50-årig Kulturhistorisk förening
hyllades med 1500-årigt gravklot
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Regnet hotade hela söndagen jubileumsfesten, när östra Sörmlands kulturhistoriska förening skulle begå sin femtioårsdag på
Torekällberget. Hembygdsintres serade blandades med söndagsflanörerna, när borgmästare Björn Widegren hälsade välkommen
och operasångare Carl-Axel Hallgren konserterade
tillsammans
med Scania-Vabisorkestern. Det var för övrigt första gången den
orkestern framträdde på Torekällberget. Redaktör Lars Madsén
höll ett populärt kåseri om hembygdsvård och jubiléet besöktes av
många kulturella prominenser, som t. ex. landsantikvarierna i
Stockholms och Sörmlands län, Alf Nordström och Ivar Schnell.
Kulturhistoriska
föreningens
historia relaterades i korthet av
borgmästaren Björn Widegren,
när han inledde högtidlighållandet av femtioårsjubileet.
Han kunde hälsa många av
Södertäljes kulturpersonligheter

välkomna, bl. a. Robert Ahnberg,
kulturnämndens f. d. ordförande
och ledamot
av styrelsen
för
Kulturhistoriska
föreningen,
Kulturnämndens nuvarande ordförande rektor Stig Stenbom och
Per Jansson, broder till en
av
Torekällbergets "meste" donator
Gustav Jansson.
Bland gästerna märktes också f. drätselchefen Ture Holmberg med maka Therese, stadsfullmäktiges ordförande
CarlErik Johansson
med
maka
Ingeborg, kulturintendent
Eje
Högestätt,
Torekällbergets
byggmästare Ragnar Johansson
och herr Johan
Lewin,
känd
hembygdsvän samt f. d. Wedachefen, direktör Sven Lind och
många, många andra intresserade södertäljebor.
Ett tacksamhetens ord
gick
också naturligtvis till Torekällbergets outtröttlige
intendent
Eric-Harry Bergquist, som under de år han tjänstgjort i staden uträttat mycket för Bergets
fortbestånd, utökning och popularisering.
Operasångare Carl-Axel Hallgren presenterades av programchefen på Torekällberget, Rune
Andersson, som berättat, att säkert många minns hr Hallgren
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• Spelmansstämma anordnas traditionsenligt på Kristi himmelfärdsdag på Torekällberget i Södertälje av Södermanlands spelmansförbund. Närmare 150 spelmän och folkdansare kommer att
uppträda på ett 15-tal platser mellan kl 13 och 15. Omkring kl
15.15—16.15 leder Gustaf Wetter
alla grupperna under musik till
scenen, där närmare hundra spelmän svarar för scenframträdande
med såväl allspel som soiislframträdande.

En kringelgumma, som minne från jubileumsframträdandet fick operasångare Carl-Axel Hallgren av Rune Andersson. Carl-Axel Hallgren
debuterade en gång just på Torekällberget i Södertälje.

