MYLLINGARNA VANN KAMPEN
MOT VÄDERGUDARNA!

Hamnfesten inleddes med att myllingarna väntade en
halvtimme i ur och skur, men kvällen slutade i dur!

Text & bild Morten Persson

För första gången sedan starten 1996 såg den årliga hamnfesten i Vitemölla ut att bli
avlyst på grund av regn. Prick 19.00 när festen skulle ta sin början och orkestern precis
avslutat den inledande trudelutten, öppnade himlen sina portar. Men se den vitemylling
som ger sig i första taget när det är fest på gång! Visst var det ett tappert försök av
vädergudarna kontra myllingarna, men den här gången vann festfolket.

H

amnfesten fredagen den 10 juli
2009 var den fjortonde i ordningen, och årets arrangemang var ur
ekonomisk synpunkt den största satsning som Vitemölle Festkommitté någonsin hade gjort. Mycket stod alltså på
spel om festen hade måst ställas in, och
man gått miste om de bidrag som erhålles när man går med hatten bland publiken. Men nästan värre ändå är tanken på att allt det ideella arbete som
lagts ner av ett gäng raska myllingar
hade varit förgäves – det handlar om
flera manarbetsdagar.

Krismöte med fyra
meteorologiska institut!
Väderprognoserna för hamnfesten hade
länge varit minst sagt osäkra med stor
risk för regnskurar. Klockan tio på förmiddagen på festdagen samlades därför
delar av Festkommittén, scenbyggarna,
orkesterledaren och dessutom Lejeföreningens ordförande – sådan dignitet har
naturligtvis ärendet – i ett krismöte
utanför ”postahuset”, för att avgöra om
vi skulle ställa in hamnfesten eller chansa och ”köra”.
Scenbyggaren, eller roadien som det
heter i sådana sammanhang, Mikael
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Resmark, hade varit inne på fyra olika
meteorologiska instituts vädersajter, inklusive den här i lejet numera så populära norska www.yr.no som visar vädret
även specifikt för Vitemölla! Flera av de
andra närvarande hade också tittat på
sina favorit-vädersajter, och saken togs
alltså på största allvar.

Efter endast en kort stunds diskussion kom de närvarande emellertid
överens om att ”köra”. En faktor som
möjligen påverkade beslutet i positiv
riktning var att det då var rätt så fint
väder med värmande solsken. Yr.no som
ansågs som en mycket tillförlitlig sajt –
trots det faktum att den var norsk – ha-

☛

Järngänget av Vitemölle Roadies,
med stugfogden Åke Lindberg i
mitten, Mikael Resmark i förgrunden och Ingemar Ericsson t.v., har
här nästan byggt färdigt stommen
till scenen. På himlen ses de hotande skyarna.

outerna
m vanligt av sc
Bord hyrdes so s bl.a. myllingarna
se
i Kivik, och här h Jan lasta dem.
Mikael oc
Stugfogden Åke var på
sedvanligt gott humör.

Regn! Roadiearna fick söka skydd i
posthuset, varifrån de kunde se...

... hur utskrifte
n
från den norska av väderprognosen
sa
sakta löstes up jten www.yr.no,
p i det regn som
inte hade föruts
den
pått.

Einar Jönsson är inte bara en klippa när det gäller att fixa saker, även han är en god gamäng.
Årsmötet blåstes traditionellt in (det var andra gången) av
åldermannen och förste hornblåsaren Sverker Andersson.
Därpå hälsade ordföranden Anders Westerberg de församlade välkomna, och efter ett föredömligt kort möte,
avslutades det med att deltagarna hjälptes åt att placera
ut borden inför kvällens hamnfest.

☛de dessutom lovat uppehållsväder hela

dagen innan festen.
Utskrifterna från yr.no sattes upp på
anslagstavlan intill posthuset, och roadiearna, som bestod av ett mycket garvat, effektivt och kompetent gäng, satte
genast igång med att hämta material
till scenbygget. Dagen såg plötsligt ljus
ut i flera avseenden. Dock inte särskilt
länge…

Första regnet!
Efter en stund började det duggregna,
men det struntade naturligtvis roadie-
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arna i. Det skulle ju inte bli något regn,
så det borde inte vara många sekunder.
Men strax tilltog regnet kraftigt och arbetsstyrkan småsprang mot posthuset
för att söka skydd. Humöret var dock
fortfarande på topp, för det var ju långt
till klockan 19. Mycket riktigt slutade
det regna efter en liten stund och arbetet kunde återupptagas.
Dessvärre började regnet på nytt efter ett tag, och än en gång fick posthuset
härbärgera mannarna. Här inifrån kunde man genom dörrfönstret se utskrifterna från yr.no som hängde dyblöta och

droppande med sitt rinnande bläck på
anslagstavlan, nu med en läsbarhet lika
dålig som prognosen.
Så småningom upphörde regnet och
arbetet med att iordningställa festplatsen kunde fortsätta, och strax innan Lejeföreningens årsmöte klockan 16 var
allt klappat och klart, så när som på
utplacering och montering av borden.
Detta återstående arbete utfördes efter
årsmötet i vanlig ordning av årsmötesdeltagarna.
Därefter kunde roadiearna och årsmötesdeltagarna bege sig hem för någon

☛
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Knappt hade orkestern avslutat den första låten förrän det
började regna. Posthuset öppnades raskt och festdeltagarna rusade i skydd. Några var dock beredda på det värsta redan från början, och var försedda med paraplyer.
Humöret var det som synes inte något fel på!

☛timmes

avkoppling och uppladdning för kvällen.

Katastrof!
Någon minut innan klockan sju på
kvällen drog kvartetten Keps med
myllingen Maurits Pergament i
spetsen igång med ”Jag har bott vid
en landsväg…”, och de extra festsugna lejeborna som redan hade
bänkat sig och hällt upp det första
glaset såg med stor förväntan fram
emot en sedvanligt trevlig hamnfest.

Knappt hade emellertid de sista
takterna av den kända Edvard
Persson-låten tonat ut förrän de
första regndropparna kom. Först
som dugg, sedan i sådan mängd att
även de mest optimistiska festdeltagarna skyndsamt började packa
samman sina pinaler. Festkommitténs ordförande anade en annalkande ekonomisk katastrof, och
öppnade snabbt posthuset så att
folk kunde få skydd för regnet där,
och inte rusa hem för att sedan inte
komma tillbaka när regnet upphört

(och inte kunna lägga sitt bidrag då
det var dags att gå med hatten!).
Packade som sillar stod blöta festdeltagare sedan en halvtimmes tid i
posthuset och hoppades på uppehållsväder. Allteftersom tiden gick
förlorade den alltmer nervöse festordföranden sin tro på vänligt inställda vädergudar. Humöret bland
de övriga inne i det trånga posthuset var emellertid hela tiden gott,
och deras optimism glödde.
Kan det ha varit denna nästan
obotliga optimism och intensiva ge-

☛

Efter regn kommer som bekant solsken. Åtminstone över
Vitemölla. En vacker regnbåge sträckte sig från Rolf Lundahls båt – här har den hunnit flytta sig något – till marknadsfältet.
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Förvånansvärt snabbt fylldes piren av myllingar, som inledde kvällen med att dricka och äta medhavd skaffning.

Efter ett tag var stämningen på topp och den eminenta
kvartetten spelade så lockande att de dansanta gjorde av
med betydligt fler kalorier än vad de satt i sig.

☛mensamma värme bland myllingarna

som orsakade ett lokalt högtryck i Vitemölla? Faktum est att efter en halvtimme upphörde plötsligt regnet och en växande blå himmel utbredde sig barmhärtigt över lejet.
Kampen Myllingarna–Vädergudarna
slutade med andra ord med 1–0 till myllingarna efter förlängning!
Vittnen kunde samtidigt intyga att
runt om vår lilla del av världen regnade
det kraftigt. Ett bevis på detta var en

vacker regnbåge vars ena ände stod i
Rolf Lundahls båt längst ute på synnre
arm, och den andra någonstans på marknadsplatsen.

Fantastisk kväll!
Desto längre kvällen sedan led, desto
bättre blev vädret. Yr.no som hade spått
sex sekundmeter på kvällen, hade fel
även här. Det var vindstilla. Stilla var
det däremot ingalunda på piren. Här
åts det, här dracks det och här inte

minst dansades det så att det stod härliga till efter Keps fantastiska orkester,
och alla tycktes vara med på noterna!
Glädjen stod högt i tak, och då var vi
alltså ändå utomhus.
När myllingarna under skämt och
glam sedan nöjda lullade hem i kvällens
sena timma, hade alla glömt det tidigare regnet, och den allmänna åsikten var
att detta var nog den bästa hamnfesten
någonsin. I alla fall hade man inte haft
så roligt sedan den förra.
❑

Orkestern har packat samman och åkt hem, så även festdeltagarna, och piren ligger öde. Den fjortonde hamnfesten i rad sedan starten kunde efter en dramatisk inledning genomföras till allas stora glädje.

