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Tor 1 Torsdagslunch på Gemla Pizzeria. Helstekt kotlett-

rad, kokt potatis och sallad. Välkomna in! 

 

Tor 08 Torsdags lunch på Gemla Pizzeria. Köttfärslimpa 

med potatis och sallad. Kaffe o kaka. Välkomna in! 

 

Tor 15 Torsdagslunch på Gemla Pizzeria. Kycklingfilé 

med potatis, paprika och salladsbuffé. Välkommen in. 
 

Tor 22 Torsdagslunch på Gemla Pizzeria. Raggmunk 

med rimmat fläsk, lingonsylt Kaffe o kaka. Välkommen. 

 

Tis 27 Kl 18 Samhällsrådet sammanträder i leksaksmu-

seet. Alla Välkomna.  

   

Tor 29  Torsdagslunch på Gemla Pizzeria. Strömming, 

potatismos och sallad. Kaffe o kaka. Välkommen. 

Gemla Pizzeria har hemkörning måndag till 

fredag 11-14. Vi finns även på facebook: 

”Gemla Restaurang”  

             ___________________________________ 

   

 .  

 

Gemla Station 

Inredning & Café 

Alla torsdagar o fredagar 11-17 

Skärtorsdagen 11-17 

Långfredagen 11-16  

Välkomna! 

 

 

      

  
  
 

 
 

Håll utkik efter  

Hembygdsföreningens  

Påsk kluringar! 

Finns under påskvecka på 

anslagstavlan vid Hem-

bygdsgården och på 

www.hembygd.se/gemla 
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 En tragisk drunkningsolycka vid Feretbron i september 1931 

Nils Magni Petersson 1877-1931 föd-
des i Ellanda Öja. 
Sigrid Sofia Johansdotter 1878-1949 
föddes i Holmäng Öja. 

Sigrid är 26 år när hon gifter sig med 
den ett år äldre Magni från Ellanda. 
Magni är snickare och deltar bland 
annat vid byggnationen av disponent-
villan i Gransholm. 1904 flyttar man 
till Alvesta där Magni också arbetar 
med att bygga Alvesta Station och blir 
reparatör vid Statens Järnvägar. När 
Alvesta stationshus är klart flyttar man 
till Ängelholm.  
Sonen Henry Elland berättar: 
"Att resa till Småland var en om-
ständlig procedur. ..... 
Först med spårvagn till ångfärje-

stationen. Femton öre kostade det för 

mor, vi tre ungar åkte gratis. Person-

tåg till Ängelholm med avgång kl. 

6.15. Lyckades man få fönsterplats var 

glädjen stor, tre barn och två fönster-

platser att samsas om. I Ängelholm 

väntade vi i en timma på tåget till 

Malmö. Två och en halv timmars up-

pehåll där för att komma med tåget 

till Alvesta. Far som åkte gratis även 

på privata järnvägar, arbetade till kl. 

12 och for sedan över Hälsingborg 

centralstation till Hässleholm och 

mötte oss där. Vi fortsatte sedan till-

sammans resten av färden. I Alvesta 

blev det åter byte till Växjötåget och 

efter en kort stund kommo vi så till 

Gemla klockan åtta på kvällen. Vägen 

från stationen till ”Holmen”, där mor-

far och mormor bodde, var belagd 

med kolstybb och kallades därför för 

'svattevägen'.” 

Morfadern ”Johan Sme” som han kal-

lades hade sin smedja alldeles söder 

om Gemla Leksaksfabrik (syns i bak-

grunden  till vänster på bilden). Ett 

och annat uppdrag fick ”Johan Sme” 

från Leksaksfabriken. Bland annat 

tillverkade han trampor till cykelhäs-

tarna.  

September 1931 var just ett sådant 

besök i Gemla. Magni skulle besöka 

bekanta i Ellanda och övernatta hos 

svärföräldrarna i Gemla. På hemvägen 

var det mörkt Magni valde att ta sti-

gen över Feret. Denna väg hade han 

ofta använt i sina yngre dagar och det 

var bara att följa stigen till landsvägen 

Öja-Gemla. Men stigen hade ändrats 

och gick nu rakt ner till ett par 

”klappstenar” vid åkanten.  Fullstän-

digt mörker rådde. Magni kom ove-

tande ut på stenarna och föll i vattnet, 

där han drunknade. Påföljande dag 

påbörjades sökandet efter Magni . 

Draggningar i ån gjordes, många var 

behjälpliga i sökandet. 

Sonen Henrys minnen från händelsen: 

”Traktens folk som var kallade till 

hjälp misströstade om att finna far. 

Som en sista desperat åtgärd tog jag 

hand om draggen i ekan och sökte på 

nytt. Cirka 7 minuter senare flöt fars 

tågbiljett upp bakom aktern på ekan. 

Kort därefter drogs min döde far iland. 

Käppen höll han fortfarande i handen. 

Döden torde ha varit ögonblicklig ge-

nom chock.”. 

Nils Magni Petersson var 54 år gammal när han         

drunknade i Helige Å (Mörrumsån). 

 

Text :Ola Aronsson 

Källa: Chris Elland Pehrson och 

Kristianstadsbygdens Släktforskararkiv 

”Häradsbladet” 2019 nr 2. 
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Rubens Barn blir en del av 
Mickifamiljen! 

Genom förvärvet breddar Micki sin portfölj av populära 
dockvarumärken med Rubens Barn.  
– Vi har ambitionen att växa inom kategorin dockor 
och Rubens Barns fina varumärken, värderingar och 
kärnvärden stämmer väl överens med Mickis. Dess 
unika, handgjorda mjuka tygdockor av hög kvalitet 
känns helt rätt för att förstärka och komplettera vår 
portfölj, säger Jonas Aronsson VD Micki Leksaker AB.  

Micki tar över verksam-
heten den 1 april och 
den kommer drivas vi-

dare i nuvarande form och i samma anda som Rubens Barn framgångsrikt har dri-
vit den. Båda företagen har en tydlig tillväxtstrategi och förvärvet blir en viktig del i 
att förverkliga denna. 

– Vi har stora strävanden inom pedagogiska och hållbara leksaker. Med vår ge-
mensamma värdegrund och med Mickis rika historik och erfarenhet så kommer vi 
kunna nå våra mål snabbare tillsammans. Vi ser fram emot detta nya och spän-
nande kapitel av Rubens Barn! säger Kent Moore, VD Design Rubens Sweden AB. 
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