Resedagbok Kalmar folkdanslag
20-23 Augusti

Stadthotel Stern

Resedagbok Kalmar Folkdanslag
Torsdag 20 Augusti resdag:
03.45 uppstigning, packning av fika och snabbkoll att allt är
med.
04.45 bussen avgår från Folkets Park. Alla kommer i tid så
även bussen.
Sven Carlsson Buss
Uppmuntrande nyhet vid avfärd – vi slipper byta buss i
Ljungby. I Helsingborg stiger vår guide Margareta på, sen får vi
inte sova mer. Bensträckare och fika på båten HelsingborgHelsingör.
Resan genom Danmark går smidigare än väntat, inga
vägarbeten. Vi hinner med ett stopp på vägen.
Båten Gedser – Rostock tar 1.45, där har vi förbokade platser i
buffé-matsalen.(All inclusive)
Väl i Tyskland har vi bara 6-7 mil till Wismar. Ankommer dit
16.30. Alltså från Kalmar till Wismar nästan precis 12 timmar.
Incheckning på Stadthotel Stern går smidigt. Vi hinner med en
runda på stan innan det blir gemensam middag på hotellet.
Sen var det tidigt sänggående för de flesta.

Vid dag 1:s penna:
Wille eller som vissa numera säger WILHELM.

Hans och Birgitta - båtbuffé

Anna-May och Ingvar m.fl. på torget.
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Fredag 21 augusti
Solen sken från en molnfri himmel, men morgonen var sval för den morgonpigge vandraren, som väckts av
sopbilarnas larm på gatan. Ännu hade inte Marktplatz städats färdigt. Schwedenfest 2015 hade ju börjat redan på
torsdagskvällen med sång och musik på stora scenen på torget. Med tysk effektivitet skulle allt snart vara snyggt och
prydligt igen för dagens festligheter.
Frukosten på Stadthotel Stern var riklig och god, med allt vad morgonhungriga smålänningar kunde önska och som
pricken över i:et ett glas bubbel från stadens sektproducent.
Förmiddagen ägnades åt en stadsvandring. Vi blev uppdelade i två
grupper. Först fick vi lite historia till livs: Första gången Wismar nämns i
urkunderna är 1229, men staden är troligen äldre. Två skeden har varit
särskilt viktiga, tiden under Hansan och de 171 åren då Sverige styrde.
Under medeltiden var Wismar en viktig del av Hansan och handel
gjorde staden rik. Från 1632 till 1803 styrdes Wismar av Sverige och här
byggdes starka befästningar. Kvar av den ringmur som en gång funnits
är nu bara en stadsport. 2002 blev Wismar utnänmt till världsarv av
UNESCO. Den gamla staden är ett levande museum med sina gamla
hus och ursprungliga stadsplan.
Först besökte vi Welt Erbe Haus på huvudgatan Lübsche Straße.
Fasaden ser modern ut men stommen är ett köpmanshus från 1351.
Imponerande var ett rum med gamla panoramatapeter från 1800talets början. Man hade använt över 2000 tryckplattor och 87 olika
färger för att göra dem. När huset stod tomt efter DDR-tiden hade
någon skurit ner och stulit tapeterna, men som tur var fick man tillbaka
dem.
Av Wismars fyra stora kyrkor i röd tegel besökte vi först den minsta, Heilige Geist Kirche, som fortfarande används.
Den byggdes först som sjukhus och korets vägg är den gamla ringmuren. Det man främst lade märke till var det glatt
målade platta taket. Ett äldre par hade skänkt hela sin egendom till kyrkan och bodde nu där.
Nästa kyrka, S:t Georgen, låg längre ner på gatan. Den skadades svårt
under kriget och var 1990 Europas största kyrkoruin, men var nu
återuppbyggd och användes till stora middagar och konserter. Här
förstår man verkligan att Wismar en gång varit rikt. Vilka imponerande
höga valv! Över 5 miljoner tegelstenar hade gått åt för att bygga den.
Så gick vi förbi Fürstenhof, hertigens palats från 1530, som bestod av
tre hus. För att ha råd att bygga det andra huset fick man ta ut skatt
på öl. Kanske inte så populärt, kan man tro. Det tredje huset var
svenskt och inte alls lika praktfullt utsmyckat. Här inrymdes högsta
domstolen under svensktiden.
Av den stora Mariakyrkan från 1220 fanns bara det mäktiga tornet
kvar. Kyrkan sprängdes 1960 under DDR-tiden. Man gjorde först tre
misslyckade försök att spränga. Vid fjärde försöket tog man till så
ordentlig att flera av de omkringliggande husen förstördes.
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Sista målet för vandringen var Marktplatz, det ett hektar
stora torget. Här dominerar det mäktiga vita rådhuset, nu
smyckat med svenska flaggor och stadens röd-vita färger. Vid
torget ligger också Alte Schwede, ett trappgavelhus från
1340, nu restaurang. Här finns också en stadsbrunn,
Wasserkunst, som en gång försett staden med vatten. Här
slutade vår stadsvandring. Solen sken och det hade blivit
riktigt varmt.
En del av torget hade intagits av svenska karoliner med
hästar och utstyrda i gamla uniformer. En stor scen hade
byggs för festligheterna, där vi snart skulle uppträda och där
fanns också en mängd stånd, där man kunde köpa mat och
öl.

Nu gällde det att få något till livs. Många av oss stannade på
någon av uteserveringarna. En korv och öl kunde väl duga i värmen. Som underhållning excerserade karolinerna och
sköt vilt med sina kanoner. Så bar det av till hotellet för ombyte till folkdräkt. Allvaret väntade.

Klockan 14 skulle vi dansa på stora scenen. Vi hade
blivit tilldelade ett tält bakom scenen, men det var
så varmt, så det fick stå tomt. Så tågade vi in.
Presentationen fick vi sköta själva och det gjorde
Herta med bravur. Hon berättade om några danser
och vi dansade helt andra! Publiken var inte så stor,
mest matgäster vid de utsatta borden. Dansen gick
fint, men oj, vad varma vi blev. Några av oss följde
sedan med spelmännen till Kalmars
marknadsstånd, där det bjöds det på ostkaka och
Ängöl. Spelmännen spelade och vi var ett pittoreskt
inslag, så också vår landshövding.

Nästa uppvisning hade vi på Rudolf Karstadt Platz
mellan vårt hotell och torget. Mycket folk tittade
på. Även en kvinnlig staty helt i silver. Kanter,
stenläggning och sluttande gata gjorde det lite
svårt. Helt perfekt blev det väl inte, men publiken
applåderade och tycktes nöjd. Under dansen sköt
karolinerna salut borta på torget. Att gatsten sliter
på skorna fick Barbro se. Hela skosulan hade
släppt, så hon fick skynda iväg för att hitta klister
och kunde inte vara med.
Klockan 17 var vi tillbaka i vårt gathörn för dagens
sista uppvisning. Åskådarleden var ännu tätare
och vi var nu varmare i kläderna, så allt gick
utmärkt. Nöjda och lite trötta gick vi så tillbaka till
hotellet för ombyte och lite vila.
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Kvällen tillbringade gruppen på olika håll. Själv gick Birgitta och jag, tillsammans med Sven-Ivar, Annika, Ville och
Helen, ner till hamnen, där det var full kommers. Längst bort fanns ett nöjesfält. - Vi åker pariserhjul, tyckte Annika.
Sagt och gjort, men 35 meter uppe i luften ångrade sig Helen under vilda skrik. Allt avlöpte trots det väl och vi fick en
fin blick över staden. Det var sedan gott med lite mat. Det blev Grill Haus Wismar, som bland annat bjöd på
nackensteak mit röstzwiebel och en stor öl.
Som avslutning blev det ett sista besök på Marktplatz, som nu var smockfull av folk. Från scenen spelades hög musik.
Nu var det riktig Schwedenfest! Punkt för kvällen sattes med ett fyrverkeri, som inte gick av för hackor.
Vid Pennan Hans o Birgitta

Lördagen 22 augusti
Vi vaknade, på vårt centralt belägna hotell Stern, till sol från en klarblå
himmel. Efter frukost var det åter dags att klä sig i dräkt för dagens
första uppvisning på närbelägna Rudolf-Karstadt-Platz.
För att inte missa planerat studiebesök och vinprovning i Hanse
Sektkellerei fick uppvisningen tidigareläggas en timma. ”Vår”
uppvisningsplats delade vi med en levande staty, Roman Katja Lukuc,
från Hamburg. Hennes bekantskap hade vi inget emot.

Efter uppvisningen gick vi en kort promenad till Hanse
Sektkellerei som använde delar av en gammal fästning
10 meter under mark. Dessa utrymmen hade en
konstant temperatur av 12 till 15 grader och passade
utmärkt för lagring av mousserande vin.
Vin importerades från bl. a Pfalz och efter tillsats av jäst
och socker lagrades flaskorna i 9 månader till fyra år. För
att kunna avlägsna resterna av jästen måste varje flaska,
2000 st, vridas ett fjärdedels varv en gång per dag under
fyra veckor. Genom att frysa resterna av jästen kunde
denna avlägsnas. 15000 flaskor sektviner producerades
varje år.
När vi lärt oss allt om produktionen av guiden Astrid, fick vi
provsmaka fyra olika sekter med varierande sockerhalt och
alkoholhalt. Ljudnivån i lokalen ökade avsevärt under
provsmakningen.
Från Hanse Sektkellerei återvände vi till Marktplatz för att
besöka Kalmar boden och där fick vi smaka på Ängöl och
ostkaka. Som tack bjöd vi på sång, musik och en kort
dansuppvisning.
Längst ner på Krämerstrasse fanns en scen där bl. a Kalmar
Dragspelsklubb gjorde ett framträdande under eftermiddagen.
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Klockan 15.00 var vi redo för vår sista
dansuppvisning på Rudolf-Karstadt-Platz som nu
var upptagen av en grupp positivspelare från
Mecklemburg. Eftersom de inte behärskade vår
musik fick Bibi vänligt men bestämt be gruppen
göra en paus under vår uppvisning. Vår dans,
sång och musik lockade stor publik vid samtliga
framträdanden.
Dagen avslutades med gemensam middag på
Hotel Alter Speicher. På menyn stod
Schweunerückensteak mit Gurken-TomatenRagout in leichter Senfsauce, dazu Kräuterreis
och som desert Mecklemburger Rote Grütze
Sahne. Erik redovisade resesången som nu hade
hela tre verser till en känd melodi. Ett antal andra
välbekanta sånger under ledning av Erik förhöjde
stämningen på restaurangen.
Innan det var dags att återvända till vårt hotell hann vi göra ett besök på Marktplatz där det nu bjöds på
underhållning från stora scenen till en mycket stor publik. Det stora torget, 10 000 kvm, nästan dubbelt så stort som
Stortorget i Kalmar, var helt fyllt av åhörare.
Vi har haft förmånen att delta i Schwedenfest tidigare vid några tillfällen, senast för nio år sedan. Vår uppfattning är
att festen ökat i storlek sedan vårt förra besök.
Elisabeth o Sune

Söndag 23 augusti
Hemresedag, men först ska vi gå i den stora paraden runt gamla staden. Vi ställer upp oss framför Rådhuset på plats
20, mellan Kalmar kommuns lilla grupp och drillflickorna med den stora trumcorpsen från Gislaved. Solen skiner het,
men tursamt nog fläktar det lite grann.
Vi tågar ut från Markt vid halvtolv, går västerut förbi Marienkirche och
vänder norrut förbi S:t Georgenkirche. Breite Strasse går vi österut och
sedan ända bort till gamla vattentornet innan vi vänder tillbaka mot Markt.
Då och då är det stopp, när de olika grupperna gör uppvisningar. Våra
spelmän gör sitt bästa och vi sjunger både Vi går över daggstänkta berg och
Hujedamej sånt barn han var. Men när trumcorpsen tar i är vi chanslösa.
Massor av åskådare kantar vår väg. De ser glada ut, vinkar, klappar
händerna och viftar med svenska flaggor. Vi vinkar tillbaka.
Vid ett-tiden är vi tillbaka på Markt efter tre kilometers tågande. Vi går
genast bort till vårt hotell, som låtit oss disponera ett konferensrum på
tredje våningen. Där blir det ett svettigt omklädande, men vi hinner bra ner
med vårt bagage till bussen, som kommer på Breite Strasse. Chaufför
Lennart stuvar väskorna med stor omsorg och lämnar en hel avdelning fri
för tillkommande last.
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Så rullar vi västerut medan vår guide Margareta Körner berättar
om det ena och andra. Vi rundar Lübeck och far norrut mot
Puttgarden. Innan vi når dit gör vi en timmes uppehåll i Burg för
inköp i Scan-Shop Nielsens Discount. Färjan till Rödby tar bara
45 minuter, lagom för en lätt måltid för den som så önskar.
Bussen har sällskap med ett helt tåg på bildäck.
Genom Danmark går det som på räls, och 21.00 lämnar vi
Helsingör med Sverige inom gott synhåll. I Helsingborg stiger
Margareta av, och sedan fortsätter resan på E4 till Ljungby. Där
får vi som ska till Kalmar och Växjö tråkigt nog byta buss. Väskor
och varor måste flyttas över i mörkret. Allt går dock bra, och vid
tjugo i två är vi framme vid Folkets park.
En lyckad och upplevelserik resa är till ända!
Christina och Roland, dagboksförare den fjärde dagen
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Visa om Kalmar Folkdanslags resa till Schwedenfest i Wismar augusti 2015
Av Erik Loxbo - Melodi: Här kommer Pippi Långstrump
Har du hört om vår resa, till Wismar med Kalmar Folkdanslag
har du hört om vår resa, till Wismars Schwedenfest
Har du hört om Pölsan, som vi dansade på scenen
Hambon sen från Smyge , den gjorde stor succe
Sen vi börja valsa, en riktigt härlig bröllopsvals
Och Rävlanda en schottis, ja den heter ju faktiskt så
Har du hört hur vi dansa efter det på Rudolf Karstadt Platz
Har du hört hur vi dansa, på Rudolf Karstadt Platz
Där vi dansa Pölsan , med den lite fräcka texten
Efter det kadriljen, ifrån Södervidinge
Sedan nyårsvalsen, och så Vendelsö en schottis
Allra sist kom snapsen, till fyrpolskan från Tjust
Sen vi prova champagnen, som i Tyskland kallas för sekt
I djupaste källarevalven, på Wismars kellerei
Där så fick vi prova, på fyra sorters sekt och
Stämningen var hög, när vi tackade med sång
Sen vi kunde dansa, vid Kalmars stånd på torget
Dansen den gick bättre, efter fyra glas champagne
Har du hört om paraden, som vi tågade sista dan
Tiden i knappaste laget, för Kalnar Folkdanslag
Först vi tog en gånglåt, med fanorna i täten
Sen vi sjöng om Pippi, och daggbestänkta berg
När vi kom till torget, vi lämnade paraden
För vi hade bråttom, till bussen sen iväg
Så slutade resan, till Wismar med Kalmar Folkdanslag
Så slutade resan, till Wismars Schwedenfest
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Deltagare
Bengt-Olof Andersson
Hans Johansson
Håkan Ackesjö
Erik Loxbo
Ingvar Nilsson
Karl Hildingsson
Gunnie Norén
Roland Enefalk
Sune Johansson
Arne Elm
Ingmar Gustavsson
Bo Karlsson
Sven-Ivar Norberg
Wilhelm Bodell
Birgitta Stenmalm
Ivar Davidsson
Göte Eriksson
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Ingrid Axelsson
Birgitta Gardesten
Christina Ackesjö
Karin Loxbo
Anna-May Nilsson
Margita Hildingsson
Barbro Herbe
Christina Wahlqwist
Elisabeth Johansson
Kirsten Arvidsson
Harriet Gustavsson
Ulla Jeansson
Annika Norberg
Helén Bodell
Herta Kirchberg
Lisbeth Davidsson
Anita Broddesson
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Dagboksforfattare:
torsdag: Helén och Ville
fredag: Birgitta och Hans
lördag: Elisabeth och Sune
söndag: Christina och Roland
foto:
Dagboksförfattarna, B-O och Ingvar
sammanställning: Ingvar
B-O hade ordnat en fin resa med Sven Karlsons buss i Gnosjö
chaufför: Lennart Licht
reseledare: Margareta Körner
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