Resedagbok Kalmar folkdanslag
16-20 Augusti

Schwedenfest i Wismar – Den
stora Tyska Sverige festen
I Wismar firas varje år befrielsen från
ockupations-makten Sverige 1903.
Festen pågår från Torsdag till och
med Söndag näst sista helgen i
Augusti.

Svenskt styre mellan 1648 –
1803
Wismar blev svenskt i 1648. Sveriges
kung Gustaf IV Adolf behövde
pengar och 1803 pantsatte han
Wismar till Mecklenburg-Schwerin.
Pengarna skulle betalas tillbaka efter
hundra år men det blev aldrig någon
återbetalning och Wismar förblev
tyskt 20 Juni 1903

Resedagbok Kalmar Folkdanslag
Torsdag 16 augusti
Torsdag den 16 Augusti - resdag:
Tidig uppstigning, fika och snabbkoll att passen är med.
Kl 07.30 avgår bussen från Paviljongen vid Folkets Park där
35 glada spelmän/dansare och ”publik” steg på.
Vid bussratten sitter Rüdiger Westphal från Hjalmarssons
Buss AB från Virserum.
Första stoppet gjorde vi vid Hossmo där ytterligare 5
dansare steg på bussen.

Andra stoppet blir vid Ekerödsrasten där vi intar 11
kaffet 30 minuter för tidigt.
Resan går via Öresundsbron till Gedser dit vi
ankommer kl 13.00.
Färjan går från Gedser till Rostock kl 14.00 och vi
lunchar på båtfärden.
På bussen från Rostock till Wismar övade vi på
sånger vi ska sjunga på paraden om söndag. Erik
Loxbo var körledare/dirigent. Vi sjöng och tränade

också på Eriks nyskrivna ”Sång om Kalmar Folkdanslag resa till
Schwedenfest i Wismar, 16-20 augusti 2018”. Melodi: Här kommer
Pippi Långstrump.
Vi kom fram till Wismar och vårt hotell Steigenberger vid 18 tiden.
Intog våra fina rum och intog vår första buffémiddag vid kl 19.00.
Efter middagen var fri tid och många gick ut på stan och vi gick in
på rummet och vilade oss.
Ulla och Isak
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Fredag 17 augusti
Vi ska dansa nere i den gamla hamnen kl 11. Det är en bra
bit att gå från hotellet till hamnen, riktigt hur långt var
svårt att uppfatta, eftersom någon skala inte fanns angiven
på den karta vi fått, och vi ville inte halvspringa. Därför gick
vi från hotellet kl 10. Det var fint väder, sol och nästan
ingen vind. Vi var framme vid scenen i hamnen redan ca 10
30, och tur var det. Någon personal som tog emot oss och
informerade oss fanns inte. Scenen var belamrad med små
ställningar och annat. Som tur var fanns ett antal
festivalarbetare som kunde röja av scenen och se till att vi
kunde
dansa på
den. Vi
kom
igång med våra danser ca kl 11 enligt tidplanen. Men någon
moderator eller annan som kunde presentera oss fanns inte. Lite
dåligt kan man tycka. Vi dansade programmet som vi planerat och
det gick bra med våra vackra dräkter, fanor och musik.
Publikintresset var det lite si och så med. Men Christina räknade
till nästan 100 personer i publiken som applåderade ordentligt när
vi var färdiga. Fortfarande ingen moderator som kunde tacka oss
eller tala om vem vi var. En gammal ångbåt låg förtöjd nära scenen
och den lät ångvisslan ”dåKARSTADTna” några gånger.
Efter uppvisningen gick vi tillbaks mot hotellet och när vi var
nästan tillbaka vid det stora torget där vi bodde stannade vi
och gjorde ytterligare en spontan uppvisning vid
gatukorsningen utanför varuhuset KARSTADT. Det var
mycket folk som njöt av vår uppvisning och applåderade.
Särskilt när vi dansade till musiken....”du måste köpa dig en
tyrolerhatt bara därför att lock fram ett skratt” o s v!
Tydligen en tysk hit. Statydamen i silver stod kvar på gatan
vid samma ställe utanför KARSTADT som för tre år sedan.
Men vad nu – hon blinkade! Det visade sig att hon kunde
både röra sig och stå blick stilla så man trodde det var en
riktig staty.
Var och en intog lättlunch/dryck där man kunde få tag i en ledig
stol. På eftermiddagen var de flesta av oss med på en
”vinprovning” i djupa källarvalven på ett mycket gammalt hus Vi
fick smaka på tre olika sorters ”sekt” som gjordes av företaget i
denna källare, vilken en gång i tiden byggdes av svenskar. Det var
olika smaker som presenterades. Gott eller inte får man avgöra
själv.
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Vi hann med ytterligare en dansuppvisning denna fina dag Vi
dansade vid Kalmar kommuns ”reklambodar” direkt vid
ingången till vårt hotell. Lite spontandans där vi bara tog
plats där det fanns möjlighet. Mycket folk ville titta på våra
danser och dräkter samt se vad vi dansade för danser.
På kvällen var det inte möjligt att få bord för alla på samma
ställe så var och en fick äta där man kunde hitta en ledig stol.
Kring torget var det riktigt mycket folk på kvällen. Efter en
givande dag somnade man gott om man kunde koppla av från
allt ljud utifrån. Alla ska veta att det var många grupper och
musiker som uppträdde och spelade på torget. Svenska
karoliner med hästar, musköter och kanoner. Andra svenska
folkdansare m m.
Christina och Håkan
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Lördag 18 aug.
Schwedenfest är stort i Wismar och man ”går man ur huse” och festar glatt i den
lilla staden. Massor av uteserveringar där folk åt korv och drack öl, umgicks och
hade trevligt.
Det var lika varmt som hemma så vi var tvungna
att ha fönstret mot torget öppet och det var
ingen ide att somna förrän musiken tystnat…
Vi vaknar på lördagen till en klarblå himmel och
strålande solsken. Fred läser i ” Barran” i
telefonen att Rolf Jakobsson gått bort. Himlen
mörknar för ett ögonblick och vi tänker på
Ingrid och Rolf och allt roligt vi haft ihop när vi
började vårt ”andra dansliv” i Söndagsgruppen
1994. Senare på dagen tänder vi ett ljus för Rolf
i St Georgen Kirche.
Vi äter en god frukost tillsammans med Håkan och Kristina på vårt Hotel
Steigenberger. Alla är lite sena denna morgon, vi ska samlas först kl. 12 i hörnan
vid varuhuset Rudolf Karstadt, där har KF även dansat vid tidigare besök i
Wismar.
Innan dess blev det gruppfotografering framför Rådhuset och många
besökare passade på att fotografera Kalmar Folkdanslag. Folk i vackra
dräkter väcker alltid uppmärksamhet och glada leenden.
En STOR publik såg sen Kalmar Folkdanslag dansa till tonerna från
skickliga spelemän från Kalmar Spelmanslag i ”Hörnan”. Vi som inte var
med på uppvisningarna var sprickfärdiga av stolthet över er prestation.
Ingen är ju så ung längre och underlaget var hårt och gatan sluttande.
Dessutom var blomsterhandlaren tvungen att vattna sina blommor med
slang bakom spelemännen just precis när ni dansade…
Kalmar Kommun och
Kalmar Turistförening
hade en liten bod med
turistinformation utanför
vårt Hotel och där
dansade KF flera gånger.
Och vi sjöng med i Erik
nya text ” Här kommer vi
från Kalmar, tjolahopp,
tjolahej
tjolahoppsansa här kommer Kalmar Folkdanslag….”
Eriks småfräcka sånger till dansen är förresten en härlig
krydda som får de flesta att brista ut i ett leende, även om
de ej förstår språket.
Vi bjöds på ostkaka i boden från Kalmar och träffade
bekanta. Viola Hägglöv. Roger Kaliff. Elisabeth Wall. Ulf
Ragnarsson. Tänk så glad man blir när man är i främmande
land och träffar bekanta ansikten och får äta sitt hemlands
mat..
Sen fick vi också veta att KF varit både i tidningen, hemsidan
och på TV. Såklart..
På em. på lördagen var det ”fri lek” och vi roade oss med

Kalmar Folkdanslag

Wismar 16-20 Augusti 2018

Sida 5

Resedagbok Kalmar Folkdanslag
olika saker. Hotellet låg ju centralt så vi kunde gå hem och vila
ryggen och gå på toa när vi ville. Staden är liten så vi stöter
ofta på varandra.
Vi, Kerstin och Fred åt Apfelstrudel, glass och kaffe på en
uteservering och samtalade med två infödda par från Wismar.
Mannen i det första paret hade varit i Kalmar genom Lions och
kvinnan dansade Orientalisk dans och var lärare i engelska. Vi
fick veta att turism är stort i Wismar. Många pendlar till
Hamburg för att arbeta. I hamnen fraktar man byggmaterial
och där sysselsätter många människor. Wismar är en av 5
tyska städer som växer mest. Arbetslösheten är stor och
utanför restaurangen sitter en man i rullstol och säljer
tidningar. Kanske heter den” Hemlös Wismar”.
Vi bestämde oss sedan för att se alla innerstadens kyrkor. St
Georgen Kirche var fr 1300 talet och valven var enormt
höga.” Ända upp i himmelen kunde den lilla människan
skåda…”
Marien Kirche var bara ett 80 m. högt torn kvar efter
bombningar under andra världskriget. Men man hade byggt
upp låga väggar utomhus hur kyrkan sett ut. I ”rummen”
fanns moderna skulpturer. Vi fick ej gå in i tornet för det
pågick en 3D-filmvisning hur det hade kunnat se ut i hela
kyrkan. Spännande.
I den lilla Helige Andes Kyrka var det konsert av en härlig kör
och våra vänner ”Hennes och Movitz.” Elisabeth och Ulf från
Vadstena, Revsudden. Den här kyrkan användes. Och man
hade även en trevlig hörna för barnverksamhet.
Efter all andlig spis var vi hungriga och hamnade på en lugn
innergård och åt Snitzel och stekt potatis och Matjes och stekt potatis. Det var en upplevelse att äta SALT inlagd sill
och STEKT potatis…
St Nikolai var den sista kyrkan vi besökte. Den var enorm och fortfarande i bruk. Mitt ibland överdådiga religiösa
symboler fanns foton och berättelser om människor som bor i Wismar nu.
”Heimat.” Hembygd. Det var häftigt att placera en så modern utställning i en sådan kyrka.
Men vad gjorde de andra ???
Några var på det Historiska museet. Wismar blev svårt bombat under
kriget. De flesta av de fina husen är kopior och man kan följa
återuppbyggandet på museet.
Några har varit i en italiensk trädgård och ätit gott. Men maten räckte visst
inte till alla. Man räknar med att det är 150 000 besökare i Wismar de här
dagarna så det är ej konstigt att maten tar slut..
Några har sett både Gotlands folkdanslag och Häverö folkdanslag dansa
igen. Någon har kollat på Orientalisk dans och en fick en måsskit på benet.
Några har bara gått omkring och en har bara sovit hela eftermiddagen.
Några har varit på kubbtävling och på Lena Kras utställning. Någon har gått
i
parken och filosoferat.
Någon kollade på väskor.
Men ingen kunde undgå marknadsstånden som fanns på gatorna. Ingen
behövde gå hungrig eller törstig. Det var mat och drickaförsäljning överallt.
Ingen kunde heller ha missat ”Silverkvinnan med äpplet” eller de Svenska
Karolinerna från Göteborg och Bohuslän som marscherade med soldater
och hästar och uppförde små historiska spel.
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Vi pratade flera gånger med de härliga Karolinerna. Ett par av
dom var i 80 årsåldern och stred ännu för Kung och Fosterland.
Framåt kvällen tar vi en promenad till hamnen. Fortfarande lika
mycket folk i rörelse. Hög musik och Tivoli. Pariserhjulet, ska vi
åka med det? Näää, vi ändrar oss och stannar vid scenen, där det
är Party med elektronisk musik. Inget för oss det heller. Vi sätter
oss på en soffa vid Hafengrenze för att titta på solnedgången.
Jag ser; 16 st. blågula kranar till höger i hamnen.
En gosse 10-11 år står i yogaposition på ett ben och det andra i
vinkel på låret. Handflatorna ihop över bröstet. Han står på en
sån där ”knopp” som man gör fast båtar i, alldeles nära
vattenkanten....Föräldrarna sitter lugna på sin bänk.
Tre unga fräscha, trygga flickor sitter på en trappa och delar
på pizza. Helt omedvetna om sin utstrålning och att de är
insparade av två blyga, ölande och rökande killar.
Vi äldre och medelålders sitter kvar på soffan och njuter av
solnedgången i Wismar och tycker att det är ”skönt att man
inte längre är ung”.
Tillbaka till hotellet hamnar vi i TV-soffan i foajén, beställer
en öl och kollar på några i KF som kollar fotboll på Tv.
Rostock-Stuttgart. Som slutade…..

Vid tangentbordet; Kerstin Lönnberg
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Söndag 19 aug.
Vaknar trötta efter en sen kväll med Bonnie
Tyler på torget, isbrytarens bröl i gamla
hamnen fram till 00.45 samt av att
sopmaskinen börjar köra i gränden kl 04.00.
Efter en stadig och god frukost är vi dock
redo för denna dag.
Utanför rådhuset är karolinerna uppställda
med manskap och hästar för att bevista
morgonbön.

På förmiddagen anordnades det Schwedenlauf, ett motionslopp för både unga och vuxna.
Personal från hotellet var minsann med och sprang 5 och 10 km. Det hade gått bra för dem och vid kvällens middag
orkade de också passa upp på oss.
Kl 11.30 startade den stora paraden från torget genom att skjuta salut. Paraden drog genom den gamla staden där
gatorna kantades av massor med folk. Vi fick se karolinerna, folkdanslag från Kalmar, Gotland och Roslagen,
trumorkester med drillflickor från Gislaved, borgerskapet från Wismar, vackra damer, orkestrar m.fl.
Vi som enbart var supportergrupp vid sidan om kunde avvika och inta go´ fika på kafé Sinnenreich.
Därefter passade Leif och jag på att studera St George kyrka, en av de mäktiga kyrkorna som delvis har renoverats
efter kriget.
Schwedenfest avslutades utanför rådhuset med tack och avsked till de
medverkande.
Karolinerna blåste tapto.
Dagen var ännu inte slut så vi var ett antal från gruppen som tog en båttur
med guide runt hamnen och ut mot öppna havet. En härlig tur där solen
fortfarande värmde.
En sista promenad från gamla hamnen upp mot torget. Där uppträdde ännu
en grupp med ABBA-repertoar medan torget började avfolkas.
Kalmar folkdanslag åt en gemensam middag på hotellet vi klockan 19.
Därefter strövade vi omkring och tittade på när arrangörerna började plocka
ner mat- och öltält, serveringarna runt torget försvann efter hand. Stora
scenen monterades ner och alla kablar rullades ihop.
Eftersom kvällen fortfarande var varm var vi ganska många som blev kvar
utanför hotellet med ett sista glas vin/öl innan det var sängdags.
Den här sista natten sov vi gott då det var ovanligt tyst.
Gudrun och Leif
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Oj då - det här gick fort. Redan dags för hemresa. Vi
vaknade upp till duggregn till och från, men fortfarande
varmt. Det stora torget som varit fullt av olika matbodar
var nu nästan tomt och återställt. Några i vår grupp sågs
ta en morgonpromenad. Andra var i närbutiken där
matbröd och korv köptes för att ta med till Kalmar.
Bussen skulle packas 09.30 med avresa 10.00. Med vanlig
svensk perfektionism var allt klart en kvart innan. Vi
lämnade Steigenberger Hotel Stadt Hamburg, Wismar
bakom oss. Det var ett bra hotell. När man har kommit så
här långt vill man komma hem så fort som möjligt. Men
först hägrade inköpsmöjligheterna hos Calles i Rostock.
Vägen dit var 6-7 mil lång och tog en timme. Under den
vägen kunde vi se mängder av vindkraftverk och flera
stora solcellsparker. Nils-Arne Isaksson fyllde 77 år. Under
Erik Loxbos ledning hyllades han med sång och ett fyrfaldigt leve.
Vi fick en hel timme på oss för att handla hos Calles och det var gott att inte behöva stressa. Självklart är det
intressant att lockas av priser som ligger en bra bit under vad vi ser på Systembolaget hemma. Det var till synes
nöjda kunder som återvände till bussen för den korta vägen fram till Scanlines färja A/V Copenhagen.
Under den 1 timme och 45 minuter långa båtturen till Gedser var
det mat som gällde. En del tog all inklusive- buffén, men det fanns
andra alternativ . Vi själva åt en utsökt gulaschsoppa.
Resan genom Danmark var en ren transportsträcka. När vi kom till
Sverige ville gränspolisen i vanlig ordning kolla vilka vi var. En titt in
i bussen räckte denna gång..
I Lund steg Barbro Herbe av för att ägna sig åt nya äventyr i Skåne.
Nästa mål var Ekerödsrasten för mat och toalettbesök. När vi steg
av bussen där blev vi överraskade av en kyla som vi inte hade känt
på mer än 3 månader. Inte var väl hösten på väg - nej det var högst
tillfälligt. Innan vi steg på bussen uppmanade Bibi oss till samling. Hon tackade dansledare Kirsten, reseledare Wille,
alla dansare, spelmännan och även supportrarna för en väl genomförd resa och dansuppvisningar som givit good will
för Kalmar och Sverige. Även busschauffören tackades.
Han framförde verkligen bussen med bravur, mjukt och
fint. Han visade sig också vara duktig slalomkörare mellan
avspärrningar när vi skulle komma så nära hotellet som
möjligt vid ankomsten till Wismar.
I Hossmo steg Birgitta, Hans, Annika, Sven-Ivar och
Lisbeth av. Till Kalmar kom vi vid halv tio-tiden. En bra
resa var slut.......
Tack och på återseende!
Majlith och Jan
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Visa om Kalmar Folkdanslags resa till Schwedenfest i Wismar augusti 2018
Av Erik Loxbo - Melodi: Här kommer Pippi Långstrump
Här kommer vi från Kalmar, tjolahopp tjolahej tjolahoppsansa
Här kommer vi från Kalmar, med Kalmar Folkdanslag
Nu så har vi kommit, till Schwedenfest i Wismar
Ja nu så har vi kommit, till Wismars Schwedenfest
Nu så ska vi dansa, på gatorna i Wismar
Och så ska vi spela, vår svenska folkmusik
Här kommer vi från Kalmar, tjolahopp tjolahej tjolahoppsansa
Här kommer vi från Kalmar, med Kalmar Folkdanslag
Vi ska dansa Pölsan, en lite småfräck polka
Och Oxdansen med Arne och Wille gör succé
Hambon ifrån Smyge, och polskor flera stycken
Allra sist en festvals, av Benny Andersson
Här kommer vi från Kalmar, tjolahopp tjolahej tjolahoppsansa
Här kommer vi från Kalmar, med Kalmar Folkdanslag
Vi ska prova sekten, i djupa källarvalven
Stämningen blir hög på Hanse Sekt kellerei
Sen är lätt att dansa, vid Kalmars stånd på torget
Och dansen den går bättre, efter några glas champagne

Här kommer vi från Kalmar, tjolahopp tjolahej tjolahoppsansa
Här kommer vi från Kalmar, med Kalmar Folkdanslag
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Deltagare
Ingrid Axelsson
Birgitta Gardesten
Christina Ackesjö
Karin Loxbo
Anna-May Nilsson
Margita Hildingsson
Gunnie Norén
Helén Bodell
Elisabeth Johansson
Kirsten Arvidsson
Birgitta Stenmalm
Ulla Jeansson
Annika Norberg
Ula Fandrey
Lisbeth Davidsson
Kerstin Lönnberg
Inger Bjärle
Majlith Målberg
Östen Serlander
Gudrun Isaksson
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Bengt-Olof Andersson
Hans Johansson
Håkan Ackesjö
Erik Loxbo
Ingvar Nilsson
Karl Hildingsson
Helge Johansson
Wilhelm Bodell
Sune Johansson
Arne Elm
Barbro Herbe
Bo Karlsson
Sven-Ivar Norberg
Nils-Arne Isaksson
Herta Kirchberg
Fred Lönnberg
Jan Nilsson
Jan Målberg
Rolf hult
Leif Petersson
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Dagboksforfattare:
torsdag:
fredag:
lördag:
söndag:
Måndag

Ulla och Isak
Christina och Håkan
Kerstin och Fred
Gudrun och Leif
Majlith och Jan

foto:
Dagboksförfattarna, B-O, Kirsten och Ingvar
Sammanställning: Ingvar
Wille hade fixat buss från Hjalmarssons i Virserum
som hade ordnat med hotell med 2 middagar och Sektprovning
chaufför: Rüdiger Westphal

Paradvägen
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