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Malmkopings vackra majstang ar snart fardig
for dansen. Flitiga majstangsmakare bar under
manga onsdagskvallar gjort majstangspynt av 61burkar, urblasta agg, vass och godispapper. Resultatet blir en midsommarbrud med 1800-talsstil, kladd i modernt atervinningsmaterial.
Tuppombyte,
Matts Mattson
star for tuppans
konstruktion.
En tupp med
fjadrar av olburksplat. I ar
blir det ny tupp.

Snurrande Slburksagg. Vem
kunde fro att det gar att gora sd
mycket tint av olburksplat.

Majstangsmakare. Fyra av manga inbtandade med en del av grannlaten. Erik Andersson,
Anita Hedlund, Git Palmgren och Jannica Lund.

Fardigkladd for midsommardansen
I Malmkoping ater man, for
majstAngens skull, den lite dyrare sortens choklad med
vackert stanniolpapper som
nailer att kla urblasta agg
med. Och s& maste det drickas
ett antal 61 ur snygga burkar
som det gar att klippa ovaler
ur.
Majstangsbruden klas till
en skfinhet av atervinning och
resultatet blir s& vackert att
hon blivit omskriven i rikspressen.
Det hela borjade nar Malmkoping stod vard for Riksspelmansstamman. Da ville man
hitta pa nagot extra. Tanken
att gora en majstang i 1800talsstil foddes.

Hemslojdskonsulent LilleMor Boman var inspirator och
arbetsledare och som fbrlaga
anvandes Nils Mansson Mandelgrens majstangsteckning
fran Nykvarns bruk ar 1870.
- Lille-Mor har forskat i majstcingens historia, (orklarar
Anita Hedlund som ocksa hon
hor till de fo'rsta padrivande
maj stangsmakarna.

idag, ett klatt kors med tv&
hangande kransar, har kanhanda blivit sa forenklad som
en foljd av landsbygdens avfolkning. Den kraver pa sin
hojd ett par man nagra timmar pa midsommaraftonens
fbrmiddag. Stangen fran 1800talet som Malmkopingsboraa
skapar for fjarde gangen i ar.
kraver mycket forberedelser.
Fran tidiga varen traffas ett
femtontal entusiaster pa onsBygemenskap kriivs
dagskvallarna. Inte alia varje
- Pa 1800-talet sag majstang- gang men de som kan komma
en helt annorlunda ut an idag ifra.n.
Tillsammans klar de 100 uroch den var arbetskravande.
Den fb'rutsatte en bygemen- blasta agg med stanniol och viskap.
ker 300 pappersblommor. NaDen majstang vi ar vana vid gra klipper olburkar, andra

tillverkar vassrorsgirlanger.
Det ska vara tio dubbla vasskronor. Isistafasenskadetvikas liljekonvah'eblad till buketter och samlas eklov till
stangen.

Stolt tupp
I ar har majstangen fatt en
ny och annu stiligare tupp sS
den gamla ska pensioneras.
Den nya kan, enligt tillverkaren, Mats Matsson, till och
med kan flaxa lite malligt med
6'lburksvingarna.
Kristallprismor som glittrar i solen ar en lokal tradition
fran den militara majstangens
tid. Inte undra pa att det blir

en grann stang. Formodligen
ar det skonheten som gor att
den fatt sta ilred for klafingriga alia aren. Ingen vill skada
en sadan brud.
Pa sjalva midsommarafton
fa> majstangen sin slutgiltiga
kladsel. Unga flicker gor
blomsterkransen med tarska
blommor.
Och sa bars den med nykladda stangen fram i procession
och den olburksbevingade
tuppen stiger stolt mot skyn.
Dii ar det midsommar i Malmkoping.
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