
Så restes då majstången och stoa där i all sin glans i den idylliska, sommar-gröna och typiskt sörmländska löv-skogsbacken och med den sidenblå Djulösjön i bakgrunden. Visserligen stod den litet snett och visserligen var den ena av de dinglande kransarna en aning för mager i förhållande till den andra, men det var ändå katrineholm-arnas första egna majstång vid Djulö och levet för majstången blev verkligt schwungfullt. Assisterad av hr Gerhard Lindgren ordnade Torsten Karlsson- därefter 
ringdansen. Det var inte precis något lätt företag att bringa ordning i folk-massorna och få de många ringarna att dansa varannan åt höger och varannan åt vänster, och då och då trasslade det I till sig litet. Men barnen såg ut att ha roligt, och det var huvudsaken. Naturligtvis blev det också långdans. Upp och ned gck det bland gropar och backar. Då och då hördes det förstås , litet gråt och tandagnisslan, när någon av ungarna fick sina små armar alltför sträckta eller när någon satte sig pla-dask i gröngräset eller bara tappade taget och blev på efterkälken. Men så-dant hör till en riktig midsommarafton. Ända till kl. 20 pågick dansen, och under tiden lägrade sig de många åskå-darna på filtar och stenar runt om-kring. Tyvärr kunde det inte på grund av den alltför talrika publiken bli någ-ra folklekar av. Kanske det också var många, som gärna velat dansa litet „ gammaldans till spelmanstoner efter-åt. Men vem vet, kanske midsommar-festligheten tar annan form till nästa år, så att man varken behöver sakna det ena eller det andra. I varje fall har ju traditionen med midsommarfirände vid Stora Djulö nu inletts oah bara det kan man vara glad för. 

Katrineholms-Kuriren lördagen den 26 juni 1948 

Här ovan syns den granna majstången på Djulö badplats. I fonden syns hela klungan spelmän samt t. v. lekledaren Torsten Karlsson. Kortet är taget under långdansen vilket märks på alla mot kameran vända ryggar. u 

Midsommarglatt Djulö 
— t usen h öv da apu bli k 

Midsommarfirandet på bad-platsen vid Stora Djulö blev en verklig folkfest i det strålande vädret. Tusentals katrineholmare vallfärdade dit i bussar och bilar 

samt på cykel, och damen i kiosken vågade t. o. m. tippa så högt som 3,000—4,000 personer. I varje fall myllrade det av både små och stora nere vid badet och det i betydligt högre grad än t. ex. en vanlig badsöndag. 
Vid majstångsklädningen var det för-stås inte så många aktiva — de flesta förhöll sig passiva, fastän allas intresse och blickar givetvis koncentrerade sig till klädningen. Men NOV:s lekledare Torsten Karlsson kunde i alla fall sam-la ett dussin medhjälpare ungefär, som under hans . ledning band fast blommoi och blader på stången, och litet var bi-drog villigt med några gröna kvistar eller några ängsblommor, när så be-hövdes. Där fanns både löv och blom-

mor av alla de slag. Arbetet gick med liv och lust i det svettdrivande solske-net, och midsommarhumöret kunde ingen klaga på. Det var mest »de sto-ra», som högg i med klädningen, men barnens intresse kunde man inte ta miste på, när man såg, hur de storögda j tittade på. Särskilt beundrade de flag-j gorna i toppen och på tvärslåns ändar. ! Till slut var då stången så pass färdig, att man kunde binda fast de tre kran-sarna, och så virades girlanger av blått o. gult creperpapper runt stången, som ' sedan såg så svensk ut till färgen, att det nästan blev litet för mycket av det \ goda. På starka armar bars den sedan till' gräsplanens mitt, och det var då som de tretton spelmännen ur Katrine-holms spelmanålag trädde in i den vackra midsommartavlan. Spelande en käck låt marscherade Thure Wedbergs spelmän i sina färggranna folkdräkter bredvid stången, och det var nästan det vackraste av alltihopa. 


