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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”.  
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Sommarcaféet öppnade den 4 juli  

I sommar har Jonna Lundgren jobbat hos oss som 

caféföreståndare (när hon inte varit iväg och tävlat). 

Jonna är ju en duktig friidrottare och vi på föreningen 

hejar på henne varje gång hon tävlar. Hon har tagit flera 

guld i kula och i september tävlar hon i ungdoms-

finnkampen. Heja! I sommar har vi serverat kaffe och 

våfflor i vanlig ordning. Det har varit mycket folk, och vi 

vill tacka alla som har besökt oss. 

Den pågående pandemin har påverkat vår verksamhet 

och därför har vi även i år haft försäljning genom ett 

fönster. Alla ska fortfarande undvika trängsel. Borden 

har varit utspridda i trädgården så det har fungerat bra, 

och vädret har varit fint i sommar. 

I utställningslokalen i Nybygget har vi fortfarande kvar vår utställning om skrivande 

och många har provat de gamla skrivmaskinerna. Lokala författare presenteras. 

Alla våra hus i parken var varit öppna i sommar och många har vandrat runt och tittat. 

Vi har sammanfattat den delen av vår utställning som handlar om Vilhelm Moberg och 

samarbetet med vänorten Chisago City i ett dokument. Gå in på vår hemsida 

www.algutsbodahembygdsforening.se om du är intresserad av att läsa om hur vi i 

Algutsboda respektive i Chisago County arbetar med att sprida kunskap om Moberg. 

Vi har fått låna 

bilder som Ove 

Alström tog vid 

inspelningen av 

Utvandrar-

/Nybyggar-

filmerna från 

1971. Dessa har 

vi visat i vår 

utställning.  

 

 

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 Minnesota, 

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 
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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. Boken kan köpas 

hos oss.  

 

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 firades 

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. Ki Chi Saga Days firas 19 – 22 augusti. 

Se nedanstående länk för mer information om deras aktiviteter. 

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

Musik i Hembygdsparken den 1 augusti 

Söndagen den 1 augusti var det full fart i 

hembygdsparken. Bengt Hardy Karlsson 

och Kurt Lindblom underhöll med känd 

dansbandsmusik. 

Underhållningen var mycket uppskattad 

och flera av besökarna kom tidigt och 

gick hem sent. Detta är ett gott betyg åt 

musikerna. Vi hoppas på en upprepning 

nästa sommar. 

 

https://www.chisagocountyhistory.org/index.html
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Här sitter folk och njuter av musiken, 

av våfflor och av den härliga miljön. 

Det vackra vädret gjorde att alla 

kunde sitta ute. Det var bara någon 

dag som det regnade. 

 

 

 

 

Mobergafton den 20 augusti 

De två senaste åren har vår hembygdsvecka varit inställd p g a pandemin, men nu i 

augusti så lättade restriktionerna något. Vi bjöd in till Mobergafton på Vilhelm 

Mobergs födelsedag. Vilhelm Moberg var född i Moshultamåla 1898 och han avled 

1973. Han skulle alltså ha blivit 123 år i år. Det blev en riktig folkfest, men med 

restriktioner. Håll avstånd! Ingen trängsel – stolarna stod långt ifrån varandra. Ta med 

egen fika så att vi slipper trängas i köer.  

Allt fungerade perfekt! Tusen Tack till er 

alla! 

Mobergläsarna läste två stycken denna kväll, 

ett från Utvandrarna och ett från Soldat med 

brutet gevär. 

 

 Foto: Britt-Marie Engkvist 



5 
 

Sveriges Cultband spred glädje med sin musik. Publiken klappade händerna och sjöng 

med. Kjell Andersson spelar dragspel som ingen annan. Fantastiskt! Mellan låtarna 

berättade de roliga historier. De bjöd bl a på musikstycken som ”Födelsedagsvals till 

Mona. Fattig Bonddräng och Glesbygdslåten”. Det blev en Toppenkväll i solsken och 

vackert väder.  

 

Jonna Lundgren blev under Mobergaftonen 

uppmärksammad av föreningen för sina goda 

insatser inom friidrotten. Musiken spelade en fanfar 

för henne. Hon fick en blomma och en present. Vi 

önskar henne Lycka Till i kommande tävlingar. 

Heja, Heja Jonna!  

 

 

 

 

 

 

Kommande aktiviteter: 

Vi planerar för: 

 En familjedag utomhus med julpyssel för barn och vuxna 

 Boksläpp i slutet av november 

Mer information kommer i nästa nyhetsbrev! 

Evenemangskommittén 2021-08-30 


