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Anne-Sofie
blir
student
iUSA
Anne-Sofie Thulin fr&n
Malmkoping, elev pzi Akersskolan i Strangnas, blir utbytesstudent i USA. Nasta host
bar det av till landet "over
there" och da blir hon en av
cirka 300 ungdomar som ska
resa utomlands under ett ar
med YFU — 'Youth For Understanding, varldens storsta
utbytesorganisation.
Under areti US A ska AnneSofie bo i vardfamilj och ga i
motsvarande gymnasieskolan. Detkommer attbli manga
chanser att prova p£ nya amnen. Familjen ar det viktigaste for att under aret verkligen
lara kanna den nya kulturen.
Vardfamiljerna fir ingen ekonomisk ersattning utan sta'ller upp for att de vill lara
kanna ungdomar fran andra
lander.
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Landstinget
spolar
Skavsta

Medlemmar ur Sormlands spelmansforbund har framfort ett bejublat Staffansspel i Gnesta.

Lordagskval! i Gnesta

Landstinget har beslutat
saga upp konsortialavtalet om
delagarskap i Nykoping/Oxelosunds Flygplats AB fran
och med arsskiftet. Anledningen ar att den ekonomiska utvecklingen inte varit sa
gynnsam som landstinget forvantat
Delagarskapet hargallt sedan 1 april 1990. Landstinget
ager 10 procent av aktierna
vilket motsvarar fem miljoner kroner. I samband med
att landstinget blev delagare
diskuterades sarskilda villkor
for engagemanget. I ett sa'rskilt J^soj^ti^lavtal regleras
att Landstinget Sormland efter tre &r kan uttrada ur aktiebolaget. De ovriga aktieagarna overtar da landstingets
aktier.

Hpjda
patientavgifter
Landstinget har beslutat
hqja vissa patientavgifter fran
och med nasta ar. For la'karbesok pa jourtid hojs avgiften
medSOkronortill ISOkronor
per besok. Hogkostnadsskyddet hojs med 400 kroner till
1.600 kroner och avgiften for
sluten sjukhusvard hojs fran
70 kroner till 80 kroner per
dag. Hqjningarna beraknas
sammanlagt ge 1.3 miljloner
i okade intakter under nasta
ar.

fore delta tingshus. Elbe-

lysningen tonades ner. Ett
svagt sken fran levande

ljus silade ut genom fonstren. Som en blixt fran klar

himmel brots lugnet. In
stortar en f rustande, klampandeochvildsintjulbock.

I bockens spar foljde den ruskige Judas med pungen, de heliga tre
konungarna, jungfru Maria, en
tomte, stjarngossar, en harold, en
bonddrang och manga fler. En var
omaskerad. Det var Brita von Rosen, som med ja'mna mellanrum
berattade om tomten i aldre tider.
Staffansspelet det rorde sig om
framfordes av en grupp medlemmar ur Sormlands spelmansforbund.
—For ett par ar sedan framforde
vi ett Staffansspel i Furulid. D£ var
det na'ra panik. Samlingslokalen
var for liten. Forra aret gjorde vi
uppehall, men nu ar det manga
som onskade "en repris", sa Christina Frohm.
Staffanspel och Staffanssjungning anknot pa sin tid till annandag
jul, da Staffan har namnsdag. Han
kan ocksS spSras till Halsingland,
dar han var landskapsapostel, troligen utsand av arkebiskop Adalbert av Bremen. S:t Staffan var
a'ven hastarnas skyddshelgon.
I nordisk folksed har den forste

Vildsint julbock
tyglad i Gnesta
kristne martyren, Stefanus, fatt lamna plats at legendens Staffan. Sannolikt har Staffanslegenden under
medeltiden askadliggjorts i kyrkospel.
— Stundtals kan inslagen vara
nog sa mustiga, sa Brita von Rosen. SS sent som under 1700-talet
ville man forbjuda den vildsinta
julbocken. Den var dock aldrig sa
farlig i Sverige som den var i Tyskland. Om man kliade bocken mellan hornen var det en ganska snail
krabat.
Riksspelman Christina Frohm
har forskat en hel del nar det ga'ller
legenden Staffan.
— Nar spelet forbjods i kyrkorna, tog laroverkspojkar over, berattade Christina Frohm. Nar de
skulle ut pa gardarna passade de pa
att tigga ihop mat. Seden spred sig
och fick ett starkt faste. Nar vi
framforde spelet pS servicehuset
Frustunagarden fanns det pensionarer som drog sig till minnes hur
det var i deras unga ar.
—Alia ska veta att vara forfader

hade det jobbigt, erinrade Brita von
Rosen. Nar hostmorkret trangde pa
samlades manga till fester som ra'ckte flera dygn. Till kalasen tog ga'sterna med sig egen mat.
— Vid den har tiden pa aret flyttade gardsfolket ut och lade sig i
halmen. Anglarna skulle ha plats i
sangarna.
Reta inte tomten
— Arstiden forknippas ocksa
med tomten, sa Brita von Rosen.
Den filuren hoppas jag fortfarande
pa. Tomten fick man aldrig reta. DS
blev han vresig.
Folktrons gamle gardstomte har
dock under arens lopp bytt skepnad. Den lille gubben i vadmalskostym, som deltog i Staffansspelet, har moderniserats och blivit
familjetomte.
Det var ocksa fyrbenta varelser
som fick passera revy under spelet.
Dit horde grisen som, enligt Brita
von Rosen, hade det ba'ttre forr
jamfort med dagens "julegaltar".

— Det var valdigt noga vad folk
sa nar det fanns en gris inom horhall. Om det talades om den forestaende slakten var det forbjudet
att saga ordet blod. Det ersattes
med "rosoppa".
— Raven och dess list har ocksS
spelat en stor roll. Men det ha'nde
att den rakade ut for de som var
listigare. Blev Mickel angripen av
ett par skator var utgangen given.

Festlig final
Spelet blev en fulltraff. Efter ett
kort avbrott for gemytlig samvaro
okade antalet medverkande. Huvudaktorerna gav sig namligen inte
forran alia i publiken deltog. Da
gallde det folkleken "Domaredansen", "Nu vilja vi begynna en domaredans medan domaren sjalv ar
hemma".
Innan skaran av besokare och
aktorer skingrades var man helt
enig. Staffansspelet i Gnesta maste
bli arligen Sterkommande.

Avbryter
upphandling
Det blir inget av med att
la'gga ut verksamheten vid
vardcentralen i Navertorp i
Katrineholm pa entreprenad.
Upphandlingen avbryts enligt ett beslut i landstingsstyrelsen. Totalt hade landstinget fatt in fyra anbud. Att man
avbryter upphandlingen beror pS att verksamheten skulle bli dyrare an den ar idag.
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Harolden Ingemar Skoglund, assisterad av tomten Marianne Judas, Gun-BrittSkogslund, fick en slant i sin pungav bland andra
Skagerlind-Fura, uppvaktasavden f rustande julbocken ParFura. Liisa Gustafsson.

