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Intensiv helg i Frustuna
FRUSTUNA:

For Frustuna hem-
bygdsforening blev den
gangna veckohelgen in-
tensiv. Nationaldagen ti-
rades vid hembygdsgar-
den med musik och tal
och Frustunadagen tira-
des pa sondagen tillsam-
mans med Frustuna for-
samling.

Efter en ganska solig lordag
blev kvallen gra och kulen.
Trots detta blev det ett vardigt
firande av Nationaldagen. Un-
der ledning av Torbjorn Rolff
spelade en grupp elever ur Mu-
sikskolans ungdomsorkester
nagra val valda latar.

Efter ungdomarna var det
dags for gammaldags toner.
For dessa svarade Durspels-
gruppen 57:an. Hogtidstalet
holls av Goran Ehrenhorn.
Flaggan halades till trumpetto-
ner som blastes av Stig Soder-
strom och Sten Eriksson.

Sondagen firades tillsam-
mans med Frustuna forsam-
ling. Trots att vadret var kulet

och gratt blev det valbesatt i
kyrkan. Den planerade kyrk-
marschen fran Fronas blev
dock installd pa grund av dug-
gregn.

Pint in tag
Anda blev det ett fint intag i

kyrkan med fana i taten. Nyck-
elknippan spelade Frustuna-
marschen av Blomqvist. I pro-
cessionen deltog Sormlandska
lekare, dansare ur Sinkelipass
samt kyrkvardar och praster.

Till musik av Sormlandska
lekare, Marianne och Par Fu-
ra, Leif Johansson och Bernt
Olsson dansade Birgitta Mol-
ler och Anders Nilsson en Ma-
ria-Dans. Dansen skulle ur-
sprungligen ha uppforts i Ska-
ra domkyrka, men sa blev det
inte av olika anledningar. Nu
blev istallet premiaren i Frus-
tuna kyrka.

Under gudstjansten invigdes
dessutom en ny masshake som
har tillkommit pa initiativ av
forre kyrkoherden i Frustu-
na, Sigrid Evstedt.

CARL-GUSTAF OHLSSON
Frustunadagen firades hogtidligt med ny masshake, dans och musik. Mariadansen framfordes
av Birgitta Moller och Anders Nilsson. Sormlandska lekare svarade for musiken.

Gods och gardar
pa hemsida
GNESTA:

Hur ser jordhruket in-
om Gnesta kommuns
granser ut i dag jamfort
med 1940-talet? Har pro-
duktionen forandrats ?
Ar byggnadsbestandet
detsamma ? Har antalet
boende okat eller min-
skat ?

-Fragorna ar manga och nu
ska vi forsoka fa svar, sager
Jenny Hoglund, Resurscen-
trum i Gnesta. Vi lagger ut sa
mycket som mojligt om Gnesta
pa hemsidor. Da ar det viktigt
att jordbruket far sin beskarda
del.

For projektledaren Lena Gei-
borg som assisteras av Jenny
Larsson, blev det en rivstart.
Redan den 18 juni kommer de
att presentera hur langt de
kommit.

Ett ar gammal ide
Iden med en ny uppdatering

av gods och gardar ar inte ny.
Inga- Britt Andersson, Aspe-
torp, Stjarnhov, ar ordforande
i LRF:s kommunkrets.

-Iden ar ungefar ett ar gam-
mal, berattar Inga-Britt. Det
kom ut en utforlig samman-
stallning 1945. Dar fanns upp-

Gods och gardar.
- Vi borjar med gods, gardar och fastigheter i Bjornlunda sock-
en, sa Svante Arman, Birgitta Redin, Jenny Hoglund, Jenny
Larsson, Lena Geiborg, Inga-BrittAndersson och Eric Ericsson.

gifter om agare, areal, jord och
skog, taxeringsvarde, byggna-
der och drift. Senare har boken
foljts upp med publikationer
av enklare innehall och for-
mat. Utvecklingen under de se-
naste 50 aren ar intressant. Na-
turligtvis ar det frivilligt om
agarna vill stalla upp i den
sammanstallning som nu ar
aktuell. Men, det blir ju inte
nagra hemligheter som avsloj-
as.

- Det har ar ett ALU-projekt
dar vi kombinerar larandet

med en nyttig uppgift, sager
Jenny Hoglund. I forsta hand
galler det att bygga upp en ak-
tuell hemsida. I forlangning
kan uppgifterna sammanstal-
las i bokform.

- Den har sidan ska natur-
ligtvis uppdateras arligen, sa
Svante Arman nar iden pre-
senterades. En med hemsidor-
nas fordelar ar att de alltid ska
vara aktuella.

CARL-GUSTAF OHLSSON

Blandad lasning
fran Frustuna
G NEST A:

Frustuna hembygdsfore-
nings dokumentationsgrupp
har kommit ut med sin fjarde
skrift, som innehaller blandad
lasning. I "Ny samling, Stu-
dentminnen och Resbilder,"
fran 1891 beskriver forfattaren
N.P. Odman ett obligatoriskt
uppehall i Gnesta pa en resa
fran Roslagen till Vastergot-
land.

Med benaget tillstand publi-
ceras Rolf Cederstams lovpri-
sade skildring av det samhalle
som den unge veterinaren The-
odor Andersson motte nar han
som pionjar tilltradde den for-
sta distriktsveterinartjansten
1885.

Gustav Fridlund minns sitt
arbete pa tjarfabriken strax ef-
ter andra varldskriget. Han
har ocksa studerat gamla
idrottshistoriska protokoll.

Rolf Pihl fortsatter att berat-
ta minnen fran anrika Marie-
strom, somhyste manga av da-
tidens Gnestabor och ur Peter
Svenssons historik om det
statliga Gustavsvik har gjorts
en resume.

Sven Leindahl. som under
aren 1974-93 var brandchef, be-
rattar brandkarshistoria.

Omslagsbilden pryds av en
verklig fordonsraritet. Det ar
en 1931 ars Packard, som en
gang i tiden var landshovding-
ebil.

Invigningen av Elektron
den 9 april 1960 agnas ett sar-
skilt avsnitt.

Slutligen kan namnas att
kommitten sparat upp en ny
berattare. Det ar Stina Karls-
son, en fargstark gnestabo,
som delar med sig av sina min-
nen.

CEGE

Overfolls i hemmet
ESKILSTUNA:

Natten till lordagen overfolls
ett aldre par, 78 och 79 ar gam-
la i sin villa i Brottsta i Eskil-
stuna. De vaknade av att tva
maskerade man holl fast dem i
deras sangar. Mannen lycka-
des komma at en larmknapp
vilket skramde ranarna pa
flykten. Larmet tjot i hela vil-

lan.
Det ar okant hur ranarna tog

sig in men polisen ser mycket
allvarligt pa handelsen. Over-
fall och inbrott mot aldre fore-
kommer narmast organiserat
pa vissa hall i Sverige men al-
drig har. En otack tanke ar att
den sortens brottslighet nu
natt Eskilstuna.


