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Förord.
På våren 2007 fick Kirsten genom e-post kännedom om att Roland Ekström arrangerar folkdansdansveckor i Italien.
Efter den lyckade resan till dansfestivalen i Prag fanns intresse och reslust i laget. Jag tog första kontakten med
Roland 17 april 2007 med en förfrågan. Det kom snabbt svar från Roland där han presenterade sig och sin
verksamhet i Italien samt ett preliminärt program. Vi rekommenderades en resa i september 2008. Genom Rolands
hemsida och täta e-postkontakter fick vi bra information och också vetskap om de danslag som var inbokade för
2007. En intresseanmälan sattes upp i vår danslokal och under hösten fylldes den på så att det fanns förutsättningar
att genomföra resan även om vi då var några för få.
Efter att jag kontaktat med danslagen i Botkyrka, Spånga och Sollentuna och hört deras lovord var jag helt övertygad
om att denna resa till Italien fick vi absolut inte missa. Veckan i september 2008 preliminärbokades. Anmälningslista
med stoppdatum 2 december sattes upp. Vid möte 5 december med dem som anmält sig valdes B-O och Ingvar till
att planera och genomföra resan och Kirsten valdes till dansledare. Vissefjärda folkdanslag fick erbjudande om att
delta. De anmälde snabbt sex intresserade och vi var då 31 anmälda som betalade anmälningsavgiften 2600: -.
Efter att ha undersökt flera olika resmöjligheter bestämde vi oss för att flyga med Air One från Kastrup och att åka
tåg till flygplatsen. Flygbiljetterna köpte Ingvar och jag 20 december via internet till snittpriset ca 1750: -. Ville Bodell
hjälpte oss med att boka tågbiljetter 90 dagar före ut- och hemresa till det facila priset 90: - enkel resa.
Lördagen 29 mars kom Roland och Giuliana med sin dotter till Kalmar för ett informationsmöt med oss, vilket var
mycket uppskattat.
Under försommaren och augusti -september var det intensivträning för oss dansare under Kirstens och Olles ledning.
Musikerna spelade ihop sig och Erik övade körsång med oss.
Vad som hände efter 17 september kan ni läsa vidare om.
Vi hade stora förväntningar på vår Italienresa . Alla våra förväntningar överträffades tack vare Roland och Giuliana
som ställde upp för oss på ett storartat sätt och delade med sig av alla sina gedigna kunskaper om Italien.
Tack alla för en trevig resa och fin sammanhållning!
B-O
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Onsdag 17 Sept.
0B

Dag 1 den 17 september 2008 Mycket tidigt på
morgonen gick tåget från Kalmar mot Kastrup, och alla
31 deltagare var med, glada och förväntningsfulla.
Flygplatsen nåddes i god tid, och efter sedvanliga
kontroller, incheckning och inköp var vi på väg till Rom.
Att flyget gick över alperna var Iätt att konstatera i det
fina vädret.
Tidig eftermiddag landade vi och möttes av vår guide
Roland Ekstrom med fru Giuliana. En buss väntade och
det skulle bli ett besök i Peterskyrkan och en liten
rundtur i Rom. Redan nu fick vi veta mycket om staden
Rom, om olika byggnader och "ruiner" och intrycken blev många. Trafiken föreföll vara ett ende wirrwarr. Oräkneliga
mopedister och trångt parkerade bilar.
Palatino, Collosseum, Circo massimo, och sedan Peterskyrkan: överväldigande stor, marmor överallt och mycket
vackra golv bland allt annat som var sevärt. Efter två timmar gick bussfärden vidare till RIETI, åtta mil norr om Rom
och mitt i landet, där vi välkomnades i Hotell
SERENA. Vi hade kommit upp i 400 m höjd
med lite sval temperatur efter en kurvig och
vacker väg.
Nu väntade oss vår första äkta italienska
måltid. Fem runda bord var dukade till oss,
man serverade först pasta, sedan kyckling, sen
potatis och sen sallad. Avslutningen blev
fruktsallad med citronglass, väldigt god! Att
måltidsdrycken var vin behöver jag väl inte
nämna? Svala rum med goda
förvaringsutrymmen, dräkterna fick luft och
sängen väntade!
Herta.
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Torsdag 18 Sept.
1B

Oj, vad kyligt det kändes, när den morgonpigge
stack ut näsan för att i dagsljus bese den stad vi
kommit till. Dagen såg ut att bli solig och vacker.
Framför Hotel Serena låg en stor grusad
parkeringsplats. Till vänster syntes det moderna
köpkomplexet Perseo, till höger Mc Donalds och
där bakom på en liten höjd Rietis gamla stad med
grå byggnader, tegeltak och några fyrkantiga
kyrktorn som stack upp. Bakom allt tronade höga
blågröna berg och högst Terminillo, 2217 meter.
Rieti ligger i regionen Lazio och har cirka 46 000
innevånare.
Efter en god frukost (som vi senare så väl skulle
känna igen), gick vi ut i solen för att invänta Roland och Giuliana. Idag skulle vi lära känna staden Rieti och dess
historia.
I samlad tropp tågade vi så in mot centrum. Roland tipsade om trevliga matställen vi senare kunde besöka.
Gatorna smalnade och så gick vi direkt in i medeltiden, in under de mörka gotiska valven framför biskopspalatset
från 1100-talet. Hit hade påven tagit sin tillflykt, när det gick hett till i Rom.
Intill låg domkyrkan, Basilica di Santa Maria, från samma tid, med en mäktig romansk kampanil. Vi smög in, för det
pågick mässa, och gick ner i kryptan. Man hade använt pelare från romartiden, när man byggde valven. Roland
berättade om kyrkans skyddshelgon, den heliga Barbara, som vägrade att bli bortgift och som dödades av sin far
(huvudet ska ha funnits här). Fadern dödades av blixten, så Barbara är också brandkårens skyddshelgon.
Framför kyrkan stod Rietidalens mest kända person, den helige Franciscus, staty.
Vi gick ut på torget Piazza Vittorio Emanuele i stadens hjärta och nerför gågatan Via Roma, ner till floden Velinos
klara vatten. Här gick under romartiden saltvägen, Via Salaria. Det
viktiga saltet transporterades till Rom och blev bl.a. betalningsmedel
till soldaterna.
Roland berättade legenden om sabinerna, som kom från Adriatiska
kusten och slog sig ner här och om hur Romulus och hans herdar bjöd
på gästabud i Rom och rövade bort de sabinska kvinnorna.
Vi skulle få veta mera om Rietis forna historia. På bron över Velino
väntade den lokala guiden Rita.
Först lite nutidshistoria: Rietis innevånare sörjde så sina gamla
pengar, liren, när man 2001 gick över till euro, att man samlade in alla
mynt och lät göra en staty. Konstnärinnan Daniela Fuscos kvinna
håller upp ett stort lire-mynt som hyllning.
Rita berättad också om Terminillo, som är Rom-bornas vintersportort.
Från bergen kommer också det livgivande vattnet. Det är rent och fint
och kommer i stor mängd. Till Rom pumpas otroliga 15 miljoner liter
vatten per minut och varje romare kan använda 600 liter per dag. Vi
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tittade ner i Velinos klara, blågrönskimrande vatten, såg några fina foreller och blev allt lite imponerade.
Så tillbaka till forntiden: När romarna omkring 290 f. Kr. började bygga Via Salaria var området vid Velino vattensjukt.
Därför konstruerade man en bro eller viadukt med nio allt högre valv upp till staden på kullen. Ja, det högsta valvet
var 25 meter högt. Under de följande århundradena fyllde man sedan ut området vid viaduktens sidor och byggde
hus där.
Vi gick in på Via del Porto, hamngatan. Husen är här från medeltiden. Velino svämmade ofta över och fyllde källarna.
Därför fyllde man upp gatan ytterligare. I senare tid byggde man så vallar runt floden.
Vi gick in i en källare, fram till de romerska valven som finns bevarade här djupt under mark.
Rita berättade entusiastiskt och hoppades det skulle kunna bli en turistattraktion, men att konkurrera med det
närliggande Roms alla fornlämningar blir kanske svårt.
Vi var nu under gågatan Via Roma och det
droppade lite vatten genom den romerska
sandstenen ner i våra huvuden.
Väl ute kom vi så till Palazzo Vecchiarellis
innegård. Här sjöng vi med klara röster ”Nu
grönskar det...” Ett och annat förvånat huvud
stack fram i fönstren.
Så åkte vi hiss ner i underjorden. I de medeltida
valven fanns en konstutställning med märkliga
instrument och här spelade vi av hjärtans lust.
Så tittade vi på ytterligare ett romerskt valv. Det
hade varit trångt på vägen redan då och här
syntes det att man hade breddat och byggt ut
viadukten.
Ute lyste den värmande medelhavssolen och vi gick så till Piazzo S Rufo. Här ligger Italiens medelpunkt, Centro de
Italia. Ett runt minnesmärke mitt på torget och en platta på väggen visade detta. På plattan stod det på 20 språk,
också svenska: ”mellersta Italien”, så det måste vi ju tro på.
Vi tackade Rita för allt vi fått veta och styrde så kosan mot den väntande måltiden hos en känd före detta
amatörcyklist. Där bänkade vi oss vid två långbord och avnjöt nässelpasta, vanlig pasta och antipasti med skinka,
korv, omelett och annat smått och gott. Och så tirramiso. Gott...
Så skiljdes vi åt och tillbringade eftermiddag och kväll på olika platser i den trevliga staden.
Birgitta och Hans

Kalmar Folkdanslag

Sida 6

Fredag 19 Sept.
2B

Dagen började med frukost och därefter var vi några som
tog tillfället i akt att fira vår spelman Ingmar som passade
på att fylla 65. Vi hurrade, sjöng och firade med bubbel på
balkongen
Därefter bar det av till Greccio och den helige Fransiskus
kloster. Tyvärr regnade det ganska rejält och det var
allmänt disigt och dålig sikt. Vi färdades genom dalen där
floden Velini rinner med sitt klara, rena vatten.
Fransiskus föddes 1181 i Assisi i Umbrien. Han växte upp i
en rik köpmannafamilj och Fransiskus levde livets glada
dagar med likasinnade. Fadern importerade tyger från
Frankrike och därför gavs sonen namnet Fransiskus. Hans
stora dröm var att bli riddare och han gick också ut i krig
vid två tillfällen. Andra gången blev han krigsfånge och
under fängelsetiden började han studera bibeln.
Han kom hem helt omvänd och blev en enstöring och
mediterade. Han som tidigare hånat fattiga och sjuka,
sökte sig nu till de spetälska för att ge medmänsklighet och
kärlek. Han skänkte bort produkter från faderns firma och
vid ett tillfälle när han sålt tyger, skänkte han bort
pengarna till fattiga. Detta ledde till en svår konflikt mellan
far och son. Han fick en vision om att Gud bett honom börja predika och han vandrade omkring och predikade för
folk över stora delar av Italien. Han var tvungen att företa en vandring till Rom för att få tillåtelse av påven att få
predika. På resan hade han med sig några lärljungar och följeslagare. De råkade under resan ut för kraftiga
hagelstormar och folkilskna vargar. Man byggde en boplats, men Fransiskus bodde hellre i en grotta i berget.
Utifrån grottan påbörjades byggandet av klostret 1223 och stod färdigt 1226. Allt material, som behövdes för bygget,
tog man på plats. Fransiskus företog också en resa till Egypten och Palestina under sin tid. Efter en lång tids sjukdom
dog han endast 44 år gammal. Han helgonförklarades två år senare.
Detta och mycket annat fick vi berättat för
oss av Roland. Det var många trappsteg att
gå upp till klostret där vi visades runt. Där
finns också ett julkrubbsmuseum som vi
tittade på. Det var spännande att se hur
människor ifrån olika länder och
världsdelar föreställer sig hur det såg ut i
Betlehem när Jesus föddes De hade
tillverkat sina julkrubbor efter sina egna
tankar. Människorna runt krubban
framställdes som både indianer och
grönlänningar, för att nämna några av alla
de folkslag som fanns representerade.
I klostret fanns även en liten butik där vi
Kalmar Folkdanslag

Sida 7

kunde handla olika varor som i sin tur gav klostret en inkomst.
På grund av det ymniga regnandet kunde vi inte åka upp på berget Terminillo som är 2200 m högt och där man åker
utförsåkning på vintern. Det är möjligt att ta sig upp till 1880 m. höjd med bil. Meningen var ju att vi skulle ha fått se
den fantastiska utsikten, men därav blev intet.
Istället fick vi fira Ingmars födelsedag i restaurangen på hotellet.
Harriet hade ordnat tårta och bubbel till oss alla. Tårtan var riktigt
smaskig och hade bakats av hotellets personal. Jättegott och trevligt!
Tack Harriet för ett trevligt initiativ.
Därefter var vi några som besökte en konstnär i Rieti. Hon målade
änglar och vingarna prydde hon med reklam av mycket skiftande
slag. Spännande att se!
Därpå bar det iväg till Cittaducale. Staden är vänort till Torshälla och
har ca 6000 invånare, men har ca 300 industrier. Namnet betyder
hertigens stad. Det var tänkt att vi skulle dansa på torget, men vi
kände oss tveksamma på grund av regnet. Cittaducale ligger bara ca
10 km från Rieti. Från början hade varje kvarter i staden sin egen
kyrka, eftersom det fanns så många olika fraktioner i staden. Numera
finns det bara en.
Först skulle vi repetera lite. Det var ju några dagar sedan vi tränade
och dansade. Vi hänvisades till ett hus inte långt från torget. Scenen i
huset befanns alldeles för liten, men en halvtrappa ner fanns ett
tillräckligt stort golv och det var dessutom väldigt högt i tak.
Efterklangen var lång och vi musiker lät som dubbelt så många. Repetitionerna gick bra och vi gav oss iväg till
restaurang Santa Ruffina för middag. Där bjöds på många olika rätter. Allra först kom en tallrik med kallskuret,
därefter komage i sås, njure i sås, tjock pasta, spagetti med svamp och sist ett slags griskött. Till detta serverades
gott rött vin. Det måste kanske erkännas att inte alla uppförde sig som man blivit lärda i barndomen, nämligen att
alltid äta upp. Vi var några som hade problem med både komage och njure. Erik fick igång oss i mycket sång mellan
rätterna och mätta och på gott
humör åkte vi tillbaka till huset för
uppvisning. Middagen tog ca två
och en halv timme. Snabb
omklädning i något som liknade en
biosalong och sedan bar det ut på
stan för att locka folk till
uppvisningen. Då var klockan nästan
tio på kvällen. Sven-Ivar bar fanan
och han gick som i trans och vi hade
fullt sjå att hänga med. Det blev en
härlig uppvisning och fylld av gott
humör. Aldrig har väl en publik gjort
vågen för oss tidigare och kanske
var det både första och sista
gången! Ett både trött och belåtet
gäng åkte hemåt i den sena kvällen.
Ännu en härlig dag var till ända.
Bibi
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Lördag 20 Sept.
3B

Idag har vi haft sov- och shoppingmorgon fram till klockan
14.00.
Därefter bar det iväg i bussen till Turano - ”Il Belvedere; Den
gröna dalen.” där Roland och Guliana har sin stuga och ateljé.
Solen sken från en klarblå himmel, utsikten över dalen, bergen
och sjön var betagande. Här fick vi se Rolands konst, han har
hämtat mycket av sin inspiration av Taubes tolkning av Italien.
Roland vill liksom Taube glädja människor.
Vi bjöds på ”merenda” ett mellanmål . Roland underhöll med
sång och gitarrspel.
Birgitta lyckades lämna sitt avtryck i paret Ekströms trädgård
genom att åstadkomma ett hål i deras hängmatta! Detta
inträffade då Ann-Margret ville att Birgitta skulle lägga sig i
hängmattan så att hon fick ta ett foto, mattan sprack och B
hamnade på rumpan i gräset. Guiliana döpte mattan till
Birgittas hål och Hans tyckte att Det blev en riktig tavla!
Efter besöket i Il Bevedere styrde färden mot Ornaro och
dansfest med deras folkdansgrupp.
Kvällen var kylig 12 grader. Torget där dansen ägde rum lutade. Ornaros instrument bestod av gamla
jordbruksredskap och dragspel. Kristian snart sex år var en baddare på sitt lilla dragspel. Det var sen kväll då vi trötta
och lyckliga kom tillbaka vårt
hotell i Rieti.
Antecknat av:
Annika och Sven-Ivar
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Söndag 21 Sept.
Vaknade med strålande sol. Trots gårdagskvällens frosseri i kylan på pasta och
kakor var det inte fel att äta frukost.
Dagens mål var en lantbruksutställning och marknad i Magliano i Sabina.
Dagens höjdpunkt var en av den stora publiken mycket uppskattad
uppvisning. Ärligt talat hade nog publiken inte i första hand kommit för att se
oss dansa men väl för att studera ett stort utbud av vad som finns och behövs
på en bondgård. Där fanns fjäderfä från ankor till strutsar, maskiner från
Husqvarnas motorsågar och gräsklippare till våldsamt stora traktorer,
matvaror från traktens specialitet den yppersta olivolja till vin av varierande
sorter
och
mycket
annat.

För att ta oss dit åkte vi västerut i den vackra
Sabinadalen, som kallas romarnas trädgård och
där det odlas mycket oliver och druvor. En
modern födkrok för lantbrukarna är agroturism,
som liknar vårt Bo på lantgård, men där det ställs
stora krav på ekologisk odling. Vår förträfflige
reseledare Roland värderade Sabinadalen t o m
högre än det vackra Toscana, som nu blivit
föremål för viss naturförstörande exploatering.
Innan uppvisningen åt vi en utmärkt lunch under
2½ timme på en mycket trevlig restaurant.
Trots det gick uppvisningen bra.
För att avsluta dagen på ett trivsamt sätt fick vi helt utanför program och vanor låna hotellets matsal för bl. a
avsmakning av inhandlade produkter på marknaden. Kvällen ägnades åt vin, kvinnor (medhavda) och Eriks eminent
ledda sång. Ett uppskattat inslag var också Mariannes och Olles champagnebjudning i anledning av dagens
tilldragelse – första barnbarnet.
Se´n minns jag inget mera.
Göran Andersson
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Måndag 22 Sept.
4B

Med sol från klarblå himmel, men rätt kallt, kliver vi ombord på bussen i Rieti utrustade med bekväma
promenadskor, vatten, solhatt och paraply för att ”göra” staden Rom.
På vägen till Rom hämtar vi upp våra reseledare Giuliana och Roland. På bussen får vi information om alla de
historiska sevärdheter vi ska besöka. Jag försöker anteckna så gott jag kan trots en pratglad spelman som håller låda
längst bak i bussen.
Rom är byggt på några kullar vid en
flodkrök, en stad som alltid i
främlingar väckt hat och passion,
förälskelse och förbannelse,
förtrollning och indignation.
Att ta sig med buss in i Rom är inte
det lättaste på grund av tät trafik men
vår skicklige chaufför lyckas nästan nå
ända fram till Piazza del Popolo
(folkets torg) där vi startar vår
rundvandring till fots. Från Piazza del
Popolo går den kända affärsgatan Via
del Corso (f d tävlingsgatan,
hästkapplöpning) till en annan känd
plats, Piazza Venetia, som vi ska
besöka senare på dagen.
Vi går vidare trapporna upp till en av kullarna, Pincio, där vi har en fantastisk utsikt över staden. Nästa sevärdhet är
kyrkan Trinita del Monte som ligger med utsikt över Spanska trappan och Piazza di Spagna. Trappan och torget är en
populär samlingsplats för såväl italienare som tillresta turister. En viss oro sprider sig i gruppen, när vi saknar Annika,
men snart är hon åter i gruppen och Sven-Ivar kan andas ut.
Med Roland i täten går vi så vidare till Fontana di Trevi, den kända barockfontänen där Anita Ekberg badade i filmen
La dolce vita. Här kan man önska sig allt, ju mer romantiskt desto bättre, genom att kasta några mynt i fontänen,
över axeln förstås, så är återkomsten
till Rom garanterad.
Väl tillbaka vid Spanska Trappan fick
vi själva på egen hand shoppa i
affärerna utefter den kända
affärsgatan Via Condotti där de mest
kända modehusen har stakat ut sina
revir. Några fynd för en smålänning i
dessa butiker lär inte finnas, eller vad
sägs om en aftonklänning för 13 000
svenska kronor. Men personalen
behandlar sina kunder som
kungligheter sägs det. På gatan intill
Spanska Trappan besöker vi Roms
mest kända kafé från 1760, Antico
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Caffé Greco, ett kafé med små runda bord i hemtrevliga rum med foton, tryck och andra minnesmärken från 1800
talet. På listan över kända gäster, utöver oss, finns Goethe, Byron, Casanova och Wagner. Evert Taube lär också ha
besökt kaféet ett antal gånger under sin vistelse i Rom.
I Ristorante-Wine bar, Hole in one, nära Spanska
Trappan intar vi vår lunch bestående av en buffé
med minst 25 olika rätter. Utefter väggarna
förvarades en stor mängd vinflaskor, enligt
uppgift 430 olika sorter. Lunchen smakade
mycket bra trots de något obekväma höga
stolarna.
Med nya krafter går vi längs Via Condotti till Via
Corso, förbi Piazza Colonna och vidare till
Pantheon, det bäst bevarade templet i Rom från
kejsartiden, år 100 e Kr. Ett underverk av
arkitektonisk byggnadskonst med sin öppna
kupol.
Nästa mål är Piazza Navona som ursprungligen
under romartiden var en tävlingsarena numera
fylld av barer, restauranger och Navona konst
(s.k. Hötorgskonst). Piazzan pryds av Berninis
fontän från 1651, som symboliserar fyra floder.
På vår väg till Piazza Venetia passerar vi
salutorget Campo di Fiori som dagligen fylls med
färska grönsaker, frukt, fisk mm. Nära intill
torget, vid Piazza Farnese, ligger
Birgittasystrarnas kloster där man kan hyra rum.
Kostnaden är dock inte lägre än för andra rum i
Rom. Utefter gatan Corso Vittoria Emanuele
ligger Argentina torget där hemlösa katter matas
av en kattförening. Katterna i Rom är fridlysta.
Ett av de yngsta monumenten i Rom är
Monomento a Vittorio Emanuele II vid Piazza
Venetia. Monumentet blev klart 1905 och är en
symbol för Italiens enande. Italien enades 1860
och Rom inkorporerades 1870. Vid monumentet
brinner ständigt en eld som vaktas av två
soldater till minne av krigets offer. Monumentet
användes för museer, konstutställningar mm.
Nu dags för en kort stunds vila och något att
släcka törsten med. Olle intygar att ölen var kall
och god men dyr.
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Med något mindre trötta ben går vi trapporna
upp förbi Campidoglio vid torget som
formgivits av Michelangelo och vidare fram
till Forum Romanum. På vägen passerar vi en
kopia av statyn med tvillingarna Romulus och
Remus som diar en varginna. Enligt legenden
sattes tvillingarna i ett tråg på floden Tibern
av sin onde morbror för att dö men
tvillingarna togs om hand av en varginna.
Tvillingarna grundade sedan rivaliserande
bronsåldersbyar på Palatinen men Romulus
dödade Remus och hans ”Rom” gick mot sin
glansperiod.
Forum Romanum utvecklades under
kejsartiden till ett rektangulärt område med
triumfbågar, monument och
marmorbyggnader. Under romartiden var
Forum stadens andliga, politiska och
finansiella centrum. Tiden medgav inte ett
närmare besök i Forum Romanum.
Vandringen går vidare till amfiteatern
Colosseum, en gång en teater med plats för
50 000 besökare, år 80 e Kr. Teatern kunde
vid regn eller sol täckas över med segelduk.
Kanske något att ta efter för Kalmar FF till nya
fotbollsarenan. Colosseum kunde också
vattenfyllas om föreställningen så krävde. För
att utrymma teatern tog det endast 15
minuter. Toaletter i långa rader av marmor
kunde ibland bli kalla att sitta på. De mer
välbeställda skickade då sina slavar för att värma upp sitsarna. I Colosseum nådde kejsartidens begär efter blodiga
skådespel sin kulmen. När kejsar Titus invigde amfiteatern år 80 e Kr utlyste han 100 dagars festspel vilket bland
annat innehöll blodbad på 5000 vilda djur. All sådan slakt var laglig som sport fram till 523 e Kr.
Klockan närmar sig 17.00 och bussen väntar på något trötta men mycket nöjda Rombesökare. Rolands förslag att
stanna kvar i Rom ytterligare några timmar för att gå på nattklubb röstades ner till förmån för hemresan till hotellet i
Rieti.
Vid pennan Sune Johansson spelman.
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Tisdag 23 Sept.
ASSISI
I dag tisdagen den 23 september går turen till Assisi.
Bussen tar oss genom svindlande bergspass och vi
har en hänförande utsikt över nejden. Vi passerar
bl.a. Cascate de la Marmare, Terni och Spoleti. I
Spoleti är det varje år jazzfestival.
På långt håll ser vi Assisi, en vacker vit stad i
Umbrien, högt belägen på en bergshöjd på
Apenninernas sluttningar. Assisi är ett populärt
pilgrimsmål känt som den helige Franciscus
födelseort.
År 2000 sattes Sankt Franciscus basilika upp på
UNESCO:s världsarvslista.

Basilikan är mycket ovanlig då den har två våningar.
Både det övre och nedre kyrkorummet har mycket
välbevarade fresker från 1100 - 1200-talet. Övre
kyrkan är smyckad med Giottos berömda fresker
med scener ur Franciscus liv.
1239 blev övre kyrkan klar.
1253 invigdes kyrkan
Den övre kyrkan är påvens och den nedre är
franciscanermunkarnas.
Att få se och uppleva dessa vackra kyrkor med dess
fresker tog nästan andan ur oss!
Munkarna bär ett rep med tre knutar vilket betyder
fattigdom, kyskhet och lydnad.
Franciscanernunnornas kyrka är Sankta Chiara.
Före besöket år vi en god lunch i Assisi.
Vi sjöng också till de andra gästernas förtjusning . Erik
blev fotograferad tillsammans med dem . När vi sjöng
Que sera sera då visste jublet inga gränser. Erik blev
uppbjuden och dansade med en av gästerna. Succe!
Kl 17.00 var det dags för hemfärd efter en intressant
dag.
Då passade vi också på att avtacka Roland och Giuliana för alla upplevelser på denna trevliga resa.
Kalmar Folkdanslag
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På kvällen gick vi alla till Taverna dei Fabi efter att några från gruppen hade varit där kvällen innan dit lotsade av två
trevliga präster och två mycket trevliga damer som påträffades av en slump.
Alla i gruppen bjöds på champagne som ett avslut på den fantastiska resan. Sedan åt vi pizzor och drack öl och vin.
Till efterrätt åt vi chokladpizza! Däremellan underhöll vi med sång och naturligtvis Erik som ledare!
Vilken fin avslutning på vår resa!
Marianne och Olle

Onsdag 24 Sept.
5B

Kl. 04.20, mobiltelefonens ilskna larmsignal väcker oss till denna lite vemodiga sista dag på denna underbart fina och
minnesvärda resa, nu återstår bara hemfärden.
En lite lättare frukost bestående av kaffe, juice, sockerkaka står uppdukad nere i hotellets konferensrum dit alla
kommer släpande på sitt bagage. När vi fått i oss frukosten är det dags att lasta in bagaget i bussen som Danilo, vår
chaufför redan suttit och värmt upp för att utetemperaturen är ganska beskedlig så här dags.
KL. 05.30 avgår bussen mot Fiumicinoflygplatsen i Rom och vi lämnar Hotel Serena och RIeto bakom oss. Vi anländer
till flygplatsen kl.07.00 och tar farväl av vår chaufför, Danilo, som skickligt lotsat oss runt under veckan samt av B-O,
Ingrid, Arne, Kirsten, Anna-May. Ingvar och Herta som har valt att stanna ett par dagar extra i Rom.
Efter incheckning, säkerhetskontroll (som alla klarade sig igenom), lite "fika" etc. lyfter planet mot Köpenhamn
kl.09.50, ca 30 min. försenat. Flygturen går lugnt och behagligt med härlig och solig utsikt över alperna, säger de som
har fönsterplats. Kl.12.05 landar vi på Kastrup och alla skyndar till bagageutlämningen, inget saknas och vi kommer
alla med på tåget till Kalmar fast det var är lite trångt och bökigt med allt bagage innan alla hittar sina platser och kan
slå sig till ro och kanske försöka smälta alla intryck från dessa underbara dagar i Italien.
Tågresan går bra utan incidenter (vilket man ju inte kan ta för givet) och i Växjö resp. I Emmaboda tar vi farväl av
Vissefjärdagänget. Vi anländer Kalmar i utsatt tid vid 5-tiden och tar farväl och tackar varandra för en härlig
gemenskap på denna fantastiska resa som våra duktiga rese- resp.dansledare skall ha en extra stor eloge och tack
för.

Rolf o Berit
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Onsdag-fredag 24-26 sept.
När vi kom fram till flygplatsen så stod det en limousin och
väntade på oss 7 som skulle stanna 2 extra nätter i Rom.
Denna hade Roland fixat till oss via Danilo och bussbolaget,
stort tack till båda. Efter 35 min anlände vi till hotell Italia
där vi skulle bo. Hotellet är beläget ca 10 minuters
promenad från Spanska trappan.
Vi kunde checka in redan klockan 8 men av naturliga skäl så
fanns det inga rum till oss vid den tidpunkten. Då vårt flyg
tillbaka till Sverige på fredagsmorgonen gick väldigt tidigt
förhandlade Bengt-Olof till oss en frukost på
onsdagsmorgonen i stället. Den smakade bra efter att vi
lämnat Rieti 3 timmar tidigare utan något att äta. Frukosten,
och framför allt brödet, var bättre än det i Rieti men ska
man klaga på något på hotellet så var det varmvattnet,
dåligt tryck när alla duschade på morgonen.
När vi ätit oss mätta tog vi en ”Japanbuss” till Vatikanen.
dvs. vi fick stå som packade sillar de första kilometrarna av
en resa på totalt 4km.
När vi kom fram var Petersplatsen avspärrad och mycket folk
var där inne och på flera ställen var det långa köer alla med
röda biljetter. Vi mötte även mycket folk med likadana röda
biljetter, både unga och gamla och många präster. Vi läste i ”boken” att varje onsdagsmorgon har påven audiens på
Petersplatsen, detta är gratis men du måste få en biljett tidigare.
Vi traskade till baksidan av Vatikanen och Vatikanmuserna. Efter säkerhetskontroll gick vi in för att besöka Sixtinska
kapellet. Vi passade många rum fullt med målningar och andra konstverk innan vi kom fram till Sixtinska kapellet
med dess målningar av Michelangelo. Tyvärr fick man inte fotografera där men i övriga rum gick det bra om man inte
använde blixt.
Ingen av oss ångrade detta besök.
Efter lunch på ett matställe bakom
Vatikanen tog vi bussen tillbaka till hotellet
och fick då äntligen våra rum och kunde
vila ett par timmar. Eftermiddag och kväll
tillbringade vi i centrala bl.a. runt Spanska
trappan där vi också hittade en Risturante
till middagen.

Torsdagen gick vi till Forum Romanum där
vi ”köpte” biljetter som även gick till
Colosseum och Palantinen, Vi som var EUmedlemmar och +65 gick in gratis men
ungdomen i gänget fick betala.
Det var så mycket att se på att man inte
kunde tillgodogöra sig allt.
Kalmar Folkdanslag
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Efter lunch på en närbelägen ”turistfälla” var det dags för Colosseum. Eftersom vi redan hade biljett var det bara att
gå förbi hela den långa kön efter att vi fått gå igen den obligatoriska säkerhetskontrollen.
Många tankar om hur det var när alla bataljer utspelades där kommer i huvudet när man går i denna imponerande
byggnad.
Vi gick en annan väg tillbaka till hotellet. I en vägkorsning stod en lastbil parkerad på övergångstället och där låg en
sopsäck med (7 sorters) kokt pasta som Ingrid inte såg utan snavade över. Då hon låg på backen dök det upp 2
välklädda herrar som tog pulsen och undersökte henne och kunde konstatera att det var ingen större fara med
henne. Herrarna presenterade sig aldrig men vi misstänkte att det var två läkare.
Vid Piazza del Viminale, alldeles intill hotellet, hittade vi en trevlig Risturante som vi beslöt att gå till senare på
kvällen.
Vi hade bokat limousinen till kl 06.45 på fredagsmorgonen med redan kl. 06.30 var den på plats och strax efter kl
07.00 var vi på flygplatsen. Efter samma rutiner och fel avgångshall kommer vi till slut iväg mor Kastrup nästan 1
timme försenade.
På grund av förseningen var vi rädda att missa tåget till Kalmar. Men som tur var så var inte planet mer än halvsatt
som betydde att bagaget kom efter 7 min istället för beräknade17, och dessa extra minuter var precis vad vi
behövde. Annars hade vi missat det fullsatta tåget hem mot Kalmar.
Anna-May o Ingvar
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Eriks Resedagbok i form av en nyskriven visa
6B

Vi har vatt i Rieti – visa skriven av Erik Loxbo under Kalmar Folkdanslags
resa till Italien 17-24 september 2008. Melodi: Vi har vatt i Höja - Skåne
Vi har vatt i Rieti, sen uti Ornaro
Vi har vatt i Cittaducale med
Där har vi spelat, där har vi dansat
Gjort stor succé med Kalmar Folkdanslag
//: Är det likt nånting är det likt nånting
Med sju sorters pasta och komage till ://
Vi har ätit sju sorters pasta - Vi kan äta sju ännu
Vi har ätit sju sorters pasta - Vi kan äta sju ännu
Vi har vatt i Roma, sen uti Assisi
Och i Magliano Sabina med
Roland har oss guidat, med hjälp utav Giuliana
Resan blev succé ja visst gjorde den de
//: Är det likt nånting är det likt nånting
Med sju vino rosso och grappa därtill ://
Vi har druckit sju vino rosso - Vi kan dricka sju ännu
Vi har druckit sju vino rosso - Vi kan dricka sju ännu
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Deltagare
7B

Bengt-Olof Andersson
Lisbet Davidsson
Arne Elm
Ingmar Gustafsson
Rolf Hult
Hans Johansson
Sune Johansson
Eva Klevemark
Erik Loxbo
Sven-Ivar Norberg
Ingvar Nilsson
Olle Persson
Sven-Olof Karlsson
Nils-Eric Nilsson
Ejne Svensson
Göran Andersson
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Ingrid Axelsson
Herta Kirchberg
Kirsten Arvidsson
Harriet Gustafsson
Berit Hult
Birgitta Gardesten
Elisabeth Johansson
Birgitta Stenmalm Hult
Karin Loxbo
Annika Norberg
Anna-May Nilsson
Marianne Persson
Ann-Margret Karlsson
Sivbritt Nilsson
Ingvar Bergström
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Dansprogram
8B

Program 1
Pölsan
Polska på Söderslätt
Rävlanda jubileumsschottis
Biggans blonde kapten

Program 2
Birenbomska
Västgötapolska
Södervidingekadrilj
Bröllopshambo

Dansare:
Kirsten o Arne
Marianne o Olle
Anna-May o Ingvar
Herta o Ejne
Ingrid o BengtOlof
Lisbeth o Sven-Ivar
Berit o Rolf
Birgitta o Hans

Dansare:
Marianne o Olle
Kirsten o Arne
Ann-Margret o Sven-Olof
Siv-Britt o Nils-Erik
Anna-May o Ingvar
Berit o Rolf
Herta o Ejne
Birgitta o Hans

Program 3
Hambo i Smyge
Kalle Vävare
Jämtpolska
Lycklige Henrik

Program 4
Schottismix
Ekebypolska
Tjust
Åttaman engel

Dansare:
Marianne o Arne
Ingrid o Bengt-Olof
Birgitta o Sven-Ivar
Lisbeth o Ingvar
Anna-May o Olle
Kirsten o Hans

Dansare:
Kirsten o Arne
Ann-Margret o Sven-Olof
Ingrid o Bengt-Olof
Berit o Rolf
Herta o Olle
Lisbeth o Sven-Ivar
Birgitta o Hans
Anna-May o Ingvar
Oxdansen
Dansare:
Arne o Olle
Spelmän:
Ingvar Bergström
Ingmar Gustafsson
Eva Klevemark
Sune Johansson
Erik Loxbo
Birgitta Stenmalm
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Dansuppvisning fredag 19 september
i Cittaducale

Dansuppvisning Cittaducane
9B
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Dansuppvisning Ornaro

Dansuppvisning lördag 20 september
tillsammans med Ornanos folkdansgrupp

10B
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Dansuppvisning Agris Sabina

Dansuppvisning söndag 21 september
på AGRIS SABINA

1B
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Affisch från Ornaro
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