
 

 

 

        
      

   Här är våra duktiga praktikanter under sommaren 2017 

 

I dag skiner solen så skönt men man kan se att hösten är på väg. 

Det finns mängder av rönnbär på träden – då blir det en kall och 

snörik vinter – enligt ”Bondepraktikan”!  

Nu till Garbo  

Vill Du vara med att fira Gretas ”112-års-födelsedag”? Vi 

tänker fira det på Museet den 18 september Kl.18.00. Då ska vi 

också dela ut årets Garbopris till Rune Hellquist, f.d. 

ordförande i Garbosällskapet, under många år. Han är 

fortfarande aktiv som guide, när vi får grupper. – se nedan.  

Hör av dig på mejl till garbo@hogsby.net eller hem till Laila: 

0491-22234. 

Hur mycket ideell tid som han spenderat på Garbomuseet och 

med Sällskapet kan vi nog inte ana.  

Vi tänker också visa Gretas första film ”Luffarpetter / 

Borgmästarns flickor” under kvällen. Det finns bara 10 minuter 

bevarad film kvar av. Tyvärr är resten förstörd. Vi äter 

smörgåstårta dricker kaffe / te och umgås. VÄLKOMMEN ! 

Detta har hänt sen förra Medlemsbrevet:  

Jag har skickat den franska tidningsartikeln till en medlem, 

som hade en franskkunnig vän. Har inte hört något än. Kommer 

nog snart, hoppas jag. 

På Högsbydagen 17/6, då vi hade öppet hus och gratis entré 

kom det ett 90-tal besökare. Vi är ju i Småland!   

Under slutet av juni och under juli droppade det in 

intresserade besökare från många olika länder. Den 7 augusti 

var dags igen med en bussgrupp på 49 personer som besökte 

oss. Den 10/8 visade vi museet för en liten grupp på 8 personer 

från Ålem och den 28/8 kom 8 damer från Oskarshamn. Den 

9/9 kommer nästa bussgrupp på 30 -40 personer.   

Det ser ut som att vi hamnar på ungefär samma besöksantal 

som förra året d v s  ca 600 personer.  
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Vi har haft praktikant-flickor från Syrien, som fått chansen att öva 

på svenska språket samt svenskfödda sommarjobbare via 

kommunen, som varit på museet och hjälpt till (se bilden i början) 

Flickorna tog hand om spontanbesökarna och vi ”gamla” guidar 

grupperna. 

Vi har åter fått in ”Garboglas” för whisky eller annat. Denna gång 

kommer glasen från Skruvs glasbruk här i Småland och har lite 

annan modell, men med samma fina bild på som tidigare. (Glasen 

associerar ju till Greta Garbos första talade ord på film. MGM’s 

första talfilm med Greta Garbo hette ”Anna Christie” och Garbo’s 

först ord i filmen var: ”Give me’ a whisky”), 

Förra årets Facebook-vinnande damer var jättenöjda med att få 

sova i Lixhult, bada hos Tuva och bli guidade på museet av Birger 

och besöka festivalen Latitud i Oskarshamn. Tuva tog foto/film som 

hon ska lägga ut på Facebook. Damerna ville naturligtvis bli 

medlemmar i Garbosällskapet också. 

Lite historik om Garbosällskapet. Jag har ”grävt” i gamla pärmar. 

Den 3 februari 2001 såg Garbosällskapet dagens ljus. En 

interimsstyrelse på 8 personer bildades. De beslutade om stadgar 

och inriktning mm.   

Första ”riktiga” Årsmötet gick av stapeln redan den 16/6 2001 då 

36 personer deltog. Birger Svanström (vår nyvalda ordförande) blev 

ordförande då också och Elisabeth Angervall valdes till 

sekreterare. Till Årsmötet 2002 kom 27 personer och Birger 

omvaldes till ordförande. Elisabeth var sekreterare under hela 10 

år i Sällskapet och avtackades 2011 med ett Garbopris för allt 

arbete som hon hade lagt ner under åren. År 2003 blev Birger 

ersatt som ordförande och han efterträddes av Rune Hellquist 

2004, som i sin tur satt kvar som ordförande i 5 år. Guy Ek 

efterträdde Rune, men satt bara ett år. En kort period under 

2010 var ordförandeuppdraget vakant, sen lät sig Rune 

övertalas att ta över ordförandejobbet igen och det varade till 

2017, alltså till i våras. Då blev det Birgers tur igen. Sällskapet 

har alltså bara haft 3 ordföranden sen 2001! Det var lite om 

ordförandeposten genom åren.  

Paula Gabrielsson valdes vid årsmötet 2011 till sekreterare 

efter Elisabeth. En inte helt lätt uppgift. Under 2012 flyttade 

Paula från Högsby och Sällskapet blev ”sekreterarlöst” d v s 

övriga ledamöter fick lösa det. Vid årsmötet 2013 blev 

undertecknad sekreterare och är det fortfarande som ni vet.  

Finns det några medlemmar ute i vårt avlånga land som vill bli 

mer aktiva i Garbosällskapet? Vi känner ibland att vi ”kör på 

tomgång”, att idéerna tryter. Det behövs nya krafter! För att 

styrelsearbeta behöver man ju inte sitta runt ett bord i 

Högsby och prata. Man kan med all ”ny teknik” lösa detta på 

annat sätt, eller hur? Hör gärna av DEJ! 

 
               Så här se ”Garbopriset ut 

 

 

 

 

 

                                  Många Smålandshälsningar / Laila   


