
Maimiskor i tusental
Nar arrangorerna av de manga festligheterna runt om

Katrineholm med omnejd summerade helgen kunde de i
tamtliga fall konstatera att arets midsommar blev ovan-
igt lyckad. Folk har mott upp i tusental vid festplatser
>ch kring midsommarstanger. Spelman och dansare har
rarit i toppform och glatt sin publik pa allra basta satt.
)ch inte minst har det smatt perfekta arrangorsvadret

med lagom varme och stundtals molnbeslojad himmel bi-
dragit till att manniskorna lockats ut till dansbanor, fest-
platser och lekar kring midsommarstanger. Vid Djulo
hade en rekordstor publik strommat till pa midsommar -
aftonen. Det fullkomligt myllrade av folk i bjorkbackar-
na! Likasa vid Julita hade man kommit i tusenden for att
lyssna pa musik och delta i dans och lekar.

Att hltta den ratta fOrklaringen till
itt ett midsommararrangemang
tllr sadar lyckat som det bara bllr
bland, ar svart. Men nog far vad-
•ets makter ta at slg en hel del av
Iran den har gangen i alia fall. Mol-
ilgheten var lagom for att folk Inte
ikulle ga man ur huse for att soka
ipp forsta basta badplata, och lag-
im for att man istallet skulle trivas

pa nAgot arrangemang kring mid-
sommarstangen nagonstans.

Jobbigt
Ett gang som alltld far det lite

extra Jobbigt sA har till midsommar
ar forstas Katrineholms spelmans-
lag. Folk nastan kraver deras nar-
varo Overallt.

Asa Westlund, ett ar och nio manader, var lite blyg for
fotografen sd mamma Eva fick rycka in. Susanne Eriks-
son fyra ar, ville ocksd vara med pa bilden som far spegla
nagot av den skona stdmning som rddde vid Julita pa
midsommaraftonen.

— Men det ar Ilka rollgt varje Ar.
Trots att det blir lite mycket och
koncentrerat under de tvA dagarna,
sager Egon Ekholm, ordfOrande i
spelmanslaget.

Spelmannen borjade midsom-
maraftonen med att underhalla fOr
Aldrlngarna i Katrineholm. Ett in-
slag dar inte ord kan beskriva den
uppskattning och gladje som de
gamla kanner. I tur och ordning
spelade man upp vid LOvAsen, Kull-
bergska och Furuliden. Det bllr fOr
aldrlngarna en hOgtidsstund varje
midsommar nar spelmanslaget bju-
der pA en stund aktsvensk muslk.

Rekord
DjulO och dansen dar blev nasta

anhalt for spelmanslaget som av
tradition alltid medverkar vid
DjulO. Verdandis dansare fanns for-
stAs ocksA pA plats. Spelmannen
fick inleda eftermlddagens muslka-
llska inslag med en spelmansstam-
ma i mlniatyr innan dansarna kom
och ledde lekarna tillsammans med
publiken.

Och publik fanns det alltsA 1 aldrlg
tidigare skAdad mangd. Det talades

allmant om nytt rekord — nAgot
som spelmannen Egon Ekholm kan
intyga efter alia de Ar han varit med
vid Djulo.

Ostdals hage
PA eftermiddagen var det ocksA

fest i Ostdals hage.
Varmbols GoIF hade arrangerat

fbrstAs och i Ar hade arrangOrssta-
ben siktat in sig pA att gttra en trev-
lig stund f5r barnen. Och vlsst lyc-
kades man i sina anstrangningar.
Drygt 500 personer kom och deltog i
dans och lekar kring midsommar-
stAngen. FOr musiken svarade
dansbandet Four Seven och fOr en
stunds underhAllnlng pA scenen,
Carbon! och Carbonita, som trollade
och roade ungarna. Arrangorerna
hade ordnat med skjuts till "Ha-
gen" i 13vade vagnar dragna av
traktorer och det satte lite extra
trevlig pragel pA det hela.

Danspubliken vid Ostdals hage
uppgick pA midsommaraftonen till
1 600 och dagen efter till 500 perso-
ner. Den forsta siffran ar nAgot Over
genomsnittet i "Hagen" och 500 pA

Midsommarfirandet vid Djulo slog alia rekord i frdga ot
dansare ur Verdandis folkdanslag som just reser stangen
na.

mldsommardagen nAgot 1 under-
kant mot vad man hoppats pA. Som
gastande artister hade VGoIF lyc-
kats f A hit populara Rockfolket. De-
ras framtradande mottes med jubel
av en entusiastisk publik som klap-
pade hander och sjOng med. Stam-
ningen pA topp med andra ord. Men

kanske hade man istallet behovt
Rockfolket pA mldsommardagen
som dragplAster for att f A en lite
jamnare publiktlllstrSmning.

Ingen miss
Tr Akigt nog blev det ingen Miss

midsommar korad i Katrineholm i
Ar. Och anledningen — ja, de frivil-
liga krafterna 1 Varmbols GoIF rac-
ker inte alltid till. Det kravs mycket
arbete bakom och dessutom kostar
det mer an det smakar. MAnga har
dock uttryckt sin besvlkelse Over att
Miss midsommarkorandet inte blev
av, sA med lite pAtryckningar kan-
ske det gAr att beveka arrangOrs-
staben i Varmbol till nasta Ar . . .

Till dansen och lekarna
vid Ostdals hage pa mid-
sommaraftonen kom man i
lovade vagnar. 500 per-
soner motte upp och hade
en trevlig eftermiddag
tillsammans.

Midsommarreportage:
Robert Gahnfelt, text
Henry Svensson, f oto

Det kan bli Jobbigt ibland
ndr solen skiner och man
leker och dansar. Skont
med en glass i skuggan,
tyckte det har gdnget, fr v:
Lena Frisell, Magnus och
Cecilia Bergstrom och
Mats Frisell.

Katrineholms spelmanslag underholl pa midsommar-}
aftonen de gamla vid Lovdsen. Kullbergska (bilden) och\


