
Mass-
dans 
i det 

• • gröna 
• Midsommaren firade i he-

la Sörmland med sol, ma j -
stänger och massor av dansan-
de människor överallt. Stäm-
ningen var på toppnivå och 
för polisen blev det en ganska 
lugn helg. 

• Bland alla hundratals 
midsommardanser fångade 
FOLKET:s fotograf Anders 
Nilsson den som på Djurgår-
den i centrala Eskilstuna. 

MITTENUPPSLAGET 
LOKALSIDORNA 

W i • M I & 
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Gubbstöt i Malmhöptng 

Gubb*t0t, «n gammal dans, kön här $å dammtt yr på HembygdafBrmingenå gård i Malm-
köping. 

Spelmansstiiimna höUs tra-
ditionsenligt i Malmköping 
pi söndagen. Vid Hembygds-
gården dansade man i gruset 
sä dammet yrde. Pfi för-
middagen var det en för-

söksomgång i gubbstöt, se-
dan marscherade alla spele-
män och dansare samt övrig 
publik till kyrkan för en hög-
mässa i folkton. - Efter det 
fortsatte firandet vid Hem-

bygdsgården. För musiken 
svarade Malmaspelmännen 
Sören Olsson, Bror Anders-
son och Bertil Sjöberg. 
Gubbstötstävlingen kördes 
för f järde året. 

SKOGSKONFERENS. Nordens 
skogar har för lite timmer. Allt ty 
der på att efterfrågan pä trävirke 
kommer att överstiga produktionen 
inom fä är, om inte tillväxten kan 
ökas. Detta är ett av de problem 

som står i centrum för den nor 
diska skogskongressen i Norge i 
nästa vecka. Närmare 1200 delega 
ter skall bl a bese olika områden i 
landet och sedan den 30 juni sam 
las i Oslo för att dryfta virkessi 

FLYKTTUNNEL, spanska poli 
sen har på en vecka upptäckt fem 
tunnlar, grävda i lika många fäng 
elser. Den senaste var 58 m lång, 
utrustad med elljus och ventila 
tion, och hade grävts i fängelset i 
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I täten: 
Sigge, 
79 år, 
fiol 
spelare 

Strålande sol och duktiga mu-
sikanter samt dansare från Oxe-
lö gille, bäddade för ett ovanligt 
lyckat midsommarflrande 1 
Oxelösund. Redan när folk-
danslaget bar in stången vid ål-
derdomshemmet Bjömtorp såg 
man att mycket folk hade mött 
upp. Här fanns ett par hundra 
på plats och vid det stora firan-
det på Frösängs gärde hade sä-
kert över 1000 människor mött 
upp. Och hela backen vid Byg-
degården i Gamla Oxelösund 
dråsade av sommarklädda barn 
och föräldrar senare på efter-
middagen. Här försökte man sig 
på ett experiment med hem-
bygdsföreningen som initiativ-
tagare. När lekarna och upp-
visningen var klar fortsatte 
spelmanslaget upp på dans-
banan och bjöd upp till allmän 
gammaldans. Ett uppskattat in-
slag som med all säkerhet kom-
mer att bli tradition här på kom-
mande midsommaraftnar. 

Oxelö gilles barngrupper del-
tog i midsommarfirandet på 
Björntorp och Frösängs Gärde. 
Det var tre grupper i åldrarna 
mellan 6 och 15 år som visade 
vad de lärt sig bl a för de gamla 
på Björntorp, som verkligen 
tycktes uppskatta den här pro-
grampunkten. 

DHR:s Jogersöhem bjöd sorti 
vanligt Oxelö gille på kaffe och 
smörgås efter programmet som 
man hann med där. Denna 30 mi-
nuter korta rast var för övrigt 
den enda stund som arrangörer-
na hade chans att pusta ut un-
der dagen. Dessa folkdansare 
och spelmän som verkligen gör 
skäl för sina mackor. En som 
bör hyllas extra är gamle fiol-
spelaren Sigge Thronström, 79 
år, som varit med och kämpat 
ända sedan gillets start 1962. 

Han och de andra drog sedan 
vidare till Frösängs gärde och 
genomförde där ett lika gediget 
program för den stora publiken. 
På gärdet fanns även Nyköping 
Oxelösunds brukshundsklubb 
på plats. Två schäferhundar 
och en collie visade vad de lärt 
sig av matte och husse. 

Arrangörerna för Oxelösunds 
populära kommunala midsom-
marfirande är Oxelö gille, hem-
bygdsföreningen och kultur-
nämnden. 

Text och foto: 
L G Bergman 

Oxelö GUU bär in midtommarrtdngen vid firandet på BjSmtorp. I eptUen gdr bl 
»tröm, 19 år »om varit med aedan giUeta ttart 1962. a Sigge Thron-

Det inledande midsommarfirandet vid ålderdomshemmet Bjömtorp lockade ett por hundro männi-
skor och sammanlagt gladde Oxelö Gille närmare 2 000 med sitt program. 

Bowlingserierna 
höjs med 50 öre 

Fr o m den första augusti 
kommer troligen priset per bow-
lingserie att höjas med 50 öre i 
Ramdalshallen. Det föreslår fr i-
tidsnämnden att kommunstyrel-
sen ska besluta, ' 
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I Vackerby hage i Oneata var dtt Jäma folkdanslag som svarade för dansuppvisningen. 

be-
nan 

\Mycket folk firade midsommaren vid Nyköpingshus där Nykö-
pingshus folkdanslag såg till att det dansades ordentligt. 

;s Kommun 
rmerar 
IS alkobolpoliklinik 
iken, Lasarettet 
978-06-26 — 1978-07-14 gäller följan-

.00—19.00 

19.00 

18.00 
under ovanstående mottagningsti-
155/862 11. 
ANDEN 

I Tunaberg kund* man ockaå få åka lövad häatdrotka om man i 
öiukadt. På kuskbocken Caroline Arogén. 

Nyköpings bygdegille höll på i 
två dagar med dansuppvisning-
ar vid ålderdomshem runt om i 
Nyköpings kommun. Här dan-
sar de för pensionärerna i 

Bjömlunda. 
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Ett mycket vackert midsommarfirade var det vid Hembygdsgården i Tunaberg där ett folkdanslag 
från Nyköpingshus svarade för dansuppvisningen. 

Det dansades, sjöngs och spel-
ades på nästan varenda grön 
äng i hela Nyköpings storkorn-
mun under midsommaraftonen. 
På många håll fortsatte man fi-
randet också under midsom-
mardagen. 

Man undrar hur de räcker till 
alla folksdansare och spelemän 
som så flitigt ser till att midsom-
martraditionerna hålls vid liv i 
varenda by. 

I Tunaberg samlades man 
kring den vackra bygdegården. 
Det blev en verkligt familjefest 
i gröngräset. För f järde året i 
rad firade man midsommar vid 
bygdegärden. 

Man inledde festligheterna 
med att resa majstången och 
dansa alla de traditionella dan-
serna. Ett folkdanslag från Ny-
köpings hus gav en uppvisning. 

Oxelösunds "Hjärnverks" horn-
musikkår bjöd på lite musik. 

Riktigt roligt hade man när 
Stigtomtas pensionärer kom på 
besök med teaterpjäsen Ruska-
by skola. 

Men det blev inte bara dans i 
Tunaberg. Arrangörerna Tuna-
bergs hembygdsförening och 
Buskhyttans SK såg till att alla 
barn som så ville fick chans att 
åka lövad hästskjuts med Caro-
line Arogén på kuskbocken. 

Vid Nyköpingshus har det säl-
lan eller aldrig varit så mycket 
folk. Gräset var så fyllt av dans-
lystna att man emellanåt hade 
svårt att ta sig fram. 

Man dansade runt majstång-
en, lekte kämpalekar och lyssna-
de på spelmansmusik. 

Det tyska folkdanslag från 
Karlsruhe, som gästar folk-

danslaget vid Nyköpings hus 
gav dansuppvisningar både på 
midsommaraftonen och mid-
sommardagen. 

Riktigt jobbigt hade bygdegil-
let i Nyköping som denna mid-
sommar valt att försöka roa så 
många pensionärer som möj-
ligt. Under dagarna två dansa-
de man vid ålderdomshem i 
kommunen. 

Bygdegillet inledde sin dans-
helg under förmiddagen vid ål-
derdomshemmet i Stigtomta, 
fortsatte sedan till ålderdoms-
hemmet i Jönåker och avsluta-
de midsommaraftonen på 
Malmköpings campingplats — 
och Tjuvholmen. 

Dansen fortsatte sedan under 
midsommardagen vid ålder-
domshemmen i Tystberga, Tro-

sa, Vagnhärad, Gnesta och 
Björnlunda. 

I Ludgo samlades man till 
midsommarfirande vid den 
vackra bygdegården på mid-
sommardagen Ludgo Spelviks 
byggnadsförening stod för ar-
rangemangen. 

I Vackerby hage i Gnesta fira-
de man under midsommarda-
gen. Dagsprogrammet var nå-
got varierat med både frilufts-
gudstjänst, cirkus och Kisa Mag-
nusson. 

Det var IFK Gnesta som stod 
för arrangemangen i Vackerby 
hage. Kontraktsprost Eric Åker-
berg och Frälsningsarmén in-
ledde på festplatsen. Cirkus Pa-
ravan fanns med på program-
met innan det var dags för Jär-
na folkdanslag att starta dan-
sen kring majstången. Pä pro-
grammet i övrigt innan denna 
kväll var fullbordad fanns bl a 
Kisa Magnusson, Smesta-flick-
oma med gymnstik- och dans-
uppvisning, Stig Grybe och 
Ewa Bysing. 

Lite hdlligång i Vackerby hage 
såg Kisa Magnusson till att det 

blev. 

Nedaitttfiende 

plätslagerier 
har 

semesterstängt 
3/7-29/7 
Nils Berglund 
Nils Hagberg 

Tore Johansson 
Nyköpings 

Bleck- & PIfitslageri 
Harry Söderström 

Små grodorna, små grodorna är lugtiga att $e. Stig Södtrttröm leder Itkar vid Ludgo bygdtgård. 

26/6—1/1 

10 kronor lägre pris 
på Goman charkpåse. 
Goman charkpåse innehåller grillkorv, falukorv, hushällsmed-
vurst och hushållspastej. 
Vikt ca. 1.540 g. 
Prisexempel: Ord. pris 29:77. Medlemspris 19:77, 
Förmånen gäller vid inköp av en påse mot uppvisande av medlemskort. 
Medlemskap i Konsum innebiir viirdefulla medlemsrdrmåner och full 
insyn—medinflytande i verksamheten. Så här blir man medlem: 
Säg till i Din butik eller ring 011/12 96 00. 

m^åimivc^mMmm 
i i i S 
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lörmland 
Flen 

Folkets redaktion 
i Flen: 01 57/111 80 

Lugn 
polis-
helg 

Flenspolisen har haft en lugn 
midsommarhelg utan några sto-
ra ingripanden. En misstänlct 
rattfyUerist kollades mitt på da-
gen midsommarafton. Vid Ek-
vallen i Ardala började några 
campare gruffa men allt lugna-
de ned sig så fort polis kom till 
platsen. Några pårlngningar om 
fyllerister har också förekom-
mit i helgen. 

Brandkåren har haft två 
mindre bränder. I trakten av 
Stäringe avbrändes cirka 1000 
kvm gräs och en del småtallar 
på midsommaraftonen. På sön-
dagen kallades kårerna i Spar-
reholm och Flen till en mindre 
skogsbrand mellan Stjämhov 
och Sparreholm. 

— Blusar 
— Jumpers 
— Bikini 
— Baddräicter 
— Shorts 
— Garner 

Astrids 
Garn- o Manufaktur Eftr 

N. Kungsgat. 5 - FLEN - T*l. 104 60 

' J 

Ordföranden i hembygdsföreningen Leif Jacobsson mottar den 
unika klockan av tillverkaren, musikfanjunkare Olof Stålham-

mar. 

Hembygdsföreningen 
fick en unik klocka 

Malmköpingsortens hem-
bygdsförening fick på mid-
sommaraftonen en unik gå-
va. Musikfanjunkare Olof 
Stålhammar överlämnade 
då en av honom tillverkad 
klocka till föreningen. På ur-
tavlans mitt finns regemen-
tets fana, för övrigt överläm-
nad midsommaraftonen för 
128 år sedan, d v s 1850 till då-
varande regementschefen 
överste Ulrik Kuylenstjerna 
av kung Oscar 1.1 stället för 
siffror sitter pä klockan of-
ficersknapp, modell 1779, ko-
karder och stjärnor modell 
1865. 

Olof Stålhammar började 

BOKSLUTET GODKÄNDES 
Mellösa församlings bokslut för 
1977 godkändes vid kyrkofull-
mäktige sammanträde i för-
samlingshemmet. Ur Axel 
Bergs fond ska 7 000 kronor tas 
för renovering av altartavlan i 
Mellösa kyrka. 

w^det finns pä Domus 
Tält Canaria QQQ.^ 
907, 4 pers ord. pris 1.148:-

Luftmadrass 
så l&ngt lagret räcker, ord. pris 64:S0 

Plastbåt JQ.^ 
4 sep luftkammare, max 80 kg W ^ ^ • 

Äror till plastbåt 3 9 : 7 5 
50:- Rabatt på alla 

kvarvarande Herrjackor 
Extrapriserna gäller tom 1 juli. 

DOMUS 
Flen 

som musikvolontär på Mal-
mahed och har mycket att 
berätta från den tid rege-
mentet var förlagt dit. 

Fest hring 
lövad ståui 

Hur räcker folk till? Det var 
den spontana reflektionen på 
midsommarafton. I år verka-
de det vara mer folk än van-
ligt på de flesta festplatser. 
Man gick man ur buse i mel-
lersta Sörmland, kanske åkte 
man också från plats till plats 
för att roa sig och barnen. 

Det ordnades midsommar-
firande både i smått och stort. 
Gemenskapen inom olika bo-
stadsområden börjar också 
slå igenom i midsommarfiran-
det. På Svansjövägen och Vil-
dandsvägen i Flen — det gäl-
ler nya Bjurtorpsområdet — 
var det kalas ute på gågatan 
mellan fastigheterna och före 
det skämttävlingar och efteråt 
en stunds dans. På Mariebergs-
området i Mellösa hade man 
egen majstång, musik och le-
kar. På Orrhammars fritid-
sområde samlades 200 perso-
ner till eget firande med dans, 
skämttävlingar, glass och pä 
kvällen dans i båthuset. Ake 
Zetterberg spelade och arran-
görer var tomtägareför-
eningen. Lars Hamnqvist led-
de lekarna. 

Flens folkdansare och spele-| 
män hade det jobbigt. Solgård-[ 
en. Vårdcentralen, Jättuna-I 
hemmet. Sveaparken, Ans-1 
garsgården och Vibyholm gäs-| 
tades. Ett par av dem, Sonja | 
Waern och Rune Gustavsson,! 
var dessutom lekledare ochl 
dragspelare vid Sveaparken | 
och Vibyholm. 

I Sveaparken i Flen välkom-1 
nade Jan-Erik Carlsson på 
Flens IF:s vägnar, starka karl-
ar reste majstången, där var-| 
fiskdamm och lotterier innan 
dansen tog sin början. Glass 
till barnen enligt gammal tra- I 
dition. 

På Ansgarsgården avlöste 
programpunkterna varann he-
la eftermiddagen och kvällen 
och en stor publik deltog, le-
kar, tävlingar, folkdanslaget, 
dragspelare, sångare, andak-
ter har förekommit hela hel-
gen. 

Sören Olsson höll låda — bå-
de med mun och fiol vid mid-
sommarfirandet i malmkö-
ping. Det hölls vid Hembygds-
gården och Sören hade hjälp 
av Bror Andersson och Bertil 

Flens bldsorkester spelade före och under fnluftsgudstjänsten vid Solg&rdm pd midsom-
mardagen. Det var första gången arrangemanget var förlagt dit och många hörsammade in-

bjudan. 

Friluftsgudstjänster 
och nattmusik i helgen 

Olika församlingar ord-
nade i midsommarhelgen 
friluftsgudstjänster eller 
kyrkliga samlingar av an-
norlunda slag. L:a Malma 
församling hade frilufts-
gudstjänst på midsom-
mardagen vid hembygds-
gården och söndagens 
högmässa gick i folkton. 
Spelemän och dansare 
marscherade från hem-
bygdsgården till kyrkan. 

I I^ellösa var midsom-

mardagens högmässor 
för både Mellösa och Häl-
leforsnäs sammanlysta 
till Solgården. Flens blås-
orkester med Arne Lin-
dén som dirigent spelade 
en halvtimmes underhåll-
ning innan friluftsguds-
tjänsten började. Predi-
kan hölls av pastor Len-
nart Järnerud. 

För tredje året i rad ha-
de Bettna församling mu-
sik i midsommarnatten i 

sin kyrka. Där förekom 
musik på trumpet och nä-
verlur, sång och orgelso-
lo. Medverkande var Mag-
nus Henriksson, Gunvall 
Hallinder och Ulla-Britt 
Jansson. 

I Ardala arrangerade 
hembygdsföreningen en 
festlighet midsommarda-
gen och den inleddes med 
friluftsgudstjänst och 
fortsatte med folkdans, le-
kar och gammeldans. 
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Sjöberg att hålla takten. Folk-
danslagets medlemmar ledde 
ringlekarna och långdansen, 
senare på eftermiddagen av-
löstes de av Britta Carlén som 
lekledare och Karl-Evert Hell-
man vid dragspelet. 

Då hade spelemännen och 
dansarna hastat vidare till 
Sparreholm för att spela och 
dansa vid Hyltinge hembygds-
gård. Lekar föregick uppträ-
dandet och pä kvällen var det 
dans. 

På Edströmsvallen i Hälle-
forsnäs var programmet 
blandat. Gymnaster från Es-
kilstuna gymnastikförening 
gjorde succé och fick varma 
applåder när de avtackades av 
arrangörernas Tore Eriksson. 
Lekar, spelemän och på kväl-
len dans i klubblokalen hörde 
till HIF-firandet i samarbete 
med Järnförädling. 

I Mellösa kläddes stången 
på planen mellan Kyrkskolan 
och Mellösagården och dansen 
tråddes imder halvannc.n tim-
me i föreningsrådets regi. Vid 
Hagängen hade OK Tjärnen 
för andra året ett aktivt mid-
sommarfirande i form av knyt-
kalas. Tipspromenad, mini-
orientering, korande av super 
star, volleyboll, brännboll och 
mycket annat. Superstar 
bland damerna blev Lisbeth 
Pettersson. Medfödd blygsam-
het gör att vi avstår från att 
publicera superstar bland de 
manliga deltagarna. 

Ardala SK räknade in stor 
publik vid sitt firande vid Vi-
byholm. Folkdanslaget upp-
trädde och på det spelade Bag-
gens upp till dans. Hembygds-
föreningen hade midsom-
mardagen Olle Erixons orkes-
ter vid Hembygdsgården. 

Flens kulturella dansklubb 
hade sin träff midsommarda-
gen i Hyltinge hembygdsgård. 
Därmed torde en del av mid-
sommarfirandet i Flens kom-
mun vara belyst. Säkert lektes 
det och dansades på ytterliga-
re ett antal platser. Förlåt oss 
om vi inte fått med alla. 

Tage Claeion 

Danåm den gir pd grSnan äng... Fltn$ f<Mcdan$lag under en av åina många uppvimingar midaom-
marafton, nåmUgan den i Svaapairktn i Flan. 

I Malmköping trådda$ ockaå danatn pd grönan äng. För mu-
siken svarade Bror Andersson, Sören Olsson och Bertil Sjö-

berg. 

Starka armar reser majstAngen. 

Eskilstuna gymnastikförenings trupp gjorde succé pd EdströmsvaUen och här får grab-
barna välförtjänta glasspinnar av Tore Eriksson. 

Vandalisering i Flen 

' Före midsommarhelgen vandcMserades den spärr som finna upp-
satt på bron över Flensån nedanför Nygård. Nu är det åter fritt 
fram för mopedister och cyklister utan något hinder på bron. Av-
sikten med spärren var att få bort mopedtrafiken, en cyklist där-
emot kunde ta cykeln genom spärren. En uppmärksam flanör i om-

rådet har också meddelat att många lampor slagits sönder. 


