Samlingarna blir virtuella!
Hembygdsmuseet skall digitaliseras! Se där en nyhet
som har åstadkommit en viss uppståndelse i kultur
historiska kretsar härstädes.
Hr museichef Fridolf Måns
son har noga övervägt den
uppmaning om att gallra
(slänga mera) i hembygdsmu
seets samlingar, vilken hr kuJ
turdr Sig Berglund (s.t.s. i H)
tidigate hat framfört (se GV:s
novembem:ris). Hr M. har nu
beslutat sig för att rensa upp
inte endast bland alla done
rade artefakter (saker), utan
även i beståndet av gamla hus.
- Min tanke är, att museet i
framtiden skall bliva helt digi
talt (intemätbaserat), medde
lar hr M. Hr hov- Bl. passfoto
grafH. Bloom skall därför gi
vas i uppdrag att avfotografera
det mest intressanta i samling
arna (såväl byggnader som fö
remål), t.o.m. i färg, varefter
alltihop kan säljas å auktion.
- Detta väntas medföra en

välkommen förstärkning av
hembygdsföreningens ekono
mi, vilket också är nödvändigt
för att kunna betala det arvo
de som hr fotografB. begärt.

Glöm forntiden!
- Alla museiföremål kommer
dock, som sagt, inte att av
bildas samt läggas ut å Nä
tet. Det är näm!. meningen att
samtidigt göra museet mera
nutidsanpassat, därigenom att
man utesluter de riktigt gam
la epoker, som inträffade för
så länge sedan, att de numera
saknar all relevans.
- Historien är ju, enligt da
gens moderna synsätt, endast
intressant i den mån den kan
bidraga till förståelsen av var
egen samtid.
- Det förflutna måste d3r

Hr hoy- & passfotograf H.Bloom dokumenterar för "molnet".
för alltid bedömas utifrån nu
tidens uppfattning om hur det
borde ha varit, säger hr musei
chefen, och tillägger, att det
idag uppväxande släktet ändå
aldrig skulle kunna förstå,
huru man resonerade i de av
lägsna tidsåldrar då man inte
ens hade några datorer att tän

ka med.
En person i hembygdsfören
ingens styrelse, hr grundrek
tor L. Hagwald, lär dock pro
testera mot dessa planer. Hr
museichef M. menar att detta
i och för sig inte var oväntat,
fornvän (bakutsträvare) som
hr H. alltid har varit.

Fina klappar!
Julhandeln i Grön
köping var som
vanligt rekordartad
och synes icke ha
legat efter den
samma i själva Kgl.
Huvudkommunen.
Fordon som fn. ej lum laddas

Krasch ställer elbil
Samtliga laddningsstolpar
för elektrifierade fordon
i Grönköping är sedan en
tid tillfälligt ur funktion.
En kortslutning orsakades, då av
en av fru borgmästatinnan Tekla
Sjökviscs, född Sparfhöök, mop
sar s.a.s. lyfte å benet mot borg
mäs~esidensstolpen,
vilket
konslöt systemet å ett ännu icke
.cenrifierat sän.
En ~ lösning, bestående

Grönköpings

informations

chef, hr Viking Helmersson, be
klagar det inträffade och medde
lar, att som tillfällig lösning er
bjuds drabbade grönköpingsbor
nu istället en lånehäst, vilken, till
låg kostnad för staden, inhyrts
fr:\n ridklubben å Brylunda Sä
teri.
Hästen, en äldre pensionerad
valack, står tjudrad vid laddnings
stolpen å Stora torget och dispo
neras efter ett kölappssyscem. En
kölappsautomat bar ~pspikat5 å
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Även i vår stad svallar
storstadens puls och
längtan efter det per
Frkn P. i sin nya boa
fekta livet, vilket ock
så avspeglades i julgåvorna.
Sålunda fick hr borgmästare M. Sjökvist ett
skohorn av afrikansk buHe1dito (a 1.709 kr) av sin
k. hustru Tekla (f. Sparfhöök).
Att åtaga sig skorna om morgonen med ett dy
likt ger självfallet en bättre start å dagen än om
hornet hade varit av simpel plast.

Exklusivt!
Mycket exklusiv var också hr kändisadvokac D.
Beauman!s rakborste med strån av mongolisk
sumpbäver (1.170 kr).
Tillsammans med en ryssläderåottande rakI\-ål
av märket H omme Parfait 350
u r den t .n mr-

