Skottland 1986
Dagbok tagits direkt från Britts o Arnes Fotoalbum.

1/8-86
24.00 gick startskottet för vår Skottlandsresa. Med Lasse vid ratten styrde vi kosan
mot Göteborg . Den planerade allsången blev aldrig av, de flesta försökte få en stunds
sömn, men det var inte alla som kunde koppla av. Vi försökte att inte vara alltför
högljudda med tanke på våra medressenärer. Kaffepaus i det gröna på morgonkvisten
kändes härligt. Vi kom i god tid till Göteborg, varifrån vi skulle ta båten till
Newcastle. Det var ingen imponerande syn att se det fartyg som skulle föra oss över
den stormiga Nordsjön. Oroande rösten hördes här och där, men vi blev glatt
överraskade när vi väl kom ombord. Hytterna var jättefina med sköna kojer och
dusch. Allmänt ”slappande” till eftermiddagen då vi körde genom våra 4 block på
akterdäcket. Vi fick lite publik som inte såg helt förfärade ut. Nu hade det börjat
gunga, så Mariann fick sig ett gott skratt vid avslutningen på Ränningen, då alla for
iväg åt ena hållet utan en chans att stanna.

Vi hade planerat gemensam middag kl 18.00 . Nu var det så att alla inte kände för det där
med mat. Det blev mer och mer tunnsått vid borden. Några blev tyvärr riktigt dåliga, för
oj, oj, oj vad det gungade. Kerstin gjorde en fenomenal entre´ i baren, benen försvann
under henne och hon föll handlöst på knä inför en häpen och road skara, allt beroende på
Nordsjöns mäktiga krafter. Stämningen lyckades väl inte nå några högre höjder, men vi
försökte ta några gungande steg till musik från en ”orkester” som i klass ligger långt
efter ”våra killar”. Vi höll ut nästan till midnatt, innan vågorna vaggade oss till en
välbehövlig vila.

2/8-86
Alla vaknade väl ganska så fräscha. Men nog
gungade det fortfarande ordentligt. Kl. 11.00 lokal
tid ankom vi till Newcastle. Inget större problem i
tullen. Så startade vi resan på engelsk mark. Lasse
är duktig och än så länge klarar han vänstertrafiken
galant!.
Första problemet dök upp vid kaffepausen som vi
tänkt oss. Ingen bypub var tillräckligt stor att ta oss
alla, så vid första stoppet blev hälften utan förtäring,
men som tur är, är det inte så lång mellan pubarna.
Vi hann med ytterligare ett stopp innan vi nådde
fram till vårt nattläger i Perth.

Kökspersonalen på
vandrarhemmet

På restaurant

3/8-86
Vi vaknade till en strålande morgon. engelsk frukost gav oss god grund
inför dagens strapatser.Vi besökte ett slott, Glamis Castle, som varit
kungligt hem sedan 1372. Det används fortfarande av Drottning
Elisabeth och Drottningmodern. Prinsessan Margaret är född på detta
slott. Många vackra saker fanns att se och vår suveräna guide berättade
att det, som sig bör på ett slott, fanns ett spöke där, men ingen av oss
lyckades få se det, det var nog lika bra det.
Vår första uppvisning hade vi i Camperdown Park i Dundee.Vi körde
alla fyra blocken och vi tog inte några direkta snedsteg. Max, vår
skotske värd som jobbat jättemycket för oss, med planering av denna
resa, var och tittade på oss , klädd i kilt. Han var jättetjusig. Mary Curris
fanns ockå bland publiken. Efter vårt framträdande åkte vi, med Max
som guide, en rundtur i Dundee. På Park hotell hade Max beställt
”afternon tea” som visade sig bli en hel middag med köttpaj, scones,
kakor och tea förstås.Vi sjöng lite Taube innan det blev dags för nästa
evenemang: Besök hos Mary Curris och hennes dansande vänner.Vi
ﬁck lära oss några skotska danser och vi försökte lära ut lite av våra
danser. En jättetrevlig kväll med kiltklädda killar. Bussfärd ”hem” till
vandrarhemmet.

De två som ordnade om allt i Skottland
hette Mary Currie Max Fordyce

4/8-86
Avfärd till Sterling. En vacker slingrande väg genom det skotska
landskapet. En hastig incheckning på ett vandrarhem med anor
från 1632. Ombyte till folkdräkt för att göra oss berädda för en
uppvisning på Sterling Castle. Vi fick äran att dansa på en
gräsmatta som ingen normalt får beträda, platsen hette Queen
Anns Garden. En underbar vacker inramning till våra danser,
men tyvärr så vräkte regnet ned när vi bara hunnit ett block och
kortslutning i musikanläggningen satte stopp för vidare
dansande den gången.
På kvällen dans tillsammans med nya skotska dansare.Vi visade
varandra olika danser och vi fick se dans av en 11-årig skotte,
Stuart hette han och gjorde en mycket fin uppvisning

Här dansar vi på en
fin gräsmatta

SPÅNGA FOLKDANSGILLES JUBILEUMSSKRIFT

Britt och Inga charmar

5/8-86
Vi gjorde en liten shoppingronda innan vi började resa till nästa anhalt, som var Oban.
Det tog oss 4 timmar genom ett helt fantastiskt landskap. Äntligen fick vi se de de
berömda Angustjurarna som är långhåriga och har långa horn och ser mycket lustiga ut.
Oban som är en liten hamnstad ligger tjusigt med berg i bakgrunden och en lång
strandpromenad. På kvällen inget speciellt program. Vi försökte få lite ordning i den
röriga packningen, innan vi gav oss ut på matjakt. Några var på en skotsk show och
underhållning. Kvällarna blir tidiga eftersom vi måste vara inne före 23.45.

6/8-86
Det är blåsigt och ganska kyligt, så vi använder helst långärmat. Sommarkjolar och sollinnen lär nog
aldrig bli uppackade.
Uppvisning på eftermiddagen. Vi fick ändrad plats för vårt framträdande, för först var det tänkt på
en liten gräsplätt där int många av oss skulle få plats. Nu dansade vi på en asfaltplan och det gick
bra. Populärast var Fyrmannadansen ur block 1, där Rolf och Gunnar svänger runt med Anna och
Bettan så de flyger så tjusigt runt. Då kom-mer alltid spontana applåder. På kvällen samkväm med
Oban dance club, en oförglömlig kväll som avslutades (som vanligt) med tea och kakor.

8/8-86
Den hitintills mest händelserika dagen. Den började med
shoppingronda, en del gjorde fina fynd vid en yllefabrik, där det
även gick att se vävningen.
Lokalradion hade sökt oss, kl. 15.00 var det några skönsjungande
medlemmar som tillsammans med spelmännen och Hasse for
iväg för att medverka direkt i radion. Hasse berättade om oss och
vi fick fin reklam inför kvällens framträdande som vi skulle ha i
det evenemang i Northern Meetig Park som hade rubriken ”Kilt
is our delight”. Vi som inte begåvats med sångröster stod i
receptionen på vandrarhemmet och lyssnade på de andra när de
sjöng ”Dans på Sunnanö” och när Treklövern spelade.
På med folkdräkterna igen, nu tar det inte så lång tid utan vi har
fått riktig snits på att byta om. Busstur till Northern Meeting
Park som är en Utomhusteater med scen och åskådarläktare där
det blev fullt med folk. Vi dansade på körde 2 block varvat med
framträdanden av säckpips-orkester, flickor som dansade bl.a
svärdsdansen och flera sångare. Mycket publik som var
fantastisk, klappade takten och jublade det kändes härligt. Som
avslutning tågade vi in efter säckpipeorkestern och ställde oss
runt scenen i strålkastarljus och sjöng nationalsången ”God save
the Queen” En pampig avslutningpå denna kväll. Vi hann med
ett kort pubbesök innan skönhetssömnen.

9/8-86
Se upp Jolly Bob nu kommer vi till Aberdeen!
Vi gjorde ett besök vid Glenfiddich Wiskyfabik som låg efter den väg vi åkte. En guidad
rundtur för att se tillverkningen och så fick vi stärkande smakprov på faabrikens produkter.
På kvällen fick vi besök av Mary och några dansare från trakten så vi ordnade dans i ett
rum på vandrarhemmet. Tea och smörgås som avslutning.

10/8-86
I dag går resan tillbaka till Perth. Vägen som vi valt är otroligt vacker. Vi passerade enorma
hallonodlingar och det som börjar bli en vanlig syn nu, massor av får. Vägen är mycket kuperad
och nu börjar hedarna så smått skifta i lila av all ljung som just står i färd att börja blomma.
Många är det slott vi passerar, en del som hämtade ur sagoböcker. Vi stannar till vid ett som har
lite mer anknytning till verkligheten, det är Balmoral Castle, som den kungliga familjen har som
ett av sina små sommarställen. Vi passerar också en av de viktigaste vintersportorterna i
Storbritanien Cairrnwell på toppen av Glen Shee. Kanske något att återvända till inför
skidsäsongen. Det känns lite som att komma hem att komma tillbaka till den barske mannen på
Perths vandrarhem. Det luktar rent och gott och det är ordning och reda. Kvällen fri, vi går alla
och försöker få något i magarna. Vi verkar vara konstant hungriga.

11/8-86
Avsked av vår värd som fick lyssna till lite Treklövermusik innan vi äntrade bussen. Nu är vi
på väg till Skottlands huvudstad. Vi startade tidigt för att få mycket tid över för shopping. Nu
hade det livit missförstånd på vandrarhemmet så det fanns ingen plats åt oss, men det ordnade
sig så att vi fick ett annat tillfälligt övernattningsställe. Nu rullar punden, för det är mycket gott
om affärer.
På kvällen gick vi på Tatoo, Det var verkligen jättetjusigt att få uppleva det i verkligheten.
Innan det började, hälsade en speaker olika grupper, däribland The Spånga Folkdance Gille, då
jublade vi förstås. Ännu en upplevelse att sortera in och lagra.

12/8-86
Klockan ett hade vi vår sista uppvisning för den här gången. Det blev i Princess Street Gardens, en
stor park mitt i hjärtat av Edingburgh. Vi hann öva en gång ”hemma” på vandrarhemmet innan vi
kröp i dräkterna och det bar av. Det kändes skönt när sista stroferna i Närke klingat ut och vi kunde
känna oss nöjda med våra uppvisningar enligt Mariann.
Nu hade vi några timmar på oss innan kvällens aktiviteter, skotska danser tillsammans med
dansare från Edingburgh, detta också i Princes Street Gardens.

Princes Street Gardens

Hasse, Bertil, Erik

13/8-14/8-86
Mot Newcastle för hemfärd med båten Jupiter. Vi gjorde en del stopp på vägen så vi fick
chans att spendera våra sista slantar.
18.30 gick båten och nu blev det en fantastisk överfärd. Inget gungande alls utan alla
kunde låta sig väl smaka av bordets läckerheter och vi dansade till in på småtimmarna.
På torsdagen satt vi tomma p soldäck och hade det härligt. Vi kom till Göteborg vid 22tiden och så återstod ”bara” bussresan till Spånga. Många av oss sov ganska stora delar av
den etappen. Vid 6-tiden på fredagsmorgonen kom vi tillvälkända trakter och så spreds vi
då var och en tillsitt, lite trötta, skrynkliga, hungriga och huvudet fullt av intryck och
upplevelser som vi alla kommer ihåg på olika sätt.
Detta har i stora drag varit en bit av hur jag upplevde Skottlandsresan.
Hemma i Spånga
15/8, 06.00

Ett stort tack till
Britt och Arne för
att vi 4ick använda
erat fotoalbum.

