
MIDSOMMARFIRAJ{Dtr
Frelugafolket hade verklig tur med

vädergudarna inflor årets midsommarfirande.

Hela juni månad hade varit ostadig och da-

gen fore stormade och regnade det på tvären

och temperaturmätaren orkade bara upp till
+8 grader. så de flesta var nog instållda på

ett midsommarfirande i regnställ och syd-

väst.

Även på midsommaraftonens morgon var

det regnigt och blott även om blåsten hade

avtagit. Dock kunde man långt bort vid hori-

sonten i väst, skonja en klarblå, skarp strim-

ma som sedan kom att växa sig större och

större och lagom till firandets början hade

molnen dragit iväg bortåt havet och solen

lyste från en klarblå himmel (en sol som kom

att stanna i flera veckor och orsaka den var-

maste och finaste sommar i mannaminne).

Midsommarfirandets bör1an inleddes tradi-

tionsenligt med att Leif-Äke Jonsson och

Seth Valfridsson per traktor skeppade iväg

alla barnen for blomsterplockning på byns

ängar, for att sedan klå midsommarstången.

Därefter vidtog dansen kring midsommar-

stången och byns egna spelmän underhöll

med musik

För dom som ville utmana Fru Fortuna

fanns även iotterier och den gamla trägubben

med den lilla munnen, där det gållde att kasta

tre boliar genom munnen flor att vinna högsta

vinsten, vilket dock visade sig vara omojiigt.

Undertecknad tillhor dom som genom åren

lorstårkt bykassan åtskilligt genom trägna

forsök att åtminstånde kapa åt mig några ko-

1or. En nyhet for året var att en liknade gub-

be med betydligt större hål att kasta igenom,

hade gjorts i ordning for barnen. Dessutom

hade Nisse Jonsson svetsat och snickrat ihop

ett chokladhjul som också var mycket

popuiärt.
Byåldermannen Torbjörn Thyrdn delade ut

priset till årets bybo, vilket i år gick till Jer-

ker Andersson som en blivit en forsta klas-

sens "Freluga-Ambassadör". Förr utom sin

storhet som konstnär låg ju även Jerker bak-

om det radioprogram om Freluga, som på

bästa sändningstid under hela två timmar

sändes i P 3 i höstas och som producerades

av Helen Benno.

Vanligtvis brukar Bytidningen ha en

utlorlig presentation av "Älets bybo", men

eftersom vi hade ett repotage om Jerker i
vårt lorra nummer, nöler vi oss med denna

presentation.

Jerker med priset som årets bybo


