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På midsommaraftons morgon står sill, ost, bröd 
och drikke framdukat i Häggens lädu på gården Sigraifs.
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Göra kultur
Hur det blir midsommar i Vamlingbo
av Wilhelm Östberg, text och Calle Ahlström, foto

Midsommarfirandet i Norrbyn i Vamlingbo är inte så gammalt, inte ens 40 år. 
Samtidigt är det förstås urgammalt. Sommarsolståndet har man alltid firat. 
Men den gamla och den nya midsommaren liknar inte varandra och det är just 
därför som byns midsommarfirande är så livskraftigt idag. Det är inte en gammal 
tradition man håller vid liv utan Midsommaren i Vamlingbo skapas just nu.

Få i Norrbyn i Vamlingbo missar midsom-
marfesten. Att det är så säger något bety-
delsefullt om hur Tradition blir till och 
vad Kultur är. Men nu tar vi det i tur och 
ordning.

Allt börjar tidigt på morgonen när ett 
knappt dussin personer träffas i Häggens 
lädu vid gården Sigraifs för att smaka av 
årets drikke. Levande ljus och sillfrukost 
framdukad. Nu är det så att värdarna, Owe 
”Bullen” Gustafsson och Helen  Persson, 
bara bott vid Sigraifs i åtta år och när de 
flyttade in var det första de fick höra att 
det är Tradition att avsmaka drikku innan 
man ger sig ut i skogen för att hämta björk. 
Det har alltid skett i Häggens lädu och 
gärna ska man få en liten bit mat i sig ock-
så. Bra idé, bara det att så hade man aldrig 
tidigare gjort. Traditionen uppfanns för 
att den behövdes och de då nyinflyttade 
lockades att ta sig an en uråldrig tradition 
som alltså inte fanns. Men det har fung-
erat utmärkt nu i åtta år och alla är nöjda, 

så till den milda grad att Bullen och Helen 
utökat den med att ordna musiksoaré i la-
dan på midsommardagens kväll. 

Men än är det tidig morgon i Häggens 
lädu och det finns två dunkar drikke som 
ska avsmakas. Första dunken. Småpratet 
handlar om att hämta bord och bänkar till 
själva festen, var i skogen vi ska ta björk, 
om en gård som just sålts, allt möjligt. 
Nästa dunk kommer fram. Prat om någon 
fastlänning som en gång för länge sedan 
hade frågat vilket slags glas som drikke 
ska serveras ur. Vilken fråga! Så kommer 
kommentaren: ”den här smakade bra”. 
 Bekräftande nickar. Alltså, den första 
dunken hade förbigåtts med tystnad. När 
den andra dunken kom fram och den vi-
sade sig vara god, kunde man samtala om 
vad som händer om man använder extra 
mycket enbär, hur viktigt det är att få ner 
temperaturen snabbt så här års (så mycket 
enklare att brygga till jul), alla möjliga de-
taljer i bryggandets konst. 
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Gotländsk kultur blir till: drikku brygges.
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Man tycker om att prata om drikke. Nu 
påminner man sig att vid gården Petsarve 
bodde Esse Andersson, legendarisk för att 
han vann det allra första mästerskapet i 
bryggning av gotlandsdricka. Det var 1992 
som han fick sitt namn ingraverat som den 
förste Bryggmästaren på det tennstop som 
är vandringspris i tävlingen. Den avgörs 
varje år i oktober på Pensionat Holmhällar 
då innehållet i ett femtiotal dunkar från 
hela ön avsmakas. Nya mästare må koras 
men i Vamlingbo går man inte med på att 
någon når upp till numera framlidne  Esses 
klass. Själv sa han i en tidningsintervju 
efter sin seger att den bäste drikku hade 
bryggts inför ett 70-årskalas vid gården 
Mjölhatte i Öja en gång på 50-talet och 
att han strävade mot den nivån. 

Sedan urminnes tider
Esse bryggde förstås till midsommar-
firandet i Norrbyn i Vamlingbo, men också 
andra har genom året bidragit med gott re-
sultat, fast alltså inte alltid. I Häggens lädu 
var det den där förargligt vildjästa dunken 
och så påminner man sig en gång då mid-
sommarfirandet hölls just vid Petsarve och 
gick till historien av två skäl. Det var det 
året då det var kallare på midsommaraf-
ton än på nyårsafton. Dessutom regnade 
det. Man fick flytta inomhus och tända 
i kakelugnen. Men man minns det året 
också för att en dunk drikke inte höll måt-
tet vilket ledde till att Esse demonstrativt 
placerade några lättöl på bordet. Och nu 
hade det alltså hänt igen att en dunk inte 
var god. Framåt kvällen börjar det (nästan) 
bli en god historia.

Midsommar har förstås firats i Vam-
lingbo sedan urminnes tider. Här finns 
forn åkrar från bronsåldern liksom gårds-
grunder från yngre järnålder. Sommarsol-
ståndet lär inte ha passerat obemärkt. Men 
dagens midsommarfirande i Norrbyn i 
Vamlingbo sträcker sig inte längre tillbaka 
än till 1980 och har under de åren hunnit 
förändras en hel del. Och just detta, att 
traditionen hela tiden förändras, som när 
de inflyttade Bullen och Helen kom att få 
en nyckelroll i byns midsommarfirande, är 
just det som visar hur livskraftig och vik-
tig Traditionen är. Den lever för att man 
inte gör som man alltid gjort.

Att hugga björk till midsommar är 
emellertid en gammal sedvänja. Unga 
björkar sattes vid förstubron och vid in-
farten till gården och vid ladugårdarna. 
Inomhus prydde man med löv och blom-
mor. Likaså i kyrkorna. Man satte också 
björklöv i åkrarna till midsommar för att 
främja växten. Det gick åt så mycket björk 
att det på 1700-talet kom en skogsförord-
ning som förbjöd ”lövande i kyrkor, samt 
annorstädes, vartill unga björkar använ-
das”. Men man fann på råd; Linné berättar 
i sin ”Gotländsk resa” att man då istället 
lövade med eklöv, ”vartill vi igår såg hela 
hästlassen inköras, emedan björklövet var 
förbjudet”. 

Dekorerade spiror
På Gotlands Museum finns några spiror 
bevarade som tidigare stått i kyrkorna 
dekorerade med färgat papper och guld-
bleck. 1800-talets store etnolog på Got-
land, P.A. Säve, berättar att de ”togos hem 
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Ovan: Fortfarande tidig morgon när vamlingarna drar till skogs och hämtar björk till midsommarfirandet.
Nedan: Blomsterkransar binds. Annika Ulbricht, till vänster, född Ahlström vid Sigfride i 
Vamlingbo. Hon har fått midsommarbesök av studiekamrater från Lund.
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Ovan: Det drar ihop sig. Midsommarstången kläs.
Nedan: Majstången reses av järngänget Bosse Widén, Pelle Bottarn, Andreas Jakobsson, 
Tage Larsson och Anders Westberg. 
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före  midsommar och kläddes om av flick-
orna i respektive gårdar, buros upp i sock-
enstugan vid midsommarafton och däri-
från i procession med musik in i kyrkan, 
varefter ungdomen på kvällen dansade”. 
Så när vi efter frukosten i Häggens lädu 
lastar motorsågar på traktorvagnen och 
beger oss ut i skogen för att hämta björk 
ställer vi in oss i en lång tradition. 

Men den traditionen var i sin tur för-
stås lika föränderlig som dagens. Också 
förr hittade man på nya inslag i midsom-
marfirandet och man lånade sedvänjor 
från andra håll och påstod snart att det var 
Traditionen.

Dagens midsommarfirande stammar 
alltså från 1980. Det året beslöt tre grann-
familjer att fira midsommar tillsammans 
hemma hos en av dem, den sadelmakare 
som då fanns i Norrbyn. Han var förtjust 
i kalas och sa ofta att han tyckte att man 
skulle träffa grannarna vid fler tillfällen än 
bara när det är begravning. Ett par år se-
nare hade fler grannar tillkommit och så 
var Norrbyns gemensamma midsommar-
firande igång. Alla bidrog med mat. Det 
var så framgångsrikt att man efter en del 
år tvingades ge upp den idén. Ingen hade 
längre ork att överträffa föregående års 
dignande långbord. Nu kommer alla istäl-
let med egen kaffekorg och drikku är det 
enda som görs för gemensam konsumtion. 

Men innan man tar fram kaffe och till-
tugg ska midsommarstången resas och lö-
vas. Vi har att göra. Det är bra, vi jobbar 
ihop och kommer över blygheten inför de 
grannar som vi känner lite mindre än an-
dra. Sen blir det dags för tipsrunda. Den 
ska innehålla kluriga frågor som gärna kan 

handla om Vamlingbo men framför allt 
ska de vara överraskande. Det vill säga, 
man ska inte kunna smita in hos den som 
för året har kalaset, ta fram Sockenboken 
ur bokhyllan och få fram de fakta som be-
hövs för att kunna svara på frågorna. Det 
är en hederssak att inte planka uppgifter 
rakt av ur Sockenboken när man gör frå-
gorna till årets tipsrunda. 

Frågorna är så knepiga att aldrig någon 
får alla rätt. Utom förstås det året då en 
ännu inte tonårig Annika Ahlström satt 
mittemot Ethel Norrby, som verkligen 
hade hittat på alldeles omöjliga frågor. På 
baksidan av pappret där Ethel hade skri-
vit ner frågorna hade hon antecknat rätt 
svar. När hon höll upp pappret framför sig 
kunde Annika läsa svaren. 

Tipspromenaden viktig
Vandringspriset förevisas. Det är ett 
rikt utsmyckat tennfat, skänkt av Barbro 
Thomsgård och Lars Joelsson för många år 
sedan. De som svarar rätt på flest frågor får 
förvalta fatet ända till nästa midsommar.

Vi ger oss av i små grupper för att 
knäcka frågorna. Jag slår följe med Brenne 
Bachmann, pensionerad amerikansk dip-
lomat och sedan många år deltidsboende i 
Norrbyn. Han säger något intressant: ”Har 
du tänkt på att när en grupp svenskar ska 
lära känna varandra sker det väldigt ofta 
genom att man ordnar en tipspromenad. 
Det förekommer inte någon annan stans 
i världen.” Brenne har levt och jobbat på 
många håll i världen så han har nog rätt. 
Jag kommer inte heller på att jag hört talas 
om tipspromenader någon annan stans än 
i Sverige. I England finns det Pub Quiz; 
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lite likt men ändå inte riktigt samma sak. 
Jag tar upp telefonen och söker på ordet 
Freiluftsquiz i tyska Wikipedia men får 
ingen träff. Kanske är vi faktiskt lite en-
samma i vår förkärlek för tipspromena-
der? Varför säger vi förresten tipsrunda? 
Konstigt ord. När Brenne och jag kryssar i 
om svaret på frågorna ska vara en Etta, ett 
Kryss eller en Tvåa inser vi den uppenbara 
anledningen till att vi säger tipsrunda. Det 
är en tipskupong vi håller på och fyller i. 
Jaha, så kom vi på det. 

Wesley Koivumäki, med rötter i Svensk-
finland, tillägger att på finlandssvenska sä-
ger man inte Tipsrunda. Man skulle sna-
rare säga Frågesport men det är knappast 
något man ger sig hän åt med samma fre-
nesi som här i Sverige. På finska vore det 
möjligt att översätta Tipspromenad med 
Veikkauskilpailu, men det är tveksamt om 
någon finne verkligen skulle använda det 
ordet, säger Wesley. Nej, Tipsrunda tycks 
vara en svensk egenhet. Det är en ny fö-
reteelse, men absolut en Viktig Tradition.

Häggviern hälsar välkommen. Solen skiner. Nu är det midsommar i Vamlingbo.
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Vad har hänt?
När kaffekorgarna kommer upp på lång-
borden är vi snart alla fördjupade i anek-
doter både om tidigare midsommarfester 
och prat om vad som hänt i Vamlingbo se-
dan sist. Det är mycket: fiberanslutningen 
är lyckosamt genomförd, ny diktsamling 
av Björner Torsson, en ung prästfamilj har 
flyttat in vid Gervalds, Jan Larsson har 
fått fint pris för projektet ”Rädda Burgsvi-
ken”, vi pratar om träd som knäckts i vin-
terns stormar, det usla mjölkpriset som är 
ett stort hot mot mjölkbönderna på Stor-
sudret. Stort och smått och när vi pratar 
om allt det här, och mycket annat, skapar 
vi lokalsamhället Vamlingbo. I det är vi 
alla lika mycket medskapande. Det spe-
lar ingen roll om man som barn gått i den 
sedan länge nedlagda folkskolan eller om 
man flyttade hit för några år sedan, för det 
är nu Vamlingbo blir till. Här, på midsom-
marfesten, och när man möts till vardags 
vid brevlådorna eller i sockenbastun på 
lördagarna, skapar vi vårt lokalsamhälle. 
Kultur är inte något man har, som Sverige-
demokraterna fått för sig, utan det är nå-
got som hela tiden skapas. När de inflyt-
tade frågar om de olika gårdarnas historia, 
när vi går på Sockenfesten, när vi rensar 
stränderna tillsammans och när byns Vic-
tortraktorer med lövade vagnar deltar i det 
årliga rallyt från Bottarve till Holmhällar, 
liksom när vi firar midsommar tillsam-
mans, då skapas Vamlingbo. 

Sverigedemokraterna säger att de vär-
nar Kulturarvet. Men de skulle i själva ver-
ket döda det om de fick igenom sin politik. 
Midsommarfirandet i Vamlingbo lever för 
att man inte gör som man alltid gjort. När 

jag prövande säger det till fotografen Calle 
Ahlström påminner han sig ett uttryck 
han hörde en gång, ”tradition är inte att 
dyrka askan; det är att hålla liv i elden.” 
Just så, och för övrigt är själva megateck-
net för Sverige, Midsommarstången, en 
import på 1400-talet från Tyskland. 

Så skapar vi Vamlingbo
Deltagarna på midsommarfesten kan allt-
så lika väl vara infödda som inflyttade från 
fastlandet eller från Etelhem, eller från 
Svenskfinland eller från Danmark. Skulle 
det bara vara de med hundraåriga familje-
gravar vid Vamlingbo kyrka som hörde hit 
blev byn snart ett apartheidsamhälle. Det 
är det inte utan det är många olika som 
skapar Vamlingbo. Det bästa som kunde 
hända nu är att några familjer från asyl-
boendet på Björklunda stannar kvar och 
bosätter sig här. Vi behöver bli fler, skapa 
nya verksamheter, få fler barn till skolan 
i Burgsvik. Vamlingar kan faktiskt se ut 
precis hur som helst.

Vi packar ihop kaffekorgarna. Blomster-
kransarna börjar sloka. Det är dags för le-
ken ”Sista paret ut”. Vi är mitt i midsom-
maren med prästkragar och skogsnäva, 
smörblomma och blåklockor. Vi laddar 
för midsommarnatten och då är det väl-
digt lyckosamt, som folklivsforskaren Jan-
Öjvind Swahn påpekat, att av ”Europas 
länder är det nuförtiden bara Sverige och 
Finland som firar midsommar så grundligt 
att det motiverar en extra helgdag att ta 
igen sig på efter nattvaket”. 

Midsommar efter midsommar träf-
fas vi och berättar hur vintern varit och 
att det är skönt att värmen kommit och 
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Trångt vid långbordet, mycket att prata om, och ännu är det långt tills det är dags för ”Sista paret ut” 
och ”Raketen” och midsommarfirandet är över för i år.
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nu är vi här. I det där småpratet och det 
lite generade och fumliga dansandet kring 
midsommarstången skapas Vamlingbo. Så 
tänker förstås ingen, men på något sätt vet 
vi det ändå, eftersom ingen, nåja, nästan 
ingen då, ens snuddar vid tanken att utebli 
från midsommarfirandet. 

Ord och ort i artikeln 
Några ord på gutamål förekommer i ar-
tikeln. Ett är drikke (drikku i bestämd 
form), alltså det som fastlänningar kal-
lar gotlandsdricka. Ett annat är ”vid”. 
När man nämner gårdar så säger man vid 
och inte på, alltså ”vid Sigraifs” (fast på 

Skådespelaren och komikern Ulla Skoog är på midsommarbesök i Vamlingbo och trivs tillsammans 
med Janne Blom, Vamlingbo Sigfride.
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 gutamål blir det ”bei Sigraifs”). Men där-
med är frågan inte helt löst för man måste 
också bestämma sig för hur gårdsnamnet 
ska stavas. Kerstin Jonmyren har utrett 
den saken, och många andra, i Boken om 
Vamlingbo och Sundre (1997). Ska det vara 
Sigreifs, Sigrajvs eller Sigraifs? Hon väljer 
det sista alternativet. Då gör vi det också.

I artikeln kallas ladan vid gården Sigraifs 
för Häggens lädu, bestämd form, även om 
man på svenska använder obestämd form 
när man talar om Häggs lada, alltså Häg-
gens läde. Men så säger man inte i Vam-
lingbo utan man talar om Häggens lädu, 
på svenska “Häggs ladan”. 

Artikeln beskriver midsommarfirandet i 
bara en del av Vamlingbo, Norrbyn. Det är 
gårdarna kring Bottarve museigård i sock-
nens norra del. Två kilometer längre söder-
ut, i Kyrkbyn i Vamlingbo, firar man mid-
sommar dagen före midsommarafton av 
skäl som vi verkligen inte ska gå in på här. 

Den tredje ”byn” i Vamlingbo socken är 
Bildsbyn, som ligger mellan Norrbyn och 
Kyrkbyn. De som bor där hamnar mitt-
emellan midsommarfirandena i Vamling-
bo. Då finns det goda alternativet att delta 
i det offentliga midsommarfirande som 
Hoburgs hembygdsförening så förtjänst-
fullt ordnar vid Bottarve museigård. Och 
nere vid fiskeläget Norebod träffas de som 
har bodar där och firar. Jag kan tänka mig 
att också andra från Austre-grannlaget an-
sluter. Kort sagt: i Vamlingbo ser man till 
att det blir midsommar!


