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Hembygdsgard hogtidligt aterinvigd
Gnesta-Kalle hedrades med diplom
GNESTA: Med en vacker och stilfull festlighet

irade pa sondagen Frustima hembygdsforening
iterinvigningen! av hembygdsgarden pa dess nuva-
•ande plats uppe pa "Gastgivaregardsplatan" vid
Jingvagen. Pa hosten 1968 tvingades foreningen
lytta upp ifran Gnestahojden pa grand av den nya
•kolans byggnadsplaner. I sex ar har man nu haft

det besvarligt och "levat i kappsack". Samlingarna
har varit magasinerade pa olika hall i bygden, men
nu stundar lyckliga tider. Parstugan fran Hagen i
Bjornlunda star ef ter ett intensivt arbete belt reno-
verad invandigt, malad och tapetserad. Loftboden,
som kommer fran samma hall, har iordningstallts
liksom de ovriga bodarna, den ena fran Hagen i

Frustuna, den andra fran Lilla Kalvsater i Kattnas.
Foreningen disponerar dessutom nu over utrymmen
i gamla gastgivaregarden. Pli nedre botten har bl a
inretts ett spinnrocksrum, och i ovre vaningen pla-
neras museilokaler. I det tillhorande uthusets nedre
vaning ar det meningen att inratta en liten speceri-
butik i 20-talsstil, och pa ovre botten skall det bli
en mindre samlingssal.

En liten karntrupp i hembygdsfb're-
lingen, bestaende av ordforanden
jiisa Gustafsson, Karin Pettersson,
ngrid Hallstrbm, Stina Karlsson,
56ren Karlaker, Axel Stenberg och
3er Larsson, har gjort huvudparten
iv jobbet vid hembygdsgarden. Pa
jlika satt har vidare medverkat
SFykopings kommun, Gnesta Lions
;lub, Gnesta pensionarsforening samt
jrtens frivilliga forsvarsorganisa-
tioner.

DIPLOMERADES
Invigningsprogrammet inleddes

med att svenska flaggan hissades av
Lionspresidenten Gustav Lewen-
haupt, medan Liisa Gustafsson, kon-
traktsprost Eric Akerberg och hem-
varnsman Ejnar Johansson bildade
hedersvakt. Sa foljde Du gamla, Du
fria, sjungen unisont. Liisa Gustafs-
son halsade publiken valkommen och
erinrade om pionjarernas arbete samt
blomsterhyllade nagra av sina trog-
naste medarbetare. Gnestas framste
ambassador genom tiderna, Rune
Gnestadius ,alias Gnesta-Kalle, hed-
rades med diplom som hedersledamot
i hembygdsforeningen. Han hade se-

dan aran att forklara hembygds-
garden invigd.

Festtalare var studierektor Rune
Engstrom, Samfundet for hembygds-
vard. Han berattade bl a att mellan
200000 och 300000 manniskor ingar i
samfundets gemenskap. Vi maste ha
med dessa manniskor for att kunna
astadkomma nagonting, menade "nan.
Samfundet har bla kunnat gora en
insats, nar ortnamnsreformen var
aktuell. Genom att skriva petitioner
och uppvakta statsmakterna lyckades
man bevara atskilliga namn pa gamla
fastigheter, gardsnamn och orter.

KORUM OCH FOLKDANS
Korum forrattades av kontrakts-

prost Eric Akerberg. I ovrigt bestod
programmet av fiolmusik av riksspel-
man Christina Frohm som spelade
folkliga melodier fran Sormland.
Sang av kyrkokoren under ledning
av musikdirektor Eva Siljedahl tore-
kom ocksa. Koren sjong psalm 21,
verserna 1—3 i sattning av Wilhelm
Fahl samt folkvisan Uti var hage.
Folkdans utfordes av Jarna-Turinge
folkdansgille.

Vid det avslutande kaffesamkvamet
stod Frustuna kyrkliga syfbrening for
serveringen.

Naturligtvia fick publiken, eom
uppgick till omkring 200 personer,
tillfalle att rundvandra i de olika
byggnaderna. Parstugan framstar
efter renoveringen i ett mycket tillta-
lande skick. Vatten och el har dragits
in och nya trasmattor i ljusa, glada
farger pryder golvet Gardinerna i
koket ar i det aldre rutiga monstret i
bomullstyg, medan gardinerna i kam-
maren ar av oblekt larft, som en gang
forekom bade i slott och koja I en
stallning i koket hanger en rad lerfat,
akta Gnestaprodukter, en gang
tillverkade av krukmakare August
Huselius. I loftbodena ovre vaning
har inretts vavkammare och festruxn,
medan nedre botten innehaller vagns-
lider, snickeri- och "gammalfarmors
sommarrum".

Bland gasterna vid invigningen
marktes bla en grupp fran Sorm-
lands Hembygds- och museiforbund i
Nykoping, den nye landsantikvarien
Ingemar Hasselgren, ekonomiin-
tendenten Bertil Thisell, antikvarie
Per-Olov Ringkvist Nykopings kom-
mun representerades av kommunal-
r§det Ivan Bratt och kulturnamndena
lokalrepresentant var Ejnar Gustavs-
son.

MANGA GAVOR
Ordforanden Liisa Gustafsson upp-

vafctades med blommor genom
Ingegerd Herdensjo. Hembygdsforen-
ingen fick mottaga en rad gavor. Ivan
Bratt, overlamnade en ordforande-
klubba, tillveirkad till Gnesta kopings
bildande 1955. Vidare overracktes ga-
vor fran Sodermanlands hem-
bygdsforening genom landsantikva-

En som Tcampat Mrt i Hembygdsforeningen car dess ordforande
Liisa Gustafsson som Mr ses i samspr&k med kontraktsprost
Eric Akerberg och Lions president Gustaf L&werihaupt. Lions
Club har skankt den flaggstang som finns vid Hembygdsgarden*

rie Hasselgren, Vardinge hem-
bygdsfdrening, Lars Palmer, Gnes-
ta Lions club, Gustav Lewen-
haupt, och Gasinge-Dillnas hem-

bygdsforening, Sive Karlsson.
Hela arrangemanget filmades av

herrar Claes-Uno Carlsson och Bjorn
Svensson Vagnharad.


