
årets Tosia bonnadag 
Så vackert väder har det inte 

vari t på länge som under vecko-
slutet. Lagom varmt och ändå sol-
sken bjöds och en festligare in-
ramning än naturen själv kan man 
väl knappast få. Polisen räknar 
med a t t omkring 60,000 personer 

Tosia Bonnadan i 
radioprogram 

Ett specialprogram med glimtar 
f rån Tosia bonnadans festligheter 
bjöd Sveriges radio på i program 
1 på söndagseftermiddagen. Det 
presenterades av Lars Madsén, 
som lätt och okonstlat åt lyssnarna 

besökte årets festligheter och nog förmedlade litet av den festglädje 
märktes det alltid för hela f e s t o m - ! o c h stämning, som behärskade 

.. , årets folkfest i Brunnsstaden. En 
rådet var som en kokande haxkit- k o r t h i s t o r i s k å t e rb l i ck på begrep-

p e t Tosia bonnadan och vad det 
inrymmer följdes av folkmusik 
och folkvisor av varierande slag 
och med Gunnar Hahns folkdans-
orkester, Busk Margit Johnsson 
och Bialittsångaren Lennart Kjell-
gren samt sångkörerna' m. fl. som 
medverkande. Et t trevligt pro-
gram, där man dock tyckte att de 
allsjungande ronnebyborna och pu-
bliken i övrigt sorgligt försumma-
de sin chans, at t ordentligt låta 
höra sina röster i etern. 

tel. 
I år hade man avgiftsbelagt he-

la tillställningen genom att ta en 
krona i inträde, även där mark-
nadsstånden var belägna. Detta 
mötte kraf t ig kritik hos allmän-
heten, inte minst därför at t inga 
utgångsbiljetter lämnades. Vi har 
varit i kontakt med kulturvårds-
nämndens ordförande, färghandla-
re Nils Ohrstedt och stadskamrer 
Eskil Ferm, som tycker a t t det 
var en billig avgift. Varför nian 
t a r inträde i år och så a t t säga 
bjuder allt i ett paket är helt en-
kelt därför at t allmänheten sam-
tidigt har tillgång till hela fest-
området och at t man bjöd på upp-
t rädanden och festspel båda da-
garna till långt f r am på natten. 
Detta kostar pengar och f rågan 
är väl om denna lilla tribut f rån 
allmänhetens sida kan täcka våra 
utgifter . Det är det största arran-
gemang vi haf t någon gång säger 
hr Ohrstedt som tidigare varit 

Besvärligt hi t ta par-
keringsplatser 

Den bilande allmänheten till To-
sia bonnadan i Ronneby i går ha-
de inte lätt a t t hitta parkerings-
platser, trots att man ordnat med 
extra parkeringsplatser, överallt 
såg man på eftermiddagen bilar 
parkerade i Ronneby, men man 
måste konstatera a t t det hela än-
då flöt bra. En krock på Karls-

med om bl. a. ett par större fest- j hamnsvägen vid 15-tiden orsaka-
spel i samband med Tosia Bonna-jde en ordentlig trafikpropp. Det 
dan. i stod bilar på väg mot Ronneby 

så långt ögat kunde se och poli-
sen fick i all hast leda t raf iken på 
annat sätt för a t t få ordning på 
det hela igen. I övrigt rapporteras 
inga trafikmissöden. 

Pengar stals vid 
lägenhetsinbrott 

Vid ett inbrott i en lägenhet i 
Ronneby har tillgripits mellan 
400 och 500 kr. i kontanter. Man 
misstänker a t t det varit en tjuv 
som utnytt jade tillfället att göra 
en kupp då så mycket folk kom 
till Ronneby och därmed lättare 
kunde klara sig undan. 

SJ:s godsmagasin gjorde på lör-
dagen anmälan om att stöld av 
gods blivit begånget och utred-
ning om detta pågår. Vidare har 
stölder vid fyra tvättautomater i 
Ronneby förövats. 

Bil länsad på kläder 
En person som haf t sin bil par-

kerad i Brunnsskogen blev åtskil-
ligt förvånad då han skulle häm-
ta den. Under tiden hade någon 
vari t f ramme och stulit en del 
kläder och andra föremål. En per-
son har anhållits som misstänkt 
för en del stölder ur marknads-
stånden. En tältare blev av med 
sin transistor och grammofon. 

Den nya hamnvägen f rån riks-
15 vid Torköbacken till Ronneby-
hamns och stadens centrum visa-
de sig vara en bra väg för många 
bilresande österifrån till Ronneby 
på söndagen. Många utnytt jade 
denna utomordentliga väg och av-
lastade därmed mycket av trafi-
ken som annars skulle ha gått 
rakt igenom Ronneby. 

STÄMNINGSFULLA GUDSTJÄNSTER 
1 BRUNNSPARKEN OCH KYRKAN 

Flera hundra morgonpigga ron-
nebybor följde på söndagsmorgo-
nen folkdansarungdomen på dess 
marsch f rån centrum ut till 
Brunnsparken för att traditionellt 
vara med om Tosia Bonnadans 
morgonandaktsstund vid Gam-
la Källan. Där ledde komminister 
Ingvar Lundmark en stunds stäm^ 

ningsfull och vacker gudstjänst i 
vilken vidare Gunnar Hahns blås-
sektion och SGV-kören medverka-
de med musik och sång. Det var en 
synnerligen vacker sommarmor-
gon och arrangemanget blev där-
för en högtidsmättad och minnes-
rik stund. 

Söndagens högmässa i Heliga 
Kors Kyrka präglades också i hög 

grad av de nationaiklädda ung-
domsringarna. Helgedomen var 
fylld till sista plats och under guds-
tjänsten, vid vilken kyrkoherde Ös-
ten Hårdh officierade, medverka-
de sångerskan Busk Margit . Jons-
son, rikskören Pro Musica och 
Gunnar Hahns orkester på ett sätt, 
som förlänade högtiden en särskilt 
stämningsfull prägel. 

knep publikens hjärtan 

Bland de många hundra svens-
ka folkdansarna f r ån Svens-
ka Ungdomsringen befann sig oök-
så en liten trevlig grupp f ranska 
folkdansare. Det var "Les Compag-
nons du Bareuxai" f r ån staden Di-
jon i provinsen Bourgogne, som av 
Ungdomsringen inbjudits gästa 
Sverige och här nu i Ronneby 

gjorde sin Sverigepremiär. De blev 
hjärtligt hyllade under sitt delta-
gande i festtågen och bjöd både 
på lördagen och på söndagen på 
starkt uppmärksammade uppvis-
ningar av f ranska folkdanser. Å 
bilden ovan ses de, klädda i vinar-
betardräkter, svänga om i en mun-
ter polka. 

S V E N S K A D A G B L A D E T Tisdagen den 1. 

NYA FÄBODLATEN 
Dalarnas fäbodar måste bevaras orörda så att kommande ge 
kan få uppleva deras frid, hävdar Mora bygdelag. 

Uti folksjälens innersta gömma 
jämte allra som djupaste vrå 
skola jäntor beständigen blåsa i lur 
och den eviga fäboden stå. 
O, den silverne bäcken skall strömma 
i vårt hjärta kring örter och strå, 
och det klingar en bjällra bak susande fur 
vart i världen vår väg månde gå. 
Haderi hadera, vi kan skåda dem än, 
kullerullor på tå. 
Fast de reste till stan för decennier sen, 

Våra jordbruk är kreaturslösa, 
minsta stinta är gammal och grå. 
Någon tvättäkta ko är det knappt vi 
sen vi alla var skäligen små. 
Men ur minnenas brunn kan vi ösa 
vid en allmogelåt eller två 
denna märkliga bild vilken aldrig 
av ett härbre med grästuvor på. 
Falleri fallerej, till vår yttersta stund 
skall det städse bestå. 
Ja, det bölar och gnolar i hjärtanes gr 


