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Gnesta-KaUe invigde hembyigdsgard
dar han debuterade for 40 ar sen!

• Fru Ltisa Gustafsson (vid mikrofonen) ar ordforande i Gnesta
Hembygdsforening och har varit den drivande kraften bakom
iordningsstdllandet. Hon tackade ocksd styrelseledamoter som
varit behjdlpliga i arbetet, frv Karin Pettersson, Ingrid
Hallstrom, Per Larsson, Soren Karldker och Axel Stenberg.

Ordforanden i Gnesta Hembygdsforening och den drivande
kraften bakom iordningsstallandet av garden pa ny plats i
samhdllet fru Liisa Gustafsson fick mottaga "Sormlandsgripen"
av landsantikvarie Ingmar Hasselgren i samband med invigningen pa sondagen. TV ses antikvarie P O Ringqvist och
ekonomiintendenten pa Sormlands Museum Bertil Thisell.
— Det ar ju en stor ara
att fa inviga en hembygdsgard. Vad kan man saga
mer an att hoppas att det
blir en levande hembygdsgard — en plats dar tingen
lever med manniskorna.
Sa Rune Gnestadius —
alias Gnesta-Kalle — nar
han pa sondagen invigde
Gnesta hembygdsgard.
Nu ar det inte alls sa att
hembygdsgarden ar ny pa nagot
satt. Gnesta-Kalle berattade att
han sjalv debuterade just i den
har gamla garden for vid pass 40
ar sedan. Men under senare ar
har byggnadernA flyttats fran
sin gamla plats i narheten av
skolan till kullen vid Dagagatan
med utsikt over den vackra
Frosjon. Under tiden har saval
huvudbyggnaden som lofthusen
ru stats upp.
Och nu var det alltsa dags for
hogtidlig invigning i narvaro av
en mangd intresserade Gnestabor. Gnesta-Kalle, som faktiskt
ocksa fyllde 47 ar den har dagen,
klippte av banden och fSrklarade garden invigd och det gjorde
han efter att fru Liisa Gustafs__son — ordforande i Gnesta

Hembygdsforening — halsat alia valkomna och berattat lite om
gardens historia.
KORUM OCH K0R
Pa plats fanns landsantikvarie Ingmar Hasselgren, ekonomiintendent Bertil Thisell och
antikvarie P O Ringqvist fran
Sormlands Museum. Likasa
kontraktsprost Eric Akerberg,
som ledde ett korum, och kyrkokoren, som inramade akten med
skon sang. Speciellt inbjudna
till festligheten var ocksa kommunalradet Ivan Bratt i sin
egenskap av ordforande i k
turnamnden och kulturnamndens lokalombud Einar Gus-1
tavsson.
Programmet inleddes med att I
Gustav Lewenhaupt som representant for Gnesta Lions club
overlamnade en flaggstang, som
forstas redan fanns pa plats,
som gava till hembygdsforeningen. Efter invigningen medverkade bl a riksspelman Kristina Frohm med fiolmusik och
Jarna—Turinge
f olkdansgille
med folkdansuppvisning. Festtalet holls av studierektorn Ru-1
ne Engstrom.
Invigningshogtiden holls un-l
der bar himmel och efteratl

• Gnesta-Kalle, som fyllde 47 dr samma dag som han invigde Gnesta hembygdsgdrd, berattade att
han sjalv faktiskt debuterade i den har garden for 40 dr sedan. — Men det var tur att dom inte
appldderade och bad om extranummer for jag kunde bara en Idt, avslojade han. (FOTO: ALF
RALMS)
forflyttade man sig in i hembygdsgaden dar Frustuna
—Kattnas kyrkliga syforeningar bjod pa kaffe.
Iordningsstallandet av hembygdsgarden innebar att garden
ater och i annu hogre grad an
tidigare kommer att utnyttjas
av bygdens folk for sammankomster och liknande. Precis i

enlighet med Gnesta-Kalles forhoppningar i invigningstalet
kommer garden inte enbart ha
en museal pragel utan framfor
allt vara ett centrum for aktiviteter.

I samband med invigningen
passade ocksa Hembygdsforeningen pS att kora Gnesta-Kalle
till hedersledamot i fb'reningen
for att han ar "en framjare av
hembygden Gnesta".

