oe, vimen—
familjefest!

fidsommarfesten vid Djulö blev en riktig familjefest,
sik av Katrineholms spelmanslag, dansuppvisningar
alla åldersgrupper från Verdandis folkdanslag och le• kring stången ingick i programmet. Fler och fler
nniskor söker sig till Djulö för att fira midsommar,
iske för den otvungna stämningen och den frodiga
»nskans skull.
dsommar, grönskan har slagit
zh är ännu fräscht grön, luften
iumrnen och behaglig, sjöarnas
Bn bad varmt, och solen går
>past ner. Nu är det tid att fira
sista stora festen innan vinteråret sätter in med mörker och
>PULÄR FAMILJEFEST

t vimmel av folk och riktig somfeststämning var det i Djulö
; när majstången restes. Många
klädda i folkdräkter, små barn
,ng omkring barfota i gräset
i blommor i håret. Trots att det
te friskt och himlen började
na var hela hagen full av folk.
3örja med att fira midsommar
Djulö blir populärare och popure.
d fyratiden började festen. Med
rineholms spelman slag i tätt en
man fram den blomsterhöljda
gen. Och till skön fiolmusik res>ch fastgjordes den. Äldste medmen i Verdandis folkdanslag,
en utan namn, placerades iförd
dräkt och ordnar vid dess fot.

och midsommarfester, började man
så med lekarna. Snart hade ett tiotal ringar bildats runt majstången
en yster lek tråddes. Liksom det
brukar vara i sådana fall, var det
mammor och barn som hade de
yppersta talangerna för sådana lekar.
DANS MED BRAVUR

Sedan var det dags för Verdandis
folkdansuppvisning. De yngsta
började och visade sig förvånansvärt duktiga.
Här dansades "Här
kommer vännen min", "Hia de ria,
hia de ralla", "Släpp en liten fågel
genom grinden" och "Och en liten
jänta" med bravur. De äldre barnen dansade "Rundan", som är en
sörmländsk dans, "Räknaren" en
schottisvariant från Hunnebostrand
i Bohuslän, och en tjeckoslovakisk
"Sternpolska". Ungdomsavdelningen visade sina talanger med en
skånsk dans, "Dubbel fyrtur". Till
sist kom de vuxna med en gotländsk
kadrilj.
Alla grupperna presenterades av Anita Kolterud, som också
sjöng texten till danserna. En fin
jr ett invigningstal av Irma början på en midsommarhelg och
[ersson, som innebar ett väl- en fin familjefest blir slutomdömet
mande av besökare, sommar från Djulö.

Djulös midsommarfirande drog så mycket folk att det blev trångt kring stången,
när lekarna började.

SE SÅ LÅGA
Dam

Herrskor:

Pumps

200 par till

med kilklack
blått och vitt skinn

REA

Skinn m e d skinnfod
flera färger o. mode

Tygskor

En bukett
midsommarflickor
och midsommargossar
vid den färdigklädda
stången.

KATRINEHOLM
Stången bärs fram till toner från
Katrineholms
spelmanslag.
M.

Text: Björn Alm
| Foto: Henry Svensson

Carina Eriksson hjälpte till att klä majstången.
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