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Fredag 25 maj

Kvart i sju är vi församlade utanför paviljongen i Folkets
Park. Polskedansarna från Oskarshamn har redan anlänt
med en Fårbobuss, vår chaufför heter Rolf Karlsson och
han har hjälp av Barbro. Vi sätter kurs på E22 söderut.
Sammanlagt är vi 46 passagerare när alla har stigit
ombord.
Rastar i Norje
/ Pukavik

Färden fortsätter söderut och vi får se på DVD från
Frankrikeresan 2009.
När vi passerar Degerberga hörs en smäll och rök/damm
framför bussen, det är ett däck som exploderat, dock inte på
vår buss utan från en makadammvagn just före oss.
Så är vi i god tid i
Ystad, får stå instängda i hamnen i 1 timme
tills det är dags att köra ombord – och det smakar gott med
glass
Äter på båten, god lax
och seg ”fläskfilé”
samt valfri dricka.

Framme i Rønne gör vi först ett stopp på Kvickly för div inköp innan
fortsatt färd till Hasle Ferieby.

Installerar oss i husen i Hasle Ferieby, med helt andra nummer än de vi har på vår lista. Vårt hus ägs sedan
2006 av Morten Jørgensen i Köpenhamn, läser vi i gästboken. Vi delar
det med Kerstin och Fred.
Tränar våra
danser på gropigt
gräsunderlag men allt går
bra.
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Klockan 18 serveras middag i partytältet vid reception:
fläskfilé, potatis och pastasallad samt fruktgrød av
havejordbær till efterrätt. Så stämmer vår strålande,
duktiga tvärflöjtspelare upp till allsång till allas förnöjelse
– det är både danskar, norrmän och andra svenska lag i
tältet.
Kvällen avslutas sedan med spel och dans i partytältet
och för undertecknade även en promenad till Hasle
hamn och solnedgång över ett stilla vatten. Det har varit
en fin första dag !
Christina och Roland - även foto

26 maj pingstafton
Så var det dags för dagen då vi skulle göra våra första framträdanden.
Den som vaknade tidigt och tog en uppfriskande morgonpromenad i området möttes av en strålande sol,
de nyss utflugna råkungarnas intensiva skriande och dofter av hav och tång vid stranden. Det såg ut att bli
en finfin dag.
Vi avnjöt en stadig frukost med nygräddat bröd och alla
goda danska läckerheter i form av korv, sylta och ost som
låg i våra kylskåp. Det kunde behövas inför dagens
övningar
folkdräkt och finkläder – för bussen väntade vid niotiden
för avfärd till Rönne.
Första uppvisningen skulle vara i ett hörn på Store Torv.
Det var ojämn gatsten på torget, men där vi skulle dansa
fanns en rund stenläggning med jämnare stenar i form av
en stjärna. Men ack så liten den var. Intill gick
rännstenen. Det var en hel del folk ute, så vi hade gott
om publik.
Först dansade polskegruppen, sedan
gillesdansgruppen och så en avslutningsdans
där alla var med. Då blev det riktigt trångt och
vi dansade över rännsten och trottoarkant, så
visst blev ett och annat felsteg och några trasiga
dansskor.
Efter oss kom ett gäng norrmän, men vi tågade
iväg norrut längs Store Torvegade med
spelmännen i spetsen till nästa plats i en
gatkorsning. Där tittade vi på Värendsdansarna
innan vi själva dansade, först polskor och sedan
uppställningsdanser. Det gick riktigt bra men
var fanns publiken? Det var glest i leden. Synd
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på så rara ärtor.
Vid sista platsen bakom en
busshållplats var det ännu mindre
publik. Där dansade vi
uppställningsdanser och
gillesdanser. På några bänkar satt
ett gäng herrar ur stadens ”undre
societet” som slickade sig om
munnen när vi skålade i Tjust. Nu
hade solen gått i moln.
Så var klocka dags för mat. Vi
spred oss som agnar för vinden
och några tog en dansk kempekorv
på torget. Andra hastade iväg för
att köpa klister, så man kunde laga
sönderdansade skor.
Efter maten gick vi i samlad tropp till sporthallen för att träna danska danser till morgondagens
gemensamma uppvisning vid Hammershus. När vi kom fram var det låst och vi fick vänta en god stund. Till
slut kom vi in och en duktig instruktör, Per Jensen, lyckades få oss 200 att dansa fyra olika danser. Vilken
prestation! Det var varmt och vi var trötta, så efter en genomgång åkte vi med bussen hem till Hasle.
Nu fick vi några timmars vila. Det var igenmulet och hade börjat småregna. Så klädde vi om i fina kläder för
att åka till Aakirkeby-hallerne för festmiddag och dans. Vi blev bjudna på ett glas vin, oxfilé med
potatisgratäng och rödvinssås. Till
efterrätt en tårtliknande sak med
”kräm fräsch”.
Så vidtog dansen under ledning av
Per Jensen. Det blev många
hurrasteg, hoppsteg och olika
kedjor, ja, kanske också några
felsteg. Ibland en
kadriljuppställning. Vi blev varma
och svettiga och golvet var strävt,
men roligt var det.
Efter en riktigt trevlig kväll åkte vi
hem till Hasle vid tiotiden för att se
Lorene ta hem melodifestivalen i
överlägsen stil.
Hans och Birgitta
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Söndag 27 maj.
Dagen började, som vanligt, med sol från en klarblå himmel. Lördagskvällens regnbyar hade dragit vidare.
Dagens uppdrag bestod av uppvisningar på fyra ställen samt gemensamhetsdanser vid ”Vindbron”
nedanför Hammershus.
Efter en närande frukost bar det av till första anhalten som var Hassle Rökeri. Ett av dom många rökerier
som finns på Bornholm. Då vi var där i god tid tror jag att dom flesta hann med en kort runda genom
rökeriet. För egen del hittade jag även ett litet museum där man samlat en del gamla båtmotorer och
blåslampor från förr i tiden då fiskeflottan var betydligt större, åtminstone beträffande antalet båtar, än
vad som är fallet idag.
Vid rätt klockslag genomfördes
föreställningen med välljudande
musiker, fladdrande fanor och viga
dansare. Underlaget bestod av asfalt
och strävt, men våra vältränade
dansare klarade detta galant.
Efter väl förrättat värv blev det
bråttom, för nästa anhalt var Sandvig
kamping, vilken är belägen uppe vid
norra änden av ön och det gällde att
hålla tiden då det var flera grupper
som skulle dansa på de olika ställena.
Dansplatsen i Sandvig visade sig, även den, vara en asfalterad yta. Något ”skev” men nysopad. Åter igen
åstadkom vi en berömlig uppvisning under fanor och klingande spel.
Efter ilastning och lite trixande med bussen fortsatte vi mot nästa deluppdrag. Den här gången var
transportsträckan bara några få kilometer.
Dags för uppdrag nummer tre. Allinge
havn. Återigen asfalt, fast nu med
diverse håligheter och ganska stark
lutning åt flera håll. Dessutom visade det
sig att vi dansade på till-/utfarten till en
parkering så det kändes lite trångt till att
börja med, men trafikanterna visade
stort tålamod och väntade till pausen
mellan de olika dansgruppernas
framträdanden.
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Lite kuriösa sammanträffanden
inträffar ju då och då under
såväl dansresor som vanliga
resor. Dagens
sammanträffande var att vi vid
dansuppvisningen hade Allinge
havns
”bekvämlighetsinrättning” i
fonden. Jag vågar nog påstå att
denna inrättning var 2012 års
pingstdags mest
avfotograferade dass i
Konungariket Danmark.
Trotts, eller tack vare,
inrättningen var aptiten god
under den efterföljande lunchpausen. Själv avnjöt jag en delikat hamburgare. Hamburgaren serverades
inte med det överskott av dressing som är så vanligt i Sverige, så dräkten var fortfarande fläckfri efter
intagandet.
Efter den stärkande lunchen var det så dags att
bege oss mot resans mål. Målet, med stort M, var
den gamla borgen Hammershus. Ett mäktigt
bygge på en av topparna vid öns höglänta
nordspets. Efter obligatorisk gruppfotografering
bar det iväg mot toppen och Hammershus. En
guide, för dagen iklädd en köpmansdräkt från
1500- talet gav oss, trotts tidsnöd, en fyllig
berättelse om borgens skiftande öden och dess
historia. Han lyckades få med väldigt mycket på
den korta tid han hade till sitt förfogande. Några
tycktes ha ”svårt” med danska språket, men själv
har jag; lyckligtvis, haft turen att få umgås med
danskar under yrkeslivet och hänger med ganska bra.
Efter den guidade visningen var det så dags för vårt eget avslutningsframträdande. Den först anvisade
dansplatsen inne i ”Magasinet” visade sig vara odansbar då ”golvet” bestod av höga kullerstenar. Vi hittade
en, för förhållandena, något mindre ojämn, gräsplätt strax utanför där vi bestämde oss för att göra ett
försök. Där var gräset inte mer än tre tum högt. Man får väl säga att det gick bra då varken
omkulldansningar eller benbrott inträffade. Måste dock medge att dom steg jag använde i Bingsjöpolskan
var helt nya stegkombinationer vilka jag aldrig tidigare använt mig av. Men där ser man, det är aldrig för
sent att lära sig något nytt.
Efter att vi, under möda, tagit oss ner till foten av borgen var det dags för festivalens final. Fyra samdanser
med så många som möjligt av festivaldeltagarna på plats. Lite strul i början, men så kom vi igång och enligt
dom åskådare jag frågade så var det en ståtlig syn när bortåt tvåhundra dansare unisont genomförde
programmet.
Efter en rad avtackanden förklarades 2012 års dansfestival avslutad och vi släptes lösa för intagande av
”kaffe och kaka” på anläggningens kafé.
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”Kakan” visade sig vara ett delikat, tårtliknande bakverk som jag inte duger till att beskriva, men
”himmelskt” gott var det och en värdig avslutning av evenemanget.
Hemresan till Hassle gick under
avslappnat småprat. Ni vet, den där
sköna känslan man får efter avslutat
och väl genomfört uppdrag. En
hägrande dusch och efterföljande
middag gjorde väl sitt till det också.
För egen del avslutade jag dagen vid
stranden. En stillsam promenad i
vackra omgivningar med endast havets
stillsamma brus i öronen. Jag orkade
inte hålla ut ända tills solen försvunnit i
havet, för det är ju så, att man numera
är något äldre och att det fortfarande
”är en dag i morgon också”.
Jan Thor

Måndag den 28 maj
Det var vår sista dag på Bornholm. Efter att vi intagit frukost och packat ihop våra tillhörigheter lämnade vi
Hasle feriepark. Färden gick in mot Rönne där vi skulle möta vår guide Flemming. Han skulle visa oss runt
på ön under några timmar. Det visade sig var en både gemytlig och humoristisk dansk.
Bornholm är 589 km2 stort – ca 5 mil från öst till väst och ca 3 mil från norr till söder. Det bor ungefär
42 000 människor på ön varav ca 12 000 i Rönne. Rönne ockuperades av tyskarna redan 1940 och tyskarna
blev kvar ända till i maj 1945 då Sovjetunionen ”befriade” Bornholm. Tyvärr bombades både Rönne och
Nexö och mycket lades i ruiner. Sovjetunionen lämnade inte ön förrän i april 1946. Från Sverige skänktes
300 trähus som hjälp till återuppbyggnaden. Dessa utgör i dag ett pittoreskt inslag på ön och de får inte
ändras exteriört. Trähus är mycket ovanligt på ön. Färden gick vidare till ett stenbrott Klippelökken 80 m
djupt. Här bryter ca 35 anställda granit – ett vanligt byggmaterial. Alla kyrkor på Bornholm är byggda i
granit.
Bornholmarna bränner sina sopor som blir
till fjärrvärme och detta gör att 65% av öns
befolkning får sin energi därifrån. Vi åker
förbi Sankt Knuds kirke från 1150, vilken är
den äldsta kyrkan på ön. Bornholm har god
jordbruksjord och därför finns det gott om
stora bondgårdar, men jordbruket
sysselsätter inte så många människor. I dag
är det maskinerna som gör jobbet. På ön
finns ca 5000 kor. Dessa kor lämnar närmare
50 milj. liter mjölk om året. 40 % av
befolkning är offentliganställda, 10 % är
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sysselsatta i industrin, 5 % med lantbruk. Tyvärr är
arbetslösheten stor på ön. Det stora problemet är att de
unga, som lämnar ön för att utbilda sig, inte återvänder igen
p. gr. a. arbetsbrist. Detta är illa för befolkningsutvecklingen.
Förra året föddes endast 249 barn. Fiskenäringen, som förr
var mycket betydande för ön, har nästan försvunnit. Av
tidigare ca 30 rökerier, finns bara ett 10-tal kvar. I dag finns
bara en fiskefabrik på ön. Det slaktas 500.000 svin varje år. En
hel del går på export bl. a. till England, men Sverige
importerar också svinkött från Danmark. Många lever på
turismen. Varje år besöks Bornholm av ca 500.000 turister.
Dessa kommer företrädesvis från Danmark, Sverige och
Tyskland, men polacker har blivit allt vanligare. De reser med
båt och stannar en dag på ön. Förra året gästade 50.000
polacker Bornholm. De flesta bara över dagen. Det finns 300
km cykelväg på Bornholm. Cykelvägen runt ön är 125 km
lång. 50km är sandstrand och resten är klippor.
Vi reste vidare mot Almindingen – ett 600 hektar stort
område och med ett 50-tal olika trädslag. Ryttarknekten med
Kongamindet ligger ca 50 m. över havet. Går man upp i tornet
för att se på utsikten hamnar man 86 m över havet. Hisnande
höjder för att var på Bornholm.
Vi åkte vidare till Gudhjem, där tyvärr mycket var stängt, eftersom turistsäsongen inte börjat än. Det äldsta
rökeriet startade i Gudhjem redan 1886. Vi såg också apträd och fikonträd. Färden gick vidare till
solskensstaden Svaneke. Där fick vi lite fri tid att ströva omkring i staden. Svaneke har ett stort bryggeri och
några kanske passade på att ta en öl just från det byggeriet. När vi lämnat Svaneke körde vi förbi ett
jättestort fält fullt av blåa blommor. Det visade sig vara gräslök. Vilken färgprakt!
Bornholm är en enda kommun. Man har två representanter i folketinget i Köpenhamn och det är där alla
stora och viktiga beslut fattas.
Detta var en liten del av allt som Flemming berättade för oss. Jag hoppas att jag kunnat tyda mina
kråkfötter rätt och att fakta stämmer.Det är inte lätt att skriva på bussen. Flemming fick en välförtjänt
applåd när han lämnade bussen i Rönne
och vi åkte ombord på färjan och en
väntande lunch. Så återstod då bara
sträckan Ystad- Kalmar- Oskarshamn på
denna resa. Alla hade vi med oss en
massa minnen och upplevelser från
festivalen på Bornholm. Ett stort och
varmt tack till alla som på olika sätt lagt
ner ett stort antal timmar för att göra
denna resa möjlig för oss.
Bibi
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Deltagare
Bengt-Olof Andersson
Kirsten Arvidsson
Ingvar Nilsson
Sune Johansson
Christina Ackersjö
Birgitta Gardesten
Karl Hildingsson
Roland Enefalk
Gudrun Isaksson
Ulla Fandrey
Ulla Jeansson
Jan Målberg
Rolf Hult
Fred Lönnberg
Inger Bjärle
Ingemar Gustafson
Erik Loxbo
Lisbeth Davidsson
Herta Kirchberg
Sven-Ivar Norberg
Ann-Britt Norén
Jan Thor
Marianne Johansson
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Ingrid Axelsson
Arne Elm
Anna-May Nilsson
Elisabeth Johansson
Håkan Ackesjö
Hans Johansson
Margita Hildingsson
Christina Wahlqvist-Enefalk
Leif Petersson
Nils-Arne Isaksson
Bo Karlsson
Majlith Målberg
Berit Hult
Kerstin Lönnberg
Jan Nilsson
Harriet Gustafson
Karin Loxbo
Ingrid Jakobsson
Gunnie Norén
Östen Serlander
Birgitta Stenmalm
Lars Persson
Helena Thorslund
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Danser

Uppställningsdanser
Program 1
Hambo i Smyge
Kadrilj från Ekeby (förkortad)
Tjust (förkortad)

Program 2
Studerumpasö
Södervidingekadrilj (förkortad)
Pölsan

Ingrid o Bengt-Olof
Anna-May o Ingvar
Kirsten o Arne
Birgitta o Hans
Christina o Roland
Ulla o Bo
Berit o Rolf
Ingrid J
Lisbeth
Gunnie
Sven-Ivar
Östen

Gillesdanser
Program 1
Polka in + 2 omgångar Kalmarpolka
Bröllopsvals
Fest i Parken
Ratata + Schottis från Binga

Program 2
Polka in + 2 omg. Bytpolka från Långängen
Vitklövermazurka
Örebrohambo
Anders vals

Kirsten o Arne
Anna-May o Ingvar
Birgitta o Hans
Margita o Kalle
Christina o Roland
Ulla o Nils-Arne
Ulla o Bo
Kerstin o Fred
Gudrun o Leif
Ingrid J
Lisbeth
Gunni
Helena
Jan M
Sven-Ivar
Östen

Polskor
Åtabakspolska
Senpolska från Haverö
Bingsjöpolska

Ingrid o Bengt-Olof
Anna-May o Ingvar
Majlith o Jan
Marianne o Jan T
Inger o Jan
Herta o Östen

Gemensamma danser
Festvalsen
Sunnanövalsen
Blå kustens familjevals
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Eriks visa.
En kortsång på melodin Bäckebopolka mer känd som Nyss var vi uppe på vägen och rulla

Nyss var vi nere på Bornholm och dansa
Bornholm och dansa, Bornholm och dansa
Nyss var vi nere på Bornholm och dansa
På festival med Kalmar Folkdanslag
Hej va det går uti Hasle och Rönne
Rönne och Hasle, Hasle och Rönne
Sen var vi uppe på Hammershus fästning
Där vi nästan stod på öronen
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Uppvisningar i Rønne den 26 maj
2012
St. torv v/Sams Corner

Laksetorvet
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Uppvisningar i Rønne den 26 maj
2012
Laksetorvet

Røde pakhus
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Uppvisning vid Hasle røgeri 27 maj
2012
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Uppvisning vid Sandvig camping 27 maj

Uppvisning vid Allinge havn 27 maj
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Uppvisning vid Hammershus 27 maj
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Livet i Hasle ferieby 26-28 maj
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Festmiddag lördag den 26 maj
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Bornholm runt måndag den 28 maj

Kalmar Folkdanslag

Bornholm 25 – 28 Maj 2012

Sida 19

Resedagbok Kalmar folkdanslag

Nu i oktober när jag jobbar med foton till resedagboken och det börjar dra ihop sig till höst på allvar,
kan jag se tillbaka på vår Bornholmsresa. Jag tycker det är helt fantastiskt att alla 46 som var anmälda
vid årets början kom med på resan. En resa till Bornholms dansfestival diskuterades första gången på
höstmötet 2011, många anmälde sitt intresse. En arbetsgrupp Bengt-Olof, Ingvar, Kirsten och Sune
valdes för att jobba vidare med resan. När spelmännen Ingmar och Erik ville följa med var problemet
med spelmän ur världen, vi hade redan Bibi och Sune. Flera anmälde sig till resan. Vi var nu så många
att vi kunde resa med egen buss och göra prisförhandlingar med arrangören. Fårbobuss kom med ett
bra anbud, vår chaufför Rolf Karlsson kom med i gänget och trivdes med oss. Det blev många
dansuppvisningar. De som dansade i alla grupper, gillesdanser, polskedanser och uppställningsdanser fick dansa väldigt mycket och många gånger på riktigt besvärligt underlag.
Publiktillströmningen var inte stor förutom vid Stora torget. Vid Hasle rökeri var det endast några få
åskådare. Team Bornholm har stor erfarenhet av att arrangera dansfestivalen. Den fina
sammanhållningen i gruppen och det vackra försommarvädret gjorde Bornholmsdagarna till en
trivsam och minnesvärd upplevelse. Tack alla deltagare!
B-O

Solnedgången vid Hasle strand var fantastisk!
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