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00:17 

Oj, vad det brinner! En stor brasa skickar flammorna rakt 

upp i skyn! Var försiktig så du inte kommer för nära – här 

sprakar och yr gnistorna överallt! 

 

00:32 

Den 30 april kan du se eldar som den här majbrasan i hela 

vårt land – då firas nämligen valborgsmässoafton … Vi firar 

valborg, som man brukar säga! 

 

00:47 

Traditionen att samlas och tända eldar på valborg har funnits 

väldigt länge – minst sedan medeltiden!  

 

00:58 

Och precis som med många andra traditioner finns det flera 

förklaringar. 

 

01:06 

I Tyskland finns ett katolskt helgon som sen 700-talet firats 

där: Sankta Walpurgis. Namnet betyder heliga Valborg på 

svenska.  

 

01:21 

På medeltiden invandrade väldigt många tyskar till Sverige, 

och de tog med sig traditionen hit.  

 

01:31 

Förr trodde många också att häxor och magiska väsen var 

ute och flög på valborgsnatten.  
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01:41 

Så för att hålla alla onda makter på tryggt avstånd tände man 

stora bål! 

 

01:50 

Första maj, som är dagen efter valborg, är också en viktig 

dag. Förr i tiden sågs det som den första sommardagen. Då 

skulle bönderna släppa ut djuren på bete! 

 

02:10  

I många byar fanns ett byalag – det var de som bestämde i 

byn. Den första maj valde de by-ledaren, och man gick 

igenom sånt som behövde repareras inför sådd och skörd. 

 

02:24 

Första maj är också arbetarrörelsens dag – och den har faktiskt 

firats i över 130 år! Och för ungefär 80 år bestämdes det att 

första maj skulle bli en helgdag, och därför har vi ledigt!  

 

02:41 

Det är fortfarande många som går med i första maj-tågen den 

här dagen, för att demonstrera för arbetarnas rättigheter. 

 

02:53 

En vanlig tradition de här dagarna är att man sjunger gamla 

vårsånger, som Längtan till landet och Majsång.  

 

03:06 

De här sångerna har sjungits ända sedan 1800-talet på 

Valborg och Första maj.  
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03:14 

Både sången och majbrasorna är en hyllning till våren, som 

visar att året går in i en varmare och ljusare tid! … Det är 

därför vi samlas runt stora eldar, och sjunger tillsammans för 

att fira att vintern är slut! 


