
f Bjornlunda hembygdsgard reste Nykopingshus Fofkdansgj/fe den mycket vackra midsommarstangen. Foto: GERTRUD HERMELIN

Solen tittade fram

OSTRA SORMLAND: Vadergudarna var pa gott
humor pa midsommarafton och lat solen titta
fram da och da.

I Ostra Sormland tirades midsommar pa tra-
ditionellt satt och som alltid var det mangder
av folk som sokte sig till festplatserna.

f Gryts hembygdsgaYd var det fuff fart pa
dansen.

Vid Trostorp i Vagnharad var det
trangt och troligen publikrekord. Bil-
koerna ringlade sig sakta fram in pa
gamla Adavagen och parkeringen
fylldes snabbt.

Brage Gilles folkdanslag ledde
dansen runt stangen och hade ocksa
folkdansuppvisning. Annika Gus-
tavsson och Sven Bjorkborg sjong.

Sagoskogen lockade barnen till be-
sok och vid Trostorp kunde de aven
fa rida pa ponny. Forutom lotterier,
fiskdamm och servering kunde beso-
karna ocksa skjuta med luftgevar.

Aven pa Norrbyvallen i Vasterljung
var det fullt med folk. Tyvarr blev
planen ganska vat och sorjig men det
var ju svart att undvika med tanke
pa de senaste dagarnas regn.

Rune Leindahl fran Nykopings Flyg-
Mubb gjorde en uppskattad flygupp-
visning med en Yak-52. Traditionsen-
ligt svarade Sortunas kor for kobingon
och en trollkarl visade sina konster
fran ett lastbilsflak. Lasse Lindberg
underholl med sang och musik.

Vid Frustuna hembygdsgard i Gnes-
ta bands midsommarstangen pa for-
middagen. Det var Christina Frohm
som ledde arbetet. Erik Fornerud
och Hans Waldau kladde stangen
med eklov medan Anna-Greta
Frohm, Ingrid Waldau och Christina
Frohm gjorde finliret i form av kran-
sar. Blommorna var prastkragar,
blaklint och smorblommor och resul-
tatet blev ljuvligt vackert.

Ovanlig stang
Frustunas midsommarstang ar ovan-
lig med manga fruktbarhetssymbo-
ler. Bland annat sitter en spad gran i
toppen som symboliserar det spiran-

fngrid Waldau binder en krans av ekb/ad, prastragar, bla-
kfint och smorbfommor tiff majstJngen vid Frusuna hem-
bygdsga>d.

middagen spelade Christina Frohm fi-
ol och Stig Soderstrom durspel och
nyckelharpa och danslekarna leddes
av Barbro Fallman.

I Gryts hembygdsgard ledde Chris-
tian Berglund och Kerstin Anders-
son danslekarna medan Gunnar
Hagbjaer spelade. Gryts Dansgille
hade uppvisning och har fanns ocksa
servering.

Ullevi hembygsgard i Gasinge-Dill-
nas brukar locka en stor publik och
sa aven i ar. Pa berget satt folk pa fil-
tar och njot av den vackra vyn over
Nyckels jon och de som dansade runt
midsommarstangen. Bengt Landin
var som vanligt lekledare medan
musiken framfordes av Lars och Stig
Dillstrom, Gullie Holmqvist och
Christina Eriksson. Pa logen spelade
"Skogsundarna" och Bill Me Kenzie
ledde skamtlekarna.

Till Bjornlunda vackra hembygds-
gard hade det som alltid kommit
manga besokare. Nykopingshus Spel-
manslag och Dansgille underholl och
de reste ocksa den otroligt vackra
midsommarstangen som var overost
med blommor. Klassiska tillbehor pa
midsommarfirandet i Bjornlunda ar
servering, chokladhjul, varm korv,
tombolor och pilkasming. Kvallen av-
slutades med dans pa logen till Ken-
net Fernstroms orkester. Martin Berg och Fanny Brodin var

vid Ullevi i Gasinge-Dillnas och



Svenskare mi'dsommar b//r det knappast. F/aggan / topp och stJngen lovad. Jan-Olov Andersson och resten av orkestern spe/ade pamp/gt for f/rande pa Angstugan.
Foto: JENS ALVIN

Lugnt och stillsamt
vid Angstugan

NYKOPING: - Det ar lugnare
har an pa andra stallen, sager
Ann-Marie Bergstrpm om mid-
sommarfirandet pa Angstu-
gan.

- Man slipper fylleriet.
Det ar lugnt ute vid Angstugan nar mu-
sikkaren borjar spela "I denna ljuva
sommartid". Sanar som pa fyra barn
som busar lite en bit bort. Flera perso-
ner ur Fralshingsarmens kar fran So-
dertalje har kommit pa besok de halsas
sarskilt valkomna av konferenciern.
Efter en kort bon borjar dansen.

- Jag kommer ihag nar jag var li-
ten, da var somrarna alltid sa varma
och fina, berattar Birgit Larsson och
syftar pa den blasiga eftermiddagen.
- Men det har ar anda f int vader om

man tanker pa hur veckan var, fyller
nagon i och alia haller med. Man kan
tro att det aldre sallskapet ar gamla
bekanta. Men de rakade bara hamna
vid samma bord. Sa latt ar det att
traff a nya manniskor vid Angstugan.

- Ja, nu ar vadret skapligt och de har
gott kaffe med dopp, sager Valborg
Larsson och de andra nickar. Man far
vara glad a'ven om solen bokstavligt
talat lyser med sin franvaro.

- Forr, nar man var liten gladdes
man at sa lite, sager Birgit, bara man
fick en ballong pa midsommarafton
blev man lycklig. Midsommarafton
beskriver de som en inledning pa
sommaren.

- Sen hoppas vi pa varmen och en
riktig sommar. Nere pa grasplanen har
systrarna Emma och Sara Larsson pre-
cis slutat dansa och satt sig ned for att
dricka saft. Emma har en fin folkdrakt
pa sig. Det ar det forsta aret de ar pa
Angstugan. Lekarna ar det roligaste
med midsommarafton tycker de.
- De ar roliga, sager de lite blygt. En

stund efter dansen blir det ocksa dags
for lekar. En hel atta-kamp med kasta
ring och spika spik for alia som vill.

Emelie T Lund
Syskonen Sara, Emma, Adam och Lisa Larsson tar /gen sig efter dansen runt midsommarstangen.

...an slank
han ner i diket

Foto:GERTRUD HERMELIN

Tage Ost och Gryts Dansg///e skotte dansen kring midsommarstangen i Vackerby hage. Regnet avbrot dan-
sen for en stund men snart var det fu//t runt stdngen /gen.

GNESTA: Festen pa midsommar-
dagen i Vackerby hage i Gnesta
noil pa att fa ett abrupt slut.

Just nar Tage Ost med sitt
dragspel och Gryts Dansgille
hade fatt upp farten pa dansle-
karna runt midsommarstangen
borjade det regna och dansen
fick avbrytas.
Men efter en stund klarnade det ater
upp och dansen runt stangen kunde
fortsatta. Festen vid Vackerby inled-
des av Gnesta Musikskola som under
ledning av Mattias Dahlstrom fick pu-
bliken att klappa med i takterna. Bland
manga valspelade melodier marktes
Nationalsangen, Den blomstertid nu
kommer samt Rock around the clock.

En bejublad uppvisning gjorde Gnesta
Jumpers. De hoppade pa studsmattor,
gjorde formationer, de jonglerade och
sprutade eld till alias stora fortjusning.
Det hordes manga spontana utrop: Vad
duktiga de ar! i publiken.

Inge och Nage var tva clowner som
underfill framfor allt den yngre pu-
bliken. De sjong och spelade samt led-
de allsang och tavlingar.

Under dagen gick Kurt Bejer om-
kring pa festplatsen och underholl
med sang och gitarrackompanjemang.
Kvallen avslutades med dans till Star-
lines fran Trosa. Arrangorer av festen
pa Vackerby hage var IFK Gnesta.

Gertrud Hermelin



Vi kan
spela..

OXELOSUND: Fragan ar om det var
Nykopingsregionens snyggaste maj-
steing som restes vid Bjorntorp pa
midsommaraftonen.

For da'r fanns inte bara grona blad
och vilda blomster.

Dar fanns ocksa bade rosor och
nejlikor.

I vanlig ordning inleddes mid-
sommarfirandet vid Bjorntorp
redan fore lunch, da stangen,
som hade klatts redan kvallen
innan, bars till festplatsen och
restes. Allt medan medlemmar
i Oxelo Gille spelade.

Och sedan blev det som sig bor
dans kring stangen. Vi aro musi-
kanter, Sma grodorna , Kanner
du Lotta min vag och allt vad
midsommarlatarna nu heter.

Det bjods till och med en
sommarversion av Raven ras-
kar over isen.

Vad annat kunde den heta an
Raven raskar over angen.

Smatjejerna var kladd i sina
finaste gabortklanningar och
hade blomsterkransar i haren.

Uppe i backen satt aldringar-
na i sina stolar och rullstolar och
njot av vadret, som markligt nog
var nastan sommarlikt. Och ef-
ter Bjorntorp var det dags for
midsommarfirande vid Hem-
bygdsgarden i Gamla Oxelo-
sund och ute pa Jogerso innan fi-
randet var over for denna gang.

Rolf Ryd

Foto: JENS ALVIN

.fiolioliolej... Smatjejerna hade basta klanningarna pa sig och blomsterkransar i haren - allt medan dansen gick.

Var det regionens vackraste midsommarstang som restes vid Bjorntorp?
Uppe i backen satt Sldringarna pa rad i stolar
och rullstolar och njot av so/en och fest/t'gheten.

Det ar inte

RUNTUNA: Det ar inte alltid sa latt att dan-
sa i ring. Hander slinker ur varandra och
ringen bryts.

Men det spelar ingen roll na'r midsom-
marafton firas pa bygdegarden i Runtuna.
Elin Eriksson, 6, och Isabella Ehrenberg, 3, ar
kusiner. Isabella bor egentligen i Stockholm men
idag ar hon ar har och halsar pa. Hon kan nastan
alia danser. De har hon lart sig pa dagis. Elin kan
inte sa manga men hon hanger med anda.

- Jag kan lite och sa tittar jag pa de andra. Och
det gar ratt bra for kusinerna att dansa. Ibland i
varje fall. En som varit med lange ar Inga
Adolf sson. Hon har varje midsommar under
trettio ar hjalpt till med att kla stangen har pa
bygdegarden.

- For mig betyder midsommar varme och sol,
dans och barn. Det ar en viktig tradition. Idag
riktas Ingas uppmarksamhet helt mot barnbar-
net Maria. Tva manader gammal forstar hon nog
inte riktigt att det ar midsommar.

Inga Adolf sson har en folk-
drakt fran farmland. Hon
har firat midsommar i Run-
tuna i 30 ar. For hennes


