
 

 

 

  

 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
          
 

 

 

 

 

 

Hej alla Garbovänner. 
 

Har ni sett och känt att allt har blivit ljusare ute. Ännu har vi 

dock inte fått så många blommor i rabatten, men de kommer 

nog snart. Aprilvädret bjuder både på hagel, snö och solsken 

här hos oss. 

Tack till dej som redan betalat in din medlemsavgift, den 

behövs! Den är fortfarande bara 150:-/år. Man kan swisha på 

nr 123 551 48 23 eller skicka via bankgiro 5700-3360. Tack på 

förhand! Vi har slopat medlemskorten pga höga 

portokostnader, men vi har aktuell medlemslista på Museet. 

Välkommen i sommar –vardagar i juli och augusti, (om FHM 

tillåter att museet har öppet). Gratis för medlemmar. 

Se hemsidan eller ring om du tänker komma hit. 

 

”Normala” år brukar vi ju ha Årsmöte vid denna tid.  

Tyvärr har vi inte blivit av med pandemin, så det är 

fortfarande osäkert när vi kan ha Årsmöten. Förra året sköt vi 

ju upp Årsmöte 2020. I Garbosällskapet har vi ganska många 

medlemmar som inte har eller nyttjar dator, så det blir svårt 

känner jag, att ha digitalt Årsmöte 2021 (- som ju många andra 

föreningar har). Hur ställer du dig till det? Kan vi kanske 

vänta till i höst (augusti/september och ha Årsmötet ute? 

Då har väl många fått sin vaccindos och vågar dyka upp på 

Årsmötet? Återkommer om det! 
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Men vi har ett annat stort, stort problem: För få medlemmar 

vill arbeta med Museet och Sällskapet. Det fordras ju att några 

styrelsemedlemmar verkligen bryr sig om verksamheten och allt 

runt omkring. Några ”eldsjälar” önskas!  

Vill DU hjälpa till, hör av dej till mej. (garbo@hogsby.net) 

 

Själv vill jag ”kliva av” styrelsearbetet. Åldern tar ut sin rätt. Jag 

har ju varit inblandad i alla 20 åren (mer eller mindre), som 

Garbosällskapet och Museet har funnits och har tyckt att det 

varit trevligt, lärorikt och kul. 

Valberedarna och fd ordförandena Birger Svanström och Rune 

Hellqvist har ringt runt och pratat med många, många olika 

personer i vårt närområde och de har fått ”några napp” men det 

räcker inte.  

Jag har prata med kommunen och frågat om de vill att Museet ska 

finnas kvar som ”turistattraktion” och det vill de naturligtvis. Den 

ansvarige (William Vittikainen) som är ganska ny på sin post har 

lovat höra sig för och återkomma.  

Vi ska nu åter prata med kommunens William. Kommunen ställer 

upp med hyreshjälp, föreningsersättning samt betalar för 

sommarjobbare på museet som tidigare år (om FHM tillåter att 

museet har öppet). 

Vi har även pratat med Kalmar Länsmuseum (i Kalmar) om de är 

intresserad på något vis. Inget svar ännu. 

 

Vi har ju många saker som är inlånade från er medlemmar som vi 

visar fram på Museet. Framöver skulle jag vilja återlämna dem till 

er under sommaren p g a osäkerheten hur det blir med museet. 

Kanske vill ni inte få dem åter – då behåller vi dem tacksamt. 

Svenska Filminstitutet bad i höstas om och har nu  fått tillbaka  

 

 

Garbobysten, som du ser på bild i inledningen av detta  

Medlemsbrev. Bysten, som vi visat upp, är gjord av Ella 

Lagerman-Heijl (1889-1946), som föddes i Långemåla,  

(ca 20 km från Högsby).  

 

Dock får vi fortfarande ha kvar den vackra klänningen som 

Greta bar i filmen ”Gösta Berlings Saga”. Enligt information  

var unga Greta tvungen att gå ner 10 kg för att få den rollen. 

Och hon lyckades! 

Jag önskar naturligtvis att ”personalfrågan” skall lösa sig så 

Sällskapet och Museet kan leva vidare, kanske med lite nya 

grepp. Nya lite yngre ledamöter i styrelsen, hoppas jag har 

andra fräscha idéer hur vi ”visar upp” Museet i framtiden. 

Hur tycker du att vi ska gå vidare? Har du några bra 

förslag? Hör av dej! 

 

 
      Foto: Gabriele Hühn 

 

Vi håller i, håller ut och ser fram emot sommaren då vi troligen 

kan ses.   / Laila 


