Musik gladde på Ijövåsen
Men det var inte bara de som
deltog i festen vid Djulö som hade tillfälle att höra spelmanslaget.
Redan kl. 13 fick patienterna på
Lövåsen lyssna till spelmännens
låtar. Först tillät vädret att man
höll till utomhus: spelmännen vid
den vackert klädda majstången
och de patienter som så kunde
ute på balkongen. Tyvärr tvingades alla att gå in då det började regna och programmet fortsatte i samlingssalen.
Vid Nävertorpsskolan trotsade
man det dåliga vädret och barnen dansade och lekte efter musik av spelmanslaget.
Däremot lade man på Furuliden hela midsommarfirandet inomhus där pensionärerna bjöds
,på kaffe och tårta medan spelmännen underhöll dem med musik. Att spelmanslaget kunde spela på så många olika platser under midsommaraftonen berodde
till mycket stor del på att folkskollärare Wetter noga höll reda
på tiden och skickligt ordnade
så att ingenting försummades av
spelmanslagets stora program.

vo'msKuriren
den 21 juni 1957

:råda vi

'sommardansen!

Vid Djulö i dag vi dansen ska tråda
och spelman Wetter ska gnida sin låda
Och välkända nunor vi säkert finner i danst..
eller stretande spretar i slängrompesvansen
Till exempel den vördade stadsingenjörn
— jo, det känns att med gropar ta törn
Om sedan man stämmer upp domaredansen
tar väl häradshövding Svensson chansen
Men slakthuschefen dansar ej efter den biten
han vill nog fröjda efter »nötknäppar»-sviten
Och Malmborg han skumpar nog runt nåra lovar
när han slipper att tänka på otäcka bovar
Sadelmakar Stendahl vill inte sulorna spara
om dom spelar »Till österland vill jag fara»
Ja, många flera av stans kända gubbar
flänger nog runt bland gropar och stubbar
För en dag som denna då glöms konvenansen
då gläds man och möts man i midsommardansen
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Måndagen den 24 juni

mansinslag och folkdansar
v sommarglädje i Katrin
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»L*d» med spelmändansuppvis- männen spelade.
Men även de ur. på både stora och små. Den Ulla flickan t. v. på bilden
ätt Tara det mest livligt uppskattade
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