Tage Ohlssons 95-årsdag 20 febr 2013
Hembygdsföreningen har en medlem som trots sina 95 år fortfarande verkar bland oss. År
2008 blev han hedrad med titeln Hedersordförande och blev uppvaktad på sin högtidsdag i år
den 20 februari av en delegation från styrelsen.

Tage på sin 95-årsdag

Arbetslaget som fixade Vita huset.
(Tage i dörröppningen)

Bland alla hans meriter och ovärderliga insatser för föreningen hör t.ex. renoveringen av
fattighuset till hembygdsmuseum 1983-84, allt arbete i samband med flyttning av Vita huset till
Ekbacken 1986, planering och renovering av Hagbystugorna 1988, planering av Berggrenstorpet vid flyttningen till Ekbacken 2002. När det torpet stod färdigt var det han som i dragonuniform förrättade invigningen. Ja, listan kan göras lång på alla hans insatser som vi inte nog
kan hylla honom för.
Han är dessutom duktig på att dikta visor med aktuella texter vilket han demonstrerade
senast vid julfesten 2011 då han sjöng visan han hade diktat till taklagsfesten för Vita huset
1986, och som sjöngs på melodin ”om man inte har förstora pretentioner” Slutversen i den
löd:
Ja, här ser ni nu vårt verk
och er hembygdskänsla stärk
för vår socken och dess fina traditioner.
Ja, vi gjort så gott vi kan
och det kanske kan gå an
om ni inte har för stora pretentioner.
Han skrev även en visa om Dragontorpet i Ekbacken (Berggrenstorpet)
på melodin “i låga ryttartorpet” Här återges bara tre av verserna (då vi inte har övriga
kompletta):
I låga ryttartorpet
Men Berggren gick ur tiden
så nära Berga gård
och torpet det stod tomt.
där bodde Kalle Berggren,
Vandalerna i trakten
indelt dragon så hård.
slog sönder med besked
Hans hustru hette Tea
Trots alla försök vi gjorde
och sönerna var två
att fönster spika för,
och ordning var på torpet
så ingenting det hjälpte
det kan ni lita på.
mot dessa marodörer.
Och rusthåll för dragonen
det var ju Berga gård
som stod för reparationen
av torpet och dess vård.
Man skulle hålla hästar
samt körslor och spannmål.
Dragonen stod för resten
om rusthållar'n var snål.

Hans von Matérn

