
Folklorläger 18-20 februari 2011 

Dagbok från en fantastisk helg i Ekerö!  

För tredje året i rad organiserades ett folklorläger för kroater i Sverige som är medlemmar i Sveriges 

Kroatiska Katoliker, SKK. Värdföreningen i år var föreningen Ivan Merz från Stockholm. Lägret hölls i 

Marielund på Ekerö och deltagande föreningar var Ivan Merz, HKD Jadran, och kroater från Vaggeryd. 

Syftet med lägret var att fortsätta samarbetet mellan föreningarna, att stärka våra band till vår kultur 

och att lära känna nykomlingar som inte har varit med tidigare år. 

 

Ett snötäckt och mycket kallt (-24 C) Ekerö 

mötte oss när vi sakta gled in med färjan på 

den 20 cm tjocka isen till ön. Väl inne på 

Marielund spreds värmen och glädjen i lokalen 

när vi fick återse våra kära bekanta. Det tog 

inte många minuter förrän musikerna 

plockade fram sina instrument och fyllde 

lokalen med sin ljuva musik.  

Under kvällen var det samling, inkvartering och registrering för samtliga deltagare. Därefter hade vi 

gemensam middag och tillfälle till att lära känna nykomlingar som inte varit med på något av lägren 

tidigare.  

På lördag morgon vaknade vi till skinande solsken. Några ambitiösa Jadran-tjejer, Maria och Linda, 

tog en lång morgonpromenad medan vår ordförande, Jelena, tog på sig löparskorna. De kom tillbaka 

med istappar i håret och ansiktet täckt av is. En mycket kall men vacker morgon.  

 



Efter frukosten följde fem timmars intensiv träning. Träningen hölls av mig, Karolina Novosel, och det 

jag skulle lära ut var danser från Hrvatsko Zagorje. Det blev och konditionskrävande pass som krävde 

koncentration och uthållighet. Trots att benen värkte och vaderna kändes som stora klumpar 

kämpade de flesta på in i det sista.  

 

Första dansen var Repa 

 

 

De manliga dansarna var mycket engagerade och väldigt duktiga. Trots att några av dem aldrig hade dansat förut lyckades 

de klara av hela koreografin med bravur. 

 

 

 

 



  

Jadran fick tyvärr inte med sig alla musiker av 

olika anledningar men Mario, Anto och 

Tihomir hade inga problem att spela ihop med 

killarna från Stockholm. Med musik inspelad 

från Youtube kunde de snabbt ta ut 

stämmorna till varje instrument och efter en 

stund spelades det för fullt. Träningen 

avslutades med hela koreografin tillsammans 

med dansare och musiker. Ett mycket lyckat 

resultat! 

Den mycket talangfulla musikern, Boris, fick ansvaret att 

ta ut samtliga stämmor till alla musiker från ett youtube-

klipp. Utan några problem lyckades han ta ut stämma 

efter stämma. 

 

 

  

Träningen avslutades med hela koreografin 

tillsammans med dansare och musiker. Ett 

gruppfoto togs för att föreviga minnet av vårt 

läger.

När det långa träningspasset var klart fick vi en stunds vila innan vi skulle till mässan som hölls i ett 

litet kapell på stiftsgården Marielund, av prästen Biletic. Efter mässan blev det middag och en fest 

som varade långt in på morgonen.  

 

Basisten, Vedran, ledde allsången med sin underbara 

röst under hela kvällen o natten. 

 

 

 

Trots att vi dansat hela dagen var det svårt att hålla sig 

från att dansa även på festen. Benen värkte men vad gör 

det när man är lycklig. 

 



 

Petar Zorica visade sin dolda talang och blev kvällens 

trummis och deltog även i dansen under dagen.  

 

Martina och Maria blev överlyckliga när colan och 

chipsen sattes fram på borden. Det var efterlängtat.

 

 

 

 

Söndagen inleddes med SKK:s årsmöte och 

därefter mässa i kapellet.  

Efter lunchen var det dags att åka hem igen. 

Det var väldigt tungt att skiljas från kära 

vänner och människor som delar kärleken till 

musiken och dansen. Det finns redan planer 

på ett framtida läger vilket vi hoppas inte blir 

för långt bort i tiden. 

 

Jadran har en fantastisk dansgrupp och orkester. Vår gemenskap blir bara starkare och starkare och 

vi har otroligt kul ihop. Vi har alla nära till skratt och älskar att umgås med varandra trots den stora 

åldersskillnaden. Det gör mig väldigt stolt och det ger mig även inspiration till fortsatt arbete.  

Under hela bussresan till Stockholm och tillbaka sjöng vi oavbrutet medan killarna spelade. Jag kände 

mig väldigt lycklig när jag kom hem! 

Jag skulle även vilja säga till de musiker som inte var med att vi inte kommer tillåta att ni stannar 

hemma nästa gång.  Vi vill dela glädjen med er. Vi saknade er väldigt mycket! 



Stort tack till vår chaufför John Gavran för att 

han ställde upp och körde oss.  

 

 

En mycket glad och stolt danslärare 

Karolina Novosel 

 

 

 

 

 

 

 


