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Duggregn hindrar 
inte firande i 
• • 

Östra Sörmland 
ÖSTRA SÖRMLAND: Trots 

att ett ihärdigt duggregn föll 
över Östra Sörmland under 
hela midsommaraftonen kun-
de vädrets makter inte hindra 
att de traditionella festlighe-
terna genomfördes. Pä samt-
liga festplatser kunde noteras 
en något mindre publik men 
humöret var det inte något fel 
på. 

En lugn och trevlig stäm-
ning rådde även under mid-
sommardagens fest vid Vack-
erby i Gnesta, dit ca 5000 per-
soner kommit för att njuta av 
ett stjärnspäckat program 
med bl a Sonja Stjernqvist, 
Stig Järrel och Monica Zet-
terlund. 

Med all säkerhet hade Gnesta 
hembygdsförening rest mid-. 
sommarens mest originella 
majstång i Sörmland. Initia-
tivtagare till denna skapelse 
var riksspelman Christina 
Frohm som länge letat efter 
gamla förebilder till maj-
stången. På en miniskärmut-
ställning visade hon under mid-
sommarfesten vid Gnesta hem-
bygdsgård hur majstången sett 
ut i bl a Sörmland från 1600-
talet och framåt i tiden. 

Fruktbarhetssymbol 
— Den ursprungliga maj-

stången var en ren fruktbar-
hetssymbol, berättar Christina 
Frohm. Majstången ska klädas 
med ett ädelt löv — här har vi 
använt ek. I toppen sitter en 
granruska med späda årsskott 
och sedan hänger det fem blom-
sterkransar i rad på stången. 
En av kransarna bar en girland 
av urblåsta äggskal och sedan 
är majstången prydd med 
band. En riktig majstång ska 
vara prydd så man verkligen 
ser symboliken med fruktbar-
heten, sade Christina Frohm. 

Vid Trostorp i Vagnhärad ha-
de hembygdsföreningen sin 
midsommarfest. Det var det 
50 :e året i rad — hembygds-
föreningen firar i år sitt 50-års-
jubileum. Brage Gille hade 
dansuppvisning och ledde ock-
så lekarna för barnen runt mid-
sommarstången. Mycket folk 
hade samlats trots att det fina 
duggregnet även föll i Vagnhä-
rad. 

Vid Ullevi hembygdsgård i 
Gåsinge-Dillnäs hade som all-
tid mycket folk samlats. Inte 
heller här hade duggregnet nå-
gon dämpande effekt på mid-
sommarglädjen. Dansen runt 

David Mac Kensie-Cardy, 2 år, var den sötaste folkdräktsklädd 
killen vid midsommarfirandet vid Ullevi i Gåsinge-Dillnäs. 

svarade Olle Ljung samt Lars 
och Stig Dillström. Rune Gus-
tafsson och Svante af Klinte-
berg svarade för de traditionel-
la skämtlekarna med barnen, 
där bl a säcklopp ingick i mun-
trationerna. Tipspromenaden 
lockade många att svara på 
kluriga frågor, bland annat om 
man kan gifta sig med sin än-
kas syster. Skogsrundarna spe-
lade upp till sprittande gam-
meldans på logen och många 
tog sig en svängom. 

sommar. Traditionsenligt va 
det Nyköpingshus Spelmansgi 
le som gick i täten och spelad 
och Folkdanslaget Nyköping 
hus som bar fram och resl 
majstången. De svarade ocks 
för dansen runt stången. 

Kastade ägg 
Dessförinnan hade de båc 

"Figurerna" svarat för ( 
mycket uppskattad underhår 
ning för barnen — men som lo 
kade även den vuxnare del< 
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Vid Vackerby hage samlades 
5000 personer för att bland an-
nat dansa "Prästens lilla krå-
ka" på midsommardagen. 

damästerskapet i äggkastning 
genomfördes. 

Vid Björnlunda hembygds-
gård hade man också en tips-
promenad som var förlagd till 
motionsslingan. Där fanns lot-
terier, chokladhjul, fiskdamm 
och servering — precis så som 
det ska vara på en riktig mid-
sommarfest. 

Om vädret var lite ruggigt på 
midsommarafton så blev det 
desto bättre på midsommarda-
gen. Vid Vackerby hage i Gnes-
ta samlades omkring 5000 per-
soner för att deltaga i firandet. 
På eftermiddagen hade stora 
skaror slagit sig ned i skogs-
backen med kaffekorgar och 
lyssnade till Frälsningsarméns 
ungdomsteam, Glädjebärarna, 
Sörmlandskoktetten och såg på 
när barnen dansade runt 
stången ledda av Slagsta Gilles 
folkdräktsklädda musikanter 
och dansare. 

Skönsjungande Sonja Stjern-
jquist uppträdde med sedvanligt 
(glitter i ögon och strupe innan 
("Bagarn" Henning lekte med 
barnen. Alltid lika populäre 
Stig Järrel började sitt fram-
trädande med att läsa ett par 
dikter. Sedan följde ett kåseri 
av Kar de Mumma och en be-
rättelse av Albert Engström. 
Stig Järrel avslutade sitt pro-
gram med några limerickar av 
egen tillverkning. 

Därefter kom "Regnbågen" 
som bjöd på en midsommarka-
valkad, "Figurerna" med sin 
barnunderhållning, Olof Thun-
berg med Bamse, världens 
starkaste björn, trollkarlen El-
be Beije och Monica Zetterlund 
med Lasse Bagges trio. För 
20 :e året i rad i Vackerby hage 
spelade sedan Bröderna Jo-
hansson upp till gammeldans 
innan det blev dags för Trio me' 
Bumba att ta över med mer 


