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Vi öppnar sommarcaféet den 4 juli – Välkomna! 

I sommar jobbar Jonna Lundgren hos oss. Vi 
serverar kaffe och våfflor i vanlig ordning, men 
öppettiderna är begränsade. Vi har öppet onsdagar, 
torsdagar, fredagar samt söndagar mellan kl 14 
och 18, fr o m den 4 juli t o m den 8 augusti. 

Även i år kommer vi att ha försäljning genom ett 
fönster. Enligt Folkhälsomyndigheten får folk fr o m 
den 1 juli samlas i mindre grupper. Men alla ska 
fortfarande undvika trängsel. Borden är utspridda i 
trädgården så vi hoppas att det ska fungera trots 
pandemin. 

I utställningslokalen i Nybygget ska vi också 
undvika trängsel. Välkomna in och se vår utställning 
och prova gärna att skriva på gamla skrivmaskiner. 

Alla våra hus i parken är öppna. Det är bara att vandra runt och titta. Fråga oss gärna 
om ni undrar över något.  

 

Se vår Hemsida 

På vår hemsida finns information om 
våra utställningar. Utställningen i 
Nybygget handlar i år om Skrivande. Vi 
ger en historik över skrivandets 
utveckling, vi presenterar lokala 
författare, Vilhelm Moberg m fl och vi 
visar ett antal fina bilder från 
Utvandrarfilmen (från 1971). Bilderna är 
tagna av Ove Alström och det finns två 
bilder från inspelningen i 
Stekaremålastugan i vår park. Välkomna 
in och se dessa vackra bilder! Gå in på www.algutsbodahembygdsforening.se. Där 
finns en länk till vårt sommarprogram. Programmet finns också i tryckt form i 
Hembygdsgården.  



2 
 

Besök av Ulf Beijbom 

Ulf Beijbom har skrivit boken ”Mobergs utvandrarbygd och Amerikas Småland”. När 
vi har arbetat med utställningen har vi främst hänvisat till hans bok. Beijbom är 
författare och har under många år varit ledare för Svenska Emigrantinstitutet i Växjö. 
Hans senaste bok beskriver platser där Moberg levde i både Sverige och USA. 
Algutsbodas vänort Chisago City, som vi nu återigen har kontakt med beskrivs i boken 
samt de människor som Moberg och även Ulf själv träffade där. Ulf Beijbom var 
vänlig att granska och kommentera det vi har skrivit om ut- och invandring och om 
Vilhelm Mobergs bakgrund. Texten har ”bollats” mellan vår kontakt i Chisago county, 
genom föreningen ”Friends of the Karl Oskar House”, Sven Sjöstedt, och vår 
arbetsgrupp här i Algutsboda. Beijboms bok kan rekommenderas.  

 

Ulf Beijbom och hans hustru Solveig 
Kristiansson på besök i 
Hantverksmuséet. Solveig 
Kristiansson har också skrivit en 
bok, där hon illustrerar 
utvandrarmotiv genom sina vävda 
konstverk. 

 

 

 

Karl Oskar dagar i Minnesota 

I staden Lindstrom som ligger i 
närheten av Chisago City finns Karl 
Oskar huset. Där firas Karl Oskar 
dagarna den 7 – 11 juli. Deras 
verksamhet liknar vår, de har 
musikunderhållning och Karl Oskar 
och Kristina går omkring och hälsar 
besökarna välkomna. På trappan vid 
Karl Oskar huset står Sven Sjöstedt 
och Marilyn Wahlström som också 
är Karl Oskar och Kristina. De 
skickar en hälsning till oss. 

Se nedanstående länk för mer 
information om deras aktiviteter. 

https://www.chisagocountyhistory.org/index.html.  



2 
 

Besök av Ulf Beijbom 

Ulf Beijbom har skrivit boken ”Mobergs utvandrarbygd och Amerikas Småland”. När 
vi har arbetat med utställningen har vi främst hänvisat till hans bok. Beijbom är 
författare och har under många år varit ledare för Svenska Emigrantinstitutet i Växjö. 
Hans senaste bok beskriver platser där Moberg levde i både Sverige och USA. 
Algutsbodas vänort Chisago City, som vi nu återigen har kontakt med beskrivs i boken 
samt de människor som Moberg och även Ulf själv träffade där. Ulf Beijbom var 
vänlig att granska och kommentera det vi har skrivit om ut- och invandring och om 
Vilhelm Mobergs bakgrund. Texten har ”bollats” mellan vår kontakt i Chisago county, 
genom föreningen ”Friends of the Karl Oskar House”, Sven Sjöstedt, och vår 
arbetsgrupp här i Algutsboda. Beijboms bok kan rekommenderas.  

 

Ulf Beijbom och hans hustru Solveig 
Kristiansson på besök i 
Hantverksmuséet. Solveig 
Kristiansson har också skrivit en 
bok, där hon illustrerar 
utvandrarmotiv genom sina vävda 
konstverk. 

 

 

 

Karl Oskar dagar i Minnesota 

I staden Lindstrom som ligger i 
närheten av Chisago City finns Karl 
Oskar huset. Där firas Karl Oskar 
dagarna den 7 – 11 juli. Deras 
verksamhet liknar vår, de har 
musikunderhållning och Karl Oskar 
och Kristina går omkring och hälsar 
besökarna välkomna. På trappan vid 
Karl Oskar huset står Sven Sjöstedt 
och Marilyn Wahlström som också 
är Karl Oskar och Kristina. De 
skickar en hälsning till oss. 

Se nedanstående länk för mer 
information om deras aktiviteter. 

https://www.chisagocountyhistory.org/index.html.  

3 
 

Skolbarns uppsatser 

I år fick skolbarnen i klass 6 vid Johansfors skola skriva en uppsats i ämnet ”Dina 
tankar kring coronapandemin - Hur har pandemin påverkat dig”? Vi fick in 11 
fantastiska uppsatser. Barn har så många tankar och vi är tacksamma för att de 
förmedlade dessa till oss. Varje år delar Algutsboda Hembygdsförening ut priser till 
dem som har skrivit de bästa uppsatserna. I år satt Gunilla Karlsson, Kurt Lindblom 
och Ing-Brith Fransson i juryn. De var överens om att följande elever skulle få 
stipendium:  

Melwin Lundberg, Truls Eriksson Jonsson och Nora Strand. 

Här kommer citat från några av de 11 uppsatserna:  

”Mina känslor är att det är dåligt, jobbigt och ledsamt. 
Det är dåligt för jag påverkas väldigt mycket av det och 
min familj framför allt. Jag mår väldigt dåligt och är 
ledsen hela tiden typ för det påverkas mycket och tar på 
ens krafter. Och det är dåligt för alla i min närhet och 
för alla affärer. Jag tycker att närhet av kärlek och 
kramar är viktigt för bara det lilla kan göra hela min 
dag. Kramar gillar jag och tycker att det är viktigt. 
Kärlek kan visas på olika sätt men jag vill gärna höra 
att någon älskar mig helst”(Melwin 1:a pristagare) 

”Första gången jag upptäckte corona så trodde jag inte att det skulle sprida sig i hela 
världen utan att det skulle stanna i Kina. Men jag var ändå lite orolig att det skulle 
komma till Sverige. Det som gjorde mig mest orolig var att jag aldrig mer skulle kunna 
träffa mina släktingar eftersom att digerdöden har varit dödlig och spanska sjukan så 
att jag trodde att corona skulle vara som dom”. 

”Min mormor och morfar brukar åka 50 mil ner hit för att träffa oss. Jag är ju rädd 
att jag ska smitta dem eller något och min morfar hälsar på sin mamma som bor på 
ålderdomshem. Hon är 98 år gammal så om hon hade fått corona på grund av mig så 
hade jag aldrig förlåtit mig själv”. 

”Saker har blivit inställda t ex mina fotbollsträningar. Man har inte haft så mycket att 
göra så man kan hitta på en massa annat men man kunde fortfarande göra mycket mer 
innan pandemin. Jag har varit hemma mycket mer så jag har spenderat mycket mer tid 
med dem som jag bor med. Jag har spelat extra mycket och tittat på mycket film”.  

Barn är också författare. Kom och läs fler citat på vår utställning. Där finns utdrag ur 
uppsatser från de senaste tre åren. Det är en upplevelse! 
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Skolmuséet i Persmo 

Besök gärna skolmuséet i Persmo i sommar. Där finns en gammal skolmiljö väl värd 
att se. Skolsalen är fylld med gamla bänkar och där finns böcker från äldre tid. Skolan 
uppfördes 1879 och lades ner 1929 då skolan i Eriksmåla stod klar. Kontakta 
föreningen om ni är intresserade av att besöka muséet. Välkommen till gudstjänst i 
Persmo (utomhus) söndagen den 25 juli kl 14.00. Ta med egen stol och fika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har lånat en del material från Persmo för att visa i vår utställning i Algutsboda. 
Persmo skolmuseum är ett arbetslivsmuseum som finns med i arbetslivsmuseernas 
databas: www.arbetetsmuseum.se. 

 

Vad händer nu? 

Ja, nu först och främst så är det café i hembygdsparken. Vi hoppas på fint väder. 
Välkomna redan nu på söndag den 4 juli kl 14.00.  

Den 20 augusti blir det Mobergafton i Hembygdsparken. Mer information kommer 
senare, se även vår hemsida. 

Till hösten hoppas vi kunna ordna föreläsningar i olika ämnen samt någon musikkväll, 
om pandemin tillåter. I november blir det 
”Boksläpp” igen. 

Vi ses i sommar! Välkomna! 
 

 

 

 

 
Evenemangskommittén 2021-06-30 

MOBERGAFTON 

Den 20 augusti kl 18.00 
i Algutsboda Hembygdspark 

 

 
Vi firar Vilhelm Mobergs födelsedag med 
en Mobergafton den 20 augusti kl 18.00 

 
Musik: 
Sveriges 
Cultband 
 
                                                 
 
 

                                                                Foto: Bengt Johansson 

 
Mobergläsarna läser valda 
stycken ur Vilhelm Mobergs 
litteratur – på genuin 
småländska. 

 
 

 
P g a coronapandemin så får vi be er ta med en egen kaffekorg 

– vi ska inte trängas eller stå i köer.  
Vi följer myndigheternas instruktioner. 

 
 

VÄLKOMNA! 
ALGUTSBODA HEMBYGDSFÖRENING 

www.algutsbodahembygdsforening.se 
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