
Midsommar
Midsommar är en av årets största fester. Många människor firar
midsommar med släkt och vänner. Helgen börjar alltid en fredag. Då är
det midsommarafton. På lördagen är det midsommardagen. Den firas
till minne av Johannes Döparens födelse. Men midsommarfesten är
äldre än kristendomen. För tusen år sedan firade svenskarna att det var
sommarsolstånd - årets längsta dag och kortaste natt.

Midsommarstång och fest
Blommor och blad är viktiga på midsommar. Man brukar göra
blomsterkransar och sätta dem i håret. På midsommarafton gör man en
midsommarstång (eller majstång som den också kallas). De ser lite
olika ut på olika platser i landet. Man klär den med löv och blommor.
Ibland samlas många människor och gör en midsommarstång
tillsammans, till exempel på idrottsplatsen, på skolgården eller i en
park.

Sång och ringlekar
Sedan dansar man kring midsommarstången. På festplatsen brukar
finnas
några spelemän med fioler och dragspel. De spela gamla svenska
danslekar och ringlekar. Sådana lekar var vanliga förr. Sju vackra
flickor i en ring och Små grodorna är några vanliga sånger som
du kan höra på midsommarfesten.
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En magisk tid
Naturen får extra kraft under midsommaren. Midsommarnatten (natten
mellan fredag och lördag) är en magisk tid. Älvorna dansade och trollen
stod bakom träden. Man trodde att daggen kunde bota sjuka djur och
människor. Därför sparade man lite dagg i en flaska. Daggen var också
bra när man bakade bröd. Bröden och bullarna blev stora och goda av
daggen, trodde man.

Flickorna plockade sju eller nio sorters vilda blommor på natten. Sedan la
de blommorna under kudden. Då skulle de drömma om den man de
skulle gifta sig med. De måste vara helt tysta medan de plockade
blommorna. De fick inte heller säga vem de hade drömt om. En del flickor
(och pojkar) plockar fortfarande blommor och lägger under kudden.

1. Vilken veckodag är midsommardagen?
2. Hur länge har man firat midsommar i Sverige?
3. Vad är en midsommarstång?
4. Vad dansar man kring midsommarstången?
5. Vad är dagg?
6. Hur gjorde man för att brödet skulle bli extra gott?
7. Vem skulle du drömma om ifall du lade blommor under kudden?
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