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NYHETSBREV  

Juni 2022 

 

                     www.algutsbodahembygdsforening.se,  

                     email:info@algutsbodahembygdsforening.se 

 

Välkomna till vår hembygdsvecka 5 – 13 juni 2022 

 

Vi börjar med 

Mobergsafton 

tisdagen den 

5:e juli, och vi 

avslutar med 

Berättarkväll i 

Bökevara den 

13:e juli.  

Du hittar mer 

information på 

vår hemsida 

(se ovan). 

Där finns även 

kartor. Hela 

sommar-

programmet 

går att ladda 

ner. 

Välkomna! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.algutsbodahembygdsforening.se/
mailto:info@algutsbodahembygdsforening.se
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Jonna och Ellen jobbar hos oss i sommar 

I sommar kommer Jonna Lundgren och Ellen Halvarsson att servera kaffe och våfflor i 

hembygdsparken. Vi öppnar söndagen den 3 juli kl 14.00 – 18.00 och har sedan öppet 

varje eftermiddag utom lördagar. Sista våffeldagen blir söndagen den 14:e augusti.  

Boka särskilt in söndagen den 31:e juli. Då kommer Hardy och Kurt att spela 

dansmusik hela eftermiddagen. Boka också den 21 augusti, då kommer Clowner utan 

gränser till Algutsboda hembygdspark. Mer om detta i nästa nyhetsbrev. 

Följande har hänt under juni månad: 

Skolbarn i Persmo gamla skola 

Den andra juni kom skolbarn med buss från klass 4 – 6 i Johansfors 

skola till Persmo gamla skola. Skolverksamheten pågick där fram 

till 1929. Tokelsmåla skola byggdes 1930 och undervisning pågick 

till 1941. Sedan tog Eriksmåla skola över.  

Eleverna delades upp i grupper. En grupp fick ställa upp på led 

utanför skolsalen för att sedan komma in i den gammaldags salen 

och börja med att sjunga en psalm. Sedan fick de räcka upp handen 

när ”fröken” frågade något. Lotta Lejon Stenberg var perfekt som 

fröken.  

Dagen började med att flaggan hissades. Alla barn, lärare och 

medhjälpare samlades där. Foto: Holger Kusel 

 

Några barn bakade tunnbröd, och andra 

lärde sig tvätta och mangla på gammalt 

sätt. En annan grupp fick lära sig såga 

ved och ytterligare en grupp besökte 

kung Oskars källa. Det sägs att kung 

Oskar den II:e stannade vid denna källa 

och drack vatten när han var på väg till 

Karlskrona. Kung Oskar II reste på den 

tiden med häst och vagn. 

Barnen växlade så att alla fick prova på 

samtliga aktiviteter. Vi vill tacka alla 

fantastiska barn som besökte oss denna 

dag, och vi skickar även ett stort tack 

till alla lärare och medlemmar som 

hjälpte till, ingen nämnd och ingen 

glömd. 

Foto: Holger Kusel 
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Här sitter barnen i den gamla skolsalen 

som idag är ett arbetslivsmuseum. Här 

finns skolböcker från förr. Om du vill 

besöka muséet, kontakta oss. 

Foto: Holger Kusel 

     

     

 

 

 

 

Nationaldagen den 6 juni – vår hembygdsdag 

Över 200 personer besökte hembygdsdagen i Algutsboda Hembygdspark. Teatern ”För 

Evigt Nu” gjorde succé. Ordförande Maja-Stina Johansson Wang regisserade och hade 

även skrivit manus. Teatern handlade om utvandringen till Amerika på 1800-talet. 

Föräldrarna som blev kvar saknade sina barn och tvärtom. I vårt samarbete med 

vänorten Chisago City i Minnesota har vi hittat en familj som vi följer. Vi forskar om 

hur deras situation var här i Sverige och hur de sedan levde när de 

kom fram till Minnesota. Forskning pågår.  

Ett tack till alla hantverkare som ställde ut i parken samt till de 

barnfamiljer som medverkade till att det blev en fantastisk lekdag 

med gammaldags lekredskap. Eriksmåla Ridklubb bidrog med 

ponnyridning. Glashjärtan, designade Hanna Hansdotter, delades 

ut till tio barn födda i Algutsboda socken under senaste året. Nästa 

utdelning blir den 31 juli.                                                                   Foto: Katarina Jonsson   

 

 

Här syns de 

duktiga 

skådespelarna. 

Från vänster: 

Jensy Elvung, 

Kim ten Oever, 

Eva Helder och 

Jan Karlsson. 

Foto: Marianne 

Henningsson 
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Smålandsgärdsgård och skyltar 

Nu är staketet klart vid Mobergstenen. Färgen på stenen har fyllts i, så nu kan man 

tydligt läsa texten. Skyltar över platser som Vilhelm Moberg har skrivit om finns samt 

även information om föreningar som på olika sätt är knutna till Vilhelm Moberg. 

Välkomna att besöka platsen. 

 

Foton från Mobergstenen. Stenen restes av byborna 

1970 på platsen där Vilhelm Moberg var född.  

Några besökare kom när skylten sattes upp. 

Foton: Ulf Johansson 
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Uppsatser skrivna av elever från klass 6 i Johansfors skola 

 

Varje vår skriver 6:orna i Johansfors skola uppsatser på ett ämne som Algutsboda 

Hembygdsförening väljer. Alla elever skriver för hand. I år var uppsatstemat: ”Min 

favoritplats i naturen”. Tre priser delades ut för de bästa uppsatserna. En jury 

bestående av Gunilla Karlsson, Maja-Stina Johansson Wang och Kurt Lindblom hade 

valt ut vinnarna.  

 

 
Kaj Hermans, Elvira Jansson och Karin Lejon Stenberg blev vinnarna i årets 

uppsatstävling. Grattis till er! Foto: Jan Pumplun. 

 

Vi vill tacka alla er elever som har skrivit om era favoritplatser i naturen. Alla fick 

diplom och en hembygdsbok. Barnen skrev om sina känslor för sin favoritplats i någon 

form, några berättade om vad de såg i naturen och andra hade fokus på vad de gjorde 

när de var där. Nedan ses några citat: 

 
Känslor för favoritplatsen: 

Jag hör fåglar som kvittrar.  

Det luktar lite skog.  

Vågorna slår mot bryggan. 

Det är vackert.  

Där finns vackra träd.  

Här är fin utsikt. 

Känslan av vinden.  

Vackra blommor och gröna träd.  

Utan att någon stör mig.  

Stängda ögon och andas in den friska luften.  

Jag gillar stallet.  

Att känna stalldoften.  

Jag älskar att vara i skogen.  

Tyst och skönt i skogen.  

Känner mig hemma i skogen.  

Lycklig – långt från motorväg.  

Detta ser jag i naturen: 

Jag ser vårtecken – blommor, fåglar.  

Jag ser träd, pinnar, stenar, blad, fåglar, 

kaniner.  

Jag ser stora och små stenar.  

Där finns en låg platt sten.  

Många olika blommor.  

En liten damm.  

Jag ser vårtecken som citronfjärilar, 

tjädertupp.  

Jag ser lamm mittemot som hoppar, busar 

och jagar varandra.  

Hitta smultron och blåbär.  

Massor av fiskar, stenar och snäckor.  

Skogen bakom mitt hus. 

Höga tallar och några granar.  

Liten hackspett.  
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Höskörden är det roligaste på hela sommaren.  

Hör fågelsång.  

Hör träden vaja i vinden. 

”Jag kände så många saker på en gång, hur 

mycket jag har saknat den här platsen och 

hur mycket den betyder för mig”. 

Det luktar blommor.  

Jag hör ljudet av vinden. 

”När jag är där försvinner alla tankar och 

jag mår bara bra”.  

Det luktar hav.  

Det smakar luft.  

Jag hör fågelsång.  

Känner mig lite ensam.  

Det är en vacker plats.  

”Jag brukar inte egentligen slå min ner där 

utan bara gå igenom skogen och prata för 

mig själv”.  

När det har regnat – luktar så gott.  

”När jag går där ensam så släpper jag alla 

mina tankar och bara slappnar av och 

njuter”.  

Fina vårblommor.  

Solens strålar faller genom de stora 

trädkronorna.  

Doften av mossa.  

Rida i soluppgången.  

Inga krav – och då är det bra.  

Hör fågelkvitter.  

Jag tycker om att sitta på bänken och läsa en 

bok.  

”Den lilla bäcken är som ett stort hav. 

Det stora havet är som en blå himmel som 

sträcker sig över hela jorden. 

Den blåa himlen är som en stor äng med blåa 

blommor. 

Den blå blomman är som ett saftigt blåbär”.           

Liten ekorre.  

Fåglarna kommer tillbaka.  

Vatten rinner.  

Där finns en bänk med fyra träd bakom, 

tänker bygga en koja där.  

 

Detta gör jag: 

Jag fiskar.  

Jag grillar korv.  

Jag är där med mina vänner, syskon, 

kusiner, familjen.  

Jag cyklar.  

Det finns inget skräp på marken.  

Jag badar. 

Grillar korv.  

Badar.  

Fikar. 

 

Se vår hemsida för mer information: www.algutsbodahembygdsforening.se 

Se också våra utställningar! Glöm 

inte att rösta på den vackraste 

naturbilden i vår fotoutställning. 
 

 

 

 

 

Evenemangskommittén 2022-06-28 

genom Marianne Henningsson 


