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I detta nummer hittar du bland annat:
KÅSERIET: Midsommar - kärlek, myter, mystik och vemod 
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                                                 Hej!  Vi har trotsat kylan och regnen ett tag nu. Solen är välkommen 
             varje gång den tittar fram och vi gläder oss åt bröllop, dop, skol-
avslutningar, studentfiranden och olika arrangemang. Många har redan passerat. Många ligger framför oss. 

Dags att förbereda midsommar! Nästa gång kommer bladet ut onsdag 22 juni och midsommarafton 
infaller fredag 24 juni. Ska det in någon annons om den saken så är det i sista minuten då! Det numret 
av Skultunabladet (nr 12) är för övrigt det som vi kallar Sommarnumret. Förutom midsommar passar det 
fint att också informera om andra sommarhändelser, öppettider m.m. Jag behöver få in underlag i så 
god tid som möjligt. Nr 12 ligger ute till 18 augusti. På Skultunabladets framsida hittar du alltid information 
om nästkommande nummer, senaste bokningsdag och kontaktvägar.

Kåsör denna gång är en kvinna som bor i Vagersta sedan några år tillbaka. Vi har bara setts som hastigast 
då och då men nu tog vi oss tid för ett samtal. Inte visste jag att hon var författare! Och konstnär också vad
det anbelangar. Hon illustrerar bland annat själv sina böcker! Vi hade en hel del att prata om. Språk,
traditioner, historia och mycket annat. Efter ett trevligt och spännande möte med henne ser jag fram 
emot att träffa henne igen och hennes böcker måste ju få plats här hos oss också för dem som vill nå 
dem smidigt. Vi får återkomma till det. Nu ska vi ägna oss åt hennes premiär som kåsör på denna sida. 
Välkommen hit Anneli von Knorring!

Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare

Fortsättning på nästa sida g

Midsommar 
- kärlek, myter, mystik och vemod. 

Det bor en kärlek inom mig till den svenska sommaren, blommorna och ängarna, och skogen som 
vaktat mig som barn. Jag vill skriva om blommorna, om myterna och den tråd de spinner genom 
historien – de spränger liksom sin egen stig bland alla de andra. Med blommorna kommer ängarna, 
som människorna skapat – utan att veta om vilket mästerverk som blivit till. Och det som jag tänker 
på allra mest när jag tänker på blomsterprakt är midsommar – och med midsommar kommer också 
myterna, oskyldiga spådomar och sagor. Det fanns hedniska källor som senare blev trefaldighets-
källor, hemliga skatter, kraftfulla örter, eller särskilt mytiska platser där man kunde få se ett och
annat.

Jag hittade historien om en flicka, från Västmanland faktiskt, som stod en hel natt ute på gärdet 
i bara skinnet för att ta reda på vem hon skulle få gifta sig med. På morgonen var hon lika blå som 
blåklinten som blickade fram mellan rågstråna. Och så kom då drängen som hon hade trånat efter 
– och inte långt efter så gifte de sig.

Midsommar har vi firat sedan Vikingatiden. Det finns både arkeologiska fynd och litterära källor 
som vittnar om det. Då kallades det midsommarblot, en segerfest – och den firades långt framme 
i juli, inte i slutet av juni som vi är vanda vid. Börjar jag kika på årtal kan det faktiskt bli rätt snurrigt, 
för kalendern har man gjort om några gånger – så på mitten av 1700-talet blev midsommar flyttat 
från början på juli till juni i och med den nya tidens kalender. Vad hände då med midsommarnattens
magi mån tro? Kan man verkligen flytta runt datum så där utan att gå miste om midsommarnattens
magiska daggdroppar till exempel? Det är väl inte så konstigt att landsbygden var lite tveksamma
till sådana påhitt.

Jag kan inte låta bli att skriva om Odendisa, trots att vi vet så lite om denna vikingakvinna med 
en tillägnad runsten och allt. Det är kanske inte så många som vet att jag spelade Ebba Brahe i 
Fläckebo hembygdsförenings lustspel för tio år sedan, och när jag läste att Ebba Brahe gifte sig 
1618 just på midsommardagen kunde jag inte låta bli att skriva om henne också. Då smög sig temat 
om starka kvinnor in, och det ligger mig varmt om hjärtat så jag tror bestämt att det blir kvar.



Fortsättning från föregående sida g

Vi lagar all mat från grunden  

Dagens Lunch  95 kr
Salladsbord, måltidsdryck, 
bröd, kaffe och kaka ingår.  

Lunchlådor för avhämtning 75 kr
Öppet kl 11.00 - 14.00

måndag - fredag

Vecka 23 Tisdag- torsdag  Rostbiff. Fläskkarré. Köttfärssås. 
F 

Fredag   Fläskfilé alt kycklingfilé med råstekt potatis   
                     och bearnaisesås. Efterrätt för dem som äter på plats 

Vecka 24 Måndag - torsdag 
Pannbiff med lök, kokt potatis och brunsås 
Korv Stroganoff med ris 
Pasta Carbonara
F 

Fredag   Fläskfilé alt kycklingfilé med råstekt potatis och 
     bearnaisesås. Efterrätt för dem som äter på plats 
Vecka 25 Måndag - torsdag
Fläsknoisette med potatis och champinjonsås 
Inkokt lax med potatis och dillmajonnäs 
Rostbiff och potatissallad
F 

Fredag – STÄNGT  (Midsommarafton)     

Kocken 
förbehåller sig

 rätten att ändra
 i menyn

TISDAGAR: 
Raggmunk med fläsk   

 TORSDAGAR: 
Ärtsoppa & pannkaka 

 
  

Diktarna som skrev om naturen, som en spegel av deras inre kom med romantiken. Det finns ett 
vemod i förändringen, förgängligheten, i det som är borta – när landskapet utanför ändras, och 
spegelbilden inte längre stämmer. Eco-sorg heter det tydligen. Det förflutna är våra rötter och 
förklaringen till det vi ser idag – kanske. 

Nog är det svårt att föreställa sig byarna bara för hundra år sedan. Allt som har hänt i utvecklingens 
dramatiska spår. Att fattigdomen var så stor, och att många levde på sur mjölk och ärtpannkaka 
känns rentav skrämmande. Att medvetenhet om hygien och medicin har ändrats väldigt mycket 
på hundra år. Att folktron då spelade en stor roll just för att man skulle kunna känna sig trygg, eller 
intala sig att man hade kontroll och kunde göra något åt saker och ting – även om det var så enkelt 
som att bränna en torkad midsommarkvast när en ko blev sjuk. Fungerade det så fungerade det.
Min bok om den svenska sommaren och midsommaren börjar så sakta ta form. Midsommaren 
slöjas ju av en sorts naturromantik och glädje – lust och erotik till och med – men skrapar man 
på ytan så finns vemodet fortfarande där. Och så den eviga längtan efter kärlek. Jag får blanda 
lite nu och lite då, det lustiga och det magiska, kärleken och så förstås vemodet. Det finns en tröst 
i att också skriva om det sorgliga – att man läker en liten bit av sig själv som man inte ens visste 
var trasig.

Nu undrar jag om just du har en historia att berätta och vill hjälpa mig med inspiration. Kanske en
gammal eller en ny? Något lite underligt som hör sommaren till? Kanske en romantisk eller om en
särskild ört? Och allt behöver inte vara förknippat med en historia, kanske finns det en särskild 
plats eller källa som var extra betydelsefull? Om ja, så skriv till mig och berätta. Och kom ihåg 
att jag är diktare och poet först så jag kommer att brodera ut en del för det hör ju diktandet till.

Anneli von Knorring
anneli@enchantedduo.com

Tel: 070-497 20 27   www.skultunalagarn.se    Se även menyn på gastrogate.se



VI ARBETAR FÖR MÅNGFALD – ÄVEN DEN BIOLOGISKA 
Skogarna, våtmarkerna och odlingslandskapet 

är alla viktiga förutsättningar för livet och en hållbar utveckling. 
Därför behöver mer göras lokalt, regionalt och nationellt.

FÖR LANDSBYGDENS 
OCH MILJÖNS BÄSTA!

Scanna mig



Direktförsäljning för privatpersoner i trädgård och butiker:  
 Öppet: Helgfria vardagar kl 10 -18    Lördagar kl 10 - 13 

Stängt: Midsommarafton och röda dagar

KVALITETSJORD   •   TRÄDGÅRD   •    STALLSTRÖ

Jord och stallströ
ORDERMOTTAGNING, 

LEVERANS & AVHÄMTNING
 Alla helgfria vardagar kl. 07.00 - 16.00

Du hittar oss i byn Vagersta, 
11 km norr om Skultuna   
Adress: Vagersta 26, Skultuna

Tel. 021 - 470 48 00
  www.aroshandelshus.comVälkommen!

Besöksadress:  Skultuna Messingsbruk
    Ingång:                Outlet, 1 tr.  
    Följ Sophies Fotvårdsklinik på facebook 

                 Sophie Söderqvist
             Dipl. Medicinsk fotvårdsspecialist  
             Undersköterska. Diabetesutbildad

     Tel. 0735-45 45 03

Öronhåltagning 
inkl. örhänge
1 hål 200 kr
2 hål 400 kr

Odla dina egna gurkor, tomater, meloner, squash, potatis och örter.
Pelargoner, dahlior, femtunga, lobelia, jordreva, stockrosor, begonia, taklök, tagetes ...

Krukor, redskap och dekorationer m.m. 
Allt finns på plats och mer kommer!
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