
Strid ström av gratulanter 
NYKÖPING (SN): 
- Egentligen vet man ju 

ute om Nyköping är exakt 
00 år. Men det är kanske 
ent av en fördel att inte ve-
a hur gammal en stad är. 
Lanske den rent av är 900 
ir. 
Med de orden gratulerade 

andshövding Bengt Gus-
avsson Nyköpings kommun 
>å 800-årsdagen. Han var 
örst i raden av gratulanter 
rid mottagningen i stads-
luset på torsdagen - Nykö-
pings officiella födelsedag. 

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

De som kom på morgonen 
var landstinget med ordföran-
len Erik Samuelsson i spet-
sen som överlämnade en gåva 
)å 30000 kr om året som bi-
Irag till tältet på Nyköpings-
1US. 

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 
ström av gratulanter. I stort 
sett hela eftermiddagen 
strömmade företag, organisa-
tioner och andra genom stads-
huset för att säga grattis. Men 
någon riktig trängsel runt kaf-
teDorcten blev det aldrig. 

Överlämnade 
originalet 

En av de gåvor som kom-
munens mottagare av presen-
terna, Lars Aldén, Bibi Ro-
sengren och Ivan Bratt, upp-
skattade mest kom konserv-
kompaniets chef Pelle Nilsson 
med. 

Han överlämnade origina-
let som ligger till grund för 
Nationaldagsmärkena. Som 
bekant vajar i år den svenska 
flaggan över Nyköpingshus 
på brevmärkena. Teckningen 
är av Uno Dewoon. 

På onsdagen fick han den i 
retur från postens tryckeri. 
Och då gav Pelle Nilsson ett 
bud på teckningen. Uno De-
woon sålde, utan att veta vart 
tavlan egentligen skulle gå. 

Nu är den alltså där den 
kanske allra bäst hör hemma 
— hos den jubilerande kom-
munen. 

Blygsamt brev 
En annan originell gåva 

kom Bert Jidell med från 
ABECE i Enstaberga. Det 
han hade i handen var bara 
ett blygsamt brev, men det 
var ett gåvobrev som innefat-
tar nya dräkter till samtliga 
roller 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- Södermanlands Nyheters direktör Per Brännström förklarar symboliken i att Nyköping ar lite upplyft pa tidningens gava, me-
sunds vapen. dan mottagarna Bibi Rosengren, Lars Aldén och Ivan Bratt glatt ser på. Foto: PEO JOHANSSON 

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. 

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

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. 

HAKAN NORÉN Katarina Sellack blev ett med Stadskällarens blomsterfång. 

Sörmlandskarta 
Det blev en hel del tavlor. 

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. 

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



Grattis, Nyköping 
på 800-års dagen 

Nyköping har fyllt år. 
Med landshövding Bengt 

Gustavsson i spetsen stod 
gratulanterna i kö i stads-
huset för att gratulera Ny-
köping på den officiella 
800-årsdagen. 

Om det verkligen var den 
rätta födelsedagen som fira-
des spelade i det läget mind-
re roll. 

Sta'n är ju minst 800 år i 
alla fall. 

Hela kommunledningen, de 
flesta uppklädda i officiella blå 
kavajer var samlade och radade 
upp sig för att ta emot hyllning-
arna. 

Först på plan för att uppvakta 
fullmäktiges ordförande Lars 
Aldén och hans vice Ivan Bratt 
och Bibi Rosengren. (Rosen-
gren klädd i Nyköpings borg-
ardräkt) var länsstyrelsen. 

— Det finns spänst i Nyköping 
och i stadens befolkning, sa 
landshövding Bengt Gustavs-
son. 

Han gratulerade till de 800 
åren och pekade på stadens ut-
veckling som rymmer så mycket 
mer än brandskattning och brö-
dramord. 

• Bara beröm 
Berömmet fortsatte via sta-

dens goda förutsättningar, fina 
stadskärna och det hittills så lyc-
kade jubileumsfirandet som 
landshövdingen menade blivit 
en riktig folkfest. 

— Nu är ju vi en statlig myn-
dighet och har inte råd att delta i 
sponsring av borggårdstak och 
liknande men vi vill ändå över-
lämna denna lilla gåva, sa Gus-
tavsson till sist innan han tillsam-
mans med länsrådet Stefan Lin-
deberg och Kerstin Wiedling på 
länsstyrelsen överräckte ett 
exemplar av Lindroth och 
Schnells stora Sörmlandsbok till 
Lars Aldén. 

• inte tråkigt 
Fotoblixtarna smällde av och I 

vid det här laget stod gratulan- ' 
terna på kö utanför salen i stads-
huset. 

Konservkompaniets vd Pelle 
Nilsson var näste man på plan. 

— Med 40 år som företagare i 
Nyköping har jag bara positiva 
saker att säga om staden, sa han 
och gav en känga åt de som tyc-
ker att Nyköping är en tråkig hå-
la. 

Konservkompaniet hade lyc-
kats komma över Uno Dewoons 
oiginalakvarell till Nyköpings 
nationaldagsaffich vilken över-
lämnades till kommunledning-
en. 

— En mycket fin gåva, tyckte 
fullmäktigeordföranden Lars 
Aldén. 

• Goda grannar 
Grannarna uppvaktade ock-

så. Det vill säga Oxelösund. 
Kommunstyrelsens ordföran-

de Sven Zetterström och full-
mäktiges dito Margareta Nor-
berg uppvaktade med en metall-
skulptur, "Nära Hav" gjord av 
Rune Edström och gjuten på Nä-
vekvarns bruk. 

Landshövding Bengt Gustavsson (t h) inledde en hel eftermiddag med gratulationer till 800-årsjubilerande Nyköping. Här överlämnar han 
Lindroth och Schnells stora Sörmlandsbok till fullmäktigeordföranden Lars Aldén och vice ordförandena Ivan Bratt och Bibi Rosengren. 

— De två ovalerna på sym-
bolen kan man se som symboler 
för Nyköping och Oxelösund. 
De stretar visst åt varsitt håll 
men man kan lägga in den tolk-
ning man önskar, menade Mar-
gareta Norberg inna hon över-
lämnade skulpturen. 

— Vi kanske ska ta och förena 
de där globerna nångång, var 
Lars Aldéns kommentar. 

• Gar hals 
TV:s Östnytt lyckades med 

bedriften att få hela kommun-
ledningen att klämma i med "Ja 
må vi leva uti tusende år" inför 
TV-kamerorna. 

Betydligt vackrare toner blev 
det när Södermanlands spel-
mansförbund uppvaktade ju-
bilaren. Axel Andersson och 
Håkan Söderqvist spelade en 
gammal polska från Halla soc-
ken på fiol. Upptecknad efter 
Axels farfar. Spelmansför-
bundets ordförande Sören Ols-
son berättade om det arbete som 

pågår för att bevara gamla sörm-
ländska folkmelodier och över-
lämnade en purfärsk skiva med 
sörmländsk folkmusik, "Kila té 
Trosa" till kommunen. 

Postchefen Rune Svensson 
uppvaktade med ett handtryck 
av jubileumsfrimärket, direkt 
från originalgravyren. Slog på 
stort gjorde firman Abece i En-
staberga som överlämnade ett 
gåvobrev där man lovar att be-
kosta nya tidstrogna dräkter till 
aktörerna i Gästabudsspelet. 

Här är några av de som donerade 
gåvor till Nyköpings kommun på 
800-årsdagen: Socialdemokraterna, 
ABF, LO-sektionen, Utvecklings-
fonden, Thorsman & Co AB, Lant-
mäteriet, Sveriges kommunaltjän-
stemannaförbund, Överförmyndar-
nämden, ABV, Konsum Norrkö-
ping, Stadsplanekontoret, Kom-
munkansliet, SACO/SR, NATS, 
Hembygdsföreningen, IFK Nykö-
ping, Rotaryföreningarna, PK-Ban-
ken, Landstinget, Tidningen Folket, 
Länsstyrelsen, Televerket, Sörm-
lands spelmansförbund, Konserv-

kompaniet, ABECE AB, LG Före-
tagsservice, K-Konsult, Stiftelsen 
Nyköpngs hem, Posten, Oxelösunds 
kommun, Länsavdelningen, Stads-

källaren, Saab, Asea Selfa AB, Ce-
we AB, Stdshypotek Södermanland 
och Hörnstens Byggledningsbyrå 
AB. 

På begäran av TV:s Östnytt gav hela kommunledningen hals i "Ja må vi 
leva". Fr v: Britt-Yvonne Forsberg, (som hade föredragit Internationa-
len), Ivan Bratt, Lars Aldén, Hans Carlsson, Karl-Axel Lundberg, Gun 

Sahlin, Bertil Axelsson, peder Wachtmeister och Conny Sandholm. 

FOLKET uppvaktade 800-åringen med en oljemålning av Åke Martin 
Hellström. Platschefen i Nyköping, Mats Karlsson (t h), överlämnar gå-

van. 

Fullmäktigeordföranden Lars Aldén tar emot Uno Dewoons original-
målning till nationaldagsaffichen. En gåva från Konservkompaniet och 

Pelle Nilsson. 

i 


