
Folkdansare 
förbereder 
vänortsresa 

Den som en söndag styr sina steg till Hemgården i Norrkö-ping skall nerifrån källaren höra ett taktfast stampande uppblandat med toner fram-bringade från fem bygdespel-män. Ljuv musik för den folkdans- och bygdemusik-frälste och tillika en håll-fast tradition med förmå-ga att slå bryggor mellan generationer. Folkdansare fin-ner man i alla åldrar från sju till sextio år. En av vetera-nerna bland Hemgårdens dan-sare, Lars Rosenqvist, har till-hört laget sedan 1928. Lika trogen dansare är hustru Ro-senqvist som började 1926. Folkdansen har för övrigt ock-så en roll som äktenskaps-mäklare, brukar det skojas om i folkdanskretsar. Man dansar ihop tills man gifter sig. Åtskilliga är de par som fun-nit varandra i folkdansens tu-rer. Just nu tränar ett urvalt lag av 24 dansare inför vän-ortsresan till Petah Tiqva i Israel. 
Efter inbjudan som kom vid jul-

liden, har man tränat flitigt varje 
böndag. Man vill bjuda ett verkligt 

int program för att motsvara alla 
Bygdemusiken får det all spritta i benen på folkdansarna. Här är det herr Lars Rosenqvist som för stråken, förväntningar. Detta blir den längsta ' och intressantaste resa som folkdan-Handplockat danslag sarna i Norrköping någonsin gjort. 

Att just Hemgårdens dansare blev Ä n d ä h a r m * n e n viss resvana. For-
inbjudna till Israel har sin upprin- »tom de nordiska länderna har man 
nelse i att Sverige—Israel-föreningen dansat sig igenom Tyskland, Frank-
bildades just inom Hemgårdens väg- r i k e - Holland, Österrike, Italien och 
gar. Ytterligare en bidragande or- m a t l bar framträtt även i London, 
sak blev ett besök som en ung T iU de gladaste minnena hör ett 
kvinnlig lärare f rån Ulpan Akiva, framträdande på en nattklubb i Rom 
en vuxenskola i Israel, gjorde för att klockan tre en natt! 
studera vuxenundervisningen i Norr- Den 23 mars flyger gruppen till 
köping. Det danslag som reser är Israel. Påskhelgen underlättar resan 
handplockat ur en representations- för många av deltagarna. Några 
grupp och en ungdomsgrupp. Leda- möjliggör resan genom att ta t jänst-
re för de fem fiolspelarna är ord- ledigt från sina arbeten erforderligt 
föranden i Östergötlands spelmans- antal dagar, andra får ta ut några 
förbund, Bengt Karlsson. semesterdagar. Fjorton dagar blir 

— Det brukar vara särskilt tack- man borta sammanlagt. Första vec-
samt att framträda för utländsk pu- kan skall sällskapet bo i kibbutz, 
blik, berättar Lars Rosenqvist. De delta i arbetet på förmiddagarna 
svenska dansarna brukar tas emot och ägna kvällarna åt underhåll-
mycket hjärtligt. Publiken väntar in- ning, föredrag och givetvis dans. 
te tills dansen är slut. Bara man Andra veckan blir man mer rörlig, 
byter turer brukar ovationerna bry- då skall man dansa bland annat i 
ta lös. 

Rajah 
Jerusalem och Tel Aviv. 

Finslipat program 
Eftersom det blir många framträ-

danden finslipas ett flertal program 
som man före avresan skall försöka 
få tillfälle att framföra inför sär-
skilt utvald publik för att vara säk-
ra på att allt klaffar. Man vill b juda 
det bästa av svensk folkmusik, dan-
ser och solosång, berättar hr Rosen-
qvist som är ledare för gruppen. 
För att ingen skall komma oförbe-
redd till det nya landet har mati 
träffats en gång var fjortonde dag 
och talat om Israel och skaffat för-
kunskaper. 

— Det finns ett glädjande stort in-
tresse för folkdans och folkmusik, 
berättar hr Rosenqvist. Inom Hem-
gården finns det ca 200 personer som 
går in med liv och lust för detta. 
Folkdansen började för övrigt blom-
ma upp här i stan i och med att 
Hemgården kom till 1926. Sedan dess 
har intresset varit levande. 


