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Hembygdsdag med omväxlande
och pampigt program i Tranäsl

Friherre Hermelin, magister Wetter och direktörerna Jonas och Kågén
Tusentals Tranåsbor hade på söndagen mött upp i den natursköna Ekbergsparken i Tranås dit Holavedens hembygds- och fornminnesförening
inbjudit till 40-årsjubileum i samband med sin hembygdsfest. Dagen
blev framför allt en hyllning till de män som aktivt bidragit till hembygdsrörelsens bevarande i Tranås, initiativtagaren till föreningen direktör Elis Kågén och föreningens förre ordförande direktör Arvid Jonas. Den förstnämnde blomsterhylla des och direktör Jonas fick ur landsantikvarie Allan Nilssons hand motta Jönköpings läns hembygdsförbunds guldmedalj.
I Övrigt invigdes Mörby lunds vagn - Han kunde även konstatera att loftfrån 1700-talet, som förts till
museum och en loftbod från Torp- boden
från Torpön, var i
ön. Vidare utförde Katrineholms för- hembygdsparken
gott skick, liksom övriga saker som
stärkta spelmanslag under magister förvarades i de olika byggnaderna.
Gustaf Wetters ledning folkmusik. Ekbergsparken är en av vårt lands
vackraste naturparker, sade dr NilsEn spelmansstämma, som upptoglå- son
Därför blev jag betänktar från Södermanland och Småland, sam vidare.
när budskapet kom att den
ingick även i programmet och ma- skulle komma att kringgärdas av
gister Wetter berättade om uppteck- höghusbebyggelse. Låt oss hoppas att
och hembygdsföreningen kan
ningar. Han överlämnade som gåva staden
slå vakt om denna park. Dr Nilsson
egna uppteckningar av folkmusik gav
Holavedens hembygds- och fornfrån Tranåsbygden, vilka enligt gå- minnesförening sin uppskattning
vobeskedet skall förvaras på Tranås för det sätt på vilket de bevarat de
kulturvärden de satts att bevara. Instadsbibliotek.
nan doktor Nilsson förklarade vagnHembygdsprogrammet
inleddes museet och loftboden invigda tackamed musik av spelmanslaget, varpå de han direktörerna Kågén och Jodirektör Jonas hälsningstalade och nas för vad de betytt för bevarandet
då speciellt vände sig till direktör av gamla kulturföremål.
Kågén, som han betecknade som en Friherre Axel Hermelin gav därefförgrundsfigur i föreningens histo- ter en presentation av en del av de
ria. Han riktade också ett tack till
som finns på Mörbylund. Till
friherre Christer Hermelin för att vagnar
friherre Hermelin riktade föreninghan upplåtit lokal på Mörbylund till ens
ordförande, representant Holger
vagnmuseum. Ett tacfk riktades även Esbjörnsson,
ett tack för hans intill vagnsintendenterna Christer, Ulf, tresserade
Magnus och Staffan Häggstam för vagnmuseet.deltagande i skapandet av
deras intresserade arbete med vagn- Efter en paus, under vilken publimuseet.
fick bese alla sevärdheter tog
Doktor Nilsson fann i sitt högtids- ken
spelmansstämman vid. Katrineholms
tal museet vara bra och rationellt spelmanslag utförde ett fint program värdigt en hembygdsdag. Magister Wetters berättelse om folkmusik och spelmän i Sommenbygden samt hans upptecknade låtar
blev en mäktig slutvinjett på en helt
igenom lyckad hembygdsdag.
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