
BL A SI 
I Stadsparken invigdes 

under söndagen den fjärde 
Katrineholmsveckan. Det var 
sommar, sol och skön stäm-
ning. 

— Det viktiga med Kat-
rineholmsveckan är att ska-
pa gemenskap. Om veckan 
lyckas med det har vi nått 
vårt mål, sade kommunal-
rådet Göran Persson i sitt 
invigningstal. 

Malmabygdens spelmanslag 
inledde med sörmländska låtar. 
Göran Persson invigningstalade. 
Den ekumeniska blåsorkestern 
spelade. I parken visade studie-
förbund och naturvårdsorga-
nisationer praktiska exempel på 
sin verksamhet samtidigt som de 
informerade om kommande kur-
ser och arrangemang. 

— Katrineholm är ett ungt 

samhälle och då är det viktigt att 
skapa traditioner som ger geme-
nskap och sammanhållning, sade 
Göran Persson. 

— Att Katrineholmsveckan är 
ett folkligt arrangemang garan-
teras av att idrottsrörelser och 
folkrörelser ställer upp så mang-
rant, menade Göran Persson. Han 
tryckte på vikten av att skapa 
gemenskap eftersom många i 
dagens samhälle känner sig 
ensamma och är utan socialt 
kontaktnät. 

I Stadsparken hade alla ortens 
studieförbund ställt upp med ut-
ställningar av kursalster. Där 
fanns oljemålningar och spinn-
rockar blandat med tygtryck och 
näverarbeten. Som ett led i na-
turvårdsverkets kampanj "Nära 
till naturen" hade orienterings-
klubben, scoutförbundet, Frilufts-
främjandet, skog och överlevnad, 

samt ornitologerna sta 
bortre delen av park< 
kunde besökaren få pro^ 
kika i tubkikare eller få 
svampställen vid köp a 
teringskarta, samt få 
om vilka flaskor som 
jövänliga. 

Genom det vackra väd 
många lockats ut i 
Stadsparken var långt ifr 
befolkad, men en trivi 
mosfär spred sig bland 
utställningarna. 

Efter själva invigr 
monin hade Katrineholi 
kristna råd ekumenisk g 
i Stadsparken. Predikan 
koherde Stefan Löfgi 
gudstjänsten leddes â  
Bengt-Gunnar Wingård. 
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Spelmansstämma 
vid Stora Djulö 

Vid Djulö drog årets spel-
mansstämma igång framför 
Djulö herrgård under sön-
dagen. Stenbyggnaden gav 
fin akustik, vilket gjorde att 
även de ensamma spel-
männen kunde framträda 
utan mikrofon. Spelmännen 
får anmäla sig efter hand, 
vilket leder till att det blir ett 
speciellt äventyr att arrange-
ra spelmansstämmor. 

— Det enda jag visste säkert 
var att Katrineholms spelmanslag 
skulle spela, eftersom det är det 
arrangerande spelmanslaget, sa 

Anita Hedlund som höll i presen-
tationerna. Själv spelar hon i 
Malmabygdens spelmanslag. 

Nyköpingshus spelmanslag 
fanns på plats och Katrineholms 
nyckelharpslag. Bernt Olsson 
från Malmköping hanterade ett 
medeltida stråkinstrument som 
heter stråkharpa. Det säregna är 
att stråkharpa spelar man bak-
länges med fingrarna. Det vill 
säga att man trycker ned 
strängarna med hjälp av 
fingrarnas ovansida. Stråkhar-
pespelandet levde längst kvar i 
svenskbygderna på Estland. Vid 

sekelskiftet tecknade en finsk 
musikvetare ned låtarna vilket 
gjort att de levt kvar till efter-
världen. 

Yngst på stämman var Karin 
Lind från Katrineholm med sina 
tretton år. Hon har spelat fiol i tre 
år och låtar i ett år. 

— På en spelmansstämma lär 
man sig många nya låtar, sa 
Karin Lind och hon lovordade 
också den fina gemenskapen 
spelmän emellan. Efter uppvis-
ningsspelandet blev det dags för 
buskspel och möjligheter till 
dans. 

Rosa Andersson spann lin i stadsparken under söndagens invigning av Katrineholms 
Hon tillhörde ett av kommunens alla studieförbund som visade upp sitt kunnande och sin 
i Stadsparken. 

Lennart Larsson spanar in vad som händer på Stadsparkens scen under söndagens i 
av Katrineholmsveckan. Ornitologerna var en av de naturvårdsföreningar som visade i 
Stadsparken. 

I buskar och snår hördes musiken. Många samlades i 
folkets park på söndagen för att delta i den tra 
Spelparaden eller lyssna till all musik som framförd 
Leif Gustafsson 

måste uppträda på scenen. Den Den som vill kan pri 
som vill kan komma med sitt vid pilkastningen eller 
intrument och bara ställa sig alla lottstånden. S< 
någonstans och spela, menar Rolf kvällen anordnades r 

Det var många som hittade 
till Björkviks folkets park på 
söndagseftermiddagen för att 
vara med på den traditionella 
Spelparaden. Bygdespelare 
kom från alla håll och kanter 
bland annat Sörmland, 
Östergötland, Uppland och 
Värmland, De bjöd publiken 
på både allspel och enmans-
framträdande. 

— I 34 år har vi arrangerad 
spelparaden den första söndagen 
i augusti, berättar Rolf Lindqvist, 
en av arrangörerna. Det är roligt 
att det alltid kommer mycket 
människor. 

— Några av spelmännen bru-
kar komma varje år. För dem är 
det här ett sätt att träffas och få 
tillfälle att spela med varandra. 
Att vi lyckats locka hit spelmän 
från många olika län är väldigt 
trevligt, fortsätter han. 

Under dagen bjöds publiken 
på mycket musik. Efter det ge-
mensamma framträdandet på 
scenen med bland annat "Norska 
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Karin Lind var med sina tretton år den yngsta spelmannen under söndagens spelmansstämma 
på Djulö. 251 var 
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