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Freja V, som var pa ^ou wii, «wu-
nade BysKe i måndags och skulle 
ha varit framme i Sundsvall tidigt 
p& torsdagsmorgonen. Fartyget 
tUlhörde direktör Fritz Montelius, 
Sundsvall, och sjökapten Eric 
Carlsson, Stockholm. 

restauratrisen hade svåra bränn-
skador på ena benet och på de 
omkomnas kläder fanns flera 
brännhål. Troligen skedde kata-
strofen någon av de svåra ovä-
dersdagama 1 början av veckan. 

att det västtyska kommumsi-
partiet upplöst«B hördes en 
anonym radiosändare annon-
sera: "Här är tyska frihets-
sändaren". Efter att ha pro-

Forts. på sid. S. 

Nyköpings Spelmansgille 
är nu Sörmlands största 

Nyköpings ^Inumsgille är nu det största 1 Södermanland. Fyra år har det funnits till och 
har 35-taIet medlemmar, vilka varannan fredag: samlas på Xyköpingshus för att repetera på 
sina instrument . Populär bas är hr Arvid Karlsson, Nyköping. 

— Ja, för en fem, sex år sedan 
så ansågs Nyköping och trakten 
omkring staden vara en vit fläck 
på Södermanlands spelmansför-
bunds karta, säger hr Arvid 
Karlsson. Spelmän är så klart 
att det fanns men man kände 
ej till dem uppe på förbundet 
Att det dock ej var så få, som 
intresserade sig för sörmlands-
musik visas bl. a. av, att det 
redan första sammanträdet in-
fann sig 22 intresserade. Och 
sedan dess har Spelmansgillet 
undan för undan ökat sitt med-
lemsantal. Det är mest fiol, 
piano och gitarr, som våra med-
lemmar trakterar, men vi har 
även en näverlur, som skänkts av 
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chefen för Jämmanufaktur i 
Eskilstuna, dir. Arvid Reuter-

skiöld, och vilken en av våra 
Forts, på sista sidan. 

Ivå försvunna småpysar 
återfanns av polishund 

Två små bröder 3 och 4 år gamla bosatta vid Sörby i Tu-
ringe försvann vid 10-tiden pä fredagen från sitt hem. De åter-
fanns först pä eftermiddagen, sedan ortspolis och statspoUs 
med spårhund kopplats in pä spaningarna. Oenast när mo-
dern upptäckte att de två barnen var försvunna började hon 
tillsammans med grannarna att leta 1 den närmaste omgiv-
ningen. 

Då man ännu vid fjortontiden 
inte fått något spår efter de två, 
larmades öknebopolisen, som i sin 
tur rekvirerade två man med 
spårhimd från statspolisen. 

Vid sextontiden fick polisen tips 
om att två små barn setts på en 
mindre väg flera kilometer från 
hemmet. Polisman Stig Ramqvist, 
Nykvarn spanade utefter den 
uppgivna vägen och fann de båda 
småpojkarna stående i skogen,, 
fem kilometer från hemmet. De 
var en smula trötta men annars 
helt oskadda. Om olyckan varit 
framme kunde äventyret emeller-
tid ha slutat illa, pojkarna hade 
nämligen en stund varit uppe 
och gått pä jämvftgsraisenw 

20-åring horta 
under vandring 

ar vik-Abisko 
KIRUNA (TT) 

£n 20-ärig konstfackelev 
Karl Olof Edstrand från 
Västerås har inte hörts av 
sedan han den 11 augusti läm-
nade Narvik för att bege sig 
till Abisko nationalpark. 
Polisen i Kiruna har ringt till 

alla fjällstationer med telefon, 
men man har inte känt till något 
om ynglingen. Inte hell« p& 
Abisko turietstation har han up-

Forts. på sista sidan. 
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Framför tavlan med den harpspelande kung Helmer händer det ofta att spele-
männen satyilas med instrumenten i högsta hugg och här ses Arvid Karlsson 

och Märta Sterner framför tavlan. 

Minst tio döda vid 
bilbrand vid Burgos 

Tio ungdomar dödades och 22 skadades då en lastbil, med 
vilken de var på hemväg från ett falangistläger, på fredagen 
körde av vägen och fattade eld 1 närheten av Burgos. Av de 
skadade är fjorton mycket illa däran och man befarar att 
antalet dödsoffer kommer att stiga. 
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Forts, från 1 :a sidan 

medlemmar kan blåsa pä. Synd 
nog har han nu gått och flyttat 
från staden. 

Ett stort antal låtar har för-
eningen givit ut i ett stencilerat 
litet häfte. Dessa har de själva 
arrangerat. Och av de tio-femton 
låtarna det rör sig om har inget 
annat spelmansgille just de 
arrangemangen. 

Men Spelmansgillet har kanske 
sina anor här i trakten, ty utan-
för Nyköping har det förr levt 
många beryktade spelmän . Vi 
hade ju blinda Kalle i Stigtomta 
och två av hans elever — Emil 
Andersson och Knut Karlsson — 
är nu medlemmar i Nyköpings 
spelmansgille. Och Melker An-
dersson i östorp i Husby, som 
verkade under början av 1900-
talet, var också en verklig stor-
spelare. 

I går afton visade Nyköpings-
spelmännen vad de kan vid en 
utekonsert på Nyköpingshus. En 
talrik publik gav sin uppskatt-
ning tillkänna. 

20-ånnq... 


