




Missa inte att besöka vår finfina hemsida 

freluga.se 
Där kan du läsa om vad som händer i byarna och det finns massor av fina bilder och information om hilmas m.m. 

Efter en kall vår har vi nu i skrivande stund äntligen fått en förkänning av sommarvärmen och nu när 
klockan är 21.00 pekar termometern på 19 grader, kanske får vi en sommar som den 1994 som Stefan 
Larsson ger en nostalgisk återblick ifrån i detta nummer. 
 

Bytidningen tillkom året före och firar följaktligen 20 år nästa år. För närvarande är det dock lite kris 
i redaktionen då ett flertal medlemmar hoppar av och nytt blod måste tillföras för tidningens fortlev-
nad. Ni som är intresserad att föra traditionen vidare kan höra av er till någon av redaktionsmedlem-
marna på föregående sida. 
 

50/50-lotteriet läggs ner pga vikande intresse och pengarna som satts in under 2012 kommer att be-
talas tillbaka. Det är dock viktigt att byalaget får in pengar till verksamheten och redaktionen vill 
därför slå ett slag för medlemsavgiften på 250:-/familj och år. Sätt in pengarna på byalagets BG 
5809-7270 För detta får man en reducerad hyra av bygdegården hilmas samt att bidraget går till bl a 
Bytidningens fortlevnad eftersom den genererar vissa tryckkostnader. 
 

I Freluga/Edstuga finns många framgångsrika, duktiga kvinnliga pionjärer och även i detta nummer 
porträtterats Pella Lindmark, Linda och Jona Netsman. 
 

 
Trevlig sommar önskar bytidningsredaktionen! 









NYINFLYTTADE I FRELUGA 
 

I början av april flyttade Ida Åkerlund, 27 år, 
Matts Blomqvist, 34 år, och lille Ebbe. 8 måna-
der  in i  gården Hanses. De har länge sökt efter 
hus, framför allt i Freluga och Edstuga, och nu 
känner de sig riktigt nöjda för de vill att Ebbe 
skall få växa upp på landsbygden. De är Bollnäs-
bor från början, Ida har växt upp på Brånan och 
Matts kommer från Rehn. Under några år har 
de bott i Stockholm för att  Ida skulle kunna få 
sin utbildning som miljövetare. Efter sin mam-
maledighet hoppas Ida på att få något arbete 
inom miljö. Även på fritiden är Ida engagerad i 
miljöfrågor. Det viktigaste för Ida är familjen, 
framför allt Matts och Ebbe, och att umgås med 
vänner. 
 

Matts är utbildad 1-7 lärare (ma och no). Just nu arbetar han i Ockelbo. Det kan tyckas lång resväg 
men Matts påpekar att restiden är kortare än när han bodde i Stockholm. Innan flytten till Stock-
holm arbetade han på Höghammarskolan i Bollnäs. Matts har spelat golf sedan 10-årsåldern och är 
med i Bollnäs golfklubb i Kilafors. Han misstänker att det inte blir så mycket golfspelande den när-
maste tiden. Ebbe tar tid och även om själva bostadshuset är nyreparerat så har Matts planer på att 
ge sig på uthusen som behöver åtgärdas. 
Ebbes intressen just nu är att resa sig upp och att äta mat. Han gillar också att vara ute och åka vagn 
med sin mamma och han skulle vara väldigt glad om det fanns gång- och cykelväg till Bollnäs efter-
som bilarna kör så fort.  
Bytidningen hälsar er välkomna! 
 
Birgitta L och Susanne L 



Valborg 2012 
 
Lagom till Valborgsmässoafton behaga-
de äntligen vårvärmen infinna sig efter 
en april med kyla och blåst. Många by-
bor och även andra hade sökt sig till hil-
mas och den intilliggande majkasen för 
att välkomna våren. 

Förste kaständare Linus Persson och 
hans manskap Peter Parneborg och 
Jonny Persson skötte i vanlig ordning 
om tändandet av kasen och sprang se-
dan raskt över vägen för att sätta fart på 
byns fyrverkeri och åskådarna kunde 
från vägen beskåda hur raketerna steg 
upp mot den stjärnklara himlen. 

På bygdegården hilmas bjöds det på fika 
av allehanda slag och hilmas var fylld till 
sista plats när uppträdandet började med 
ett förband i form av Rasmus Thyrén som 
spelade några låtar på sin aukustiska gi-
tarr där en trogen dansande liten skara 
med en medelålder på tre år höll igång 
framför scenen. 

Därefter var det dags för huvudbandet, 
byns egen rockorkester Zven-Emilz feat 
Ztizze att dra igång. Frågan är i vilket mu-
sikaliskt fack grabbarna skall stoppas in 
då de gärna vill kalla sig stenhårda rock-
ers, men av scenkostymerna att döma 
såg de mer ut som ett dansband från 70-
talet. 

Grabbarna 
spelade under 
ca en timme 
och några pas-
sade på att ta 
sig en rundtur 
på dansgolvet 
innan kvällen 
var tillända. 



NU 
ÄR  

DET 
VÅR! 





NYINFLYTTAD I MÖDÄNGE 
 

Sista april tittade vi in till Kenth Wilén i Hedebo, 
tidigare kallat ”Linas”. Det är den lilla röda stu-
gan som ligger intill Brönars. Huset är riktigt 
gammalt, förmodligen från 1600 eller 1700-
talet . Kent köpte stället redan 2005 men bodde 
då i Arbrå. På fritiden har han reparerat och i 
höstas flyttade han in.  
 

Kvällen/natten före julafton hände något för-
skräckligt. Huset brann och stora delar förstör-
des. Kenth arbetade i Stockholm den natten men 
grannarna såg branden och larmade brandkåren. 
Kenths stora skivsamling med många rariteter 
förstördes bl.a. Det känns ju givetvis också tungt 
att börja om med reparationer. Det enda utrym-
me som är intakt är sovrummet annars är allting 
en stor röra just nu. 

 
 
Kenth arbetar som väktare i Stockholm, närmare 
bestämt på Ekerö. När han är där bor han i sin 
stora husbil. Kenth är en man med många intres-
sen.  Han är utbildad vid Birkagårdens konstsko-
la. Framför allt tecknar han men målar även i 
olja. Musik är också ett stort intresse och Kenth 
sörjer sina unika LP-skivor som gick till spillo vid 
branden. Han fotograferar gärna djur och natur 
och har under årens lopp ägt flera hundar och 
katter. Att segla gillar Kenth också men just nu 
har han inte några större problem med att fylla 
fritiden för den mesta tiden går till att återställa 
huset.  
 

En sak som Kenth verkligen ser framemot är att 
få tillbaka sin motorcykel, som också delvis blev 
förstörd vid branden, och ge sig ut på en åktur i 
vårsolen! 
 

Bytidningen hälsar Dig välkommen! 
 

Några av Kenths fina teckningar från 80-talet 





Freluga/Edstuga

BYGOLF
firar 20 års jubileum 

Vi spelar en mixad tävling för både damer och herrar  
och tävlar om vandringspriset. 

Tid: Lördagen den 28 juli kl. 13:00 

Plats: Söråkers GK

Spelform: Slaggolf och bästboll lag 

Åldersgräns: 15 år

Anmälan: Senast 20 juli till Johan Larsson, 070-653 67 69

Pris_ Anmälningsavgift 50:- + greenfee 100 :- 

Anm: Max 24 spelare. Först till kvarn…!

Efter tävlingen blir det gemensam grillfest. Mer om detta kan du läsa om på 
www.freluga.se    Välkomna önskar Annika K, Johan L, Pontus J och Björn C. 







Petronellas dröm blev verklighet 
 
Petronella Lindmark i Västbacka tröttnade en 
vacker dag för några år sedan på utbudet, funk-
tionaliteten och den dåliga kvalitén av tränings-
redskap för hundar och en idé började gro i hen-
nes huvud om att själv så smått starta upp till-
verkning. 
 
Petronella eller Pella som hon kallas är egentli-
gen kemist och lärare i grunden och började från 
noll när hon tog ett friår 2007 och började så 
smått uppbyggnaden av företaget. Research gjor-
des på alla tänkbara håll och kanter. Materialin-
köp och tillverkning, kontakt med skattemyndig-
heter om regler för egna företag, en websida 
måste skapas för det gäller att synas annars finns 
man inte, etc. Det fanns tusen olika pusselbitar 
som måste falla på sin plats och som fått andra 
människor att kanske backa ur direkt, men med 
Pellas envishet rullade produktionen så sakta 
igång. Idag sköter Pella i stor sett allt utom till-
verkning och bokföring vilket också innebär ar-
betstider på 18 timmar om dagen. Lagret har hon 
i ett stort stall på gården och hemsidan och web-
shopen sköts från hemmet, allt för att hålla nere 
kostnaderna. Någon maskin har köpts in liksom 
en släpvagn men i övrigt används befintligt ma-
terial från den vackra f d hästgården. 

Pellas hemsida hittar ni här: http://
www.pawofsweden.com/ . På Facebook finns 
även en sida som i dagsläget ”gillas” av över 
5000 personer. 
       SL 

Det som tillverkas är halsband, spårlinor, trä-
nings- och jaktutrustning och alla produkter kva-
litetsgranskas. Utbudet har även utökats med ut-
rustning för jakt såsom egendesignade jaktkläder, 
väskor, vapenfodral m.m. 

Att synas och skapa kontakter är en viktig hörn-
sten i Pellas företagsbygge och hon deltar ofta på 
stora hund- och jaktmässor både i Sverige och 
utomlands. PAW of Sweden erhöll ett hedrande 
3:e pris i nomineringen "Bästa Monter" vid 
Zoorf-mässan 2011 med motiveringen: "Med 
enkla medel ha skapat en inspirerande monter 
med mysig atmosfär och ett väl synligt koncept 
med uppdelade varugrupper”. Även fackpress och 
andra mer eller mindre stora dagstidningar har 
uppmärksammat Pellas framgångar. 
 
Hon levererar också utomlands till Tyskland, 
Frankrike och Japan och i mars i år besöktes Eu-
ropas största jakt- och fiskemässa i Nürnberg, den 
s k IWA-mässan som ytmässigt är sju gånger 
större än den svenska Elmia-mässan. Pella tog 
med sig några produkter och en jättehög med vi-
sitkort för att knyta kontakter och på längre sikt 
en större etablering utomlands. 

Under detta år har Pella haft företaget i fem år 
och en utvärdering skall göras, men hon tycker att 
allt har gått över förväntan och att det är fantas-
tiskt roligt att se sina produkter ute i samhället 
vilket sporrar henne till nya utmaningar. Pella må 
vara liten till växten men är det någon som kan 
flytta Västerberget norr om byn är det hon. 

Företaget heter PAW of Sweden och är ett dub-
belbottnat namn där Paw betyder ”Tass” på eng-
elska, men kan även stå för ”Petronella Lindmark 
Workingdogs”. Namnet ”Sweden” skall borga 
för kvalitét och Pella har själv total insyn i pro-
duktionen där hon själv designar allt material 
som sedan läggs ut på entreprenad för tillverk-
ning. 





Woxsjöns kyrkbåtsroddare 
 
Det har varit årsmöte för kyrkbåtsroddarna och i år var årsmötet i byagården i Söräng. 
Efter årsmötesförhandlingarna bjöds de som var närvarande på en underbart god smör-
gåstårta och kaffe/te. 
 
Verksamhetsplanen för året är: 

Arbetsdag vid båthuset med städning och iordningsställande av båtarna. 
Lagning av båtar och åror. 

Varje onsdag under juni, juli och augusti blir det motionsrodd kl. 19.00 
 
Efter årsmötet ser styrelsen ut som följer: 
 
Ordförande: Anne Mannqvist 
 
Ledamöter: Peer Juel, Elsie-Marie Lindh, Mikaela Mannqvist, Gunnar Jonsson och    
Mats Olsson. 
 
Suppleanter: Barbro Arnius och Jessica Lenning 
 
Revisorer: Bo Beijergård och Irene Jonsson 
 
Revisorssuppleant: Bengt Tegner 
 
Båt- och byggkommitté: Gunnar Jonsson, Rosemarie Alfredsson, Gunnar Olnils,  
Mats Olsson och Morgan Eklind. 
 
Håbandsansvarig: Rosemarie Alfredsson och Anne Mannqvist 
 
Motionsansvarig: Anne Mannqvist och Mats Olsson 
 
Bokningsansvarig: Rosemarie Alfredsson 





Släktträff 
 
Det har varit släktträff efter Anders August (Sta-
Gustav) Andersson och Karin Abrahamsdotter. 
Ca 100 personer, alla ättlingar med respektive i 
rakt nedstigande led från Sta-Gustav och Karin. 
 

Men vi börjar berättelsen ett led tillbaka. Sta-
Gustavs far och en bror till honom bodde i 
Vängsbo i Ovanåkers socken. De jobbade som 
drängar men ville skaffa sig något eget och drog 
ut på stråt för att hitta något ställe som de kunde 
bosätta sig på. strax norr om Voxna brukssamhäl-
le fann de platsen som de så småningom förvär-
vade. Med mycket möda och slit kunde de bosätta 
sig där. 

Han gifte sig så småningom med Karin Abra-
hamssdotter och de fick fem barn som uppnådde 
vuxen ålder. Två barn, August och Olga Anders-
son emigrerade till Amerika medans Oskar, Al-
bert och Gunnar blev bygden trogen. Gunnar tog 
sig senare namnet Stagård. Torpet byggdes ut 
och blev en bondgård som Gunnar sedan över-
tog. Oskar bodde också efter Stagårdsvägen men 
det huset har brunnit ner och ersatts med ett nytt. 
Albert flyttade till Brunnmyra. 

Efter att ha byggt var sin stuga kunde brodern ta 
dit sin fru och barn. Första tiden hade bröderna 
bott under en sten och eftersom det även då var 
gott om Björn och varg på skogarna där var det 
inte var lämpligt med kvinnor och barn förrän 
stugorna fanns. Platsen som de funnit hade inget 
namn men kom sedan att kallas Spjutmyra eller 
”Spjöta”. Det kom fler nybyggare till platsen och 
det byggdes en skola där. 1867 såldes alla gårdar 
i Spjutmyra till ett konsortium i Bollnäs. 

Sta-Gustavs far, Anders Persson tog sin familj, 
för han hade gift sig och skaffat barn och flyttade 
till Edstuga i Bollnäs socken, Sta-Gustav var då 7 
år. De bosatte sig vid Stagården där frivilliga för-
svaret sedan hade sin anläggning. När en äldre 
bror till Sta-Gustav skulle gifta sig så blev det för 
trångt så Gustav och en syster fick flytta tvärs 
över vägen till torpet. Blott 14-15 år fick han reda 
sig själv. 

Ett 50-tal personer  av de som kommit till släkt-
träffen kunde följa med till Spjutmyra för att se 
var allt började. Av husen fanns bara endast 
skorstenen och en del grundstenar kvar av det 
som var brödernas första hem. Festligheterna 
fortsatte sedan på Sörbo Bygdegård med mat och 
dryck och jag träffade 
många som jag inte viss-
te att jag var släkt med 
och släktingar jag inte 
sett på många år. De 
längst tillresta släkting-
arna kom från nordnorge 
och Österrike. 

Gården vid Stagården dit de flyttade från Spjut-
myra  

Stagården ”Torpet” som Sta-Gustav fick flytta 
till  

Vinbonden Kennet  
Stagård från Österrike  



Tyvärr så har det vikande intresset för 50/50 lotteriet gjort att det inte går att fortsätta med 
lotteriet eller att ha några dragningar för 2012. Alla lottköpare får naturligtvis sina pengar till-
baka och jag vill härmed tacka Er alla som varit med och bidragit med lottköp under alla år 
som lotteriet har funnits. Utan Er hade det varit betydligt kärvare med ekonomin för hilmas. 
Jag vill också vädja till byborna att istället betala in medlemsavgiften på  
250 kr till BG 5809-7270 som oavkortat går till att vi kan behålla vår fina samlingslokal för oli-
ka aktiviteter för oss bybor – gamla som unga. 
 
Kerstin Perzon mob 070-6295638 



De äldsta släktingarna på träffen var Sta-Gunnars 
barn Elsa Löfman 89 år, Anna Lisa Hed 86 år 
och Tore Stagård 83 år. Yngst var barnbarns-
barnbarnsbarn i ettårsåldern. Det var Anna-Lisa 
som med hjälp drog igång träffen som blev 
mycket uppskattad. 

Lasse Hed som är intresserad av 
släkthistoria hade samlat fakta 
som han berättade om och efter-
som det är en musikalisk släkt 
blev det en del underhållning, bl a 
av Hugo Westling som hade sin 
fiol med sig. Annika Stagård, Las-
se Hed och Gunnar Wigren sjöng 
och spelade. Man pratade och um-
gicks, delade minnen med varandra och det var 
många som tyckte att vi borde göra om det igen 
och att det hade varit en jättetrevlig dag. 
 

       CH 

Sta-Gunnars barn Elsa, Tore och Anna Lisa 



NYINFLYTTADE I FRELUGA 
 
Sent en kväll i maj tittade vi in till Lotta och 
Klasse. De flyttade in den 15 mars. Freluga 
är inte helt nytt för dem. Under vintern har 
de hyrt ett hus i byn. 
 
Först en presentation av Lotta Woxberg. 
Hon är 40 år, född och uppvuxen i Bollnäs. 
Lotta är distriktssköterska och arbetar på 
Kilafors hälsocentral sedan tre år tillbaka. 
Innan hon vidareutbildade sig till distrikts-
sköterska arbetade hon några år som sjuk-
sköterska på Bollnäs sjukhus. Hennes intres-
sen är bl.a. fotografering, har gått på kurs 
hos Johanna Syrén. Hon tycker om att köra 
motorcykel och sedan ett par år tillbaka har 
hon börjat spela frisbee. 

Klasse Hedin, 39 år, är uppvuxen här i trak-
terna och har mycket av sin släkt här. I 17 år 
bodde Klasse i Åre där han arbetade inom 
hotellbranschen. För fyra år sedan flyttade 
han hem till Bollnäs och här arbetar han hel-
tid med att köra paketbil. Dessutom arbetar 
han extra på en ungdomsgård i Alfta. Klasses 
stora intressen är att åka motorcykel och att 
spela frisbee vilket han har gjort i många år. 
Klasse tränar också en hel del, gym m.m. 
Givetvis blev det en hel del skidåkning utför 
under åren han bodde i Åre. 
 

Paret har en katt, Amanda, som är från Åre. 
Klasse har en dotter, Jennifer, från ett tidiga-
re förhållande. Hon är 21 år och bor i Bollnäs 
med sin sambo. 
Lotta och Klasse väntar barn som beräknas 
födas i september! Vi på Bytidningen  önskar 
Lycka till! 
 
Välkomna till Freluga! 
 
Birgitta L och Carina B 

Klasse och  Lotta på trappen Huset med den vackra dörren som Janne 
Brickman har gjort 



Syskonen Netsman/Abrahamssons kreativitet och 
fantastiska förmåga att inse att ingenting är omöj-
ligt är ju vida känt sedan Freluga Trädgårdsscens 
tillkomst. Utöver trädgårdsscenen driver sysko-
nen egna, framgångsrika företag och till årets 
upplaga av Eldklotet som är en företagsgala i 
Gävle, är både Linda och Petra, med sitt Arbrå 
Ångbageri, nominerade till ”Årets marknadsföra-
re” med varsitt företag inom helt olika branscher. 
Även Jacob är inblandad med sitt reklamföretag 
Paper Jam eftersom han har sina syskon som kun-
der. Alla tre syskonen vann för övrigt samma titel 
2009 med just Freluga Trädgårdsscen. 

Idén föddes 2009 när Linda och Jona satte sig 
ner och brainstormade fram en lista hur dom ville 
leva sina liv i fortsättningen och ur den listan 
utkristalliserade sig drömmen om att designa om 
möbler med sin egen historia och utseende. Ef-
tersom marknadsföring är viktigt kopplades Ja-
cob in och tillsammans skapades en plan på hur 
man skulle gå tillväga för att få en bra start på 
verksamheten. Det blev en lansering på Formex-
mässan för design och inredning där nya trender 
spanas in av fackjournalister. Makarna Netsman 
möbler väckte stor uppmärksamhet med sin uni-
ka design, de fick en flygande start och stenen 
hade så sakta börja rulla. Linda och Jona syr ihop 
allting själv och det sammanfogas med möbeln i 
Söderhamn. Alla som är involverade i produktio-
nen har sin hemvist i Södra Hälsingland. 

Linda och Jona Netsmans 
möbler utöver det vanliga. 

Makarna Linda och Jona Netsman driver företa-
get ”Design by leftovers” dvs de gör om gamla 
möbler med olika teman, det kan vara fåtöljer 
som kläds i bilklädsel eller lapptäcken i färgglada 
stycken för att symbolisera San Franscisco och 
Flower-Power epoken etc. Fantasin har inga grän-
ser och ett besök rekommenderas på deras hemsi-
da för att få ett begrepp om vad det handlar om.  

Denna tillverkning eller restaurering är unik och 
ingen vet väl egentligen i vilket fack det skall 
stoppas in. Det är inte möbler eftersom det inte 
serietillverkas och det är inte konst eftersom det 
har en funktion, möjligen skulle det kunna kallas 
design. 

Ett ännu större genombrott fick dom när den 
världskände musikvideoregissören Jonas Åker-
lund beställde sex stycken fåtöljer, sedan han 
rekommenderats av Peter Jöback. Åkerlund som 
jobbar med världsartister som Madonna och 
Lady Gaga, drog upp vissa riktlinjer men lämna-
de över allt ansvar på Linda och Jona som skapa-
de fåtöljerna i punkstil med nitar och kedjor. 
Åkerlund blev mycket nöjd och drömmen vore ju 
att även få göra möbler till hans hem i LA, och 
gärna till Madonna och Lady Gaga också förstås. 
 

Trots dessa framgångar har makarna Netsman 
fortfarande något hundår kvar och de jobbar ex-
tremt mycket. Ibland blir det för mycket men då 
tar man ett ”break” och åker bort någon dag för 
att hämta energi och ny inspiration. 
 

Verksamheten omfattar även motivlackade 
”hårda” möbler som byråer, stolar och bord och 
dessutom har den utvidgats med en nytillverk-
ning av stolar, bord och puffar i helt egen stil 
som påbörjats under namnet ”Collection by Lef-
tovers” med olika teman. 
 

Ett besök på hemsidan kan göras här: http://
designbyleftovers.se/ 
 
Design by leftovers finns också på Facebook. 
 
       SL 



Sommaren -94 
 

Nu när sommaren står för dörren kan det vara 
svårt att komma ihåg hur tidigare somrar varit vä-
derleks- och upplevelsemässigt. Man blandar gär-
na ihop åren, särskilt de som börjar komma upp i 
några år på nacken. 
 

En sommar står dock i fullständigt särklass i min-
nesbanken och det var den s k VM-sommaren 
1994 då ett högtryck av sällan skådat slag parkera-
de över Sverige under  flera veckor i samband 
med fotbolls-VM i USA. För alla onlinespelande 
och facebookande småglin bakom sina neddragna 
persienner, som aldrig upplevt en sommar kom-
mer här en berättelse från oss som fick vara med 
om denna upplevelse. 
 

Juni hade varit kall och regnig. Dagen före mid-
sommar ösregnade det på tvären och var åtta gra-
der varmt. På midsommaraftonens morgon var det 
fortfarande mulet men vid horisonten kunde en 
skarpt blå himmel skönjas som bara växte och 
drog med sig hela molnsjoket bort mot kusten och 
var inledningen på högtrycket och midsommarfi-
randet som då höll till på Egnells åker kunde av-
njutas i strålande solsken. 
 

Temperaturen steg i takt med fotbollsframgångar-
na, mygg och knott torkade bort, gräsmattorna var 
mer brun än grön och semesterfirande svenskar 
tillbringade dagarna på badstranden för svalka och 
kvällarna framför TV-apparaterna där Sverige 
avancerat till kvartsfinal. Det blev en synnerligen 
dramatisk match mot Rumänien som avgjordes på 
straffar där Thomas Ravelli räddade den sista 
straffen och lilla Sverige var i semifinal i VM. 

Det blev en klang- och jubelföreställning där 
Sverige vann med 4-0 och därmed tog hem 
bronsmedalj i VM, en stor bedrift.  Glädjen viss-
te nu inga gränser och ett antal bybor var samla-
de på tomten och det kramades och badades i 
fontänen som i detta fall bestod i en liten barn-
bassäng i den ljumma och myggfria sommarnat-
ten. 

Stämningen i Freluga kunde nu betraktas som 
hysteriskt kontinental där t o m den dåvarande fot-
bollsointresserade frun rycktes med i detta tillstånd 
och inför bronsmatchen en lördagkväll mot Bulga-
rien hängdes den svenska flaggan ut från fönstret.  

Högtrycket fortsatte även sedan fotbolls-VM 
tagit slut i några veckor till och i slutet av juli 
var det dags för den årliga räkaftonen på Sörbo 
bygdegård. Sörboarrangörerna hade haft otur 
med vädret under en följd av år och lyckats 
pricka in lågtrycken lagom till sina räkaftnar, 
men detta år skulle väl även de få ta del av 
högtrycket där inte en regndroppe kommit på sju 
veckor. Väderleksrapporterna samma dag visade 
på fortsatt högtryck och vi var ett tiotal bybor 
som samlats för att cykla några kilometer till 
grannbyn i det kvava men soliga vädret.  När vi 
lämnade Freluga kunde ett dovt muller skönjas 
någonstans och efter ett antal vätskestopp ökade 
mullret markant men ingen fattade varifrån det 
kom, det var ju en klarblå himmel. 

När vi kom ut på åkrarna före bygdegården tor-
nade ett enormt svart moln upp sig framför oss 
som sprutade ut blixtar varannan sekund. Man 
trodde inte sina ögon, den scenen kunde ha varit 
hämtad från någon av dagens katastroffilmer 
och ingen hade upplevt något liknande. Vi öka-
de takten och kom fram till bygdegården där 
festkommittén dukat långbord utomhus med 
servetter, plastmuggar och pappersdukar. Efter-
som orkestern också stod för förplägnaden i det-
ta fall en helstekt gris, hade de ställt upp sina 
instrument på lastbilsflaket i förväg. 



Ovädret var fortfarande en bit ifrån men det 
dundrade och blixtrade konstant. –Äh, det är bara 
”töråska” sade en lokal sörbobo som deklarerade 
att han minsann skulle sitta utomhus vilket några 
andra också gjorde. Vi tog för säkerhets skull 
maten med oss och satte oss inomhus och det var 
en märklig syn när molnen och åskan drog in 
över Sörbo. Det som tidigare varit en solig som-
markväll förvandlades till en sen novemberkväll 
när mörkret drog in och som på en knapptryck-
ning forsade vattnet nedför fönsterrutorna som 
skallrade av de kraftiga åskdundren. Folk, inklu-
sive den lokale sörbobon kom dyblöta inspring-
ande med sina papptallrikar där fläskbitar sim-
made runt i regnvatten uppblandad med sås. Nå-
gon annan prioriterade groggen genom att hålla 
näven över när ösregnet startade. 

Åskovädret gick över på ca femton minuter och 
när vi tittade ut på gårdsplanen var förödelsen 
total. Bord och stolar låg huller om buller, pap-
perdukar hade slitits sönder och servetter låg 
kringströdda över halva Sörbo. Det såg ut som 
om festen redan hade varit fast den knappt hade 
börjat. De elektrifierade instrumenten var dyblöta 
och kunde inte användas och festkommittén fick 
knacka dörr för att låna ihop nya instrument till 
orkestern. 
Temperaturen hade sjunkit med tio grader på en 
halvtimme, det var fuktigt i luften och lyckligtvis 
slapp vi tromben som istället gick över Söräng, 
Heden och ner mot staden där stora träd rycktes 
upp och tak blåste av sina hus. Att ingen omkom 
under denna kväll är ett stort under. 
När vi cyklade hem på natten var vi några styck-
en som cyklade ner till Bomkojan och tog ett 
nattdopp i skenet av några värmeljus. Det upp-
värmda vatten var behagligt varmt medan luften 
var åtskilligt kallare och vi pratade om ovädret 
som hade kommit och satt en dramatisk punkt för 
VM-sommaren 1994, en sommar vi aldrig glöm-
mer…        
       SL 

Tänk på hastigheten!  
 

Det rör sig mycket barn och folk i byn... 
Då sikten är dålig på många ställen  

är chansen att hinna stanna väldigt liten.  
DU vill väl inte vara den  

som förorsakar en olycka??  
 

Sänk farten!!!  

 
EmilzKryzzet uteblir i detta nummer  

men den eminente korsordmakaren Emil Göthlund har lovat att återkomma  
med ett nytt korsord i ett annat nummer av Bytidningen senare.








