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För fjärde året i rad arrangerades Trollnatta
lördagen den 13 juli. Denna heldags-
föreställning i strålande solsken och med
massor av artister slog i år rekord. Antalet
besökare var 1000 med råge.

Eurovisions-
schlagervinnaren
1999 Charlotte
Nilsson  var
dagens huvud-
artist. Hon  sjöng
vinnarlåten och
sin ”smash hit”
Tusen och en natt
på både engelska
och svenska. Då
tände publiken
till på allvar,  och
särskilt de yngre
sjöng och dansade
med.

Trollet �Trolle� var
Trollnattas konferencier.

TROLLNATTA TILL TUSEN

Dagen med stort ” T”  har blivit något av en
hemvändar- och familjedag. Trollungar fanns
överallt med målade ansikten, armar och
händer. Och mitt bland allesammans vandrade
den så högt älskade och livs levande legenden
Rolf Lidberg och signerade vykort och böcker.

Trollnatta har inneburit en annan tideräkning
för många
Järkvisslebor.
För de 50 – 60
personer som är
engagerade i
evenemanget
talar man om
tiden före och
efter Trollnatta.
Det görs
imponerande
uppoffringar,
inte bara på

Trollnattageneralen
Maria Kilander.

Kärt trollmöte i år igen! Rolf Lidberg och evigt unga
trollmor Edith Östman från Mon i Järkvissle.
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- Tänk på alla dom som  arbetat ideellt i upp
till 16 timmar i sträck – och alla andra med-
hjälpare som gjort Trollnatta 2002 till en sådan
framgång. Dom är verkligen värda ett stort
tack.

Det har varit kända artister genom åren som
Åsa Jinder, Eddie Oliva, Nanne Grönvall och i
år Charlotte Nilsson. Nästa år är det femårs-
jubileum. Vem blir stjärnartisten då?

- Om jag det visste. Men jubileet kräver en
mycket populär artist, säger Maria Kilander
och försvinner bort i vimlet.

Och över festplatsen i natten spreds sig den
omisskännliga doften från omgivande ängs-
marker med fritt betande kor och kalvar. Man
blev ännu ett nostalgiskt barndomsminne
rikare.

Arne Johansson

festdagen utan även många dagar och timmar
dessförinnan.  Allt mat- och kaffebröd är
hembakat. Järkvissle kocklandslag träkolsgrillar
700 grillspett – Trollnattas absoluta maxisuccé.
Lidens Tidning fångar in Trollnattageneralen
Maria Kilander, som till vardags är barnskötare
i Liden, några minuter före det stora avslu-
tande fyrverkeriet:

Charlotte Nilsson.

Maja Löfvenius
(Stolt morfar bakom kameran)

Charlotte Nilsson.


