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Författarinnan Gunilla Dahlgren från Ottekili Björkvik invig-
de Björkviksutställningen vid Stora Djulö. Medverkade gjorde 
även Agnes Wirengren, Elisabeth Lord 
Foto: Leif Gustafsson. 

Kommunalrådet Marita 
Bengtsson citerade Selma La-
gerlöfs berömda bok "Nils 
Holgerssons underbara resa" 
när hon invigde den sjätte Ka-
trineholmsveckan vid Stora 
Djulö på söndagen. 

Veckan 
blåstes in 
vid huset 
som Nils 
aldrig 
fick se 

Ett vackert väder hade 
lockat en stor publik som fick 
höra kommunalrådet tacka de 
fyra idrottsklubbarna Katri-
neholms Allmänna Idrotts-
klubb, KFUM Katrineholms 
Idrottsförening, Katrine-
holms Sportklubb och Värm-
boi/Katruieholms Gymnastik 
och idrottsförening, som gjort 
den här veckan möjlig. Trots 
att maktutredningen tycker 
att Katrineholm är en död och 
tråkig stad ansåg hon att det 
finns mycket att vara stolt 
över i Katrineholm. 

Efter invigningstalet redo-
gjorde Marita Bengtsson för 
veckans program och som 
pricken över i blåste Siegfried 
Nitz in Katrineholmsveckan 
på sin näverlur./ 

Därefter vidtog spelmans-
stämman och det är få platser 
i kommunen som är så väl 
lämpade för en spelmans-
stämma som Stora Djulö. Det 
förekom allspel av Katrine-

Kommunalrådet Marita Bengtsson framhöll Katrineholms alla fina sidor i sitt invignings 
Och hnn vet, för hon har att jämföra med. Foto: Anders Andersson. 

holms nyckelharpsgrupp och 
Katrineholms spelmanslag, 
det var framträdanden av oli-
ka grupper och spelmän, och 
så spelades några låtar av det 
namnkunniga spelmanslaget 
Rotvälta från Uppland. Leda-
re för spelmansstämman var 
Anita Hedlund från Malmkö-
ping. 

Magnifik bakgrund 
NBV-kören medverkade 

under ledning av Ulla-Britt 
Jansson och Cathrineholms 
Square dancers hade en helt 
magnefik uppvisning på en 
specialbyggd dansbana med 
Djulösjön som vacker bak-
grund. 

Utställningen "Företag-
samma Björkvik" invigdes av 
Gunilla Dahlgren och hon be-
rättade att det är ett tiotal 
Björkviksföretagare som stäl-
ler ut i stora huset. Björkvik-
sandan underströks av Elisa-
beth Lord som tillsammans 
med sin man Tommy Gun-
narsson sjöng och spelade till 
Björkviks ära. 

Trogen publik 

Utställningen har tillkom-
mit genom Björkviks Hem-
bygdsförening och Björkviks 
bygdekommitté. 

Sedan fortsatte spelm; 
stämman under hela ef 
middagen. Det förekon 
hel del buskspel och v 
grupp hade en trogen pul 
De som inte hade solsi 
med sig satt på filtar i gi 
och lyssnade. 

Och för dem som vill 
Stora Djulö med guid 
gick det också bra. De! 
precis vad Nils Holgersso 
le göra den gången han p 
rade Stora Djulö på gå 
gen. Men hän fick aldrig 
chansen. 

Text: 
AGNETA LARS! 

Katrineholms spelmanslag både sjöng och spelade, bland annat en brudvisa och hur länge man 
skulle liålla på och sjunga och spela bestämde bruder±Ju vackrare hon var dessto längre varade 
visan. Foto: Leif Gustafsson. 

Katrineholms nyckelharpsgrupp under ledning av Britt Svanström drog igång spelm 
man vid Stora Djulö med en låt från Äppelbo. Foto: Anders Andersson. 


