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Semester i Kristianstad
4 dagar i centrum

First Hotel Christian IV ★★★

Kristianstad bjuder på breda boulevarder, shopping och uteserver-
ingar i en historisk atmosfär. Ditt hotell är stadens gamla bankhus 
från 1901 som 2002 blev kårad till Kristianstads vackraste byggnad 
– och här är lika högt i taket som himlen är blå i Skåne. 

Pris per person i dubbelrum 

1.449:-
Pris utan reskod 1.599:-

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
•  1 x 2-rätters middag/buffé

Ankomst: 
Valfri 1/7-13/8 2012.
Endast slutstädning.First Hotel Christian IV 

Bra 
barn-
rabatt

Österrike vid himlen
8 dagar i Mi ersill

Landhotel Heitzmann ★★★★

Mellan Kitzbühel och Hohe Tauern i  den mysiga staden Mittersill 
och vid marknadsplatsen i centrum ligger det 300 år gamla lands-
hotellet  – och här bor ni med himlen som granne!

Ankomst: Lördagar t.o.m. 20/10 2012.      OBS: Kuravgift 1 EUR per pers./dygn.

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
•  1 x 2-rätters middag/

buffet

från 3.299:-
Pris utan reskod från 3.599:-

Pristillägg 23/6-18/8: 350:-

Pris per person i dubbelrum 

• 7 övernattningar
• 7 x frukostbuffé
• 7 x 4-rätters middag
• Rabatt på greenfee
• 1 välkomstdrink

23/6-18/8 inkl. 2 guidade 
vandringsturer inkl. matsäck

Landhotel Heitzmann

Österrike vid himlen

Semester 
vid Dieksee & Plön
4 dagar i Niederkleveez , Nordtyskland
Hotel Fährhaus 
Niederkleveez ��� 
Området mellan Kiel och Lübeck 
är ett litet paradis med 200 blan-
ka sjöar och stora, gröna back-
landskap. Det kallas Naturpark 
Holsteinisches Schweiz – och 
denna idylliska gröna oas lig-
ger endast 120 km syd om den 
dansk-tyska gränsen. Här ligg-
er hotellet strax nere vid sjön 
Dieksee som är förenad med 
bland annat områdets största 
sjö Plön See. Hotellet har en 
egen brygga, där det också är 
avgång med MS Dieksee.

Pris per person i dubbelrum

1.549:-
Pris utan reskod 1.699:- 

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 3 x 3-rätters middag/buffé
• 1 x välkomstdrink

Ankomst: Valfri t.o.m. 28/9 
samt tisdagar och fredagar 
2/10-18/12 2012.

Hotel Fährhaus Niederkleveez

www.happydays.nu
eller ring  020 79 33 84

Telefonerna är öppna vardagar kl. 8-17 och helger kl. 10-15.

BESTÄLL NU PÅ:
Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Som läsare av Alekuriren får du dessa speciella läsar erbjudanden. 
Uppge reskoden vid beställning – så får du automatiskt rabattpriset.

Kom ihåg reskoden: 
Alekuriren

Happydays stora sommartävling
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MIDSOMMARFEST
i Prästalund Starrkärr

fredag den 22 juni kl. 14.00

Lennart och Jan spelar 
och leder lek och dans 

kring midsommarstången.

• Servering

• Lotterier

• Fiskdamm

• Tombola

Hjärtligt välkomna!
Starrkärr Kilanda Hembygdsförening

STARRKÄRR. Midsom-
mar i Prästalund är 
synonymt med Lennart 
Thorstensson.

På fredag spelar han i 
Starrkärr för 50:e året.

– Det är lika roligt 
varje år och inte alls 
betungande, säger Len-
nart till lokaltidningen.

Många är vi som någon gång 
har dansat runt midsommar-
stången i Prästalund till to-
nerna från Lennart Thor-
stenssons dragspel. Gene-
ration efter generation har 
samma minnesbild att re-
ferera till, en dragspelande 
gentleman som leder ringle-
kar och sjunger typiska som-
marvisor.

– Jag var 17 år när jag 
fick förfrågan första gången 
om att spela i Prästalund. 
Jag hade en släkting, Lisa i 
Grunne, som säkerligen tip-
sade arrangören. Åren rulla-
de på i rask takt och till slut 
sade man från hembygdsför-
eningen att jag fick ringa om 
jag inte kunde komma.

Det har hänt vid ett tillfäl-
le, 1973 när Lennart befann 
sig utomlands. Han kan inte 
påminna sig att han uteblivit 
någon mer gång.

– På den tiden var det inte 
bara spelning i Prästalund 
som gällde. Jag var även en-
gagerad i Kongahälla Folk-
danslag där Gösta Engström 
fungerade som violinist. De 
hade två lag som var ute i 
Kungälv och Ale och spela-
de på midsommaraftons för-
middag. Vi besökte äldrebo-
enden i de båda kommuner-
na vilket var väldigt uppskat-
tat, berättar Lennart.

– Jag kom ihåg 1976 när 
jag var i Amerika. Jag skulle 
komma hem dagarna före 
midsommarafton och därför 
hade Gösta skickat med mig 

ett kassettband på melodi-
er som jag skulle öva in. Det 
blev till att packa kalsonger, 
sockar och dylikt i dragspels-
väskan. Kassetten har jag för 
övrigt kvar ännu.

Vilken är den mest spela-
de sommarmelodin under 
dessa 50 år?

– Barfotavisan med Mats 
Paulsson spelar jag varje år. 
Det är en sång som är starkt 
förknippad med midsommar 
för mig.

Hur ser en typisk mid-
sommarkväll ut för Lennart 
Thorstensson?

– Vi brukar vara ett gäng 
om tio personer som firar 
ihop. Tidigare höll vi ofta 
till på Lyrön där vi har vårt 
sommarställe, men de senaste 
åren har vi varit hos en bekant 
i Kode.

Blir det traditionell mid-
sommarmat?

– Ja, det blir det. Sill, färsk-
potatis och jordgubbar ska 
det vara.

Sommaren brukar vara 
en hektisk tid för dig, är 
det samma i år?

– Nej, den här sommaren 
är det betydligt lugnare. Jag 

Inget midsommarfirande utan Lennart
– Spelar för 50:e 
året i Prästalund

50-årsjubilerar. Lennart Thorstensson har spelat varje mid-
sommar i Prästalund sedan 1962, undantaget 1973 då han 
var utomlands. Här är en bild från firandet 2006.
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har några spelningar inboka-
de i övrigt är det förhållande-
vis sparsamt med framträdan-
den för min del.

Hur många år till får vi 
se dig i Prästalund?

– Jag fyller 68 år till hösten, 
så jag har börjat fundera på 
när det är dags att dra sig 
tillbaka. Det är inte mening-
en att jag ska stå i vägen för 
någon yngre förmåga som 
kanske vill spela i just detta 
sammanhang. Framtiden får 
utvisa hur det blir.

Det ryktas om ett 
30-årsjubileum till hösten, 
berätta?

– Vi firar faktiskt 30 år 
med Sång & Sånt i Kungälv. 
Det är nog ganska ovanligt 
att en programserie håller 
på så länge. Det har blivit 
någonstans mellan 200-300 
program genom åren.

Vad gör du just nu?
– Jag vandrar i Linnés 

trädgårdar i Uppsala. Jag har 
deltagit i ett avtackningsse-
minarium för Kjell Aleklett, 
före detta Johansson, som 
gjort sig känd som en mycket 
duktig professor i fysik. Kjell 
är ursprungligen från Knap-

torp och vi var spelkompisar 
i en orkester en gång i tiden.

Det krävs inga särskilda 
förberedelser inför Prästa-
lund?

– Jag och min kompan-
jon, Jan Albertsson som 
varit med sedan 70-talet, har 
rutinen att luta oss emot. 
Förhoppningsvis blir det 
bra väder och lika mycket 
som brukligt i Prästalund. Vi 
hoppas på det!

Lennart Thorstensson spe-
lade första gången på Präst-
alunds midsommarfiran-
de 1962. 

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ta det lugnt och 
vackert i sommar…
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