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Måndagen den 24 juni 1985

Midsommar

£

Midsommar

Flens folkdanslag uppträder för tusentals åskådare.

A

Publikrekord
A

På midsommaraftonen kom
drygt två tusen personer till
Ansgarsgården nära Flen.
Det var dubbelt så många
som för ett år sedan, som
också det var ett rekordår.
Vädret var bästa tänkbara
och det var över 20 grader
varmt långt fram på kvällen.
Kullarna ovanför planen där
midsommarstången stod var
täckta med ljusklädda sommarfirare. Många passade på
att ta en pick-nick i grönskan.
Midsommar-firandet
började vid 14-tiden på eftermiddagen och pågick fram till
tvåtiden på natten. Man började med att resa midsommarstången och runt den blev
det sedan lekar och dans. Som
traditionen bjuder uppträdde
Flens folkdanslag med allehanda danser runt midsommarstången.
Efter en gudstjänst på kvällen
fortsatte dansen. Ännu fram
emot tvåtiden på natten dansade flera hundra människor i
sommarnatten.

Många passade på att njuta av det varma vädret.

Flen firade i Sveaparken
Redan när festen börjar är
parken fylld med folk. I år
bryts traditionen att börja
med resning av midsommarstången — den är alldeles för
tung. Av säkerhetsskäl har
man därför klarat av det i förväg.
Trängseln är stor redan
från början runt stånden med
kaffe, lotter och fiskdamm.
Klockan 15.00 drar långdansen igång. Där vimlar det av
föräldrar och barn. Ingen i publiken låter sig skrämmas av
små regnstänk som då och då
kommer från de tunga moln
som dragit in över stan. Dansen går vidare med alla de
traditionella lekarna kring
midsommarstången.
Som på så många andra fester i midsommar är Flens
folkdanslag på plats med sina
uppskattade
dansnummer.
Efter det.tar publiken vid igen
runt midsommarstången.
Också på hembygdsgården i
Sparreholm och på Edströmsvallen i Hälleforsnäs firades
traditionsenlig midsommar. I
Sparreholm dansades det på
lövad loge fram till på småtimmarna.

Monika och Torbjörn Larsson i Flens folkdanslag har bråda
dagar. Om en stund ska de dansa i Sveaparken.

