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idsommar, magi, 
ajade stänger... 

Visste ni att det varit 
förbud mot att resa maj-
stänger i Sverige? 

jodå, i slutet av 1600-ta-
let införde myndigheter-
na och prästerskapet ett 
majstångsförbud som 
faktiskt varade långt in 
på 1700-talet. 

Men svenskarna lät sig inte 
kuvas så lätt. Midsommarfi-
randet var djupt rotat, det 
var en magisk tid fylld av an-
deväsen och övernaturliga 
krafter. Tack och lov åkte 
majstängerna upp ändå! 

Seden lyckades leva kvar, 

även om det på 1800-talet 
fortfarande gnolades på sina 
håll över det "syndiga dan-
sandet"! 

Men något mindre syndigt, 
än dansen kring majstången 
får man väl leta efter. Vem 
blir numera upprörd över 
dansen till de välkända visor-
na "Och jungfrun hon går i 
ringen", "Kom lilla flicka 
valsa med mig", "Jag gick 
mig ut en afton" eller "Sju 
vackra flickor i en ring"? 

• Hälsobringande dagg 
Det vilar fortfarande magi 

över den svenska midsom-

maren, framför allt då mid-
sommarnatten. Tänk på dim-
älvorna över ängen och den 
ymnigt droppande daggen 
som förr ansågs så hälso-

Mycket populärt i Håll-
sta var att åka runt på 
Roland Jonssons lövade 
traktorskrinda. Och så 
får man dessutom en 
hjälpande hand av Ro-
land när man ska hop-
pa ner! 

bringande att den tappades 
på flaska! 

Lakan drogs över det 
daggvåta gräset tills de blev 
så blöta att daggen kunde vri-
das ur. 

Och tänk på alla unga flick-
or som plockar sju eller nio 
blomster och lägger under 
huvudkudden för att få veta 
vem deras tillkommande ska 
bli. 

Om detta fenomen har Lil-
lebror Söderlundh t om skri-
vit en söt visa, "Midsommar-
blomster". 

• Blommor under 
kudden 

"Hur ska jag få veta, om du 
håller av mig eller ej, när du 
aldrig säger att du älskar 
mig? Bara det blir sommar 
får jag svar, kära lilla du, ty 
då ska jag spörja blommorna 
de sju", lyder de första strof-
erna. 

Och så räknar Lillebror Sö-
derlundh upp sju lämpliga 
blomster att stoppa under 
kudden. Klöver, timotej, kari-
backa, ängsull, förgätmigej, 
blåklocka och viol. 

I Eskilstuna firades förstås 
midsommar traditionsenligt 



En maj-
stång kan 
se ut på 
många oli-
ka sätt. 
Majstången 
vid Sten-
kvista, Es-
kilstuna, är 
av den van-
ligaste ty-
pen, en sk 
korsstång 
med kran-
sar längst 
ut på tvär-
stången. 
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på en mängd olika platser. 

• Lövad kärra 
IK Standards fotbollssek-

tion svarade för firandet vid 
Hållsta idrottsplats. Lotter, 
servering, ponnyridning, 
m mm stod på programmet. 
Som lekledare fungerade Gu-
nilla Löfgren. Precis som 
förr om åren fanns Roland 
Jonsson på plats med sin löv-
ade traktorkärra. Alla barn 
som ville fick åka en tur runt 
samhället. Mycket uppskat-
tat! 

— Ca 1 000 personer brukar 
komma och fira midsommar 
med oss, berättade festkom-
mitténs ordförande Bengt 
Lundmark. 

I Bibys vackra omgivning-
ar, nästan på herrgårdstunet, 
firade Gillbergaborna mid-
sommar. Gillberga försam-
ling arrangerade. 

Både gammal och ung 
hjälpte till med att klä majs-
tången, alltmedan Jan Erics-
son spelade på sin nyckelhar-
pa och Holger Gustafsson på 
sitt dragspel. 

I Stenkvista, vid sockenstu-
gan, arrangerade Ärla-
Stenkvista hembygdsför-
ening midsommarfirande för 
andra året. Majstången kläd-
des redan i arla morgonstund 
och vid 14-tiden var det dags 
för danslekandet. 
ANN-KATRIN HAGBERG 

Vid Biby 
i Gillber-
ga del-
tog gam-
mal och 
ung i 
maj-
stång-
ens kläd-
sel, 
bland 
annat 
Anna-So-
phia Cel-
sing-
Larson 
samt 
systrar-
na Malin 
och Ma-
ria 
Isaks-
son. 


