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Mandag den 24 juni 1968

Hallingdans hojdpunkten
pa firandet vid St. Djulo
Aven om juni for bvrigt skul-

le se ut att bli en toppmanad
vad betraffar sol och varme,
borgar inte delta f6r att mid-
sommaren Mir s& vacker. P&
midsommaraftonen sag det
verkligen dystert ut. Strax in-
nan det traditionella midsom-
marfirandet vid Stora Djulo
skulle ta sin borjan oste regnet
ner. Men det lattade pa som pa
bestallning. Snart tittade solen
fram, och ju langre program-
met led, desto vackrare blev
midsommarvad ret.
Mycket folk tog tillfallet i akt

a,tt aka ned till Djulobadet for
att annu en g^ang fa uppleva den
svenska midsommaren — ta en
jvangom kring majstangen med
mrnen till tonerna fran spel-
nanslagets felor. Och se vacker
'olkdansuppvisning av bade unga
>ch aldre lokala formagor samt
itt norskt danslag fran Halling-
lal.

Dratselchefen Tage Larfors ha'l-
ade den stora skaran midsommar-
irare valkomna och erinrade na-
:ot om midsommartraditionerna
i& Djulo. Han halsade ocksa de
ledverkande och tackade spe-
iellt Katrineholms Spelmanslag
ch NOVrs folkdanslag fbr deras
isatser att gora midsommarfi-
andet vid Djuo till en trevlig och
linnesvard tradition. Spelmans-
iget och folkdanslaget medverka-
e i ar for 20 :e g&ngen i firandet,
i man kan tala om ett litet
ibileum.
Olle Westerberg ledde lekarna

ring st&ngen, och det hela av-
utades med en langdans ut i
it grona. NOV:s barnlag stod
>r det ka'ckaste inslaget i pro-
rammet. Sex danser utforde
an, och sedan tog stora folk-
inslaget vid.
Efter en ny lekstund med bar-
in kring st&ngen var det dags
r programmets hSjdpunkt. Atta
msare och tva spelma'n fran
orge vlsade upp n&gra mycket

uppskattade nummer — bl. a.
den uppmarksammade solodansen
"hallingen". Mycket skickligt ut-
ford. Och en av flickorna i laget

sjong norska folkvisor. Det nors
ka danslaget avslutade den lye
kade och valbesokta midsommar
festen.

En gutt ur det norska folkdanslaget visar hur "hallingen" ska
dansas. Och sparkar hatten fran pinnen. Ett mycket uppskattat
nummer i midsommarfirandet. Foto: Ann Mari Persson.


