudstjänst i Fågeltofta kyrka, där 
kommer överlämnas sköld och fana från Rörum.  
Efter gudstjänst kommer det vara en kyrkogårdsvandring och det 
kommer serveras grillad korv ute på förgården.  
Välkomna!  
Kontaktperson Göran Nilsson 0732–274379 
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Slöjddag på Krubbemölla 
Onsdagen den 10 augusti kl. 14.00-17.00 
 
Medtag egen kaffekorg och eget 
handarbete. 
Vi lär oss också att tälja 
barkbåtar under Lars Edmans 
ledning. Medtag egen slöjdkniv. 
Kontaktperson Henrik Valentin 
0705–780790  

 
 
 
 
Om Högalund och Kolamilan 
Torsdagen den 11 augusti kl. 19.00 
 
Samling vid parkeringen vid Agusastugan. 
Per-Åke Karlsson berättar om dansbandseländet och gengaskol 
kopplat till Högalund och Kolamilan.  
Kontaktperson Per-Åke Karlsson 0705–209636 
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Kura skymning i Glimmeboda.  
Torsdagen den 18 augusti kl. 1900 
 
Per-Åke Karlsson berättar för oss om 
”Hur det stora kriget, dvs. Första 
världskriget, avslutades”. 
Kaffeservering. 
Välkomna önskar 
Glimmebodagruppen. 
Kontaktperson  
Hans Nilsson 0708–202840 
 

 
 
 
 
Krubbemöllas möllarebostad och kvarn visas 
Söndagen den 4 september kl. 14.00-17.00 
 
Sista visningen för säsongen. Om vattnet i Mölleån är tillräckligt körs 
kvarnmaskineriet. 
Servering av kaffe samt äppelmust från Hjälmaröd 
Fiskdamm för de yngsta.  
Kontaktperson Henrik Valentin 0705–780790 
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Besök på Österlens museums magasin Garvaren 
Torsdagen den 6 oktober kl. 17.00 
Fokus på föremål från Albo. Föranmälan till info@alboharad.se  
 
Ljusstöpning på Glimmebodagården 
Fredagen den 7 oktober och lördagen den 8 oktober  
kl. 10.00 
 
Du får möjlighet att stöpa dina egna 
ljus till självkostnadspris. 
OBS! Föranmälan krävs! 
Ring Hans Nilsson  
0708–202840 om du är intresserad. 
 

 
 
 
Österlen lyser 
Allhelgonahelgen den 4–6 november 
Bondrumsgården, Agusastugan och Skvaltan belysta 
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Föredrag om Alunbruket i Ravlunda skola 
Onsdagen den 9 november kl. 19.00 
 
Gert Lagerstedt berättar om Alunbruket med utgångspunkt från sin 
bok från 2019. 
En bok med verksamheten och personalen dokumenterad, med 
fakta från arkivens källor. 
Kaffeservering. 
Kontaktperson Eva Karlsson 0708–788507 
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Julmarknad på Glimmebodagården 
Lördagen den 12 november och söndagen den 13 november 
kl. 12.00-16.00 
 
Försäljning av hantverk, lotteri, 
kaffeservering med mera 
Välkomna önskar 
Glimmebodagården tillsammans 
med Brösarps Scoutkår. 
Kontaktperson Hans Nilsson  
0708–202840 
 

 
 
 
 
Julöppet i Agusastugan 
Lördagen den 26 november kl. 13.00-16.00 
 

 
Välkomna! 

Vi bjuder på 
julstämning för 
stora och små med  
glögg, gran och 
tomte. 
Kontaktperson  
Eva Karlsson  
0708–788507 
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BOKFÖRSÄLJNING 
På vårt årsmöte den 27 april, finns följande böcker till försäljning. 
Kan du inte komma då, och vill handla, så maila oss på 
info@alboharad.se  
 

 
 

 

 
 

 
 
 

• Årsbok Österlen, årgångar mellan 1988 – 1992. 50:-/st. 
               eller 3 för 100:- 

• Några dikter med motiv från Kivik av O Cappelin. Pris 50:- 
• Jubileumsskrift. Pris 50:- 
• En bok om Albo. Pris 100:- 
• Boken om Sankt Olof. Pris 125:- 
• ”som mina förfäder alltid gjort” av Tore Jönsson. Pris 175:- 
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VISNING AV VÅRA OBJEKT UTANFÖR 
PROGRAMPUNKTER 
Håll även utkik på www.hembygd.se/albo-harad 
Hallamölla 
Visning: Mats Persson 0733–32 11 53 
Öppet 12.00 – 16.00 söndagar 21 maj – 30 augusti 
Bondrumsgården  
Öppet 13.00 -17.00 söndagar från 26 juni till 14 augusti 
samt 
öppet 17.00-20.00 torsdagar från 7 juli till 28 juli 
Kontaktpersoner 
Eva Gustavsson 076–1707928 eller 0417–23068 
Sven-Anders Gustavsson 070–6533068 eller 0417–23068 
Eva Nilsson 0417-23017 eller 073–2290446 
 
Programpunkt som ännu inte är datumsatt 
Håll utkik på www.hembygd.se/albo-harad under Aktiviteter  
 
Byggnadsvård 

 

Vi har planer på att under hösten 2022 ha 
föreläsningar/workshops om byggnadsvård. 
Mer om detta på vår hemsida 
www.hembygd.se/albo-harad , Facebook 
och Instagram.  
 
Vi tar tacksamt emot tips och önskemål på 
vad vi kan ta upp. info@alboharad.se  
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Marknader 2022 
 

 
Vitaby marknad tidigt 1900-tal 

*Vitaby marknad 26 maj 
*Degeberga marknad 11–
12 juli 
*Kiviks marknad 16 – 19 juli 
*Tomelilla marknad 21 juli 
*Sjöbo marknad 21 – 22 juli 
*Degeberga antik o     
samlarmarknad 24 juli 
*Kiviks äppelmarknad 24 – 
25 september 
 

 
 
 
Hembygdsföreningen samarbetar med 
 

    
 

 
Tips 
Ta del av Skånes hembygdsförbunds medlemsutskick mm via denna 
länk: 
https://www.hembygd.se/skane/aktuella-dokument 
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Kulturarvsdagen den 12 september 2021 
Tema Sten 
 
Efter Bondrumsgårdens lyckade årstidstema 2018 – 2019 väcktes 
tanken på att arrangera en dag på temat sten. Förutom 
Bondrumsgårdens stenlagda innergård finns det på gården en 
stenvagn, kvarn- och glättestenar.  
Det kom en pandemi i vägen och det hela sköts på framtiden. Under 
sommaren 2021 och i takt med att allt fler blivit vaccinerade väcktes 
ett hopp om lättade restriktioner. De kom och vi beslöt oss för att 
arrangera dagen under tidig höst, närmare bestämt Kulturarvsdagen 
den 12 september.  
Inför Tema Sten åkte Karin Nilsson och André Sahlin runt i Fågeltofta 
med omnejd och fotograferade sten i allehanda former. Det blev till 
en utställning med fotografierna kopplade till motivets placering på 
en karta.   
En mera omfattande beskrivning av kulturarvsdagen finns på  
https://www.hembygd.se/albo-harad/bondrumsgarden  
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Kronovalls slott 
Den gamla smedjan vid Kronovalls slott har väggar med sten och 
puts. I slottsparken finns flera stenvalvsbroar. 

         
 
 
 
 
 
 
 
Fågeltofta Kyrka 
Fågeltofta kyrka har anor från 1100-talet och belägen på högsta 
punkten över havet i socken. I kyrkans nordvästra hörn är högsta 
punkten markerad. Framför kyrkporten avskiljs nivåerna med 
stengärden. Längst ut mot parkeringen ligger en gravkammare som 
tillhör familjen Sparre på Kronovall.            

           
 
 
 
 
 

204442-Albo Härads Hembygd.f montering infärgn. 36 sid nkl ny sid 21 här.indd   28204442-Albo Härads Hembygd.f montering infärgn. 36 sid nkl ny sid 21 här.indd   28 2022-03-15   13:432022-03-15   13:43



 
29 

Bruabål 
Bruabål en plats i Fågeltofta skog vid den gamla vägen mellan 
Fågeltofta och S:t Olof.  
På 1500- eller 1600-talet kolliderad två brudföljen på backkrönet 
där vägen var som smalast. I det ena brudföljet dog bruden och i det 
andra dog brudgummen. De döda jordades på platsen.  
För att försona sig med de döda och minska risken för att de skulle 
följa efter när man åkte förbi, kastade man en sten eller en pinne på 
platsen där de begravts. På så sätt band man de döda vid deras 
vilorum samtidigt som det var en påminnelse att deras hemska öde 
var känt.  
Seden fortlevde fram till tidigt 1910-tal då stenröset hade en höjd 
på fyra alnar styvt, ca 2,4 m. Idag återstår inte så mycket av 
lämningen.   
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Stora Stenen i Bondrums Eke 
I norra delen av Bondrums Eke finns en stor sten som bär tydliga 
spår från tidigare klyvningar.  
 

 
 

  
 
    
 
 
 
 
 
 
Bearbetning av sten 
På Bondrumsgården visades stenbearbetning under 
kulturarvsdagen. Fler bilder från detta hittar ni på  
https://www.hembygd.se/albo-harad/bondrumsgarden 
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Stora stenar fraktades med häst och stenas  
 
 

 
 
 
…och lyftes med hjälp av stenjätte 
Här syns Per-Olof och Sven-Anders vid stenvagnen och stenjätten  
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Stenen klyvs  
Stenen klyvs genom att kilar slås 
in i borrade hål, och sen slår 
man tills den klyvs  
 
 
 
 

  
 
Ibland kan stenen efter en stunds paus, och kanske en lille en, 
spricka av sig själv  
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Högvalla 
Högvalla gård ligger över gränsen in i Färs Härad på vägen mot 
Lövestad. Delar av vägen upp till Högvalla gård är byggd av sten, inte 
i samma omfattning som Höge Väg vid Maltesholm, men ett 
imponerade arbete. Högvalla gård ägs idag av Johan Mattsson. 

 
 
 
 
Milstenen i Frörums by 
En milstolpe eller milsten är en 
föregångare till nutidens vägmärken. 
Ordet milstolpe används idag ofta i 
betydelsen av en viktig och avgörande 
händelse.  
Milstenen i Frörums by är placerade mitt i 
byn jämte den gamla landsvägen. 2018 
blev den påkörd av en backande lastbil. 
Med tillstånd och lite bidrag från 
Länsstyrelsen lavades stenarna upp igen 
av Frörums Byalag. Milstenen är nu i 
bättre skick än på länge.  
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Jordkällare och stallväggar på Frörum 
Stallvägarna på Frörum 25:1 är byggda av kilad sten som murats 
samman. Byggdes av Lars Jönsson 1887. 

     
 
 
 
 
 
 
 
Tvilling jordkällaren på Frörum 
25:1 finns benämnd i skrift från 
1812. De är med sitt stentak 
både ovanliga och 
spektakulära. Nuvarande ägare 
till fastigheten är Hans Held. 
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Vård av byggnadsminnen – vilja att värna dess framtid. 

 
 

Albo Härads Hembygdsförenings styrelse vald 2021 
 

Post Vem Vald för 
period 

E-post 

Ordförande Gunilla Arvidsson 2 år arvidssongunilla@hotmail.com 
0708–710917 

V ordförande Göran Nilsson 2 år goran23017@gmail.com 
0732–274379  

Kassör Carina Almedal 2 år carina@almedal.nu 
Sekreterare Eva Karlsson 2 år 352323karlsson@telia.com 
Webb Kerstin Svensson 2 år ulla.kerstin.svensson@telia.com 
Ledamot Leif Gulldén 2 år gullden.leif@telia.com 
Ledamot Åke Hansson Kvarstår 1 år ake.ravlunda@live.se 
Ledamot Ingvar Petersén Kvarstår 1 år maryd@hotmail.se 
Ledamot Tore Jönsson Kvarstår 1 år toreagusa@gmail.com 
Ledamot Eva Gustavsson Kvarstår 1 år e.gustavssob21@gmail.com 
Ledamot Hans Nilsson Kvarstår 1 år hans.bonarod@telia.com 
Suppleant Lena Hallin 2 år 01lena.hallin@gmail.com 
Suppleant Jan-Erik Broomé 2 år lonhult590@gmail.com 
Suppleant Eva Norrsell 2 år eva@linasochbinas.se 
Suppleant Mikael Johansson 2 år mulle.63@hotmail.com 
Suppleant Hans Falk 1 år hans_falck@hotmail.com 
Suppleant Henrik Valentin 1 år info@henrikvalentin.se 
Suppleant Mats Persson Kvarstår 1 år matsboris@hotmail.se 
Suppleant Britt-Marie Persson Kvarstår 1 år nilsochbrittmarie@hotmail.com 
Suppleant Anita Ring Nilsson Kvarstår 1 år gussarod@hotmail.com 
Adjungerad Gert-Åke Ivarsson   
Revisor Ingemar Arvidsson 1 år  
Revisor Siv Björk 1 år  
Revisorssup. Thage Håkansson 1 år  

Vår web www.hembygd.se/albo-harad 
Ni når oss alltid via info@alboharad.se   
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Stöd Albo Härads Hembygdsförening 
och vårt ideella arbete med att underhålla alla våra kvarnar, gårdar 
och stugor samt ordna en rad av olika aktiviteter och visningar. 
Medlemsavgiften är oförändrad för 2022 150 kronor per person. 
Betalas via Bankgiro 500–4114, eller Swish 

 

 
 
 
 
 
 
 
Programkommitté 
Gunilla Arvidsson 0708–710917 
Leif Gulldén 0707–165134 
Göran Nilsson 0732–274379 
Anita Ring Nilsson 0727–226238 
Henrik Valentin 0705–780790 
Eva Karlsson 0708-788507 
Redaktör Kerstin Svensson  
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