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vid dess jubileumsstämma
på Träffen i Nyköping.

Han framförde också en
allvarlig varning för den för-
sörjningspolitik som rege-
ringen för och som med sin
80-procent-grad vid en even-
tuell avstängning skulle ge
Sverige ett sämre utgångs-
läge än som tom varit fal-
let vid första världskriget.

BILDEN: över 200 perso-
ner hade samlats på Träffen
för att lyssna till Johannes
Antonsson.
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pä länsstämma

äm- rarfrågor.
»hel- BILDEN: LO-chefen Arne
tro- Geijer, distriktsordf Essen
nött Lindahl och utbildningsimi-
iijer nister Ingvar Carlsson vid
>ild- lördagens presskonferens i
irls- Södertälje.
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GNESTA: Äkta spelmans-
glädje demonstrerades vid
Södermanlands Spelmansför-
bunds stämma i Gnesta på
lördagen.

Det verkligen svängde och
sjöng om stråkarna när bå-
de veteraner och ungdomar
under en särskild "uppspel-
ningstimma" mycket takt-
fast exekverade brudmar-
scher, svepande valser och
klatchiga polskor. Det var
verkligt "spikat" under de

timmar spelmansstämman
pågick och det stora glädje-
ämnet var säkert det stora
inslaget av ungdomar. Där
fick man ett verkligt bevis
för att det är "inne" att spe-
la upp vår svenska folkmu-
sik.

BILDEN: Riksspeleman
Christina From, Gnesta, fick
spela på hemmaplan vid års-
mötet i Gnesta.
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an an sia neu sina. oiier var-
efter de fortsatte misshan-
deln med slag och sparkar.
Sedan gärningsmännen nykt-
rat till och erkänt misshan-
deln släpptes de i avvaktan
på den fortsatta utredningen.

Det förekom också en rad
andra misshandelshistorier i
Södertäljedistriktet i vecko-
helgen. Det rörde sig dock i
de flesta fall om lägenhets-
bråk och vid ett sådant kniv-
skars en kvinna av sin man.
Mannen, som omhändertogs
av polisen, lyckades rtessbätt-
re inte tillfoga kvinnan några
allvarligare skador.

En våldsam skottlossning
förekom i skogarna vid Sten-
sätra i Nykvarn på lördags-
eftermiddagen. Innan man
tillkallade polis lyckades man
anteckna numret på den bil
som skyttarna uppenbarligen
färdades i. En snabb polisun-
dersökning gav vid handen
att två ungdomar fått låna
bilen och begett sig ut i sko-
gen där de övade målskytte
med ett armégevär. Yngling-
arna anmälde sig självmant
hos polisen sedan de fått vet-
skap om att de var efter-
sökta.

5-åring
omkom
vid lek

KATRINEHOUM: Femåri-
ge Anders Håkan Larsson
från Katrineholm drunkna-
de vid 12-tiden- på lördagen i
Duveholmssjön. Pojken hade
tillsammans med en något
äldre kamrat gått ut på sjön.
Cirka 50 meter från land var
det öppet vatten i ett ström-
drag och dit hade pojkarna
gått på isen för att leka med
en båt.

Femåringen hade fallit i
vattnet och hans kamrat
skyndade till en närliggande
villa och berättade att hans
kamrat hade drunknat. Polis
och brandkår larmades och
man hittade snabbt fem-
Armgen som flöt omkring på
sin täckjacka. Han var emel-
lertid livlös när man fick
upp honom och upplivnings-
försöken gav inget resultat.
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