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Kära Skarpöbor och kära hitresta gäster! 

 Som fjärde generationens midsommartalare är det en ära att tala för er idag om 

midsommar på Skarpö. Midsommar på Skarpö för mina tankar till tre ord som alla börjar på 

bokstaven P. Passion, paradis och päron. 

 Passion och midsommar på Skarpö hör samman av flera anledningar. Den mest 

uppenbara anledningen står bakom mig, midsommarstången, symbolen för fruktsamheten. 

Alldeles strax skall vi hylla passionen och fruktsamheten med sång och dans. Men passion 

kan också innebära andra intensiva känslor – oberoende av känslornas syfte. Barndomen kan 

innefatta ett passionerat förhållande till midsommar och sommarlov med familjen på Skarpö. 

Jag tror mig ha även en sådan passion inom mig, och jag tror mig se den hos många här idag, 

stora som små. Detta om passion. 

 Paradis. Skarpö är ett paradis för många av oss. Kanske semestern i paradiset 

börjar idag? Kanske Skarpö är vårt vardagsparadis som blommar ut extra till midsommar? 

Som sommarbarn på skarpö men uppvuxen i USA hade jag, ett tag, en udda uppfattning om 

Skarpö. Eftersom man var tvungen att flyga för att komma dit så måste det vara så att Skarpö 

låg i himlen. Eftersom Skarpö låg i himlen så måååste det ju vara ett paradis! Eller hur? 

Annars så var det bara i förrgår som en god vän och jag gick en eftermiddagspromenad längs 

skogsvägen här bortom och tittade ut över den soldränkta ängen och beundrade hur gräset och 

blommorna svajade majestätiskt i brisen. Det är vackert i vårt paradis, i synnerhet i 

midsommartid. Låt oss fortsätta att vårda paradiset väl. Detta om paradis. 

 Päron.  Fråga vilket barn som helst vad som är det viktigaste som händer på 

midsommar på Skarpö. Svaret är givetvis godispåsen. Jag vågar säga att en institution i 

midsommarfirandet för någon född på 70-talet var en godispåse med en pyramidformad 

orange-färjad apelsin-festis. Men tiderna förändras. Numera är det fyrkantiga 

dryckesförpackningar som gäller, och man kan t o m få en med päronsmak – päronsmak! 

Vilken revolution! Päron får representera Skarpös traditioner i förändring. Vissa förändringar 

i traditionerna kan vara mer svårsmälta än andra. Jag vill särskilt tacka äldre generationer för 

fostrandet av våra traditioner här på Skarpö, inte minst dessa midsommartraditioner. 

 Med orden passion, paradis och päron, vill jag önska er alla en mycket glad 

midsommar samt utbringa ett fyrfaldigt leve – ett för Skarpö och ett var för passion, paradis 

och päron – de leve – Hipp hipp! 


