
På första raden sitter Barbro Johansson och Marita Melos och sjunger med i allsången. ”Det är kul när det händer något i byn. Jag gillar att sjunga”, säger Marita Melos.  FOTO: HANNA F.ELLBORG

Lövestads första allsång populär
LÖVESTAD
Inte ens det ostadiga                                               
vädret kunde få                                
Lövestadsborna att 
hålla sig hemma.                            
Ett hundratal personer 
kom till byns första all-
sång någonsin. 

En del har tagit med sig 
brassestolar, andra pick-
nickfiltar. En del äter korv 
med bröd, andra hemma-
gjord pastasallad. Några 

dricker ett glas vin, andra 
en kopp kaffe. Viktigast av 
allt är varför de har kom-
mit: för Linda Lundqvists 
och allsångens skull. 

– Det är trevligt att det 
händer något här i byn, 
säger Lars Ingvarsson, en 
av byborna som sökt sig 
till Skulpturparken för att 
lyssna på musiken och kan-
ske sjunga med i någon av 
sångerna.

Även Malte Persson från 
Frörum har hittat en plats 
under ett träd och ser fram 
emot en kväll med sång och 
musik.

– Jag tänker bara lyssna, 
om jag sjunger med så för-
stör jag alltihopa! Jag har 
varit på allsång i Ystad ock-
så, det var trevligt, säger 
han. 

Magnus Karlsson, kassör 
i Lövestads kulturförening, 

är glad att regnet har upp-
hört och att allsången kan 
hållas utomhus.

– Det hade inte varit så 
kul att vara inomhus när 
vi har en så fin park, säger 
han.

Få in pengar till parken
Syftet med allsångskvällen 
är att få in pengar till par-
ken, dels för att kunna ha 
utställningar, men också 

för att ha liknande arrang-
emang i framtiden. 

– Evenemanget är helt 
gratis, men vi får in peng-
ar på korv-, kaffe- och vy-
kortsförsäljning. Vi hoppas 
på någon donation också. 
Men viktigast av allt är att 
folk är nöjda. 

Att allsång verkar bli allt-
mer populärt kan det knap-
past råda något tvivel om.

– Intresset ökar hela       

tiden. Det här är fjärde året 
för Allsångståget och vi 
märker tydligt att folk bör-
jar känna till det här med 
allsång. Jag tror att det är 
uppskattat för att folk kan 
släppa loss lite tillsammans 
och att de tycker om att 
lyssna på fin musik, säger 
Maria Human, producent 
för Allsångståget.

EMMA NIWÉN

UNDERHÅLLNING

Linda Lundqvist och bandet Clean House blandar folkkära visor som ”Jag har bott vid en 
landsväg” med Lindas egen countrymusik. 

Ofelia Signal Guttmark, 5 år, och Sigrid Sohl, 4 år, kunde inte sitta stilla när musiken drog igång 
utan studsade glatt upp och ner på picknickfilten. 
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