
Tre folkdansare, Lennart Pettersson, Sonja Waern och Anne-
Marie Leander, vid utställningsbordet. , 

Tjeckiska presenter 
på Amazon-utställning 

IOGT: s folkdanslag gjorde i 
somras ett besök i Tjeckoslovaki-
en, där man medverkade med ett 
flertal uppvisningar. Besöket av 
den svenska folkdansgruppen 
uppskattades mycket, och de 
svenska gästerna fick med sig 
mängder av värdefulla gåvor hem. 

En del av gåvorna visades vid 

den trivselkväll som logen ordnat 
på fredagskvällen i Amazon. Gå-
vorna fyllde ett helt långbord, 
men ändå hade man inte tagit 
med en del presenter av mer per-
sonlig art. Utställningen beundra-
des mycket av kvällens besökare, 
och gav ett imponerande exempel 
på tjeckoslovakisk generositet. 

Ett folkdanslag från Flen 
befinner sig för närvarande på 
resa i Tjeckoslovakien. Resan 
är en svarsvisit på ett besök 
som tjeckiska dansare gjorde 
i Flen förra året. överallt gör 
Flensdansarna titta på under 
ska danser och sånger. Den 
makabra bilden ovan är från 
en kyrka i Kutna Hora, som 
Flansdansarna tittat på under 
besöket. Kyrkan är delvis 
byggd av och rikligt smyckad 
med kranier och ben av män-
niskor. Kyrkan uppfördes på 
1400-talet på en pestkyrkogård. 
Ben från c:a 30.000 människor 
beräknas finnas i kyrkan. Den 
används fortfarande men ute-
slutande för begravningar. 
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IMBMLANPS-NYTI 
Heja, Tumba' och 'Heja; Sverige' 
mötte Flensdansarna i Straznice 

Mot den här borgen i Trencin strandade de romerska soldaternas framryckning norrut före 
medeltiden och turkamas framryckning i samma riktning under 13- och HOO-talen. Den borg 
av vilken man ser ruinerna på bilden byggdes på 1300-talet, men där fanns en fästning re-

dan under 800-talet. 
SVIT 1 Tatrabergen den 18 

Juli 1962. 
Den stora internationella 

folkdansfestivalen, i vilken vi 
deltog vid vårt två dagar långa 
uppehåll i Straznice på vägen 
hit till Svit i Tatrabergen, blev 
även den en oförglömlig upp-
levelse på denna vår underba-
ra resa i Tjeckoslovakien. 

Festivalen återkommer varje 
år och samlar minst tusen folk-
dansare och musiker och en pu-
blik på omkring 100.000 män-
niskor till Straznice, som i van-
liga fall är en stad i Flens 
storlek. 
Festivalen inleddes på lördags-

eftermiddagen med en parad! ge-
nom staden. Tio utländska och 
tjugo tjeckiska folkdanslag del-
tog i festtåget. 

Sverige och svenskarna tycks 
vara populära här nere. Vi fick 
applåder utefter hela paradvägen 
och här och där möttes vi av det 
stolta ropet: 

"Heja Tumba, 
Heja Sverige", och andra delar 

av den tydligen välkända hejar-
ramsan "Heja Sverige, friskt hu-
mör , . . " mötte oss också litet 
Varstans. 

Paraden var en upplevelse av 
ett slag som vi inte ens kunnat 
drömma om. Parad kanske är fel 
ord, förresten — d€t hela var väl 
närmast att likna vid ett karne-
valståg. Varje trupp hade sina 
musikanter med sig och bitvis 
dansade man genom gatorna som 
kantades av människor i tiotu-
sental. 

Vi framträdde på tre stora ut-
omhusscener — amfiteatrar —* 
var och en uppskattningsvis rym* 
mande 12—15.000 personer och i 
regel fullsatta under framträdan-
dena. Vi Flensdansare gav tre 
föreställningar om tio minuter 
vardera, en på lördagen och två 
på söndagen. Klockan 24 på lör-
dagsnatten och 21 på söndags-
kvällen gavs de bästa föreställ-
ningarna och söndagskvällens 
program ansågs som allra finast. 
Det var ett sång- och danspro-
gram av en ensemble, som i lik-
het med våra värdar, Technik, är 
från Bratislava och som kallar 
sig Lucnica. Lucnica anses vara 
den bästa truppen i hela Tjecko-
slovakien. 

RADIOINTERVJl f 
I Straznice blev vi också inter-

vjuade av Prags radio. Vi fick 
berätta om vår resa och vilket in-
tryck vi hade av vistelsen i Tjec-
koslovakien. 

På hemvägen genom folkvim-
let i staden från söndagens före-
ställningar inträffade ett otrev-
ligt intermezzo. En något över-
förfriskad person — sådana finns 
det minsann här också, fast ing-
en tycks bråka så mycket över 
det — stod mitt i vägen för bus-
sen och viftade med en träpåk. 

"Heja, Tumba", ropade 
tiotusentals åskådare när 
Flens folkdansare dök upp i 
det stora festtåg, som in-

ledde den internationella 
.folkdansfestivalen i Straz-
nice torra lördagen och sön-
dagen, berättar folkskollä-
rare Lars Pettersson i detta 
sitt tredje och sista rese-
brev från truppens turné i 
Tjeckoslovakien. 

Svenskarna tycks vara po-
pulära här nere, konstaterar 
han vidare men han kan 
också berätta om ett otrev-
ligt intermezzo. En full slo-
vak slog ut en av sidorutor-
na i bussen i Straznice. 

Gårdagen tillbringade 
Flensdansarna i Bratislava 
igen efter fyra dagar i Svit. 
Kl. 12 i dag anträder man 
hemresan och på fredag kan 
vi åter träffa dem i Hen. 

nådde de romerska soldaterna fö-
re medeltiden på sin framryck-
ning österut. Här blev de dock ef-
fektivt och definitivt stoppade 
och detsamma hände turkarna på 
13- och 1400-talen. Stadens väl-
placerade borg förhindrade all vi-
dare framryckning norrut. 

Resans kanske mest ovanliga 
upplevelse bjöd man oss på i 
Trencianske Teplice, som är en 
bad- och kurort. Dess natur myc-
ket påminnande om våra vinter-
sportorter eftersom den ligger 
i en dal i Karpaterna. 

HETA KÄLLOR 
Här springer heta källor upp 

ur marken. Vi besökte badhuset 
"Haman", byggt i morisk stil 
över en sådan het källa. Vi fick 
ett höftskynke var att skyla oss 
med varefter vi gick ned i det 
40,2 grader varma, starkt svavel-
vätedoftande vattnet i en av ka-
kel byggd bassäng. Vattnet for-
sade upp i bassängen genom trä-
ledningar. Till en början tyckte 
vi att det var kolossalt hett men 
vi vande oss snart och det var in-

te någon som hackade tänder pre-
cis, som när man badar i våra 
svenska sjöar. 

Efter badet fick vi ligga tio mi-
nuter i små sovalkover insvepta 
i en filt. Vi blev ganska dåsiga 
och några kände rent obehag ef-
teråt. Normalt får bara reumati-
ker och människor med liknande 
sjukdomar bada här. Läkare or-
dinerar dem då en tidsbestämd 
kur. 

Hit till Svit anlände vi i natt 
efter en föreställning i Ruzombe-
rak i går kväll. Naturen kring 
vägen mellan Ruzomberak och 
Svit påminner mycket om den 
kring Gudbrandsdalen i Norge. I 
dag, när vi hade tänkt oss att få 
skåda sköna vyer över höga Tat-
ra, har vi naturligtvis det sämsta 
tänkbara väder — i varje fall när 
detta skrivs. Det är disigt och det 
regnar och man ser praktiskt ta-
get ingenting. Men meterologer-
na har lovat bättre väder. 

F Y R A I SVIT 
Under vår vistelse i Svit skall 

vi ha fyra uppvisningar dels här 
i staden och dels i omkringlig-
gande orter. Vi skall också åka 
lift upp till en bergstopp, vand-
ra litet i bergen, besöka en un-
derjordisk grotta och — sova ut. 
Vi har här också tillfälle att äg-
na oss litet åt personlig puts, 
tvätta kläder o.s.v. 

Härifrån reser vi på söndag. 
Måndagen tillbringar vi i Bratis-
lava varefter vi anträder hem-
färden på tisdag morgon. Förut-
om att magen krånglar på en och 
annan och att ett par av oss haft 
litet ont i halsen mår vi alla pri-
ma. 

Vi har fått uppleva mycket 
under vår resa och allt har för 
det mesta varit väl ordnat för 
oss. Vi har dock inte hört något 
hemifrån, men hoppas att allt är 
väl. Trots allt skall det bli skönt 
att komma hem. 

Det här var det sista resebre-
vet från Tjeckoslovakien. Vi häl-
sar alla till er därhemma. 



ITT SOKMLAAllf S-J* Yl 1 
Resebrev från Flensfolkdansare: 

Kyrka uppförd av människoben 
används —men till begravningar 

Om kyrkan i Kutna Ho-
ra, smyckad med och delvis 
byggd av människoben, be-
rättar folkskollärare Lars 
Pettersson bl. a. i detta sitt 
andra resebrev från IOGT:s 
folkdanslag i Flen uppvis-
ningsturné i Tjeckoslo-
vakien. 

Folkdanslaget befinner 
sig nu, efter fem dagar i 
Bratislava med tre uppvis-
ningar, och efter två dagar 
på den årliga internationel-
la folkdansfestivalen i 
Straznice, i Tatrabergen, 
varifrån Lars Pettersson 
har lovat att återkomma 
med ännu en rapport om ett 
par dagar. Hans första re-
sebrev var infört i EK den 
13 juli. 

^ , 
Vid det här laget har vi till-

bringat fyra oförglömliga da-
gar i Bratislava. Återseendet 
med resten av våra vänner från 
i f jo l — flera av dem mötte 
oss ju som bekant redan utan-
för Prag — blev mycket hjärt-
ligt. Vi fick alla blommor och 
blev på sydländskt vis hälsade 
med kram och kyss på kinden. 
Här i Bratislava, som alltså 

är våra värdars, Techniktruppen, 
hemstad, är vi inkvarterade i ett 
stort studenthem, som heter 
Mlada Garda. 

Vi har till dags dato, som är 
fredagen den 13 juli, haft tre 
uppvisningar, två i grannstäder 
till Bratislava, Hlohovec och Pe-

Svensk-tjeckisk förbrödring i matsalen vid studenthemmet 
Mlada Garda, där Flensdansarna bodde under sin vistelse 

i Bratislava. 

En Flensbo i Bratislava, Arne Westin i förgrunden, pysslar 
med sina fotogrejor för att även han föreviga den fina ut-
sikten över Bratislava från krigsmonumentet i staden. 1 

bakgrunden reser sig medeltidsslottet. 

zinok, och en i går kväll tillsam-
mans med Techniktruppen här i 
Bratislava. 

Publiken är enastående. Man 
ser och uppfattar alla finesser i 
danserna och applåderar nästan 
hela tiden. Folkdans är oerhört 
populärt och svenska folkdanser 
har man inte stiftat bekantskap 
med tidigare här i Slovakien. 

Vi har ännu inte presenterat 
hela vårt program på någon 
plats. De danser man — av de 
våldsamma applåderna att döma 
— uppskattat mest av dem vi 
visat är Väva vadmal och Ox-
dansen. Våra sångerskor och 
spelmän har också gjort stor 
succé. Sammanlagt 600 personer 
såg våra föreställningar i Hlo-
hovec och Pezinok. I Bratislava 
dansade vi i Folkets parks stora 
hall, som rymmer 3.000 personer, 
men som dock inte var riktigt 
fullsatt. 

TV-FILMNING. 
- Vi har dansat sju eller åtta 

danser vid varje uppvisning och 
givit tre musik- och fyra sång-
nummer. Före uppvisningen i 
Bratislava filmades vi i Väva 
vadmal. Filmen visades i den 
tjeckiska televisionens motsva-
righet till Aktuellt. 

Efter onsdagskvällens föreställ-
ning i Pezinok blev vi bjudna på 
en fest där stämningen var myc 
ket hög. I den dansorkester som 
framträdde fanns bl. a. cymbal-
solist, som det var en ren upp-
levelse att se i aktion. I går 
kväll blev vi här i Bratislava ef-
ter föreställningen bjudna på 
middag i ett av stadens hus, som 
uppförts för att befästa vänska-
pen mellan Tjeckoslovakien och 
Sovjet. 

I dag skall vi, tillsammans 
med våra kamrater i Technik-
truppen, resa till Straznice där 
vi under två dagar skall bevista 
den årliga internationella folk-
dansfestivalen. Därpå fortsätter 
vi till Tatra där vi skall tillbrin-
ga en vecka varefter vi återvän-
der till Bratislava och så små-
ningom hem till Flen. 

K Y R K A A V MÄNNISKO-
BEN. 

På vägen från Prag till Bra-
tislava besökte vi en kyrka från 
1400-talet. Det var den märkli-
gaste byggnad vi sett. 

Hela kyrkan är smyckad med 
och delvis byggd av människo-
ben. Den ligger i staden Kutna 
Hora och är Uppförd på en gam-
mal pestkyrkogård. Där fanns 
en takkrona av människoben 
och fyra pyramider, vardera på 
ungefär 60 kubikmeter, gediget 
sammanfogade av människoben. 
Man uppskattar att det inne i 
kyrkan, som är mycket liten, 
finns ben och kranier av 30.000 
människor. Den används, men 
dock uteslutande för begrav-
ningar ! 
Vem kunde tro att något så-

dant existerade! 

ligtvis roligt för oss att träffa 
tjeckerna i hemmiljö. Man har 
det överallt trevligt och propert. 
I Flen var ju slovakerna inkvar-
terade två och två i våra hem 
och jag tycker att det verkar 
som om de är litet ledsna för att 
åe inte har samma möjligheter 
att ta emot oss. 

FAR INTE BETALA. 
Deras gästfrihet i övrigt, de-

ras givmildhet och hjärtlighet 
kompenserar dock allt. När vi är 
ute på sight-seeing och när vi 
shoppar får vi inte betala själva 
t. ex. Det verkar som om de med 
glädje skulle avstå allt vad de 
äger för vår skull. 

I Bratislava har vi bl. a. be-
sökt krigsmonumentet, där flera 
tusen ryska soldater är begrav-
da, och varifrån man har en fin 
utsikt över staden. Bratislava 
ligger vid Donau och från mo-
numentet kan man på andra ei-
dan floden se både Ungern och 
Österrike. I Bratislava finns ock-
så "ett gammalt slott från me-
deltiden, en verkligt monumen-
tal byggnad. 

Vi har hittills hela tiden haft 
och har fortfarande strålande vä-
der. Det är ganska hett med 
svenska mått mätt men vi njuter 
naturligtvis i fulla drag. Alla 
mår bra men vi är litet trötta. 
Uppvisningarna slutar för det 
mesta sent och följs alltid av 
bjudningar, nämligen. 

I mitt nästa brev skall jag be-
rätta om Slovakiens stolthet när 
det gäller naturscenerier, Tatra-
bergen. 

Lars Pettersson. 
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la folkdansfestivalen i 
Straznice, i Tatrabergen, 
varifrån Lars Pettersson 
har lovat att återkomma 
med ännu en rapport om ett 
par dagar. Hans första re-
sebrev var infört i EK den 
13 juli. 

Vid det här laget har vi till-
bringat fyra oförglömliga da-
gar i Bratislava. Återseendet 
med resten av våra vänner från 
i f jo l — flera av dem mötte 
oss ju som bekant redan utan-
för Prag — blev mycket hjärt-
ligt. Vi fick alla blommor och 
blev på sydländskt vis hälsade 
med kram och kyss på kinden. 
Här i Bratislava, som alltså 

är våra värdars, Techniktruppen, 
hemstad, är vi inkvarterade i ett 
stort studenthem, som heter 
Mlada Garda. 

Vi har till dags dato, som är 
fredagen den 13 juli, haft tre 
uppvisningar, två i grannstäder 
till Bratislava, Hlohovec och Pe-

Svensk-tjeckisk förbrödring i matsalen vid studenthemmet 
Mlada Garda, där Flensdansarna bodde under sin vistelse 

i Bratislava. 

En Flensbo i Bratislava, Arne Westin i förgrunden, pysslar 
med sina fotogrejor för att även han föreviga den fina ut-
sikten över Bratislava från krigsmonumentet i staden. 1 

bakgrunden reser sig medeltidsslottet. 

zinok, och en i går kväll tillsam 
mans med Techniktruppen här i 
Bratislava. 

Publiken är enastående. Man 
ser och uppfattar alla finesser i 
danserna och applåderar nästan 
hela tiden. Folkdans är oerhört 
populärt och svenska folkdanser 
har man inte stiftat bekantskap 
med tidigare här i Slovakien. 

Vi har ännu inte presenterat 
hela vårt program på någon 
plats. De danser man — av de 
våldsamma applåderna att döma 
— uppskattat mest av dem vi 
visat är Väva vadmal och Ox-
dansen. Våra sångerskor och 
spelmän har också gjort stor 
succé. Sammanlagt 600 personer 
såg våra föreställningar i Hlo-
hovec och Pezinok. I Bratislava 
dansade vi i Folkets parks stora 
hall, som rymmer 3.000 personer, 
men som dock inte var riktigt 
fullsatt. 

TV-FILMNING. 
* Vi har dansat sju eller åtta 

danser vid varje uppvisning och 
givit tre musik- och fyra sång-
nummer. Före uppvisningen i 
Bratislava filmades vi i Väva 
vadmal. Filmen visades i den 
tjeckiska televisionens motsva-
righet till Aktuellt. 

Efter onsdagskvällens föreställ-
ning i Pezinok blev vi bjudna på 
en fest där stämningen var myc-
ket hög. I den dansorkester som 
framträdde fanns bl. a. cymbal-
solist, som det var en ren upp-
levelse att se i aktion. I går 
kväll blev vi här i Bratislava ef-
ter föreställningen bjudna på 
middag i ett av stadens hus, som 
uppförts för att befästa vänska-
pen mellan Tjeckoslovakien och 
Sovjet. 

I dag skall vi, tillsammans 
med våra kamrater i Technik-
truppen, resa till Straznice där 
vi under två dagar skall bevista 
den årliga internationella folk-
dansfestivalen. Därpå fortsätter 
vi till Tatra där vi skall tillbrin-
ga en vecka varefter vi återvän-
der till Bratislava och så små-
ningom hem till Flen. 

K Y R K A A V MÄNNISKO-
BEN. 

På vägen från Prag till Bra-
tislava besökte vi en kyrka från 
1400-talet. Det var den märkli-
gaste byggnad vi sett. 

Hela kyrkan är smyckad med 
och delvis byggd av människo-
ben. Den ligger i staden Kutna 
Hora och är uppförd på en gam-
mal pestkyrkogård. Där fanns 
en takkrona av människoben 
och fyra pyramider, vardera på 
ungefär 60 kubikmeter, gediget 
sammanfogade av människoben. 
Man uppskattar att det inne i 
kyrkan, som är mycket liten, 
finns ben och kranier av 30.000 
människor. Den används, men 
dock uteslutande för begrav-
ningar ! 
Vem kunde tro att något så-

dant existerade! 
Våra vänner här i Bratislava 

är mycket måna om att vi skall 
gästa deras hem. Vi har besökt 
flera av dem och det är natur-

ligtvis roligt för oss att träffa 
tjeckerna i hemmiljö. Man har 
det överallt trevligt och propert. 
I Flen var ju slovakerna inkvar-
terade två och två i våra hem 
och jag tycker att det verkar 
som om de är litet ledsna för att 
de inte har samma möjligheter 
att ta emot oss. 

FAR INTE BETALA. 
Deras gästfrihet i övrigt, de-

ras givmildhet och hjärtlighet 
kompenserar dock allt. När vi är 
ute på sight-seeing och när vi 
shoppar får vi inte betala själva 
t. ex. Det verkar som om de med 
glädje skulle avstå allt vad de 
äger för vår skull. 

I Bratislava har vi bl. a. be-
sökt krigsmonumentet, där fler» 
tusen ryska soldater är begrav-
da, och varifrån man har en fin 
utsikt över staden. Bratislava 
ligger vid Donau och från mo-
numentet kan man på andra si-
dan floden se både Ungern och 
Österrike. I Bratislava finns ock-
så ett gammalt slott från me-
deltiden, en verkligt monumen-
tal byggnad. 

Vi har hittills hela tidien haft 
och har fortfarande strålande vä-
der. Det är ganska hett med 
svenska mått mätt men vi njuter 
naturligtvis i fulla drag. Alla 
mår bra men vi är litet trötta. 
Uppvisningarna slutar för det 
mesta sent och följs alltid av 
bjudningar, nämligen. 

I mitt nästa brev skall jag be-
rätta om Slovakiens stolthet när 
det gäller naturscenerier, Tatra-
bergen. 

Lars Pettersson. 

Interiör från kyrkan i Kutna Hora, smyckad med, som synesf 

och delvis, uppförd av människoben. 



Svenskar och tjecker utanför Domänovske-grottan, i vilken man gjorde ett intressant besök. 

Flensfolkdansarna hemma: 

Kontakten med tjecker 
resans stora behållning 

Flens IOGT:s folkdanslag: 
återvände — som vi kunde 
meddela i gårdagens tidning 
— på fredagen till Flen från 
sin treveckorsturné i Tjecko-
vakien. Folkskollärare Lars 
Pettersson, vilken som be-
kant skildrat färden i rese-
brev till EK, avslutar här 
med en artikel om den del-
vis dramatiska hemfärden. 
Han berättar också om dans-
lagets sista dagar I Tjecko-
slovakien och summerar in-
trycken från resan. Hans 
resebrev har varit införda 
den» 18, 18 och 2* juli. 

Äntligen hemma! 
Trötta men lyckliga och gla-

da efter en arbetssam resa, 
som dock också varit rik på 
upplevelser. 

Hemfärden blev ju som be-
kant smått dramatisk. Värst 
kanske för våra anhöriga här-
hemma, som inte visste var vi 

i befann oss. Vår kära buss beha-
gade inte visa någon glädje över 
att få vända kylaren mot "den 
snöiga Nord" igen. 

Endast tolv mil från Bratislava 
J tvingades vår utmärkte och myc-
ket lugne chaufför, Gösta Fern-
ström, göra en hård, häftig in-
bromsning. Någon packning eller 
vad det nu var i bromssystemet 
motstod inte den påfrestningen 

I med påföljd att bromsarna inte 
I längre fungerade i sådan ut-
| sträckning att vi kunde fortsätta 
I färden utan att först reparera 
| skadan. 

Där stod vi alltså mitt på by-
I gatan i en liten kolchos tolv mil 
från Bratislava. Två timmar sade 

I man att reparationen skulle ta. 
Två timmar gick och flera därtill 
och plötsligt var det mörkt och 
vi fann oss tvingade att sova i 

I bussen. Chauffören fick dock vila 
ut i en ritkig säng hos en vän-

| lig bybo. 
Sedan hann klockan bli sex på 

onsdagskvällen innan det hela var 
klart och vi kunde fortsätta vår 
avbrutna resa. Då hade vi också 
hunnit med en linjebussresa Brno 
tur och retur — 28 kilometer från 
byn — för att få en bit mat. 

Av den sista tiden i Tjeckoslo-
vakien tillbringade vi bl. a. tre 
härliga dagar i Höga Tatra — 
Vysoke Tatry. Första dagen reg-
nade det visserligen men då pas-
sade vi på att besöka Demänov-
ske-grottorna, som upptäcktes 
1921. 21 kilometer kända gångar 
finns där i berget. Vi gick 3,5 
kilometer. Nivåskillnaden vid vår 
promenad var omkring 75 meter. 
Där fanns? salar som kyrkorum, 
stallagtiter och stallagmiter i all 
oändlighet, skiftande i färg och 
form. På botten rann den flod 
som under miljontals år skapat 
grottorna. Det var som att vand-
ra i en overklig värld. 

Vi gjorde också turer i Tatra-
bergen. Det var en verklig upp-

Vid Karlsbron i Prag samtalar i förgrunden fr. v. Lennart 
Pettersson och artikelförfattaren folkskollärare 

Lars Pettersson. 

levelse, som också för många blev 
den första kontakten med hög-
fjäll. Tatrabergen är mycket 
skarpare, vassare och högre än 
våra f jäl l men saknar deras stora 
och ödsliga vidder. Personligen 
finner jag våra f jäl l väl så till-
talande som Tatra. Tatra är emel-
lertid med rätta alla slovakers 
stora stolthet, mycket lättillgäng-
ligare än våra högfjäll och säkert 
en fin rekreationskälla. 

Från Höga Tatra reste vi till 
Banska Bystrica över Låga Tatra 
med toppar på upp till 2.000 me-
ter. Vägen gick i serpentiner över 
ett pass 1.300 meter över havet. 
Vi är mycket tacksamma att inte 
bromsurna strejkade där. Innan 
vi gjorde vår sista uppvisning där 
i Banska Bystrica fick vi tid till 
ett dopp i stadens stora konst-
gjorda badsjö. Det var vid det till-
fället liksom vid många andra 
under vår resa c:a 30 grader i 
skuggan, så vi uppskattade verk-
ligen badet. 

När jag väl hemma i Flen igen 
ser tillbaka på resan finner jag 
det värdefullaste med den vara 
kontakten med våra tjeckiska 
vänner. Vi har ju, som jag tidi-
gare nämnt, haft flera av dem 
med oss hela tiden och vi har 
knutit fasta vänskapsband — 
band för hela livet. Många brev 
och gåvor kommer säkert att 
vandra mellan Flen och Bratisla-
va i framtiden. 

Jag tror dock att avskedet var 
svårare för dem än för oss. De 
vet att de inte kan besöka oss 
igen under nuvarande förhållan-

den medan vi säkert utan större 
svårigheter kan ta oss in i Tjec-
koslovakien igen. 

Jag hoppas — och jag tror — 
att många av oss åter skall få 
träffa varandra i våra, vart och 
ett på sitt sätt, sköna hemland. 

Jag skall sluta med ett varmt 
tack till vännerna i Techniktrup-
pen och Bratislava för allt vad de 
gjort för oss under vår underbara 
resa. 

Lars Pettersson. 
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Promenadidroppstensgrotta 
toppunkt på slovakisk turné 

M ä ... 

Britt-Marie och Sven-Erik Jonsson och Lasse Karlsson på den berömda Karlsbron i Prag. 

I föregående artikel berättade 
jag om när vi hade fått bada 
varmbad med vakten som kom 
från underjordiska källor. Däref-
ter for vi till Svit och på vägen 
| dit hade vi en föreställning i 
Ruzomberok. 

j Svit är en ganska liten, ny-
byggd stad, uppbyggd kring en 
kemisk-teknisk fabrik. Här stan-
nade vi i fyra dagar och hann 
under denna tid göra en hel del 
utflykter. Första besöket var till 
'Demänovské Jaskyne, en mycket 
stor droppstensgrotta och det är 
en mycket stor turistattraktion, 
överallt går det vindlande stigar 
längs vidunderliga droppstensfor-
mationer. Hela grottan omfattar 
två mil gångar, vår promenad 
omfattade c:a 3,5 km och det var 
faktiskt ganska tröttsamt ty för 
det mesta bestod vägen av trap-
por upp och trappor ned. Där 
fanns också en liten sjö, och det 
sades att om man badade i den 
skulle matfi bli 15 år yngre. Da-
gen därpå for vi med bussen till 
Strbrske Pleso, en turistort som 
ligger i Tatra-bergen. Efter den 
vanliga rundan i souvenirbutiker-
na gjorde vi längs vindlande sti-
gar en mycket vacker promenad 
i bergen. Vårt mål var en fjäll-
sjö på 1.200 m höjd. Vägen var 
lång men väl mödan värd. Här 
var underbart vackert med sno-
höljda toppar runt om och luften 
var mycket hög. Dessa fjällsjöar 
är stora vallfartsorter för folket 
här, ty landet är extremt sjöfat-
tigt. 

| * 16 GULA ROSOR 

Efter den långa promenaden! 
vilade vi oss på eftermiddagen 
och på kvällen var det en före-
ställning i Kezmarok. Sällan har 
väl ett svenskt folkdanslag begå-
vats med så mycket vackra blom-
mor och gåvor som vi fick där. 
Var och en i ensemblen fick en 
magnifik bukett med rosor eller 
nejlikor. Allra vackrast var nog 
en bukett bestående av 16 stora 
gula rosor. 

På lördagen fortsatte den 
grandiosa förevisningen av Tat-
ra-bergen med att vi per linbana 
for högt upp bland molnen. Sto-
ra Tatra är 2.634 m högt, men 
vi stannade på 2.200 m. d.v.s. nå-
got högre än Kebnekaise. Här 
uppe fanns det snö fläckvis, vil-
da blommor, en snål blåst och en 
fantastisk utsikt. Det är mycket 
svårt att beskriva allt det vack-
ra i ord. 600 m över oss låg Hö-
ga Tatras snöhöljda topp insvept 
i ulliga moln. Runt oss reste sig 
taggiga bergsformationer och 
mellan de branta glimmande kal-

Kvällens föreställning ägde 
rum i Smokovec och efter en 
natts sömn fortsatte vi vår färd 
tillbaka till Bratislava. På vägen 
hade vi uppvisning i Banska By-
strica. Inan föreställningen pas-
sade vi på att bada ty vi var 
ganska varma efter den långa 
bussresan i den slovakiska som-
marvärmen. Vi kom inte fram 
till Bratislava förrän halv tre på 
måndagsmorgonen. 

Efter några få timmars sömn 
bar det iväg ut på sta'n, för det-
ta var vår sista dag i Bratislava 
och vi skulle handla upp våra 
pengar. På kvällen hölls en stor 
avskedsfest med mycket gåvor 
och vi dansade och sjöng halva 
natten. 

• VEMODIGT AVSKED 

På tisdagen kom sedan det 
sorgliga avskedet. Det är alltid 
det värsta, man får så många 
vänner och att sedan behöva läm-
na dem för att kanske aldrig få 
träffa dem igen, tillhör inte li-
vets ljuvligaste stunder. När vi 
slutligen kom iväg satte vi högs-
ta fart för att ha något att tän-
ka på. Allt gick väl i elva mil 
men sedan gick ett membran i 
bussens bromssystem sönder och 
där stod vi alltså i en liten by 
mitt ute på landet. Det tog ett 
och ett halvt dygn att finna och 
reparera felet. Under tiden hade 
vi som ej höll på med busser 

en härlig semester. Som tur var, 
var det ett ljuvliigt varmt väder. 
Ortsbefolkningen var mycket 
vänlig och hjälpsam. 

Efter det varma vädret i Tjec-
koslovakien var det en smula 
ovant att åka i regn genom Öst-
tyskland och ett kyligt Sverige 
hem till Flen, där vi stelbenta 
och trötta efter tre nätter i bus-
sen mottogs av oroliga anförvan-
ter. 

Siv Frisö 
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Folkdansare från Flen gör succé 
med "Oxdansen" på tjeckturné 

På kvällen den femte juli 
startade IOGT:s folkdanslag i 
Flen en bussresa till Tjecko-
slovakien. Färden gick via 
Trelleborg—Sassnitz genom 
Östtyskland. 

På lördag eftermiddag an-
lände vt till Prag, som är en 
mycket gammal stad. Man 
brukar karakterisera Visby 
som "rosornas stad", på sam-
ma sätt kan man karakteri-
sera Prag som "de tusen sta-
tyernas stad". Inte nog med 
att alla parker vimlar av sta-
tyer utan även husen är myc-
ket rikt prydda med figurer. 
Den kanske mest prydda 
platsen är den välkända 
Karlsbron som uppfördes av 
Karl IV. 

Vi besökte även Betlehemskyr-
kan, som är en historisk plats 
emedan den store filosofen Huss 
predikade där på 1400-talet. Kyr-
kan har nyligen restaurerats och 
utgör nu en förnämlig turistatt-
raktion. 

Vår största föreställning i 
Prag ägde rum inför en tretusen-
hövdad publik i Folkets park, 
Denna park är en jättelik an-
läggning som omfattar 70 ha, och 
den är mycket frekventerad; var-
je söndag besöks den i genom-
snitt av 20.000 människor. På de 
"stora" söndagarna, exempelvis 
på Folkets dag, kan antalet be-
sökande uppgå till 120.000 och 
det kan en sådan dag bjudas pk 
upp till 85 olika program. När-
maste grannen till Folkets park 
är den stora idrottshallen som 
rymmer 18.000 och där pågick 
VM i gymnastik som vi även fick 
tillfälle att besöka en kortare 
stund. 

Resan fortsatte på måndagen 
mot Bratislava. På vägen besökte 
vi Kotna Hora kyrka, en anlägg-
ning som nästan inte går att be-
skriva i ord utan måste ses. Hela 
kyrkans inredning är uppbyggd 
av människoben, alltifrån den 
stora takkronan till de långa gir-
landerna av skulderblad och bäc-
kenben som prydde tak och väg-
gar. I kyrkan fanns 4 stora py-
ramider av människoben, vardera 
omfattande betydligt över 50 
kbm. Man beräknar att det är 
ben från ca 30.000 människor som 
använts till kyrkans utsmyck-
ning. De äldsta benen härstam-
mar från människor som dött av 
pest på 1300-talet. Kyrkogården 
har omfattat 50 ha och man har 
forslat dit jord från Palestina, 

i På grund *härav önskar många 
I människor, även från avlägsna 
länder, få sin sista viloplats här. 

Framkomna till Bratislava blev 
vi med stort ros- och pusskalas 
varmt mottagna av våra vännsr 
från dansensemblen Technik. Ef-
ter en natts sömn följde på mor-
gonen en intervju av Radio Bra-
tislava och på kvällen en bejub-
lad föreställning i Hlohovec med 

blommor både före och efter fö-
reställningen. Följande dag be-
sökte vi Tekniska Högskolan där 
vi bl.a. trakterades med rysk ka-
viar. Skillnaden mellan vår Tek-
niska Högskola och denna är inte 
så stor. Vi var även inbjudna till 
Kulturministeriet och Stadshuset. 

Tisdagens föreställning ägde 
rum i Pezinok. Publiken här i 
Slovakien är något annorlunda än 
publiken hemma i Sverige. Här 
förekommer ofta att man applå-
derar under ett nummer om det 
är något man uppskattar. 

En mycket omtyckt dans är 
"Väva vadmal" som publiken 
tycks föredra tack vare dess 
invecklade turer. Nästan ännu 
mer slående är den skämt-
samma "Oxdansen" som river 
ned oerhörda applåder. Ytter-
ligare en mycket uppskattad 
del är våra svenska folkvisor 
som på ett förtjusande sätt 
framföres av våra två sång-
fåglar Åsa Hedström och Tuula 
Rikkonen. 

Den största föreställningen hit-
tills ägde rum i Bratislavas Kul-
turpark tillsammans med dans-
ensemblen Technic. Där fick vi 
på nytt tillfälle att se slovakiska 
danser framföras på ett utomor-
dentligt sätt. Det är verkligen 
fantastiskt att se hur otroligt 
spänstiga dansarna är och hur de 
lever med i danserna. Dessa dan-
ser är inte som våra, gamla dan-
ser, utan nyskrives för de olika 
ensemblerna. De är alla mycket 
berättande och man lever hela ti 
den med och förstår innehållet. 
Detta är mycket tack vare dessa 
människors impulsivitet och för-
måga att tolka de skrivna verken, 
Denna impulsivitet kommer ock-
så till uttryck i den vardagliga 
samvaron. Ett exempel: I Zå-
mockå Vinåren åt vi kvällsmat 
på ett mycket trevligt slott. Där 
fanns ett slovakiskt kapell som 

IOGT:s folkdanslag från 
Flen är som bekant i Tjecko-
slovakien och här kommer det 
första resebrevet från dem. 
Det är Siv Frisö som har va-
rit vänlig nog att skriva lite 
om upplevelserna på resan. 
Hon berättar om kyrkan i 
Kotna Hora som invändigt är 
dekorerad med människoben. 
Hon berättar också om andra 
intressanta saker som folk-
dansarna har upplevt. I ett se-
nare blev kommer hon att be-
rätta om den internationella 
folkdansarfestivalen i Straz-
nice. 

spelade gammal slovakisk musik 
och det dröjde inte många minu-
ter förrän alla sjöng. Det före-
faller oss nordbor som om alla 
här nere besitter underbara 
sångröster. 

Så var vi framme vid fredagen 
den trettonde och givetvis vänta-
de vi oss att det skulle gå på 
tok, men föreställningen i Skali-
ce gick dock normalt, vilket vi 
alla var tacksamma för. 

På lördagen for vi till Strazni-
ce, där den stora internationella 
folkdansarfestivalen ägde rum. 
Denna festival är något av en 
höjdpunkt på sommaren i Slova-
kien och kommer att skildras i 
ett följande brev. 

Siv Frisö 
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Överväldigande dagar i Prag 
Gotisk katedral imponerade 

Resan ned genom Sverige 
natten till fredagen gick fint. 
Färjan till Sassnitz var östtysk 
och hade ombord, förutom folk-
danstruppen från Flen, en 
svensk juniorlandslagstrupp i 
friidrott med "Trollet" Trollsås 
som ledare. Därutöver hade 
man endast ett fåtal passage-
rare. Friidrottsjuniorerna skul-
le tävla i Rostock och vi öns-
kade varandra lycka till. 
Genom Östtyskland färdades vi 

på natten och i regn. Landet ef-
terlämnade ett intryck av torf-
tighet och det var beklämmande 
att M alla övergivna gårdar och 
ruffiga städer* Vägarna var dåli-
ga w sämre än de svenska i 
med undantag för de tjugo mil 
yl färdades på Autobahn. 

Någon sömn att tala om blev 
det knappast och för att pigga 
upp oss tog vi en paus vid ett-
tiden och kokade en jättepanna 
kaffe i mörkret och regnet på 
den östtyska landsbygden. Hu-
möret var trots den dåliga vä-
derleken —> på toppen. 

Att passera tullen var en om-
ständlig historia och tullkontrol-
lörerna var många men vänliga. 
Här och där såg man beväpnade 
vaktposter. 

Vägen mellan Dresden och Li-
tomerice (där vi blev bjudna på 
en härlig middag) över den tysk-
tjeckiska gränsen var den vack-
raste delen av den sträcka vi till-
ryggalade. Där ligger Erzgebir-
ge och vägen följde ibland djupa 
dalar och klättrade ibland uppför 
de höga, skogklädda bergen, var-
ifrån vi hade underbara utsikter 
över landet. Gränsen passerade 
vi på 800 meters höjd över havet. 

Vi anlände till Prag klockan 
fyra på lördag eftermiddag men 
dessförinnan hade våra folkdan-
sarvänner och värdar från Bratis-
lava mött oss i bil. Glädjen vid 
återseendet var stor och ömsesi-
dig och ett mindre pusskalas ut-
bröt. Vi blev sedan lotsade in i 
huvudstaden. 

De två dagarna vi tillbringade 
i Prag var överväldigande. Sta-
den har drygt en miljon innevå-
nare. Den är byggd på floden 
Moldaus höga — delvis branta — 
stränder. Där finns otaliga vack-
ra byggnadsverk. Vi besökte 
stadshuset med sitt klockspel där 
de tolv apostlarna i halvmeterhö-
ga träskulpturer varje hel timme 
vandrar runt och vi besökte Bet-
lehemskyrkan där reformatorn 
John Huss, som sedermera blev 
bränd på bål, predikade på medel-
tiden. 

Kyrkan var visserligen nyreno-
verad men ser i alla fall precis 

Prag är en stad som är 
värd mer än ett två dagars 
besök, säger folkskollärare 
Lars Pettersson i sitt första 
resebrev från Tjeckoslova-
kien, där han tillbringar 
tre veckor tillsammans med 
IOGT:s i Flen folklniislafc. 

Jämför man med Stock-
holm förvånar man sig över 
mängden av promenerande 
människor, fortsätter han. 
Men Stockholm kan inte 
heller bjuda så vackra och 
breda promenadvägar eller 
så underbara vyer som 
Prag. 

Folkdansarna från Flen 
är just nu i Bratislava och 
Lars Pettersson har lovat 
att återkomma med en ar-
tikel därifrån också. Man 
lämnade som bekant Flen 
den 5 juli. 

likadan ut som den gjorde på 
1400-talet, ett stort, fyrkantigt 
spartanskt utsmyckat rum med 
en inbyggd djup brunn i vilken 
mången svensk penning hamna-
de med en önskan om framgång 
vid uppvisningarna. 

Vi fick också se den berömda 
Karlsbron men allra mest impo-
nerade katedralen i slottet Hrad-
cany. Den är större än - Uppsala 
domkyrka och byggd i gotisk stil 
med många stora och fantastiskt 
vackra fönstermålningar. 

Folklivet i Prag är livligt och 
jämför man med Stockholm för-
vånar man sig över mängden av 
promenerande människor. Men 
Stockholm kan inte heller bjuda 
på så många vackra och breda 
promenadvägar och inte på så 
många underbara vyer. Utsikter-
na från och ned mot Moldau är 
verkligen inbjudande. Den lägre 
trafikintensiteten ger också mer 
plats och trevnad. Den stock-
holmska farten och jäktet ser 
man ingenstans. 

Alltnog, en stad som är värd 
mer än ett två dagars besök. 

Uppvisningen i Prag på sönda-
gen inför omkring 1.500 personer 
gick bra och våra danser och 
dräkter väckte stort uppseende. 
Våra två sångfåglars, Asa och 
Tuula, svenska folkvisor möttes 
av stort jubel, som aldrig ville 
upphöra när de avslutade med en 
nyinläfrd slovakisk folkvisa. 

Vi dansade i den 70 hektar sto-
ra Folkets park, där också VM i 
gymnastik, som vi för övrigt äg-
nade ett besök, samtidigt på-
gick. Parken kan en enda söndag 
ge ett 85-tal olika program på 

flera scener inför vissa söndagar 
120.000 besökare. 

Allt var alltså av imponerande 
mått. Parken är ett f.d. utställ-
ningsområde som byggdes om 
1945. Ett 100 meter långt dans-
palats tar 3.000 dansande, kon-
gresshallen rymmer 12.000 per-
soner och hallen där gymnastik-
VM avgjordes 18.000 för att näm-
na några av byggnaderna på det 
väldiga området. 

I måndags lämnade vi denna 
intagande stad och reste till Bra-
tislava, varifrån jag hoppas kun-
na berätta något i ett senare 
brev. Vi mår alla utmärkt ocfc 
blir fortsättningen på vår resa 
lika innehållsrik och rolig och mö-
ter vi lika trevliga och vänliga 
människor överallt som här har 
vi haft en färd som man önskar 
det vore många förunnat att få 
uppleva. Lars Pettersson. 



iuiri:s lolkdansare ater 
efter tjeckiska besöket 
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överst tilttar svenskarna på en fana som de fick vid festivalen i Straznice. LaAse Karlsson håller i 
fanan. T. v. ledarinnan Annemarie Leander. Därunder betraktar en grupp dansare från Flen en av 

de stora affischer som gjorts till festivalen. 

Folkdansfestivalen Straz-
nice i Slovakien samlade 
100.000 personer, medan sta-

den endast har 5.000 innevå-
nare, och blev alltså en stor 
sommarhögtid, berättar i den-
na artikel Siv Frisö. Hon och 
de övriga deltagarna i Flens 
IOGT:s folkdanslag anlände i 
går från Tjeckoslovakien. De 
var ett dygn försenade be-
roende på bromsfel på bus-
sen. I en kommande artikel 
kommer hon att skriva om ett 
besök i Tatra-bergen. 

I festivalen deltog 11 nationer, 
förutom Sverige bl. a. Finland, 
Frankrike, Italien samt en del 
öststater. Det är en mycket svår 
uppgift att med ord beskriva en 
sådan fest, men jag skall i alla 
fall försöka. 

På lördag eftermiddag tågade 
samtliga medverkande i en 1 km 
lång parad till festplatsen. Före 
paraden filmades danslaget. Det 
var inte första gången, vi har vid 

'flera tillfällen medverkat i både 
radio och television. På gatorna 
sjöng och dansade man och allt 
var festklätt, från människor till 
hus. För att börja med det sist-
nämnda: Husen i Straznice är 
mycket gamla och låga men de är 
mycket väl skötta och många hus 
har vackra målningar som inte 
är alltför olika våra dalamålnin-
gar. Längs gatorna var små granar 
och tallar uppsatta och mellan 
dem girlander av färggrant pap-
per. Hästarna var även rikt ut-
styrda med papper, tyg och band, 
alltihop var mycket vackert. Flera 
av slovakernas dräkter är inte så 
olika de gamla skånska bruddräk-
terna; utstyrda med en mängd 
små saker. Till de flesta dräkter-
na hör även vackra skjortor med 
spetsar och stora puffärmar. Och 
allt var mycket, mycket färg-
grant. 
fctta slag I paraden fick vi ännu 
ett bevis på hur populära sven-
skarna är i Slovakien, mycket tack 

vare våra fina ishockey-prestatio-
ner. Folk ropade, skrek och applå-
derade där den svenska truppen 
gick fram. Det hela var fantas-
tiskt. 

Festplatsen som bestod av fyra 
stadions var ett gammalt slott och 
hade plats för 50.000 personer. 
Tyvärr var inte vädret så bra 
men det höll uppe under uppvis-
ningarna. De internationella dan-
sarna höll till på en stadion och 
hur många dansgrupper det var 
från Tjeckoslovakien på de övri-
ga vet vi inte. På stadion i Zåmék, 
där vi höll till, började program-
met med att ett par från varje 
nation fick gå upp på estraden och 
framföra en hälsning, var och en 
på sitt modersmål, varpå damer-
na fick' varsin jättestor rosenbu-
kett. Så började då uppvisningar-
na och varje land hade ungefär 10 
minuter. Det var en uppvisning på 
lördagen och två på söndagen. 
Sicilianarna dansade före oss och 
de dansade, spelade, sjöng och 
tjoade så om det hade funnits ett 
tak hade det lyft sig. 

Och efter detta kom "de sven-
ske" med "Så väva vi vadmal" 
och "Oxdansen". Ni kan kanske 
tänka er att de var inte lätt att 
dansa efter en trupp som dansar 
med en sådan eldighet. Men det 
blev en mycket fin brytning då vi 
kom indansande nästan ljudlöst 
i jämförelse med alla .andra natio-
ner, utom Finland som dansade li-
te mer stillsamt som vi. Vår upp-
visning slog bra och vi kan känna 
oss nöjda och lyckliga. 

Festplatsen för övrigt har man 
aldrig sett maken till. Här fanns 
kaffe, öl och vin att köpa hur 
mycket som helst. Det stektes 
höns och korv på öppen eld. 
Ovanligt för oss svenskar var att 
det inte fanns ett enda lottstånd. 

Sent på kvällen var vi och såg 
på danslaget "Lucnica." Detta 
danslag är halvprofessionellt och 
har varit på många utländska tur-
neer, nu senast i Sydamerika på 
en halvårslång turné. Som alla 
danslag här nere består det av ett 
mycket stort antal medlemmar 
och det kan nämnas att enbär kö-
ren bestod av 40 medlemmar. 

Nästa dag for vi till Teplice, en 
mycket intressant plats. Här finns 
en källa med varmt vatten. I det 
i orientalisk stil byggda badhu-
set fick vi bada i en bassäng som 
hela tiden påfylldes med 40-gra-
digt vatten från källan. Det blir 
ungefär en miljon liter vatten per 
dygn. Vattnet var bemängt med 
svavelväte, så atmosfären var in-
te den bästa. Efter badet blev vi 
inlindade i filtar och fick ligga 
och vila oss. Till denna kurort 
kommer reumatiker inte bara 
från Tieckrvilrwairior» — 



Folkdansartruppen från Flen 
hyllades varmt av tjeckerna 

Här en del av gänget efter hemkomsten, beväpnade med sin flagga och med valaska i handen, 
en stav som härstammar från Tatrabergen och användes i tjeckiska folkdanser. Resenärerna 
är stående fr. v. Folke Nordeman, Södertälje, firitt-Marie Jonsson och Lennart Pettersson, 
Flen samt knästående fr. v. Bosse Wallin, Södertälje samt Annemarie och Börje Leander, Flen. 

Ett och ett halvt dygn försenade kom på fredagen Flens IOGT:s folkdanslag hem från sin resa 
till Tjeckoslovakien, en resa som varit helt underbar i alla avseenden, framhåller ledarinnan Anne-
marie Leander. Gamla damer grät av glädje när de såg oss och överallt blev vi verkligt varmt hyl-
lade, ty för tjeckerna är Sverige ett land som man ser upp till och beundrar — det fick vi 
bevis för. 

Förseningen hem orsakades av 
ett fel i bussens bronssystem och 
man fick sova tre nätter i bussen, 
ett besvär som man dock tog med 
glatt humör tack vare alla trev-
liga minnesbilder, söm medföljde 
i bagaget. 

— Det är verkligen svårt att 
säga vad som var trevligast under 
hela resan, menar fru Leander och 
fick instämmande häri av rese-
kamraterna, bl. a. maken Börje. 
Höjdpunkterna var nog att få 
träffa våra tjeckiska folkdansgäs-
ter från förra året. De flesta av 
dem mötte vid gränsen och följde 
oss under hela resan i Tjeckoslo-
vakien samt till dansfestivalen i 
Straznice, där vi gjorde tre fram-
trädanden på den största av 
tre arenor. Folkdanslag från 12 
nationer, bl. a. Finland deltog. 

Festivalen öppnades med att ett 
festtåg av c:a 2 km. längd, gick 

genom staden och Flens folkdan-

sare, som gick bakom ryssarna, 
fick mycket hjärtliga hyllningar. 
Man har i Tjeckoslovakien ännu 
i färskt minne svenskarnas insat-
ser för det krigshärjade landet 
och den svenska sporten står högt 
i kurs bland tjeckerna. Det var 
inte bara vid festivalen som man 
blev så varmt hyllad utan även 
på de andra 10 platserna, där man 
framträdde. Det hände att äldre 
damer satt och grät av rörelse 
när de såg den svenska flaggan. 

På varje plats där man stan-
nade kom folk helt spontant fram 
och inbjöd resedeltagarna till sina 
hem. Bland de trevliga minnena 
fanns även svavelbad i 40-gradigt 
varmt vatten på en kurort samt 
ett besök på Tatrabergens näst 
högsta topp, c:a 2.200 meter över 
havet. 

Man fick också en stor mängd 
presenter, vari det bl. a. ingick 
jättestora blomsterbuketter, kri-

stallvaser, keramikkrukor och an-
nat minnesvärt från Tjeckoslova-
kien. 
Populäraste danserna i den sven-

ska repertoaren blev väva vad-
mal, oxdansen och snuspolka, för 
det var danser som man b^st för-
stod, eftersom de har ett iimehåll. 
Tjeckerna var mycket intresse-
rade av att lära sig de svenska 
danserna, som de skäll göra ny 
koreografi på så att de bättre pas-
sar den tjeckiska stilen. 

Det var 27 personer med på re-
san och bl. a. hade man lånat två 
spelmän samt en dansare från 
Södertälje samt två sångarflickor, 
Åsta Hedström, Hälleforsnäs, och 
Tuula Rikkonen, Eskilstuna. 
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Flens IOGT.s folkdanslags ledarinna, fru Annmarie Lean-
dery under den flagga som truppen förde vid paraden ge-
nom Straznices gator innan den internationella folkdans-
festivalen där tog sin början. Hon flankeras av t. v. Lars-

Erik Karlsson och Gunnar Mårdberg. 

Flens folkdansare hemma 
f t ener tjeckisk turné 
Flens IOGT: s folkdanslag: 

återvände på fredagen till hem-
staden efter en tre veckor lång 
turné i Tjeckoslovakien, där 
man givit omkring femton upp-
visningar på lika många plat-
ser. Bl. a. dansade man i Prags 
Folkets park samtidigt som 
VM 1 gymnastik pågick där, i 

Bratislava och på flera platser 
i Tatrabergen. 
. Höjdpunkten på resan var den 

internationella, årligen återkom-
mande folkdansfestivalen i Straz-
nice, i vilken man deltog tillsam-
mans med tjugo tjeckiska och nio 
andra utländska folkdanslag. 

Festivalen inleddes med en pa-
rad genom gatorna i Straznice, 

som kantades av åskådare i tio-
tusental. När svenskarna dök uppi 
applåderade man och ropade 
"Heja Tumba!". Paraden var för-
resten mera ett karnevalståg. 
Varje trupp hade sina musikan-
ter med sig och bitvis dansade 
man genom gatorna. 

Vid ankomsten till Flen på fre-
dagen fick alla släktingar och 
vänner ta hand om lassvis med 
presenter och minnen från resan. 
Svenskarna har överallt blivit 
mycket vänligt mottagna. 

Resan var ett utbyte med en 
tjeckisk danstrupp, Technik från 
Bratislava, som förra året gäs-
tade Flen. 

Rekarne folkdansgille, som tur-
nerat i Tyskland, anlände till Es-
kilstuna på lördagsförmiddagen. 


