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Det var många som provade sin träffsäkerhet på bollplanket.

Trollkarlen Zethino var en riktig lurifax och blandade trollkonster med lurigheter på Ramsjöveckans familjedag.
Både godis och trollerikonster uppskattades av barnen.
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Ingrid Olsson tror att
Ramsjöveckan har hållit
på i närmare 15 år.

Jesper Jönsson, Edvin
Åström och Oscar Jönsson
i maskopi med farfar Leif.

Lurifax och sockervadd på familjedag
RAMSJÖ

Solskenet kom likt ett
brev på posten när den
årliga Ramsjöveckan under torsdagen rullade
vidare. Familjedagen på
Hafvermans camping
bjöd på trollkonster,
bollkastning och sockervadd.

Ett 80-tal barn och vuxna
i en ring kring den tillfälliga
scenen skrattar.
Peter, som lånat ut sin
hundring till trollkarlen,
har till slut tur nog att få tillbaka den, efter att tillfälligt
ha ställt upp som trollkarlsassistent.
Med sockervadd i håret

– Är det tomt här? Är det
tomt där? säger trollkarlen
Zethino och knackar på assistentens huvud.

sätter sig Ingrid Olsson på
trappen till caféet för en
kaffepaus. Dagen till ära
håller hon, som synes, även

i sockervaddstillverkningen. Hon tror att Ramsjöveckan betyder mycket för
byn, inte minst för de nyinflyttade - ”då blir de involverade”.
Ingrid, som är ordförande i

Ramsjö bygderåd, berättar
att under Ramsjöveckan
håller byns olika föreningar
i olika aktivitetsdagar. Och
familjedagen är alltså bygderådets dag.
– Men vi hade inte klarat

det utan hjälp av byns ungdomar!
Runt om området på
campingen pilar ungdomarna fram och tillbaka.
Några säljer fika eller står
i den mobila korvkiosken,
andra håller i pil- och bollkastning.
Daniel Halvarsson, 18, och

Rikard Stockzell, 17, är båda
med och hjälper till vid bollkastningen. Det kastas hejvilt med bollar mot planket

med hål i, och en del vinster
i form av mjukisdjur har redan gått.
– Det här är roligaste
veckan på hela året, säger
de båda, medan de uppmärksamt passar på förlupna bollar från bollplanket.

för liten för att uppskatta
trollkarlen, tror Leif.
Barnbarnen Edvin Åström,

Leif Jönsson är här för

9 år, och Jesper Jönsson, 11
år, är också med farfar.
– Trollkarlen var häftig.
Man fick godis av honom,
säger Edvin, och sätter av
för köpa läsk.

barnbarnens skull. I barnvagnen han drar på sitter
Oscar Jönsson, 16 månader
gammal, och skiner ikapp
med solen. Kanske något
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Många vill uppleva skolan från förr
FINNEBY

Skolmuseet i Finneby
blev en riktig succé på
Ramsjöveckan. Det lockade 160 personer från
runt om i kommunen,
och arrangörerna belönades av bygderådet.

Tovåsen skulle spela upp en
examensdag i skolan, men
det gick inte inne i huset.
Så vi fick bära ut bänkarna
och genomföra skådespelet utomhus, säger Lennart
Thunvall, arrangör.
Bygderådet Leif Jönsson

Det var många som ville
återuppleva sin barndom i
skolan. Skolmuseet i Finneby är inrett för att ge besökaren en tidsresa tillbaka
till 1940-talet, och nostalgitrippen var uppskattad. Istället för de väntade 40 besökarna kom hela 160, och
alla fick inte plats.
– Vi och teaterföreningen

delade ut en guldnål till initativtagarna, Lennart och
Eva Thunvall samt Sonja
och Kjell Persson.
Lennart Thunvall fick
flera frågor om en eventuell fortsättning.
– Vi lovade nästan på stående fot att detta ska bli en
återkommande punkt under Ramsjöveckan.

Det var när makarna
Thunvall och Persson spelade teater ihop som idén
till skolmuseet föddes.
I Finneby fanns en tom
skolbyggnad, och Lennart
Thunvall hade under hela
sitt liv samlat på skolföremål. Nu kunde de slå sina
påsar ihop och förverkliga
sin dröm.
– Det roligaste var att höra
folk utbrista ”det här ju precis som när jag gick i skolan!”, säger Lennart Thunvall.
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Arrangören och initiativtagaren Lennart Thunvall, till vänster, spelade en av elevFOTO: KARL-GUNNAR ASTLID
erna i den återskapade skoldagen.

