
dagen den 25 juni 1962 
f '00 midsommarfirare 
dansade-lekte på Djulö 

In; a lunkla skyar förmådde av i.ivn ..i katrineholmarna f r an at t göra traditionellt be-sök vid Djulö midsommar-al ton, trots blöt erfarenhet av 1961. Uppskattningsvis 2.000 kom, såg, hörde, dansade och hade det så där riktigt triv-samt och angenämt som det skall vara denna sommarens stora högtid. 
Spelmanslaget var något förse-at ef ter besöken på Furuliden ch barnhemmet, men det var itt a t t vänta. Luften var ljum, :h blåsten som rev upp Djulö-£>ns vatten var knappast märk-ir i festgläntan. Små jäntor i ur utstyrsel hade blomkrans "ing håret och var omedvetna >jekt för många beundrare. Så >m då äntligen fiolerna och mid-immarstången kunde resas av lkdansarna f rån Verdandi. Gus-f Wetter hälsade och efter väl-imstgånglåt av spelmännen bjöd äldre folkdansarna på en upp-sning med kadrilj, polska och itligen en medeltida långdans, It presenterat av fröken Gullan ndström. 
-— Långdansen var bland det .ckraste j ag sett, sa Gustaf Wet-r, och han har sett mycket i 
in vägen. 
Folkdansarnas barnlag fick rma applåder för sin dans, så en ungdomslaget, vilket, för at t i en gång citera Gustaf Wetter, .nsade bra även mät t medvuxen-Ittstock. Inga vågdalar här inte • folkdanslaget. Och inte för elmanslaget heller för den delen, dess led fanns två nya med-nmar, flickorna Brith Skepp-dt och Kristina Olsson, vilka ; f ramträdde själva med en låt skollärare A.P. Andersson i rga, som sjöngs i Vingåker för år sedan. Sångduett fick man cså lyssna till. Det var f ru ly Boström och fröken Gullan idström som framförde Mid-nmarblomster av Lillebror Sö-'lund samt spelmansvalsen Som-rklarinett av Tord Wetterberg. 
>Jär hr Wetter kommenderade rmering i r ingar" var man inte 

Midsommarstången reses av Verdandis folkdanslag och strax 
därpå var dansen i full gång i Djulögläntan. 

sen at t ta varann i hand. Sju ringar blev det, och så dansade man med lust och kläm. Och strå-ken dansade på s t rängarna så at t till och med solen ville vara med ett slag och tittade f r a m ur de hastigt flyende molnen. Fröken 

Lindström ledde dessutom sångle-kar som "Räven smyger genom hagen" m. fl. och som avslut-ning gav spelmanslaget en spel-manss tämma i miniatyr som för-smak till s tämman dagen där-på i Folkets park. 
Ja, det var en midsommarfest i gammal god stil som stadens hembygdsförening låtit NOV, folkdansarna och spelmännen ar-rangera.Kaffelotter m. fl. hade s.k. strykande åtgång, och förhopp-ningen a t t kostnad och intäkt skulle bli j ämnt fördelat hoppas vi kom på skam till intäktssidans förmån. I var je fall blev för-eningens syfte nåt t ; a t t hälsa sommaren värdigt och ge besökar-na et t angenämt minne av mid-sommaraftonen 1962. 

Staujf 


