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PINGSTBRÖLLOP 
i 

PÅ SKANSEN 
Södermanlands spelmansförbund och tidningen Folket anordnar 

annandag pingst Södermanlands Dag på Skansen i Stockholm. Ett 
led i arragemangen blir ett bröllop i gammal sörmländsk stil med 
vigsel i Seglora kyrka. Skansen bjuder brudparet på resa till 
Stockholm och på brölloppet, däri inbegripet bröllopsmiddag för tio 
personer. ' 

Sörmlänningar som ämnar gifta sig i år inbjudes att anmäla sig 
till Folket, varefter en jury bestående av tre personer tillsatta av 
spelmansförbundet och tidningen avgör vilket par som får repre-
sentera landskapet vid Sörmlandsdagen. Brudparet skall vid vig-
seln vara iförda sörmländska folkdräkter, vilka eventuellt kan lånas 
från Skansen. 

Anmälan skall uppta uppgifter om båda kontrahenternas namn, 
adress, ålder samt om de har anknytning till någon Ideell rörelse. 
Anmälningstiden utgår den 31 mars. 

Anmälan adresseras till Tidningen Folket, Katrineholm. Kuverten 
märks Sörmlandsbröllopet. Alla anmälningar behandlas konfiden-
tiellt. 

Sörmlands dag 
blir stor folkfest 
PÅ SKANSEN 
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Onsdagen den 6 mars 1963 

Sörmlandsdagen stor folkfest 
utlovar ledningen för Skansen 

Vid ett sammanträde 1 
tockholm har riktlinjerna för 
' öllopet i samband med Sö-
nnanlands Dag på Skansen 

• Avmarsch från Solliden till 
Högloftet, där det privata bröl-
lopsfirandet tar vid. 
• Högtalare efter marschvägen 
kommer att hålla publiken under-
rättad om det som äger rum och 
på Solliden sköter fil. lic. Veirulf 
speakersysslan. 

Bröllopsparet utses av en jury 
och alla intresserade kan skicka 
In anmälan till tidningen Folket, 
Katrineholm. Märk kuvertet 
"Sörmlandsbröllopet". Anmälan 
skall innehålla uppgift om namn, 
ålder och yrke på båda kontra-
henterna samt eventuell anknyt-

skissats upp. Fil. lic. Olof 
Veirulf svarar för att arran-
gemangen blir stiltrogna in i 
minsta detcflj. Han har tidi-

ndng till ideella rörelser. Den mås-
te vara Folket tillhanda senast 31 
mars. 

Skansen bjuder brudparet på 
resan samt bröllopsmiddag på Hö-
ganloft för tio personer. De får 
även brudgåvor, bl. a. från Fol-
ket. 

gare skött om Skansens bröl-
lop, det största 1954 då 40.000 
åskådare trängdes och svetta-
des i solskenet. Allt kommer 
att göras för att Sörmlands-
dagen skall bli en stor folk-
fest, säger Skansenledningen. 
Programmet för bröllopsfestlig-

heterna har preliminärt utfor-
mats på följande sätt: 
• Med spelmän i täten kommer 
brudgummen med följe från "sin 
gård" och hämtar bruden i "hen 
nes hem". 
• Bröllopståg till och från Seg 
lora kyrka. 
• Samling vid stora scenen på 
Solliden, där bröllopskalaset firas 
enligt gammal sed med spelmän 
och falkdansare. Kalaset börjar 
med bordsbön och psalmsång och 
slutar med dans. 


