
Härligt traditionsfirar 
trots regn och kalla > 
Små grodorna, sång, 
dans och lotteri. Gemen-
skap och härlig stäm-
ning. På Vinön firades 
midsommar precis som 
det alltid gjort. 

Av Marie Skogward 
0150- 728 51 

Midsommarfirandet på Vinön har blivit en tradition. Vaije år firas sommarhögtiden på traditionsenligt vis och hundratals besö l^e brukar komma till platsen. I år var de betydligt färre. Men trots regn och ka ia vindar var uppslut-ningen förvånansvärd stor. 
Att stanna hemma på grund av vädret var aldrig ett alter-nativ för familjen "ftrziu-Frisk från Hampetorp. 

Viktig att bevara 
- Nej, det är en tradition som vi tycker är viktig att bevara. Mi^ommar är ju unikt for Sverige, så det viU vi vara med på, säger Adrian Tirziu-Frisk. 
- Fast när vi gick hit tänkte 

vi att, vi är ju inte riktigt kloka, tillägger hans fru Lille-mor Tirziu-Frisk. 
I klungor, tätt samlade under paraplyerna stod forvän-tansfialla midsommarfirare och väntade på att stången skulle resas. Gemenskap och trivsel fyllde atmosfären. Människor-na småpratade och hade trev-Ugt. En dag som denna är det inte svårt att ha roligt. För trots att solen inte syntes till är det något speciellt med mid-sommarafton. Den är magisk på något vis. 
- Det en dag då man ska äta och dricka gott och umgås, sa Håkan Persson från Örebro. 

Grillningtill kvällen 
Till kvällen väntar grillning och festligheter med bekanta. 
- Om det nu blir någon grill-ning. Vi kanske får steka på spisen, skojade han. 
Så blev det äntligen dags att resa midsommarstången. På ett ögonbUck ver den på plats. Applåder och glada tillrop avlöste varandra. Musikanter-na böljade spela och stämning-en höjdes ett steg. Snabbt 

rusade barnen fram, fattade varandras händer och bildade en ring. De lite äldre besökarna var inte sena att följa efter. Dansen sattes till mågas glädje i gång. Räven raskar över isen, små grodorna och andra väl-kända midsommarsånger föl-jer. Att hänga med i alla sväng-ar och vändningar var inte det lättaste. Alla stämde in i sång-en så gott det gick. Skojandes och skrattandes går dansen vidare. Att det regnar verkade ingen längre lägga märke till. 
Blommorna är roligast 

Men Evelina Holmkvist, 12 år, tycker inte att dansen är så rolig. 
- Nej, det roligaste är att plocka blommor, säger hon. 
Hennes huvud pryds av en vacker blomsterkrans. Den har hennes moster gort . Blommor-na har Evelina själv plockat. 
Till kvällen ska hon bege sig ut igen. Då ska sju sorters blommor tas med hem och pla-ceras under kudden. Men egentligen är det ingen särskild hon vill drömma om, det är bara en kul grej. 

Beundrar. Elin Steiner och Linnea Berglund beundrar midsommarstången och dess 
vackra utsmyckning. Foto: Stina Hagdahl 

Efterlängtad. När den ståtliga t 
dans. Gammal som ung fattade 
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