Jubileum & festligheter i Mädan! 10-årsjubileeum år 2009.

Emil Einarsson öppnar upp det nya Minimuseet nr.1 i Mädan under mamma Susannes glada tillrop.

Syskonen Marianne & Lennart, vilkas far Gustav Holmberg drev Mädans såg, hade kommit upp
från sydsverige för att övervaka invigningen. Senare på kvällen berättade Lennart med stöd av
Marianne om livet på sågen som hans pappa drev.

Byföreningens ordförande Carina Gradin och make Kent trivdes med oss andra i det underbara
vädret.

På lördagen den 18:e firade Mädans byförening 10-årsjubileum med stora
festligheter. Det hela började med invigningen av Mädans nya Minimuseum. Kanske

minns ni att man hade invigning även 2007 -då av det andra minimuseet? Som vanligt
när det beger sig i Mädan sparades det inte på krutet även denna gång. Ca 80 personer
hade samlats för detta evenemang och försedda med Champagne, Pommac snittar och
ballonger hurrades det väldeliga efter att Lars Åhsgren sjungit egen spruthuskantat och
Dick Wedin målande berättat om en tänkt dag i mitten på 1950-talet med de olika kända
profilerna från byn; - hur dom i ett eller annat ärende passerat denna plats. Entusiasmen
och viljan hos många av byborna att skapa denna plats för Nordingråbor, utsocknes,
vandrare etc för att ge stunds avkoppling och intressant beskrivning av livet i Mädan före
nutid - gjorde att Kramfors kommun beslutade utdela ett kulturbidrag ! Så alla ni som är
intresserade av fisket som det bedrevs, eller Mädans sågverk, besöker minimuseet nr.1
vid avfarten mot Ryd, och ni som vill studera häxprocesserna, landhöjningen eller bara se
lite fina bilder från livet förr i Mädan besöker minimuseet nr 1 i Mädansbacken ( vid
avfarten in till Islandshästar/Näset ). Öppet dygnet runt ! Senare på kvällen på
fam.Thelhammers loge blev det trollerishow med Lars Åhsgren och sedan dans till Stig
Lindéns trio. Orkestern gav inte upp före halv tolv och det verkar banne mig som att dom
hade lika kul som gästerna! / Joje von Boisman

