
Oxelösunds gåva var en skulptur av Rune Edström. Övriga 
uppvaktande var Margareta Norberg, Sven Zetterström och 
Lars Calemark. 

En utsmyckning av badhuset som redan finns på plats över-
lämnades av Stig Olsson och Gunnel Tolmar. 

Landshövding Bengt Gustavsson överlämnade en bok om Sö-
dermanland. Mottagare var fullmäktiges presidium bestå-
ende av Lars Aldén, Ivan Bratt och Bibi Rosengren. 

Tut i luren! 
NYKÖPING (SN) : 
Kl 12.41.00 på torsdagen -

då började Nyköpings födel-
sedagsfirande på allvar. 

Fröken Ur meddelade den 
exakta tiden. Och den som 
ringde och kontrollerade var 
kommunfullmäktiges ordfö-
rande Lars Aldén. 

Det var nämligen på torsda-
gen som man firade den offici-
ella "födelsedagen". Det var 
då företag, organisationer och 
andra hade möjlighet att upp-
vakta 800-årsjubilaren. 

Firandet startade på Stora 
Torget och sedan fortsatte 
uppvaktningarna nästan 
oavbrutet hela eftermiddagen 
i Stadshuset. 

Den gåva som överlämna-
des på torget var telefon-
hytten av 1901 års modell. 
12.45 skulle överlämnandet 
ske, men efterom alla var 
samlade, så drog teledirektör 
Henry Nilsson igång, lite för 
tidigt. 

Alla som var där var alltså 
kommunfullmäktiges presi-
dium, som förutom av Lars 
Aldén består av Bibi Rosen-
gren och Ivan Bratt, samt he-
la uppsättningen kommunal-
råd med kommunstyrelsens 
ordförande Hans Carlsson i 
spetsen. 

Fröken Ur 
Det var som sig bör Lars Al-

dén som fick klippa av bandet 
runt gåvan. Sedan skulle han 
också ringa premiärsamtalet 
från telefonhytten. De flesta 
väntade sig ett väl förberett 
samtal till någon metropol i 
världen. Eller kanske till jubi-
lerande Linköping som "ba-
ra" fyller 700 år. 

Men icke! Lars Aldén fun-
derade en liten stund. Så sa 
han: 

— Jag ringer fröken Ur. 
Så slog han numret till frö-

ken Ur. Och höll fram luren så 
att de som stod närmast kun-
de höra. 

För säkerhets skull repete-
rade Lars Aldén: 

— Tolv.. .fyrtioett... noll. 
Sedan var det fritt fram för 

allmänheten. Och första köan-
de var Eva Schöntahl, som 
dock inte fick svar i Helsing-
borg. Televerkets gåva riktar 
sig nämligen till alla kom-
muninvånare. Därför fick alla 
ringa gratis på torsdagen. 

Och även under fredagen är 
det fritt fram att ringa. Det 
går bra till alla ställen värl-
den runt dit det går att ringa 
direkt. 

Sedan står ju telefonhytten 
kvar och förgyller det upprus-
tade torget. Det är inget origi-

En odefinierad utsmyckning av det nya kulturhuset plus 
blommor var Cewe-Selfas gåva överlämnad av Bo Jender och 
Britt-Marie Johansson. 

Klockan är 1241.00 Kommunfullmäktiges ordförande Lars Aldén har ringt det första gra 
samtalet. Teledirektör Henry Nilsson med gåvobrevet och projektledaren Rupert Törning i 
ler upp dörrarna. Foto: CALINGE LINDBI 

nal, men den är en exakt ko-
pia av första telefonhytten 
som placerades i Kungsträd-
gården redan 1901. 

Telefonhytten har ritats av 
en arkitekt med namnet Ce-
lion. Han hade en pagod som 
förebild, men ändå är det nå-

got som gärna förknippas 
med gamla svenska stads-
bilder. 

För ett 20-tal år sedan åkte 
sådana här urmodiga telefon-
hytter på soptippen. Nu ny till-
verkas de för 60000 kronor 
styck. 

Så mycket var alltså g 
värd. Plus kostnaden för 
fonsamtalen som kan koi 
att uppgå till minst lika 
ket. Om Nyköpingsborna 
sar på och ringa långt. 

HÅKAN NO 

De här uppvaktade Nyköping på födelsedagen 
Landstinget, Länsstyrelsen, 

Televerket, Sörmlands Spel-
mansförbund, Konservkom-
paniet, ABECE AB, LG Före-
tagsservice, K-Konsult, Stif-
telsen Nyköpingshem, 
Posten, Oxelösunds kommun, 

Länsavdelningen, Stadskälla-
ren, Saab-Scania, Söderman-
lands Nyheter, Asea Selfa AB, 
Cewe AB, Stadshypotek Sö-
dermanland, Hörnstens Bygg-
ledningsbyrå AB, Social-

demokraterna, ABF, LO-sek-
tionen, Tidningen Folket, Ut-
vecklingsfonden, Thorsmans 
& Co AB, Lantmäteriet, Sveri-
ges Kommunaltjänstemanna-
förbund, Överförmyndar-

nämnden, ABV, Ko 
Norrköping, Stadsplanel 
ret, Kommunkansliet, S 
SR, NATS, Hembygi 
eningen, IFK Nyköping, 
ryföreningen, PK-Banke 

cs-tnnn/triv Tf>./\fi.w. Tifl. moraonen. En av de gåvor som uppskattades mest var Uno Dewoi 
"* " * D/jv 7V7i7oo 



Nyköpings födelsedag 
Strid ström av gratulanter 

NYKÖPING (SN): 
- Egentligen vet man ju 

inte om Nyköping är exakt 
800 år. Men det är kanske 
rent av en fördel att inte ve-
ta hur gammal en stad är. 
Kanske den rent av är 900 
år. 

Med de orden gratulerade 
landshövding Bengt Gus-
tavsson Nyköpings kommun 
på 800-årsdagen. Han var 
först i raden av gratulanter 
vid mottagningen i stads-
huset på torsdagen - Nykö-
pings officiella födelsedag. 

Fast då hade förstås upp-
vaktningen redan börjat på 
Stora Torget, då telefonhytten 
överlämnades, och redan på 
morgonen hade ett par upp-
vaktande kommit "i smyg". 

De som kom på morgonen 
var landstinget med ordföran-
den Erik Samuelsson i spet-
sen som överlämnade en gåva 
på 30000 kr om året som bi-
drag till tältet på Nyköpings-
hus. 

Strid ström 
Stadens Rotaryklubbar pas-

sade på att ordna ett semina-
rium i stadshuset för att fira 
jubileumsdagen. Samtidigt 
överlämnade stadens tre 
klubbar sina standar till kom-
munen. 

Efter landshövdingen på 
len officiella delen av upp-
vaktningen kom en strid 
;tröm av gratulanter. I stort 
sett hela eftermiddagen 
trömmade företag, organisa-
ioner och andra genom stads-
luset för att säga grattis. Men 
iågon riktig trängsel runt kaf-
éborden blev det aldrig. 

Överlämnade 
originalet 

En av de gåvor som kom-
lunens mottagare av presen-
jrna, Lars Aldén, Bibi Ro-
mgren och Ivan Bratt, upp-
fattade mest kom konserv-
Dmpaniets chef Pelle Nilsson 
led. 
Han överlämnade origina-
it som ligger till grund för 
ationaldagsmärkena. Som 
skant vajar i år den svenska 
aggan över Nyköpingshus 
a, brevmärkena. Teckningen 
r av Uno Dewoon. 
På onsdagen fick han den i 
>tur från postens tryckeri, 
ch då gav Pelle Nilsson ett 
jd på teckningen. Uno De-
oon sålde, utan att veta vart 
.vlan egentligen skulle gå. 
Nu är den alltså där den 
inske allra bäst hör hemma 
• hos den jubilerande kom-
luhen. 

Blygsamt brev 
En annan originell gåva 
)m Bert Jidell med från 
BECE i Enstaberga. Det 
in hade i handen var bara 
t blygsamt brev, men det 
ir ett gåvobrev som innefat-
,r nya dräkter till samtliga 
dier i Gästabudsspelen. 

— Vi vet att spelen ökar 
Nyköpings attraktivitet och 
därför har vi bestämt oss för 
den här gåvan, sade han. 

Som det anstår en glad gi-
vare nämnde han inget om 
värdet av gåvan. Men det tor-
de röra sig kring 100000 kr. 

Inom den kulturella sektorn 
höll sig också Saab med per-
sonbilschefen Sten Wennlo 
och PR-direktören Hans Törn-
qvist i spetsen. De överlämna-
de gåvobrevet på uppsätt-
ningen av Cullbergbaletten 
Nyköpings gästabud. 

Redan tidigare har ju före-
taget lovat att ställa upp som 
sponsor för baletten. Det är 
ett åtagande som kan gå på 
bortåt miljonen. 

— Det här är verkligen en 
kulturgärning, sade Lars Al-
dén i sitt tack. 

Skulptur 
från Oxelösund 

Som sig bör uppvaktade 
också grannkommunen 
Oxelösund. Man kom med en 
skulptur av konstnären Rune 
rande Margareta Norberg 
förklarade gåvan och Oxelö-
sunds vapen. 

Musik blev det också. Det 
var Södermanlands spel-
mansförbund som uppvakta-
de med fiolspel och grammo-
fonskiva. Dessutom bjöd de 
Nyköpingsborna på kvälls-
konsert jubileumsdagen. 

Postmästare Rune Svenson 
kom med ett avdrag på Nykö-
pings jubileumsfrimärke . Det 
har gjorts direkt från origi-
nalgravyren i en handpress. 

Sörmlandskarta 
Det blev en hel del tswio*». 

Den största tavlan kom från 
Södermanlands Nyheter i 
form av en Sörmlandskarta 
med Nyköping framlyft lite 
framför de övriga kommuner-
na. Det var en finess som Lars 
Aldén uppskattade, trots att 
SN:s Per Brännström dess-
förinnan utlovat att tidningen 
även fortsättningsvis skall 
granska kommunen nog-
grant. 

En av gåvotavlorna finns 
redan på plats i badhuset. Det 
är en mosaik av Tore Hill som 
arbetarekommunen, ABF och 
LO-sektionen överlämnade. 

Obestämt belopp 
Men utsmyckningen av nya 

kulturhuset är också delvis 
klar. Cewe-Selfa överlämna-
de en check på ett obestämt 
belopp. Summan förs in när 
man hittar ett lämpligt verk 
till nybyggnaden. 

Bland de sista gratulanter-
na kom Konsum Norrköping. 
Och det var kanske den origi-
nellaste gåvan av allihop — 
ett stort kaffekalas för alla 
Nyköpingsbor. 

Någon gång under somma-
ren, förmodligen i augusti, 
blir det kalas. Då skall man 
servera kaffe från tankbilar, 
så ingen skall behöva bli utan. 

HÅKAN NORÉN 

Södermanlands Nyheters direktör Per Brännström förklarar symboliken i att Nyköping är lite upplyft pä tidningens gåva me- \ 
dan mottagarna Bibi Rosengren, Lars Aldén och Ivan Bratt glatt ser på. Foto. PEO JOHANSSON 

Bibi Rosengren bytte roll från mottagare till uppvaktare. 
Som hembygdsföreningens ordförande gav hon blommor till 
Lars Aldén. 

En gåva i klassen bortåt en miljon var Saabs present, produk-
tionen av Cullbergbaletten Nyköpings Gästabud överlämnad 
av personbilschefen Sten Wennlo. 

Katarina Sellack blev ett med Stadskällarens blomsterfång. 


