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I lorcJags var det nas
dukarnas dag i Furuviks
pm·ken. Tvabundra gam
la Furuviksbaru firade 
I)arkens 50-ftrsjubileurn 
med gladje och nostalgi. 

P ubliken bestod av artis
lernas tjocka slakter och cir
kusen vibr erade av kanslor. 
Pappersnasdukarna, som de
lades ut vid entren, togs fram 
redan fran star t vid den langa 
presentationen av heders
gasterna , de annu levande 
och i nagra fall doda ledarna 
for Furuviksbarnen genom 
de 50 aren. 

o LATTROAD 
I botten av lordagens orgie 

i amatormassig sang, dans 
och akrobatik ligger drom
men att upptrada, att fa app
lader. Och man kan inte ha en 
mer lattraad publik an d(ln 
som sag veteranforeningens 
uppvisning. 

Att se mormor eller fa rfar 
sla volter i cirkus iir jattekul, 
sarskilt om volterna inte ar 
helt perfekta . Det var akroba
terna som fick mest jubel, all
ra mest de aUra aldsta. 

o MUSIK 
Det mesta i sangvag var 

f6rstas enligt Snoddas-prinei

pen; publiken tri vs nar den 
tror sig kunna sjunga lika bra 
som artisten . F ran den princi
pen avvek gossorkestern un
der sin !Jamie led are Arthur 
Andersson; manga av de me
deJalders "gossarna" ar .iu 
numera skickliga yrkesmusi
ker. 

Showen skulle vara 150 mi
nuter, var det sagt. Det holl 
forstas inte. Alia ville for
ianga drommen , clen gemen
samma. OJ, vad det sogs pa 
refrangerna, vad det togs 
om. "Hej pa dig du gamla pri
madonna, kann dig som barn 
uppa nytt" skreks val ut tiota
let ganger, minst. 

o TRE TlMMAR 
Efter dryga tre limmar av 

sang, akrobatik och bensprat
tel i bastkjolar , cancan-vo
langer och koketta strumpe
band pa medeJalders damben 
tackade parkchefen Anders 
Hedeborg me d de har orden: 

- AHa behover vi drom
mar , visioner att leva avo Ni 
Furuviksbarn har falt en vi
sion aU leva med . 

Hur blir det nar Furuvik 
fyller 60 ilr? Vissa borjar nog 
trana fOr den forestallningen 
redan i dag. 

ANNICA OilMAN 

,ag 1 vB,

mot det amatOristiska monstret - milnga av medlemmarna ar numero yrkesmusiker - och var klan bast 
nar Furuviksbarnen i /ordags fi rade 50 ar med no.~talgisk veteranforestaUning. 
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Sambafli clwr i hemsydda drCikter av tygtrasoT i alla brokiga farger . 

• Farmodrar 
och morfader, 
de allra iildsta 
veteranerna, 
cor e tt gym
nastiknummer 
som visar at! 
Furuviksandan 
star sig; det blir 
bara roligare at! 
leka med chen . 

• Bodo West 
invigde FUTU

viksbarnens 
eget museum 
och blev he
dersmedlem 
veteranernas 
forening. Det 
kom mdnga ta
rar fran Bodos 
ogon nar hans 
barn visade att 
de inte glomt 

. vad han lart 
demo 
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