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Det var då...
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Några av sommarens programmakare, Bo Ancker landets meste militärmusikkännare, Folke Olhagen, beprövad programledare i diverse sammanhang, samt radions Rune Hallberg, som skall Opopoppa.

Laddat Skansen-program
fyller jubileums sommar

Aktiviteten och serieprogrammen på Skansen fortsätter även denna
sommar. "Dagarna'' är fyllda till brädden av evenemanger. Det är ju
jubileumssommar! Vi ger några smakprov på vad varje dag har att bjuda: Måndagarna är till för finsmakare. Då bjuds på de sedvanliga
Skogaholms-konserterna. Det är "litet kvällsmusik i herrgårdsmiljö"
med fina gästartister och förnämliga klassiker som Beethoven, Schubert, Schumann och Brahms.
I år har man tänkt mer på de aks Ark, Per Edströms jättepopulähelt unga och på tisdagarna blir det ra program för barnen från förra
"Opopoppa" med Sveriges radio pop- sommaren. Vidare på lördagar: Skanbandstävling, musiklek och gästar- sens vaktparad, som också går söntister. Producent är Rune Hallberg dagar.
och presenteraren heter Robban.
Bästa man på Skansen återkom
FOLKDANSLAG
mer med Egon och hans orkester. Alla vardagar dansar Skansens folk Både den och Skansenkväll, radio- danslag på Gamla dansbanan och
underhållningen med Folke Olha- vid Bollnästorget. Skansens ringleksgen, samt Under öppen himmel, reoch Skansenorkestern
ligiösa allsångsaftnar med allt från barn dansar
Vattenspelet leker varje kväll
gospel, katolska sånger och mycket spelar,
och
den
moderna
på Gaannat, kan man sjunga med i på lejan leds av Lars dansbanan
Samuelson. Gamonsdagarna.
meldansen knöts omväxjande av Eric
Östs spelmanslag och Axel AndeMILITÄRT
reds kapell.
Sveriges regementsmusikkårsfantast "Dagar" på Skansen är tradition
och kännare nummer ett heter Bo Polisens dag, Nykterhetens, Kyrkans,
Ancker. Det är han som är pro Svenska flaggans, Spårvägens, Bargramvärd för torsdagarnas regement nens dag, De Blindas dag och många
musikaftnar. Med traditionell mili- andra...
tärkonsert med förbimarsch, musikLAPPSLÖJD
gissning och muntrationer. Bofors Stor aktivitet blir det i de olika
musikkår är den enda icke militära stugorna,
som samtliga är hämtade
som medverkar i sommar, i övrigt
den svenska landsbygden. I
underhåller militärmusikkårer från från
Bollnässtugan
spelas folklåtar och i
Uppsala, Svea livgarde, Dalregemenspinner man lin, väver
tet och Älvsborgs regemente, Kung- Delsbogården
och säljer produktionen. Även i Ek
liga flottan m.fl.
häradsgården spinner man samt ba
Lekar och dans på Bollnästorget kar
På Fäbodvallen
bjuder Lekvall på fredagarna. Det är kan skrämjölskakor.
beundra ystning och kärolika program i kulturgårdarna med nandeman
av smör.
värdar från "rätt" landskap, som pre- Bakning
sker i Kyrksenterar sina respektive gårdar, med hultskyrkan avochgorån
i Lappvistet bakar
en gård i taget. Som värd i Ravlun- fru Vivi Johansson
där
dagården fungerar t.ex. Jan Öyvind förfärdigas också äktaglödkakor,
lappslöjd som
Swahn.
bandvävning.
Laxbrostugan
bjuder
på
Inte enbart för stockholmare är sagor för barn, och i Moragården
Småstadskväll i Stadskvarteret, där kommer
ett bygdelag från
författaren och stockholmskännaren Mora attperiodvis
visa hårarbeten, korgar,
Per Anders Fogelström är värd. trähästar,
läggning
och klocktillverkEn av årets nyheter är TV-under- ning.
hållningen
"10.000-kronorsfrågan", I Älvrosgården bakas tunnbröd. I
som sänds från Solliden. Program, Ravlundagården kardas ull, man
ledare är Bo-Teddy Ladberg och knypplar på Skogaholm och håller
producent Allan Schulman. Detta aftonbön i Seglora kyrka varje kväll.
lördagsprogram går hela sommaren.
På lördagarna fortsätter också NoCORNELIA

VALLFLICKAN blåser i luren, och ekot ljuder över vattnet i en mycket ljus sommarnatt. En svensk sommarnatt i Jämtland. Året kan vara
1910... vi tog bilden ur vårt innehållsrika familjealbum.

