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STARRKÄRR/NÖDINGE. 
Arrangörerna till midsom-
marfi randet på Vimmervi 
respektive Prästalund 
lurade regnet.

Nödinge SK:s tilldra-
gelse klarade sig helt utan 
nederbörd och i Starrkärr 
hade barnen så gott som 
dansat klart när himme-
len öppnade sig.

– Vi är helnöjda, sam-
manfattade Inga-Britt 
Karlbom, ordförande i 
Starrkärr-Kilanda Hem-
bygdsförening.

Det finns ingen annan högtid 
på året då väderleken diskute-
ras så flitigt som just midsom-
mar. Redan veckan innan börjar 
metrologerna sia huruvida det 
ska bli regn eller sol. I år pekade 
alla prognoser på en blöt afton, 
SMHI utfärdade dessutom en så 
kallad klass ett-varning.

– Regnet hängde på en skör 
tråd hela tiden, säger Inga-Britt 
Karlbom som mot den bak-
grunden var nöjd med fredagens 
arrangemang i Prästalund.

– Visserligen något färre 
besökare än vanligt. Väderprog-
nosen hade skrämt en del på 
flykten. Totalt sett blev det en 
väldigt lyckad eftermiddag, folk 
dansade, köpte lotter, korv och 
kaffe, förklarar Inga-Britt.

Midsommarstången restes 
klockan 14 och som vanligt 
skedde det under överinseende 
av Paul Olsson, hembygdsför-
eningens verklige veteran som 
fyller 93 i år. Paul utgör en själv-
klar del av midsommarfirandet 
i Prästalund, som har anor från 
50-talet.

– Första gången som det 
skedde ett officiellt firande på 
denna plats var 1952 och sedan 
har det fortsatt i 61 år, berättar 
Inga-Britt.

Inte under alla år, men 
merparten av dem har Len-
nart Thorstensson svarat för 
musikunderhållningen. Så var 
fallet även i år. Tillsammans 
med sin trogne följeslagare Jan 
Albertsson ledde de ringdan-
sen.

– Ingen midsommar utan 
Lennart och Jan, konstaterar 
Inga-Britt.

Midsommarfirandet i Starr-
kärr fick emellertid en sur 
eftersmak. När föreningens 
representanter kom för att städa 
hembygdsgården senare under 
helgen tvingades man konsta-
tera att någon brutit av midsom-
marstången och förstört flag-
gan.

– Så tråkigt och så menings-
löst, suckar Inga-Britt.

Folkligt och festligt var det på 
Vimmervi i Nödinge. Här drog 
firandet igång redan vid halv ett-
tiden. Samlingen ägde rum vid 
badplatsen och därefter blev det 
gemensam marsch till fotbolls-
planen där midsommarstången 
var placerad. När dansen var 
slut och musiken tystnat blev det 
godisutdelning till alla barn. Ett 
synnerligen uppskattat inslag.
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Midsommarfi rare 
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