Unik stång på väg
att bli kultförklarad
ölburkar i midsommarstången hör inte till vanligheterna. Inte kristaller
eller tuppar med gångjärnsförsedda vingar heller. I Malmköping är dock
dessa fenomen en realitet. Midsommarfirandet
blev en värmande upplevelse trots en bister
inramning.
Av Peter Larsson

Midsommarstången i Malmköping är på god väg att bli
kultförklarad. Den byggs enligt
gamla traditioner men ingredienserna är på intet sätt givna
på förhand. Det kan vara godispapper, klippta ölburksfigurer,
mäade ägg...
Den märkliga skapelsen förändras från år till år. Och som

köpingens invånare vant sig
vid under senare år var midsommarstången 2003 en upplevelse i sig. Den §ärde stången i
ordningen visade sig därtill
utmärkt för små grodor och
grinollar att skutta runt.

Inte riktigt nöjd
Björn Olsson är med i majstångsgruppen. Trots det uppskattande mottagandet från de
cirka 1 000 midsommarfirama
vid hembygdsgården är han
inte riktig nöjd med årets
stång.
- Det är något som inte
stämmer men vi kan inte säga
vad. Prismorna hänger kanske
för lågt vilket gör att några av
figurerna inte kan röra på sig,
säger Olsson och tillägger att
firandet i sig dock var mycket
lyckat.
Malmköpings unika midsommarstång finns att beskåda
fram till i slutet av augusti.
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Redo att resas. Janika Lund och Erik Andersson hjälper till med stången. Lägg märke
till ölburksfigurema och kristallema.
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måste polisens namn nämnas. Lagstiftningen är så
och det är inget vi kan
göra något åt. Det är konsekvenser av den asylsökeindes handlande.
KK: Är det vanligt förekommande att asylsökande kallas till fotografering
mot deras vilja?
- Vi måste naturligtvis
ha fotografier när vi ska få
fram provisoriska resehandlingar. Vi frågar inte
de asylsökande om de vill,
de blir kallade till fotografering. Kommer de inte
kan vi begära handräckning av polisen.
KK- Varför
tydhggörs
polisens fimktion inte tydligare för den asylsökande
så rädsla kan minimeras?
- Jag vet inte om
tjänstemännen tydliggör
tillräckligt. Jag anser att
påståendet är överdrivet.
Om SoUdaritetens Hus
stöter på problemet så
ofta, varför kan de då inte
förklara polisens roll för de
asylsökande?
KK: Vad är din reaktion
på mötet med Solidaritetens Hus?
- Jag ser gärna en fortsättning av vårt samarbete. Jag tyckte och
tycker fortfarande att de
anr or» inoatc

