
Bötterumsmässan ersätts av filmer även i år 
 
På grund av pandemin ersätts Bötterumsmässan – som skulle ha gått av stapeln den 4 
september – av nyinspelade, informativa filmer. Årets filmer handlar om trädgård, 
trasmattor och murning.  
 
Den 4 september skulle Bötterumsmässan ha gått av stapeln, men blir inställd även i år.  
 
Bötterumsmässan har under flera år lockat flera tusen besökare till den vackra gamla gästgivargården i 
Bötterum utanför Högsby. Förra året, liksom i år, har pandemin satt stopp för den fysiska mässan. I 
stället erbjuds nu flera nyinspelade, informativa filmer som på olika sätt handlar om hantverk, 
byggnadsvård och trädgårdsskötsel.  
 
Årets filmer handlar om den älskade trasmattan, om gamla trädgårdar och fruktträd och om hur man 
kan arbeta med kalkbruk och lerbruk när man lagar gamla murade spisar. Vi hoppas att du vill titta på 
dessa filmer i höst. Om det är tillåtet att samlas i grupper då, föreslår vi att ni går samman och har 
filmvisningskvällar. 2021 års filmer blir klara under hösten, så håll utkik! 
 
De filmer vi spelade in i stället för mässan förra året handlar om Monica Björklunds vackra 
rosenträdgård, om hur man gör ostkaka och om fönsterrenovering. En film spelades in i Bötterums 
hembygdspark.  
 
Dessa filmer kan du se gratis här: 

https://www.kalmarlansmuseum.se/byggnadsvard/botterumsmassan-2021-blir-digital-och-
kommer-hem-till-dig/ 

 

Och på Youtube: https://www.youtube.com/user/Klmuseum/videos 
 

Mässan är ett samarbete mellan Kalmar läns museum, Kalmar hembygdsförbund, 
Långemåla hembygdsförening och Länsstyrelsen i Kalmar län. Mässan och 
filmerna finansieras genom ideella insatser och bidrag från länsstyrelsen. 
 
För mer info kontakta: 
 
Dea Carlsson, Långemåla hembygdsförening, 
dea.carlsson@me.com  
tel 070 259 1582 
 
Susann Johannisson, Kalmar läns museum, 
susann.johannisson@kalmarlansmuseum.se   
tel 070-512 36 11 
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Den älskade trasmattan! I juni spelade vi in en film om hur man väver. Mailiss 80 år 
visade hur man tvättar trasmattor, inspelat i klapphuset i Kalmar. Filmen läggs ut i 
september 2021. 

 
I september kommer vi att spela in filmer i vackra Stensjö by 
utanför Oskarshamn. Där blir det trädgårdstema om hur man kan 
tänka om man har en gammal trädgård och gamla fruktträd. 
Film kommer hösten 2021. 

 
Spisen i Bötterum ska restaureras under 
2021 med lerbruk och kalkbruk. Genom vår 
film kan du få tips på hur man gör!  
Film kommer hösten 2021. 
 
 
 
 

”Nu längtar vi ju efter större evenemang igen och hoppas kunna återkomma i september 2022 med 
en fysisk Bötterumsmässa”, säger Dea Carlsson, ordförande i Långemåla hembygdsförening.  
 
”Med filmerna bygger vi upp som ett faktabibliotek av lustfylld information och inspiration. Det blir 
som en komplettering till den fysiska mässan”, säger Susann Johannisson, Kalmar läns museum. 
 
 
 
De åren som mässan kunde genomföras såg vi arrangörer ett ökat intresse. Flera tusen besökare kom 
till den vackra hembygdsgården för att träffa och prata med olika hantverkare, som smed, 
gärdsgårdsbyggare, fönsterhantverkare, timmerexpert, tapetexpert, murare, plåtslagare med flera. 
Vi hade också många olika sorters småländsk mat till försäljning samt olika hantverk, både slöjd, textil 
och mathantverk. Vi hade guidade turer och vi hade visning av hur man ympar fruktträd samt 
försäljning av växter. Vi hoppas kunna genomföra mässan igen på plats i Bötterum 2022. 
 
 
 


