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Rymde för 
motbokens skull 
sn 5 0 ÅR Nyköpings rådhus-
rätt handlade i går ett kuriöst 
mål. Det rörde en rymning 
från ett fartyg. En besättnings-
man hade av befälhavaren till-
sagts att avlämna sin motbok 
om han skulle gå iland. Han 
vägrade och rymde. 

Bakgrunden till befälhava-
rens begäran vara att mannen 
enligt uppgift brukade hand-
skas oförsiktigt med sprit 
under sina hamnbesök. Han 
hade nu lagförts inför rådhus-
rätten för rymningen och 
dömdes att utge 30 dagsböter 
å 4 kronor. 

En busschaufför, som brutit 
mot vänsterregeln och vars 
fordon kolliderat med en per-
sonbil ålades likaledes ute 30 
dagsböter å 4 kronor. 

Fler händelser 
den 16 januari 
1 9 9 7 hade två vitt skilda publ-
ika företeelser premiär. I Umeå 
visades Lars Noréns sex tim-
mar och 30 minuter långa pjäs 
"Personkrets 3 : 1 " för första 
gången. Pjäsen grävde djupt i 
missbruk och misär. Samma 
dag hade ett av filmhistoriens 
dyraste projekt premiär: filmen 
"Titanic" om världens största 
osänkbara skepp som den be-
skrevs på sin jungfrufärd, innan 
skeppet krockade med ett is-
berg och sjönk. 

1 9 1 B utsågs Henrik Schuck, 
professor i estetik, litteratur 
och konsthistoria, till leda-
mot av Svenska akademin. 
Schuck var född 1855 och av-
led 1947. 

D A G E N S N A J I A N 

I dag: Hjalmar, Helmer 
I morgon: Anton, Tony 
• Hjalmar är ett fornnor-
diskt namn och består av 
två ord där förleden bety-
der "hjälm" och efterle-
den "krigare". Namnet 
fick ett uppsving under 

1800-talets period av nor-
disk romantik. Det finns i 
dag cirka 8 700 som heter 
Hjalmar, av dessa har om-
kring 1 100 det som till-
talsnamn. 

• Helmer är ett tyskt 
namn och motsvarar san-

nolikt det nordiska Hjal-
mar. Men Helmer kan 
även ha sitt ursprung i det 
forntyska Heilmar som är 
bildat av ord för "lycka" 
och "berömd". Det finns i 
dag cirka 5 800 som heter 
Helmer, varav endast un-
gefär 700 kallas så. 

Stipendiater vill ut och resa 
• Två duktiga ungdomar har 
fått stipendium för sitt musice-
rande. Pengarna kommer nog 
att gå till en resa, tror de glada 
stipendiaterna. 

Strax innan jul fick Gustaf 
Hammarlund, 16, och Sara 
Larsson, 17, var sitt stipen-
dium som är tänkt att stimule-
ra till fortsatta musikstudier. 

Stipendiet är ett ungdomssti-
pendium och det delas ut av 
Nyköpings hus Spelmansgille 
för tredje året i rad, tack vare 
ett arv från Erik Fredriksson i 
Kila. 

Gustaf och Sara har båda 
spelat fiol sedan början av 
mellanstadiet. Gustaf blev in-
tresserad av instrumentet när 
de fick pröva att spela fiol i 
skolan, Sara när musikskolan 
presenterade olika instru-
ment som man kunde få spe-
la. 

- Fiolen lät det om med en 
gång. Jag drog över strängarna 
och då hördes det ordentligt, 
jämfört med till exempel en 
trumpet, säger Sara. 

Under flera år har de övat på 
fiolen flera gånger per vecka, 
men nu ser de fiolspelandet 
mer som en hobby. 

Gustaf tar dock fortfarande 
lektioner i musikskolans regi, 
men han spelar även gitarr på 
sin fritid. 

När det gäller fiolspelandet 
är folkmusik det roligaste, 
tycker Gustaf, helst irländsk 
folkmusik. 
Stipendiet är på 3 000 kronor 
var, vad ska ni göra för 
pengarna? 

Sara Larsson och Gustaf Hammarlund är två duktiga unga musiker 
som fått stipendier av Nyköpings hus spelmansgille. Pengarna 
ska de använda till utlandsresor. 

F O T O : K - G Z F O U G S T E D T 

- Jag ska spara dem till en resa 
nästa sommar, berättar Sara. 

- Jag har inte riktigt be-
stämt mig, men jag kanske 
ska åka till Marocko i vår, 
säger Gustaf, och då tror 

han att pengarna 
väl till pass. 

kommer 
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