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Spelman. Levande musik fick barnen vid Tomtebo nar de firade midsommar med dans kring majstangen. Spelman var Ing-Marie Sundin, Bernt Olsson och Tom Paley

De dansade in sommaren
Engelske spelmannen Tom Paley spelade for Tomtebobarnen
Han kom a'nda fran London,
spelmannen Tom Paley nar
barnen vid Tomtebo daghem
i Mellosa firade midsommar.

Tillsammans med spelman-
nen Ing-Marie Sundin och Bernt
Olsson, delar av Malmabygdens
B-lag sag Tom Paley till att dan-
sen kom igang runt maj stangen.

Eftersom daghemmet ar
stangt pa midsommarafton,
passade barn, personal och fbr-
aldrar pa att dansa in somma-
ren en dag tidigare.

Med blomsterkransar i haret
och kladda i finaste sommarkla-
der tradde barnen dansen. Dess-
forinnan hade de fatt starka sig
med saft och bullar.

For de tre spelmannen var det
inte forsta gangen de fb'rnojde

med livs levande musik. Det bar
blivit nagot av en tradition vid
Tomtebo att ha spelman pa
plats.

Rikspelmansstamma

Tom Paley berattade att han
brukar komma till Sverige vart-
annat ar och spela. I ar ar det
med anledning av Rikspelmans-
stamman i Malmkoping som
han kommit.

— Jag ska fb'rsoka att spela
upp for Zornmarket, det i silver.
Brons bar jag redan, sade Tom
som egentligen ar New Yorkbo
franborjan. I mitten av 60-talet
flyttade han med frun till Sveri-
ge och stannade nagra ar. Nu-
mera ar han bosatt i London dar
han bar en egen musikgrupp
dar aven bans son ar med.

Musik bar gatt som en rod trad
genom Toms liv. Banjo och gitarr
bar alltid varit bans instru-
ment. Men sedan borjan av 70-
talet kom ocksa fiolen med nar
intresset for den svenska folk-
musiken vacktes.

— Sedan jag slutade som ma-
tematiklarare bar jag blivit en
battre manniska, sa Tom med
ett leende och greppade fiolen
for att spela upp till midsom-
mardansen.
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Sommarflickor. Med sommarklanningaroch blommori h^retfirade
dessa sm^ flicker midsommar fr v Emma Wahlberg, Evelina Berglov,
Anna Andersson och Nicoline Ferno.


