Ian knivuggen i Flen
man blev knivhuggen pa
stagatan i Flen under natL till sondagen. Han var> nu pa sjukhus i Eskilsla, men skadorna ar inte
shotande. En man och en
inna greps misstankta for
ipfb'rsok, varav kvinnan
pptes under dagen. Mann sitter fortfarande
tiallen.
nnars sa har det varit fa
malda valdsbrott under
dsommarhelgen.
Man kan anda inte saga
det har varit en lugn
dsommar i Sormland,
?er Kenneth Wiklund
n Sormlandspolisen. Det
r varit mycket fylleri och
ik, men dessa har inte
;ulterat i anmalningar. Sa
it faktamassigt sett sa var
t inte sa stokigt.
JOSEFIN FALK
0157-13356

Antligen en midsommar i solsken
"Blir det fint vader pa midsommar?" ar den stora fragan veckorna innan hogtiden. I ar kunde den for en
gangs skull besvaras med
ett rungande JA. Detta innebar ovanligt manga midsommarfirare i Sveaparken i
Flen.

- Det har gatt jattebra idag, sa
Rune Gustafsson som var konferencier under dagen. Det ar
sakert publikrekord. Jag skulle
gissa pa att det ar ungefar 600
personer som har kommit hit,
men det ar svart att
saga exakt eftersom vi inte tar
intrade.
Det hoga besoksantalet tror
han till stor del berodde pa det
fina vadret.
- Och sa vet folk att de far
glass. Det har varit jatteskojigt
att sa manga kommit hit.
Traditionsenligt

rsk champion. Nu kan goln retrievern Goldmaster Ma;e lagga till ett norskt cham>nskap till ovriga meriter.
>lt matte ar Sonja Pettersson
Bttna.

Firandet i Sveaparken borjade
pa formiddagen nar midsommarstangen kladdes och sedan
var det dags for ringlekar runt
denna. Dagen avslutades med
en dansuppvishing av Flens
folkdanslag som var ackompanjerade av Flensbygdens
spelmansgille.
- Vi kor traditionsenligt sam-

ma program varje ar, berattar
Rune Gustafsson. Och sa har vi
alltid sa att man kan kopa
stekt stromming eller kaffe
och vafflor, chokladhjul, fiskdamm och lite sadana saker
runtomkring.
Tillresta firare

Det var inte bara flensbor
som kommit for att fira midsommar tillsammans i Sveaparken. Anna Johansen och
dottern Emma var pa besok
fran Oslo for att halsa pa Emmas morforaldrar och dansa
runt stangen i Flen.
- Fast Emma var inte sa fortjust i att dansa, berattar Anna
Johansen. Vi hade nog inte tranat tillrackligt innan och sa
hade hon inte sovit middag.
Favoriten under dagen var
i stallet glassen och att fa fiska
upp ett pussel i fiskdammen.
Sedan gav sig den missade
middagsluren sig till kanna
och det borjade bli dags for
sallskapet att lamna den soliga
Sveaparken.
- Nu ska vi ga hem och ata
sill, potatis och jordgubbar.
Och ova pa sma grodorna till
nasta ar.
JOSEFIN FALK
0157-13356

BILD: PETER LARSSON

•amgangsrik
jnd hemma igen
st har gatt som pa rals
i tavlingarna for gol>n retrievern Goldmasr Matisse fran Bettna.
imera ar ban ocksa
•rsk champion. I helgen
r det ater dags, da han
r till Kongsvinger i Nori med matte Sonja Petrsson for att ta'via i klasn viltspar.

:t var forsta gangen som
ipaget var med i en norsk
/ling dar reglerna for
tspar i stort ar desamma
m i Sverige.
led ett undantag, norska
mare gor en annu skarpabedomning av hur samartet mellan hund och forafungerar an den svenska
markaren.
latisse visade verkligen
imtassarna vid lordagens
/lingar da han blev provst av sammanlagt 20
dra hundar. Darmed fick
n sitt forsta norska
tsparchampionat.
Det var naturligtvis val*t roligt, sager Sonja Pet:sson som med Matisse
:kades bra aven vid sondans tavlingar.
Jag vet inte resultatet ani eftersom vi maste aka
m innan prislistan var
ir, men enligt domaren
:k det bra.
ivlingsveteran

>ldmaster Matisse, fyra
h ett halvt ar, har tavlat i
i ar med framgang.
orutom spartavlingar trar Sonja och Matisse ocksa
Inad.
Veckan innan vi for till
>rge var Matisse med pa
Inadstavling hos bruksindklubben. Han fick lyddsdiplom och tre priser
orsta klassen, berattar en
)lt matte.
ELIZABETH BAUNACH
elizabeth.baunach@ekuriren.se
0157-13354

Langvaga. Emma
Johansen, tva ar,
har akt frln Oslo
tillsammans med
mamma Anna
Johansen for att
fira midsommar
med mormoroch
morfar i Flen.

Svanger. Flens folkdanslag visade upp traditionella danser till tonerna fran Flensbygdens spelmansgille.
"Det var fint att se folkdansen," tyckte Anna Johansen fran Oslo.
BILD: JOSEFIN FALK

Tradition viktigt
i Hyltinge
Ritualerna under midsommarafton ar manga och viktiga och det tog man fasta
pa vid midsommarfirandet
pa Hyltinge Hembygdsgard.
For en del innebar det att
bara folkdrakt, for andra att
ata rabarberpaj.

Familjen Hansson har atit rabarberpaj tillsammans med
sina vanner fran Kroatien pa
midsommarafton i 20 ar. Regnar det sa ats pajen i hemma i
Frandesta, men en midsommarafton som denna kunde man
hitta dem i graset framfor Hyltinges hembygdsgard.
- Vi aker hit for att det ar kul
att se det traditionella midsommarfirandet, sa Leif Hansson. Och sa ar det som ett maste att vara med nar stangen
reses.

och vaniljsas, berattade han.
Kroaten Zeljko Sikuljak tycker att det ar harligt att fira
midsommar i Hyltinge med
vannerna.
-1 ar ar det for en gangs skulle inte regn och kallt. Vi tar
med oss stovlar varje ar eftersom vi har haft fier regniga an
soliga somrar har.
Zeljko Sikuljak har anammat
traditionen med att dansa runt
midsommarstangen och lovar
att dansa sma grodorna nar
stangen ar uppe. Daremot ar
sill det varsta han vet sa det
ater han inte. Efter picknicken
aker de tillbaka till familjen
Hansson i Frandesta for att bada bastu, ta ett dopp i plurret
och dricka 61.
Subvention pa kransar

Sallskapet var inte de enda
som hade kommit till HylRabarbern som bast nu
tinges hembygdsgard for att fiEtt annat maste pa midsom- ra en sedvanlig midsommar.
marafton ar att ata rabarberpaj Eftersom alia som burit folkoch malet ar att den ska bli drakt eller blomsterkrans fick
godare for varje1 ar.
gratis intrade sa var den tradi- Att vi borjade med rabar- tionella utstyrseln en vanlig
berpaj beror pa att just runt syn pa hembygdsgarden. De
midsommar sa ar rabarbern fiesta folkdrakter fanns dock
som bast. Och annu battre blir att hitta pa dem som var med
den med lite pajdeg, marang och hjalpte till under dagen.
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En av dessa var Inga-Lisa Rundqvist.
- Vi tror att det ar ungefar
1000 midsommarfirare har,
uppskattade Inga-Lisa Rundqvist som var lekledare runt
stangen. Det ar ju .en valdigt
harlig plats att vara pa.
JOSEFIN FALK
0157-13356

Traditionella. I 20 ar
har Leif, Kajsen och
Bodil Hansson atit
rabarberpaj p3 midsommarafton tillsammans med sina
vanner Ivana Sikuljak, Branka Korda
och Zeljko Sikulak
fran Kroatien.
BILD: JOSEFIN FALK

EL-BATMOTORER
MASKINCENTER
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Det mesta var sig likt i Julita
Den som har varit pa spelmansstamman i Julita
nagon midsommardag
tidigare kande nog igen sig
i lordags. Det mesta var sig
likt. Men varfor andra pa
tradition och ett vinnande
koncept?
Till och med vadret anpassade
sig for att likna forra aret.
Morkt, molnigt och med en kylig bris fran sjon. Men Torsten
Gau, ordforande i Sodermanlands spelmansforbund, var
positiv.
- Sa har brukar det alltid se
ut en timme innan, men sen
bryter solen igenom.
Inte for att vadret egentligen
hade sa stor betydelse for hans
del.
- Vi ar ett konstigt slakte vi
spelman, for vi ar alltid glada
och trevliga aven om det regnar, sager Torsten Gau.
En ensam ring
Dagen borjade med dans. Inte
runt, men val bredvid stangen.
Anita Hedlund, Erik Andersson
och Ingmarie Sundin fran
Malmabygdens spelman gned
pa fioler och sjong medan barn
och foraldrar dansade runt i
ring.
Repertoaren var traditionell.
Sma grodor som hoppar och
spelman som kan spela fio-liolio-lej.
*- Det kokar vi snabbt ihop.
Det ar inte hqjden av musik,
men som nar vi spelade i Mal-

Kahlsta i Floda. Dansen runt midsommarstlngen ar i full glng och alia forestaller sma grodor.
BILD: MATS GUSTAFSSON

Vadvore val en
utan sma grodor..?
Dansant. Stangen var langt bort fran musikanterna, men att dansa bredvid gick lika bra som runt. Anita
Hedlund och Erik Andersson sjong och spelade.
BILD:ANNALITTORIN

mkoping senast och det ar fem
stora ringar med festkladda
manniskor som dansar, da ar
det valdigt roligt, sager Anita
Hedlund.
I Julita var ringen ensam och
inte sa stor, men deltagarna
sag ut att ha roligt anda.
"Underbar miljo"
Sedan var det dags for sjalva
spelmansstamman att borja,

med allspel och spel fran scenen.
Gunnel Sandberg fran Nora i
Vastmanland hade hoppat in i
Katrineholms spelmanslag. For
henne var det fjarde spelmansstamman pa lika manga
veckor.
- Det ar forsta gangen jag spelar har i Julita. Det ar lange sen
jag var har alls faktiskt, sager
hon.
Men det ar latt att komma i

...men vid Djulo gick stangen av

PS halv stang. Stamningen ar pa topp och nlgra kraftfulla gentleman tar i med gemensamma
hander det! Stangen gar av! Som tur var sS kom ingen till skada.

;r.DI

BILD: BENGT AHLBERG

Midsommarfirandet vid
Stora Djulo kunde ha fatt
svarta rubriker. Midsommarstangen gick namligen av
nar den skulle resas.
Bengt Ahlberg, tillrest midsommarfirare fran Uppsala,
ger en ogonvittnesskildring av
d som hande vid Stora Dju.

^e hade rest stangen en bit,
ft den lutade ungefar 45

Rediaerina: Ronnv Falck

grader. Sedan gick den av, den
knacktes.
Han uppskattar att stangen
gick av ungefar 2,5-3 meter
fran marken.
- Ingen skadades men det
kunde ha gatt ilia.
Besokarna tittade forst pa
varandra, och nar de val var
forvissade om att ingeiK skadats, utbrot applader i skaran.
- Alia var radiga och det blev
ingen dalig stamning, utan firandet kunde fortsatta.

- Man kapade av stangen en
bit dar den gatt av, sedan reste
man upp den igen. Det blev en
liten midsommarstang.
Ansvarig for arrangemanget
var Katrineholms kommun
och kulturforvaltningen.
KK har, utan framgang, forsokt na forvaltningschefen PerOlof Millberg for en kommentar till det intraffade.
NICLASSORENSON
0150-72842
niclas.sorenson@kkuriren.se

ratt stamning for traditionell
folkmusik bland de roda stugorna.
- Oh ja, det ar en underbar
miljo, sager Gunnel Sandberg.
Regnet da? Jo, det hade den
goda smaken att halla sig borta.

NICLASJKARLSSON
0150-72824
niclas.karlsson@kkuriren.se

Sma grodorna, naturligtvis.
Koack, koack, ni vet. Och sa
hopp och diverse andra rorelser. Naturligtvis ar det sa
dansen kring den lovade
och blomstrande midsommarstangen ska inledas.
Precis som vid Kalsta hembygdsgard i Floda pa midsommarafton nar ung och gammal
fran bygden atersamlades med
hemvandare och andra for att
fira midsommar som midsommar ska firas.
Det vill saga, en midsommar i
sol och varme. Med lovning,
kransbindning, lotteriforsaljning, picknickkorgar, fiskdamm... Allt medan spelmannen gor sitt for att traditionen
ska hallas vid liv.
- Glad midsommar! Valkomna till Kalsta, utropade Per Edlund, en av flera i hembygdsforeningen som i vanlig ordning inbjod till firandet.
Da hade majstangen klatts av
ortens befolkning med lupiner, smorblommor, hundkex,
lonnlov och annat gront och
farggrannt akt i hqjden med
forenade anstrangningar.
Blaste upp ballonger
Nagon timme tidigare hade
KK:s midsommarteam besokt
Djulo dar forberedelserna for
eftermiddagens firande pagick
for fullt. Dar midsommargeneralen Anders Sundqvist blaste
ballonger, medan hans hustru
Suzanne Ernrup tillsammans
med andra klippte bjork och
annat for att lova stangen.
Ater till Kalsta dar far och son
Svennberg, Sten-Erik och Mikael, med klarinett, gitarr och
fiol hojde midsommarstamningen. Inte minst nar stangen
for i hqjden till Ganglat fran
Appelbo av Artbergs-Kalle.
Varpa systrarna Alice, 6 ar,
och Frida Zetterstrand, 5, fiskade i dammen och som beloning fick varsin godispase
i stallet for abborre eller mort.

Kransdags. Kransarna fasts vid
stangen och snart ar det dags for
resning.

Sakert mycket godare tyckte
systrarna.
I det laget startade dansen
och lekarna runt stangen med
Christina, Eva och andra som
ledare for de tva ringarnas
forehavanden i grongraset vid
hembygdsgarden. Sma grodorna
foljdes av Smdfaglarna i skogen
och Vi dro musikanter. Sedan
drog KK vidare mot nya midsommarfester.
Som visade sig bli Skoldinge
och Malmgarden dar Skoldinge/Lerbo hembygdsforening tillsammans med s-foreningen och Folkets hus-foreningen nailer midsommartraditionen vid liv.
"Du och jag med Britt-Inger"
hette de som svarade for musik och sang till dansen, som
aven har lockade manga.
Bakom det nagot kryptiska
namnet dolde sig Hans Melchersson, gitarr, Uno och BrittInger Soder med gitarr, cittror
och sang.
- Genom narheten till pensionarshemmet ar det alia aldrar som kan delta, poangterade Jan-Inge Johansson, en av
arrangorerna. Och visst, alia
ska vara med nar det firas midsommar!
HANS LINO KARLSSON
0150-72871
hans.karlsson@kkuriren.se

Plant-REA
HALVA PRISET!
i Baggetorp

Mandag-fredag 9-18
Fredag 1/7 stanger
Handelstradgarden for sasongen

STRANDV1KS
Handelstradgard
Baggetorp 0150-220 75

Midsommar - inte utan den dragspelande rekordmannen
Joda, hans dragspelstoner
hordes fran loftet i Viala
hembygdsgard avert den
har midsommaraftonen. For
60:e gangen i foljd!

- Fast egentligen ar det nog
62:a eller 63:6 gangen, skrattar
han, Stig Tjader, 85 ar i ar och
still going strong med balgaspelet.
Stig Tjader minns mycket val
aret 1944. Det var da han INTE
fick mqjlighet art spela pa midsommarfesten i Viala. Det aret
lag han namligen i beredskap
som en foljd av det andra
varldskriget.
Sedan dess har han inte missat en enda midsommar i Viala, och 60 ar i foljd maste val
vara varldsrekord i sitt slag?
- Det ar ju sa fint har i Viala.
Och aldrig ar det nagot brak,
forklarar Stig sin aterkomst ar
efter ar.

Rekordmannen. Ar det marine ett varldsrekord i sitt slag? For 60:e
a1 ret i foljd s§gs och hordes Stig Tjader frlin loftet med sitt balgaspel.

Sken som solen

i 500 personer i alia aldrar
resonerade ungefar likadant
som dragspelsveteranen. I varje fall var det i runt tal sa
manga som kom till firarplatsen denna harliga midsommarafton.
1
1
Vilket ocksa fick till foljd att Cowboy. Max Karlsson, snart tva a r, var nog den yngste ryttaren vid Viala hembygdsga rd dar ponnyridningen var mycket popular bland de yngsta. Har ses Max tillsammans med mamma Anette och Heidi Lundberg.
beprovade arrangorer efter
BILD: MATS GUSTAFSSON
alia regnar antligen fick anledning att skina i kapp med
solen (och sakert ocksa over av midsommarfirare. Lika ligen, eftersom fa tycks sakna dragspelaren Stig Tjader:
inkomsterna).
mycket havdade han att pro- den tidigare fortsattningen
- Det ar ju sa fint har. Och det
- Vi ar nqjda, mycket nqjda, grammet var det som lockade. med senare turer pa dans- ar aldrig nagot brak.
kommenterade ocksa Bjorn
- Vi satsar pa familjen, for- banan. Dessutom tog glassen
HANS LINO KARLSSON
Wilhelmsson,
ordforande klarade han och menade inte slut liksom en hel del annat.
0150-72871
hans.karlsson@kkuriren.se
i Vastra Vingakers hembygds- bara lekarna och dansen kring Lotterna hade en strykande
forening, och Ingvar Lind hos majstangen. For de yngre atgang, precis som den varma
medarrangoren
IOGT/NTO fanns inslag som Bodils mini- korven och diverse annat. Midinstamde med ett "vi ocksa".
cirkus med alia hennes tva och sommarfirandet vid Viala hemfyrbenta djur och for de lite bygdsgard verkar ha hittat
Bra program
aldre spehnan och folkdans (av ratt, men det handlar ocksa
Barlager, singel
Hembygdsforeningens ord- Vingakers folkdanslag).
om traditionen som Vingakersoch gardsgrus
forande var heller inte sen att
bornas (inklusive hemvandarAldrig
brak
framhalla att inte bara vadret
nas) firande nummer ett.
.Gra'v & Nlaskinformedling AB
spelade roll for "invasionen" En lagom midsommarmix tydEller hur var det nu han sa,

KALKSTENSKROSS

Ring 070-635 85 03, 0151-60309.
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Kanske var det varldsrekord i
sitt slag? Nar Stig Tjader tog
plats vid loftet i Viala hembygdsgard och plockade fram
dragspelet sa var det for 6o:e
gangen - i foljd!
Inte for inte ar Stig Tjader en

tradition i traditionen nar det
firas midsommar i Viala.
- Det ar sa fint har, framholl
Stig, och han fick medhall av
i 500 andra firare som sokte
sig till hembygdsgarden i det
harliga midsommarvadret.

Vid Djulo, forstas, liksom
vid Kalsta i Floda, Malmgarden i Skoldinge och alia
andra firarplatser lockade
vadret tusentals firare i alia
aldrar.
Sidorna3,12och13

I

Saljs vid var entre fran 9.00

Jordqubbar

15°°

fran Lida Bar
Hel lada = 15 liter
Max tva lador/kund

Ga'ller endast idag mlndag, 27/6, sa" ISngt lagret racker.

Supermarket
•

if:_~~i.~.
Vingaker

Mandag-lordag 8-20 • Sondag 10-20
0151-51 80 50 • www.cityhallen.nu

