
F O L K E T Tisdagen den 21 mars 1961 

Musikaliska Högsjö-tvillingar| 
fyller 50 år — på skilda dagai 

Att vara tvilling innebär inte alltid att man måste va-ra född samma dag som bro-dern eller systern. Levande vittnesbörd i motsatt rikt-ning är tvillingbröderna Jan-ne och Tage Lönn i Högsjö bruk, ty den gången de såg dagens ljus för första gången 1911 skilde några timmar dem åt och en ny dag bröt in in-nan Tage kom till världen som den siste i duon. 
Kyrkoboken upptar Janne som född den 25 mars och Tage den 26, men då de inom kort ämnar fylla 50 år firar båda högtidsda-gen lördagen den 25. Detta datum har de alltid högtidlighållit som födelsedatum. Bröderna är födda i Högsjö, där de bott alla år. Redan i mycket unga år började de arbeta vid Schullström & Sjöströms fabriks AB, där man numera finner Jan-ne som magasinsförman och Ta-ge som vävlagare. Musiken har alltid varit tvillin-garnas stora fritidsintresse. Som 12-åringar debuterade de i Hög-sjö hornmusikkår, inom vilken de nedlagt ett uppoffrande arbete och där de fortfarande återfinns som blåsare. Men även i andra musikaliska sammanhang har "Lönnarna" medverkat. Båda var med i den dansorkester som fanns i Högsjö på 1930-talet, och Jan-ne spelade dessutom i Hjertzéns dansorkester från Vingåker. Med sitt dragspel har han medverkat vid otaliga fester och samman-komster av skilda slag. Tage spe-lar för närvarande även fiol i Vingåkers spelmanslag. 
Men även andra fritidssyssel-sättningar har de hunnit med. I unga år var bröderna Lönn med i SSU-klubbens styrelse, och även Konsum har benyttat sig av de-ras förmåga. Janne var förenin-gens ordförande under många år och numera har Tage säte i kon-sumstyrelsen i samhället. I Hög-sjö gymnastikförening har de job-bat som styrelseledamöter och gymnaster, och bollklubbens fär-ger försvarade Janne en tid som fotbollsback, medan Tage höll samma plats på stålskodd fot. Högsjöbröderna saluteras! 

Tvillingbröderna Janne, t. v., och Tage Lönn, Högsjö. 


