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I Torsharg arrangerade Torshälla finska förening för 19 :e 
året i rad midsommarfest. Drygt 3 500 personer från hela Mel-
lansverige deltog i firandet som inleddes i vanlig ordning med 
friidrottstävlingar. 75 deltagare från 10 finska föreningar del-
tor. Flera fina artister från Finland uppträdde och för musiken 
svarade två finska orkestrar från Sverige. Traditionsenligt 
tränade man också midsommarbålet på midsommaraftonens 
kväll. 

Anita och TelevinUen 

Det vackra sommarvädret under helgen blev på sina håll lite för vackert för midsommarfirarna. På många festplatser runtom Eskilstuna sjönk pub-liktillslutningen speciellt på midsommardagen. Många föredrog att tillbringa dagen på badstran-den i stället för på en varm och stojig festplats. 
Midsommar firande t följde annars de traditionella formerna 

med majstång, ringdans, barnlekar och folkdans. Överlag var 
det också lugnt och städat på festplatserna. 

Anita och Televinken gjorde stor lycka på Barvagården där 
de framträdde på midsommardagen. På midsommaraftonen 
uppträdde operettparet Bengt Torsek och Elvie Lindeli. Något 
senare tog trubaduren Gösta Elveroth över med sina Eng-
strömsgubbar. Även Thore Skogmans framträdande på mid-
sommardagens kväll blev livligt uppskattat av de närmare 2 000 
som kommit till Barva på midsommardagen. Totalt hade man 
över 3 000besökare. 

Ungefär 1 000 personer hade sökt sig till Grundby Limpa för 
att se och höra Rekarne Folkdanslag, Husmodersföreningens 
gitarrcirkel och amatörteater. Dansen kring majstången leddes 
av Erik Larsson. 

Ledarhonnören 
Lions Club Smeden stod för midsomma.rfira.ndet i Borsökna 

där man som vanligt hade flaggtåg genom samhället till fest-
platsen. Årets ungdomsledarstipendiat, Börje Norrman i Kjula 
IF, fick på midsommaraftonen mottaga Ledarhonnören från 
Lions. Vidare framträdde Näshulta folkdanslag och på mid-
sommardagen uppvisningsseglade Mestapiraterna på Borsök-
nasjön. 

Martin Ljung 

Teija Päyanen blev årets mid-
sommarflicka i Torsharg vid 
Finska föreningns midsom-
marfest. Här ses hon tillsam-
mans med fjolårets midsom-
marflicka Raija Pietiläinen. 

Martin ljung underhöll de 1 500 besökarna i Smedby Hage på 
midsommardagen. Rekarne folkdanslag hde uppvisning och 
som på de andra platserna var det gammeldans och barnlekar. 

IK Standards fotbolls- och skidsektioner stod för midsommar-
firandet i Hållsta där ungefär 600 personer deltog. Även här 
sjönk antalet besökare kraftigt på midsommardagen. 

3 500 i Torsharg Bernhard Chornell och Lasse Larsson ledde ringdansen och lekarna i Hållsta. 


