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Hembygdsfestligt i Regna 
Det var dukat till fest i 

Regna i går. 
Hembygdsfest och spel-

mansstämma. 
Och som det firades! Sedan 

Sivert Grundström klämtat i 
vällingklockan och påbjudit 
festen och stämman öppnad 
genljöd den idylliska Hem-
bygdsgården under flera 
timmar av musik, sång och 
dans. 

Regna ligger avgjort långt från 
de stora allfarvägarna. Hos 
många människor intar den i dag 
lilla orten alldeles tydligt ändå 
en central plats. Glada 
återseenden var det uppenbart 
gott om denna fantastiska som-
mardag. 

Lars Ove Norrman, Söder-
köping, fanns på plats med sitt 
dragspel redan från början. 
Ganska snart hade han en skara 
spelmän omkring sig. Strax var 
också buskspelet igång. Äppelbo 
gånglåt, Gärdebylåten, Brud-
marsch av Hellström — hela 
Hembygdsgården svängde. 

Sivert Grundström, Hembygds-
föreningens ordförande, log belå-
tet inför vad han såg. Gamla och 

unga spelmän. Erfarna och 
kunniga spelmän. Mindre erfarna 
och mindre kunniga spelmän. 
Kvinnor och män som spelade 
på sina instrument av glädje. 

Till spelglädjen bidrar alldeles 
klart den inramning Hembygds-
gården i Regna erbjuder: den 
vackra loftboden från 1744 och 
mangårdsbyggnaden och de 
övriga elva byggnaderna inbäd-
dade i sommargrönska. Visst är 
det lätt att förstå varför Regnabor 
i förskingringen återvänder till 
sin hembygd denna dag. Redan i 
kyrkan möter de upp då hembyg-
dsdagen tar sin början med hög-
mässa. 

Utställningar, chansen i lott-
ståndet att vinna en hemvävd 
duk, kaffet och det hembakade 
brödet — ingredienserna är 
många i det lockande festp-
rogrammet. Auroraringens folk-
dansare och Eva Tjärnbo i vis-
gruppen Tre mot en lyfter festen 
ytterligare någon grad. 

Nästa år är det 50 års-jubileum 
för hembygdsfest i Regna. Säkert 
återvänder då de som var med i 
går. 
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Vänstra bilden: Festen kan börja! Hembygdsföreningens 
ordförande Sivert Grundström ringer in söndagens hembygdsfest 
med spelmansstämma. 

Högra bilden: 
Vill man inte missa en ton gäller det att som publik välja en 

bra plats. I Regna hembygdsgård fanns i går goda skäl att krypa 
närma och lyssna. 

Så fin den är. Hembygdsdräkten är ett kärt samtalsämne då man möts olika klädd. Kvalitet 
och mönster jämförs och diskuteras. Festklädd kan man vara på flera sätt. Många kom i hembygdsdräkt till Regna denna dag. Andra 

slet av sig skjortan och passade på att sola med spelmansstämman som under! 


