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kungaparet hälsas med

Kungen språkar med 'allmog

Istc'rakers brudmarschtiH tonerna av gammal skänk
Kungaparet tar plats pä" en
tribun
nära
kungshögens
topp. allt medan spelmännen
under ledning av folkskollärare Gustaf Wetter, Katrineholm. spelar österåkers brudmarsch. Denna följs av A. F.
Bergströms vackra Tvstbergavisa.
Landshövding
Bo
Hammarskjöld hälsar i egenskap av ordförande i hembygdsförbundet
konungen
och drottningen välkomna
till länet och utbringar ett
leve, som följs av Kungssången.
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Som bekant kommer kungen och drottningen Inte att göra nåeon eriksgata genom Sörmland utan i stället avlägga officiella
besök i Nyköping och Eskilstuna. Efter förslag från olika håll i
länet kommer man att anordna ett sammanträffande mellan kungaparet och representanter för länets olika delar vid Uppsa
kungshög i Runtuna på förmiddagen den 11 maj.
Platsen har ansetts lämplig dels
med hänsyn till dess läge nära
kungaparets bilväg riksettan till
Nyköping och dels på grund "av
högens dominerande utformning
och stora betydelse som historiskt
minnesmärke.
Södermanlands
hembygdsförbund har åtagit sig att stå för
ordnandet av denna träff, o. spelmansförbundet har lovat möta
upp med en manstark skara' spelmän. Programmet i övrigt har givits en enkel utformning.
Sedan kungen och drottningen
anlänt tar de plats på en tribun
nära kungshögens topp medan
spelmännen under ledning av magister Gustaf Wetter, Katrineholm, spelar österåkers brudmarsch. Denna följs av A . F.
Bergströms vackra Tystbergavisa.
Landshövding Bo Hammarskjöld
hälsar i egenskap av ordförande i
hembygdsförbundet kungen och
drottningen välkomna till länet
och utbringar ett leve som följs
av kungssången.
Kungen kommer därefter att

Konungen håller därefter ett
kort tal och utbringar ett leve
för fosterlandet och hembygden, ;
som följs av första' versen av
"Du gamla, Du fria".
Härefter går kungen och drott- j
ningen ned från kungshögen för
att samtala med kommunrepre:ommuner sentanterna och allmänheten, un- '
•eningarna der det att spelmännen spelar ,
övrigt vill Sköldinge skänklåt.
bereda de
Hela besöket skall ta omkring
inte be en halvtimme. Platser finns reserverade för representanterna
ko-i för kommunerna och hembygdsI föreningarna, skolbarn och ung• dom i bygdedräkt, varjämte sitt• r platser ordnas för åldringar m.
det, fl. Platsen erbjuder gött: utrym•: r-i me även för andra, som vill
es-ei närvara. Scouter och- personal
upp från de frivilliga försvarsorgani•an.| sationerna m. fl. bildar häck och
".an- är även funktionärer. Genom tillling; mötesgående från markägaren
kommer parkeringsplatser att ani ordnas.

Wririeholms-Kurtren

F r e d a g e n

den

15 iriärs

Härefter kommer kungen och I
drottningen att gå ned från J
kungshögen för att samtala
med kommunrepresentanterna
och allmänheten medan spelmännen spelar Sköldinge skänklåt.
Hela besöket kommer att ta ungefär en halvtimme, Platser kommer att reserveras för representanterna för kommunerna och
hembygdsföreningarna,
skolbarn
och ungdom i bygdedräkt varjämte sittplatser ordnas för åldringar. Det finns gott titrymme även
för andra som önskar delta. Scouter och personal från de frivilliga
försvarsorganisationerna m. fl.
kommer att medverka och skall
bl. a. bilda häck och sköta olika
funktionärsskap.
Genom
tillmötesgående
från
markägaren kommer parkeringsplatser att anordnas.

1957

Sex läns spelemän
hos Flenmo i april
S y i h a » från inte mindn ai
lan — östergötU - 1* o re bro, Västmanlands,
\
Smålands och
M v a f t w i » spelmansförbund
—
den 28 april samlas
bo* disponent Nils Eriksson i
nmo rid den nuMera traditionella spelmansträff en för styrelserna inom
spelman*förbnnden i Mellansverige. Ett verkligt heldagsprogram vantar.

hålla ett kort t i l och utbringar"
ett leve för fosterlandet och hembygden som följs av första versen
av Du gamla, Du fria.

Den första kallelsen till mellansvensk
spelmanssamling utgick från Sörmland 1953. Evenemanget hölls då hos disponent
och fru Nils Eriksson i Flenmo.
De har även denna gång välvilligt ställt erforderliga utrymmen
till
disposition.
Ursprungligen var de: meningen att träffen skulle hållits redan i slutet
av mars, men då värdinnan för
tillfället är svårt sjuk har preliminärt bestämts den 28 april i
stället. Slutlig kallelse till sammankomsten beräknas utgå i ap_ ril.

Enligt det program som Sörmspelmansförbunds ordfö! rande, folkskollärare Gustaf Wetter, Katrineholm, utarbetat sker
samling i Mellösa kyrka på för-;
: middagen för medverkan med
kyrkliga visor under högmässan.
Efter högmässan följer lunch,
korta förhandlingar, filmförevis: ning och folkmusik i alla former,
j Meningen är att träffen skall va| ra slut i hygglig tid på eftermiddagen. Värdfolket bjuder på kaffe före avfärden.
1 lands

.Fem låtar skall spelas
vid kungauppvaktningen
Sörmlandsförbundet har genom landshövding Bo Hammarskjölds initiativ fått förtroendet
att spela för kungen vid Nyköpingsbesöket den 11 maj. Vid
Uppsa kulle i Runtuna skall spelemännen spela fem olika låtar
för majestätet. På eftermiddagen
blir det spelmansträff i Buntuna
hembygdsgård.

Julita och Vingåker
säkra träffplatser
Traditionellt blir det spelmansstämma på Julita skans midsommardagen. Efter uppspelningen
åker alla spelmännen till hotellet i Vingåker, som bokats för
enbart spelemän under helgen.
Söndagen den 23 juni skall förbundet hålla en mindre spelmansstämma på Säftaholms slott.

