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Ludgo-Pelle bjöd 
på kända örhängen 
Klockan blev faktiskt 
m i tolv på midsommar-
ton innan vädret be-
ämde sig. I abslout sista 
und kom den lilla ljusning 
m så många väntade på. 
Alla som förberett mid-
mmarfirandet drog en 
up suck av lättnad. Detta 
iilde inte minst arrangö-
r i Gnesta — och Daga-
rgden, som är i stort be-
»v av inkomster. 
Vi började vår rundtur vid 
igaborg i Björnlunda, där 
.gra pigga pensionärer från 
ten redan på torsdagen 
idde midsommarstången. 
5 gamla på servicehuset fö-
drog dock att sitta inomhus 
h betrakta den speciella års-
Issymbolen lite på avstånd. 
I samlingssalen var det un-
irhållning av bästa tänkbara 
ärke. För den svarade Glenn 
indberg från Bettna och hans 
ångkunniga medspelare, 
ldgo-Pelle. 

Som väntat bjöds det mesta 
' det bästa av de två på est-
den. På spellistan stod en 
ng rad gamla välkända ör-
ingen. 

• Björnlunda 
Under ekarnas djupa 
•önska vid Björnlunda hem-
rgdsgård, en av de vackraste 
:h naturskönaste platserna i 
Irmland, följde man de se-
iste årens målsättning och 
jöd på ett midsommarfi-
mde i hela familjens tecken. 
Där fanns underhållarna 
efan och Christer, spexarna 
ån Västkusten. Midsommar-
ången kläddes och restes, 
olkdanslaget på Nyköpings-
is och Nyköpingshus spel-
tansgille dansade, spelade 
ih ledde lekar. För kvällens 
msmusik svarade Jiddes 
msband. 

• Ullevi hembygdsgård 
När spelmännen Stig och 
ars Dillström, Anne-Marie 
ih Sven Nordin samt Bengt 
andin klämde i med gånglåt 
ån Äppelbo sprack molntäc-
st upp över Ullevi hembygds-
ird i Gåsinge-Dillnäs. Med 
jälp av starka armar kom 
ddsommarstången på plats, 
ans och lekar leddes av ma-
arna Kerstin och Bengt Lan-
In. 
Precis som vanligt blev det 
x>r uppslutning, vilket i sin 
ir resulterade i god köplust 
£r det gällde lotterier. 
Vid Ullevi förekom det 
ckså buskspel. Förutom de 
ämnda spelmännen deltog 
sks, Kristina Eriksson och 
osse Karlsson med sina nyc-
elharpor. 

• Gryts hembygdsgård 
Välbesökt blev också Gryts 
embygdsgård där man firade 
i traditionell midsommar, 
ryts folkdansgille kunde in-
ämta stort bifall för sitt 
•amförda program. "Dans-
alle" Carlsson berättade om 

På servicehuset Dagaborg i Björnlunda underhöll Glenn Sundberg och Ludgo-Pelle. 

När Dillströmmama och deras medmusikanter stämde upp gånglåt från Äppelbo 
skingrades molnen och på starka armar bars midsommar symbolen fram. 

de olika danserna. Vid lott-
stånd och servering var det för 
det mesta kö. 

• Frustuna 
Vid Frustuna hembygds-

gård lade man stor vinning 
vid, att midsommarstången 
skulle bli de symbol för frukt-
barheten, som var meningen 
från allra första stund. 

Christina Frohm, som fors-
kat mycket när det gäller den 
ursprungliga seden och dess 
magiska innebörd, berättade 
att det var en sörmländsk mid-
sommarstång av traditionellt 
utseende. 

Naturligtvis förekom det le-
kar och dans. Ung och gam-
mal dansade in till en brud-
marsch från Frustuna. För 
musiken svarade då makarna 

Marianne och Pär Furå samt 
Christina Frohm. 

• Vackerbyhage 
Midsommardagens stora 

festligheter koncentrerades 
till Vackerby hage, Gnesta. 
Där hade IFK, sin vana tro-
gen, komponerat ett varie-
rande program. Det inleddes 
med friluftsandakt och Fräls-
ningsarméns musikkår och 
slutade med modern dans till 
Rospiggarna. 

Däremellan hade man till-
fredsställt de flesta smakrikt-
ningar. Järna-Turinge folk-
dansgille hade en stunds be-
jublad uppvisning och gillets 
dansare och musikanter såg 
också till så det blev full fart 
på allmänhetens dans och le-
kar. 

Spex, magishow, clowneri 
och gammal dans var andra 
traditionella programinslag. 

Även på servicehuset Frus-
tunagården i Gnesta förekom 
blandad underhållning. En 
grupp motionsdansare från 
Tystberga spred dansglädje. 
Bygdens Blandning spelade 
upp en del av sin rika reper-
toar när det gäller låtar på 
nyckelharpa. 

Rattonyktra 
i Nyköping 

Inom Nyköpingspolisens 
område greps fem fordons-
förare under midsommar-
helgen, samtliga misstänks 
för rattonykterhet. 

En var för övrigt så pass på-
verkad av starka drycker att 
han blev av med sitt körkort. 

Fyra av de misstänkta 
greps på midsommaraftonen. 
Den första hamnade hos poli-
sen redan vid åttatiden. Han 
hade festat om dagen innan 
enligt egen uppgift. Ett par 
greps på småvägar norr om 
Nyköping. 

Tidigt på midsommarda-
gens morgon greps en flakmo-
pedförare när han tillsam-
mans med sina passagerare 
vinglade fram på gatorna i Ox-
elösund. 

Utöver detta har fyra van-
liga fyllerister tagits om hand 
och förts in till polisstationen 
där de fått sova ruset av sig. 

På de två större midsom-
marfesterna i Daga- och Gnes-
tabygden, Björnlunda hem-
bygdsgård och Vackerby 
hage, har inte några ingripan-
den från polisens sida har va-
rit aktuella. 

Båda trafikdelarna i kors-
ningen Nygatan—Västra Stor-
gatan i Gnesta har mejats ner. 
Någon skyldig har inte påträf-
fats. 

På söndagen har ett par in-
brott rapporterats till polisen. 
Ett har inträffat på en gård i 
Torsåker, det andra inne i en 
villa i Gnesta. 

Sparreholms 
midsommar 

Hyltinge hembygdsförening 
anordnade traditionsenligt 
årets midsommarfirande vid 
hembygdsgården i Sparre-
holm. 

Cirka 300 besökare medver-
kade i eftermiddagsprogram-
mets dans och lekar kring 
midsommarstången där Kers-
tin Rådstam och Gunvor 
Eriksson ledde programmet. 

Gryts dansgille svarade för 
ett uppskattat framträdande. 

Senare på kvällen anordna-
des dans på logen där Jacks 
orkester från Jönåker svarade 
för musiken och där arran-
görsföreningen kunde glädja 
sig åt stor uppslutning. 

Derbyt spelas: 

Malmköping 
möter 
Hälleforsnäs 

I kväll, måndag, är det lo-
kalderby i div IV-fotbollen. 

Malmköping tar emot Hälle-
forsnäs och det är ett pro-
gramenligt möte. Förra vec-
kans match i Hälleforsnäs reg-
nade som bekant bort, kväl-
lens ' 'retur*' blir en kraftmät-
ning och inget är givet på för-
hand. 

Det blir inte några större 
förändringar i de lag som an-
mäldes i förra veckan till der-
byt i Hälleforsnäs. I Malmkö-
ping återinträder Björn Eriks-
son och ersätter Per Anders-
son. 

Den uppskjutna matchen 
ska eventuellt spelas på tors-
dag. Ett definitivt besked vän-
tas under måndagen. 
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Mora Träsk gick hem hos publiken som verkligen hängde med i duons skojiga num-
mer. Inte undra på att de blivit barn• och ungdomsfavoriter. 

Mora Träsk 
gjorde succé 

— Vi får nog tacka högre 
makter • • • 

Roland Lundin, festgene-
ral i Årdala Sportklubb, 
blickade uppåt himlen och 
konstaterade belåtet att 
regnet uteblev trots regn-
tunga skyar. 

För hade det regnat hade 
ÅSK förmodligen gjort en stor 
förlust på midsommarafto-
nens fest vid Vibyholm. I år 
hade man nämligen slagit på 
stort och för första gången en-
gagerat ett scenuppträdande 
för eftermiddagspubliken. 

Inga mindre än Mora Träsk 
gästspelade med sin show. Det 
blev ett stort dragplåster. 

Tusentals personer trängdes 
framför den provisoriska sce-
nen vid magasinsväggen och 
det blev ett framträdande som 
mötte stort bifall från både 
ung och gammal. 

Mora Träsk har en reper-
toar som passar alla åldrar 
och smakriktningar; enkelt, 
svängigt och roande. Duon 
kunde knepen för att få de 
allra yngsta i publiken att 
hänga med i deras ' 'tokerier''. 

— Men hade det regnat törs 
jag inte tänka på de ekono-

miska följderna. Det är ju ett 
risktagande att ordna något 
över det vanliga, sa Roland 
Lundin. 

Festligheterna vid Viby-
holm midsommaraftonen upp-
tog också som vanligt dans 
kring midsommarstången. 
Lekledare var Ingalisa Rund-
qvist ackompanjerad av Gun-
vor Ericsson. 

Senare under kvällen blev 
det dans på magasinet där Mo-
notones spelade, inledningsvis 
en timmes gammeldans, se-
dan litet modernare ton-
gångar. 

Lek och dans 
vid Årdala 

Hembygdsgård 
Årdala Hembygdsför-

enings fest på midsommar-
dagen vid den vackra Hem-
bygdsgarden lockade en 
mycket stor publik trots ho-
tande regnmoln. 

Festen inleddes med fri-
luftsgudstjänst med kyrkoad-
junkt Hans-Göran Ericsson. 

Därefter vidtog lekar kring 
midsommarstången med So-
nia Waern och Rune Gustafs-

son som lekledare. 
De avlöstes av Flens folk-

danslag som gav en fin och 
mycket uppskattad uppvis-
ning. 

I övrigt var det sedvanliga 
basaranordningar. Senare un-
der kvällen var det dans på 
den gamla logen. 

Vid Blacksta kyrka var det 
tänkt friluftsgudstjänst som 
brukligt på midsommarda-
gen. 

Det osäkra vädret medförde 
dock att gudstjänsten flytta-
des in i kyrkan. 

Där predikade kyrkoadjunkt 
Hans-Göran Ericsson och kyr-
kokören sjöng. 

Kören sjöng även några 
sånger vid det efterföljande 
kaffesamkvämet som hölls i 
skolan. Tänkta lekar kring 
midsommarstången fick anstå 
den här gången. 

6 
Midsommarhelgen har 

varit lugn, konstaterar po-
lisen i Flen. 

Däremot har Flensbyg-
den drabbats av en omfat-
tande inbrottsvåg. 

Vid ett villainbrott på Asp-
vägen i Flen stals bland annat 
videoapparater, guldringar 
och en stor mängd inre lösöre. 
Värdet av det stulna är okänt 
men det handlar om tillgrepp 
för stora belopp. 

• Inbrottsvåg 
Vid ett inbrott vid Sagosti-

gen i närheten av Bäckåsen 

stals en bandspelare samt 
matvaror och vid Klockargår-
den i Sparreholm har tjuvar 
tillgript telefon och husgeråd. 

Även Ökna magasin har haft 
påhälsning av tjuvar vilka 
brutit upp två fönster och stu-
lit kioskvaror. 

I en bod, tillhörande Hol-
mens bruk, uppställd vid 
Björndammen har man stulit 
en motorgräsklippare. Till lis-
tan över inbrott skall också fo-
gas stöld av bilradio ur en par-
kerad bil i Flen. 

En viltolycka inträffade på 
midsommaraftonen vid infar-

ten till Mellösa där en t 
kolliderade med ett rådjur 

• Förstörelse 
Den meningslösa försti 

sen vid Tallsjön i Hällefor! 
är något av en följetong. 

Under helgen larm* 
Flens brandkår till Tall: 
där någon eller några roal 
med att anlägga eld i en 
lett. 

Toaletten brann ner 
grunden. Efter den skad< 
relsen lär det inte finnas n 
ket mer att förstöra vid 1 
sjöbadet i Hälleforsnäs. 

Vinnarna i "Fest i Flen" 
Hallå Madelene, Kristina 

ochMaj-Lis! 
Det blir tårta till kaffet 

när det passar. 
Ni har blivit pristagare i 

den tävling som hölls i an-
slutning till" Fest i Flen". 

Där gällde det som bekant 
att leta upp gatuadressen till 

tio hus i Flens centralort. 
Det var av allt att döma 

ingen lätt uppgift eftersom 
bara tjugotalet tävlingssvar 
kommit redaktionen tillhanda. 

Dessutom visade tävlings-
svaren att det kan ha sina pro-
blem att veta var södra 
Kungsgatan slutar och Eksjö-
vägen börjar. 

Men tre vinnare har dra* 
i den här hustävlingen och < 
trio som får avhämta ett p 
sentkort på en tårta är Maj-
Ericsson, Rundvägen 16 
Kristina Samuelsson, Ring 
gen 2 A, samt Madelene LA 
kvist, Torsgatan 6 C. 

Vi ber att få gratulera v 
narna. 

IOGT-bas vill stänga system på Öland 
STOCKHOLM (TT) 

— Systembutiken i Borg-
holm borde vara stängd under 
sommaren. Det säger IOGT/ 
NTO:s förbundsordförande 
Kjell E Johansson i ett utta-
lande med anledning av det 
blötlagda midsommarfiran-
det. 

— Det är inte rimligt att en 
av landets mindre kommuner 
har en systembutik vars om-
sättning ligger i högsta topp, 
hävdar IOGT-basen. 

Midsommarfirandet på 
Öland hörde till det värsta i 
landet. Polisen grep 137 fylle-
rister och 15 rattfyllerister. 

En ung flicka våldtogs i ] 
pingsvik, en knivskäm 
ägde rum i Färjestaden och 
olika håll uppstod bränder. 

Om politikerna vill ge Bo 
holm en annorlunda frän: 
ning nästa midsommar må 
de själva förändra sin insti 
ning till alkoholpolitiken, i 
ser Kjell E Johansson. 

i9 Kronägg 
Små - 18-pack 

Ord ca pris 17; 10 

Bregott 
ARLA - 300 g 

Ord ca pris 11:60 
t » 

Bacon 
Skivad LHjBffl 180-350 g 

Ord ta pris 82:10 

Blodpudding 
GEAS - 425 g 

Ord <a pris 11:10 

Klorin 
Naturell - Tallbarr 
75 cl 

Ord ca pris 13:70 n s 
Badlakan 
Med tryck 70x140 cm 

Ord ca pris 59:— 39> 
Passa-påpriserna gäller t o m onsdagen den 24 \i 



Högmässa i folkton 

Festligt var som vanligt spelmännens och dansarnas tåg från Hembygdsgården till 
Lilla Malma kyrka. 

Som så många år förr tå-
gade på söndagen spelmän 
och dansare i dräkter och 
med fanor i spetsen från 
Hembygdsgården i Malm-
köping upp till lilla Malma 
kyrka. Där höll de tillsam-
mans med allmänheten 
högmässa. Under guds-

tjänsten bjöd man på ett 
mycket uppskattat pro-
gram, och efteråt stannade 
spelmännen upp utanför 
kyrkan och fortsatte till de 
många åhörarnas glädje 
att spela. 

Predikan hölls av kyr-

koadjunkt Sören Trygg och 
dessutom medverkade 
Lilla Malma kyrkokör un-
der ledning av kantor Arne 
Dahlquist. Alla psalmer 
sjöngs a capella, d v s utan 
orgelmusik. 

EVA 

Traditionell 
midsommar 
i Malmköping 

Turligt nog höll det uppe, 
då man traditionellt firade 
midsommar vid Hem-
bygdsgården i Malmköping 
på midsommaraftonen. 
Mycket folk hade kommit 
för att vara med och leka 
eller kanske bara se på när 
andra lekte och roade sig. 

Som vanligt var det Hem-
bygdsföreningen som i samar-
bete med Malmabygdens spel-
män och dansare arrangerade 
det hela. Det blev god fart på 
dans och lekar med delta-
gande av åtminstone tre gene-
rationer. Allt skedde under 
glada och gemytliga former 
och var mycket lyckat. 

Många passade och så på att 
se en del av utställningarna 
nere vid Hembygdsgården, fo-
tomuséet samt en konstut-
ställning i Gästgivaregården. 
Värmande kaffe serverades 
av Hembygdsföreningens 
medlemmar och det fanns 
gäster, som trots kylan slog 
sig ner ute på gårdsplanen och 
drack kaffe. 

Också på flera andra håll i 

Starka armar reste midsommarstången vid Hem-
bygdsgården i Malmköping medan en stor skara män-
niskor såg på. 

Malmköping firades midsom-
mar, t ex vid Hemgården, vid 
Sjukhemmet och vid Konva-
lescenthemmet. Festlighe-

terna uppskattades mycket av 
dem som tillbirngade midsom-
maren där. 

EVA 

Present till dansant Hälleforsnäs 
I samband med midsom-

maraftonens festligheter 
invigdes den nya dansba-
nan vid Edströmsvallen. 

Dansbanan är resultatet av 
ett framgångsrikt ideellt ar-
bete. Det också finns all anled-
ning att lyckönska den aktiva 
idrottsföreningen. 

Invigningstalare var Nils 
Grönkvist och Gunnar Eng-
vall, den sistnämnda ordfö-
rande i Hälleforsnäs IF. 

Båda gav i sina anföranden 
en kort historik kring utveck-
lingen vid Edströmsvallen och 
innan den dansanta storpubli-
ken fick beträda den nya dans-
lokalen klippte man av ett rött 
band vilket markerade invig-
ningen. 

Äntligen, sa Gunnar Engvall, ordförande i Häll 
näs IF när han efter konstens alla regler förrätta 
vigningen av den nya dansbanan vid Edströmsval 

Invigningen av den nya 
dansbanan blev en festlig final 
på midsommarfirandet i Häl-

leforsnäs där Grupp Fer 
Eskilstuna under kvälle: 
rade för dansmusiken. 



Skidtävling i midsommar 
Sommarens(?) höjd-

punkt, midsommarfiran-
det, blev för Flensbyg-
dens vidkommande inte 
riktigt den folkfest som 
traditionen påbjuder. 

Regntunga skyar och 
en temperatur långt un-
der det normala gjorde 
det nödvändigt med 
både paraply och stövlar 
vid midsommarfirandet. Fest i regn och rusk 

Men de flesta festarran-
gemang kunde genomföras 
programenligt med dans 
och lekar kring midsom-
marstången och en rad 
andra aktiviteter. 

Flens folkdanslag fram-
trädde under midsommar-
helgen på sju olika platser, 
men det var endast i Svea-
parken i Flen som dans-
uppvisningen skedde utom-
hus. 

Men det var tveksamt in 
i det sista om man kunde 
fullfölja den uppvisningen 
med tanke på underlaget. 

— Det var första gången 
under mina trettio år som 
dansare som vi varit tvek-
samma till ett framträ-
dande utomhus på grund 
av vädret, förklarade Sonia 
Waern, företrädare för 
Flens folkdanslag. 

Ett par hundra personer 
mötte upp till midsommar-
firandet i Sveaparken i 
Flen där också ett inne-
hållsrikt och trevligt pro-
gram presenterades. 

Sonia Waern och Rune 
Gustavsson ledde dansen 
och lekarna kring midsom-
marstången. 

Här fanns också pilkast-
nirig, chokladhjul, tombola, 
kaffeservering samt gra-
tisutdelning av glass till 
barnen. 

Edströms vallen i Hälle-
forsnäs noterade, trots det 
dåliga vädret, en av sina 
stora publikdagar. 

Drygt 400 personer hade 
mött upp till midsommarfi-
randet där bland annat 
dans och kamplekar hörde 
till inslagen. 

Dansen och lekarna 
kring midsommarstången 
leddes av Lena Hagström. 

Näshulta folkdanslag 
svarade för ett uppskattat 
framträdande och både 

Mellösa 
Pastorsexpeditionen 
stängd tisdagen 23/6 1987 
p.g.a. församlingsutflykt. 
Pastorsämbetet 

när vi framkallar 3 

och kopierar din 
neg. färgfilm 
Prisexempel 
framkallning 22 :— 
9x9 kopia 2.40 
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barn och vuxna fick med-
verka i lekar där en skid-
tävling ( !) på vått underlag 
väckte stort jubel. 

En ponnyexpress var 
också dragplåster för de 
minsta barnen vid mid-
sommarfirandet på Ed-
strömsvallen i Hällefors-
näs. 

Till Ansgarsgården strax 
utanför Flen kom uppskatt-
ningsvis 600 personer för 
att medverka i midsom-
marfirandet. 

I år var dansen och le-
karna kring midsommar-
stången förlagda till hu-
vudbyggnaden. 

Ansgarsgården bjöd mid-
sommarfirarna på ett långt 
och innehållsrikt program 
som avslutades först efter 
midnatt med en nattvards-
gudstjänst. 

Vid Ansgarsgården 
framträdde Norrmalms 
ungdomskör, Flens folkd-
anslag och senare på kväl-
len en rockkonsert med 
gruppen "Soya". 

Kamplekar, frågesport 
och allsång hörde också till 
inslagen vid Ansgarsgår-
den där den stora publiken 
också kunde glädja sig åt 
en och annan solglimt un-
der eftermiddagen. 

ROLF MALMBERGH 

Den här vinterbetonade tävlingen på blött underlag väckte jubel bland midsommarfirama i Hälleforsnäs. E 
flera roliga kamplekar som anordnades på Edströms vallen. 

Här går dansen kring midsommarstången och nog fanns det glädje, fläkt och fart vid firandet på Edströmsvc 
Hälleforsnäs. 

Har D u en nyhet? 
Liten eller stor — tipsa oss 

— det kan löna sig! 
RING Eskilstuna # JCurtren 

med Strengnäs Tidning 

FLEN 
Allmänredakt ion: 0157 - 102 29 

Sportredaktion: 0157-11175 
BOSTADSTEL. 

Platschef S-0 Rudenäs 016 - 42 02 72 
Rolf Malmbergh 0157 -13159 

Marianne Österholm 0157-44128 
Maria Arnedotter 0157-135 73 

Gösta Nordlöf (sport) 0157-703 05 


