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Skratt och applåder för Sörmlänningarna 

Sten - ny 
ombudsman 
hos LRF 

Sten Holmgren, 40-årig 
agronom och lantbrukare vid 
Hönöbäck i Björkvik, är se-
dan en dryg vecka tillbaka ny 
biträdande ombudsman vid 
L R F : s länsförbund i Sörm-
land. 

Sedan förutvarande läns-
ombudsmannen Sven T Nils-
son lämnade tjänsten för att 
ägna sig åt internationella 
uppdrag har hans tjänst över-
tagits av Håkan Österås - vars 
gamla arbetsuppgifter alltså 
Sten Holmgren nu ägnar sig 
åt. 

Sten Holmgren ska arbeta 
trekvartstid åt L R F och har 
dessutom lantbruket vid 
Hönöbäck där han specialise-
rat sig på växtodling. Han är 
också ordförande i L R F : s lo-
kalavdelning i Björkvik. 

Dramatik, komik, 
tragik och musik lovade 
affischen inför nypremi-
ären av Sörmlänningar-
na i Stenhammarsko-
lans aula sistlidna helg. 

Och visst lockade de 
agerande lärarna fram 
både skrattet och applå-
derna från Flens-publi-
ken de här båda kväl-
larna. 

Amatörteaterstycket var ett led 
i Stenhammarskolans OD-aktivi-
teter i Flen. 

Behållningen av de insamlade 
medlen går i år till en ANC-skola i 
Morogoro i södra Tanzania. 

- Skolan tar emot flyktingar 
från Sydafrika och utbildar dem 
för att ta över i sitt hemland efter 
det att apartheidregimen störtats, 
berättar Ulf Hjertén, kurator på 
Stenhammarskolan och en av 
samordnarna för "Operation 
dagsverke". 

Och han understryker att 
"Frihetsskolan" inte har något 
med träning av gerillasoldater att 
göra. 

- Det är en helt normal grund-
skola, säger Ulf Hjertén. 

I år samlade elever och perso-
nal på Stenhammarskolan in cirka 
40 000 kronor. Förra året kom 
man upp i den aktningsvärda 
summan av 68 000 kronor. 

- Men då var OD-teatern ny och 
gav mer intäkter än vad den 
gjorde i år, även om det var full-

Sörmländskt så det förslog, skulle man kunna säga om bygdespelet "Sörmlänningarna"som 
visades för andra året i rad på Stenhammarskolan i Flen. 

Här ses Evert Persson (Gert Forsström) och hans hushållerska Märta (Inger Hassler) i 
aktion. Spelemännen spelas av Bernt Olsson och Mats Mattsson. 

satt här. första kvällen även i år, 
menar Ulf Hjertén. 

För att samla in pengar har 
eleverna bland annat bakat och 
sålt bröd, utfört städningar, tvättat 
bilar, krattat löv och jobbat i 
affärer. 

- Och dessutom är kommunen 
mycket välvilligt inställd och stäl-
ler upp och hjälper till att bekosta 

affischer och andra trycksaker, 
avslöjar Ulf Hjertén. 

Teaterpjäsen Sörmlänningarna 
regisserades av Klas Höök, som 
också spelade bygdeoriginalet 
Brö-Kalle. Brö-Kalles historier 
fick publiken att skratta mer än en 
gång i Stenhammarskolans aula. 

Och pjäsen slutar lyckligt; små-
brukaren Evert får sin Märta efter 

diverse turer. Och Hjalmar -
drängen med hemmansägarpla-
ner - får sin Stina. 

Huvudrollerna spelades av Gert 
Forsström, Inger Hassler, Sören 
Sundin och Christina Österlund. 

För intrig och dialog stod Gert 
Forsström och Klas Höök. 
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