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Åren tickar på!
  

   I trettiofem år har vi i Slagsta Gille haft kul 
och många har gjort mycket för att vi ska få en 
trevlig verksamhet. Ett stort tack till alla som 
ställt upp under åren i olika sammanhang. Det 
går inte att nämna alla som på ett eller annat 
sätt bidragit till verksamhetens framgång och 
allas trivsel. Ett extra tack till alla ledare.

     Jag tycker dock att vi särskilt kan nämna våra 
dans- och spelledare som vecka efter vecka 
förbereder sig för att lära ut musik och dans. 
Jag förundras över att de kan komma ihåg 
allt och dessutom mitt i en komplicerad dans 
eller i ett musikstycke. Personligen behöver 
jag mycket träning men när jag äntligen lärt 
mig, då sitter det. Somliga kan direkt och det 
väcker en del avund.

 Vi är också glada för alla medlemmar.  
Glädjande nog kommer det några nya då och 
då, särskilt på musiksidan. På danssidan är 
det lite tunnare med rekryteringen och det är 
lika besvärligt i hela Sverige. På de ställen 
jag har möjlighet att påverka så påminner jag 
ständigt om rekrytering. Vi är suveräna på att 
ordna event men rekrytering är vår svaga sida. 
Om varje medlem fick med sig en ny dansare 
eller musiker då är jag nöjd. Men vi måste 
gå vidare med rekrytering och alla förslag är 
välkomna och vi måste vara uthålliga.
  
  Våra stämmor rullar på. Det var en trevlig 
sommarstämma på Trädgårdstorp och 
uppskattad av dem som var där. Tyvärr var vi 
många som var på annat håll i Sverige denna 
dag. Snart är det vinterstämma, det går fort. 
Kom gärna med goda idéer och en hjälpande 
hand på stämmodagen. 

 Skansen ville ju märkligt nog inte ha 
Folkdansringens spelmansstämma i år. 
Skansen har ju ett folkligt kulturuppdrag, 
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varför det framstår som obegripligt att de 
inte vill ha elementa i svensk folkkultur, 
en spelmansstämma. Det blev därför 
Kungsträdgården istället. Flera hundra 
spelmän och många dansare och  6000-
8000 besökare passerade revy under dagen. 
Det är inte helt klart hur det blir nästa år 
men med största sannolikhet blir det en ny  
spelmansstämma i Kungsträdgården den 27 
augusti 2016. Personligen tror jag vi får bättre 
respons i Kungsträdgården där det dyker upp 
fler spontanbesökare. Boka in den 27 augusti!  
Det behövs dansare också. Nästa år har 
tydligen Hembygdsförbundet sitt årsfirande  
på Skansen denna helg. 

 Några av våra medlemmar besökte 
Europeaden och de berättar lyriskt om sina 
upplevelser. Nästa år 2016 bär Europeaden 
av till Belgien och 2017 är det i Åbo. Då 
planerar Folkdansringen att samordna resor 
dit. Det kan bli riktigt trevligt på resan med 
Finlandsbåten dit och hem efter uppskattade 
Europeade-dagar i Åbo.
  Ett event till som vi också borde delta 
i är Nordlek i Falun 2018  i juli. Boka in i 
almanackan redan nu och prioritera!

    

  Vår nya hemsida 
http://www.slagstagille.se/ har blivit ett 
fantastiskt fint tillskott i vår strävan efter 
bättre medlemsinformation. Den är vår 
viktigaste informationskälla, där man kan 
få både grundläggande information om vår 
verksamhet. 
  
  Även på vår Facebookgrupp https://www.
facebook.com/groups/126790294059574/ 
kan du läsa om en del aktiviteter och lägga ut 
information om våra aktiviteter.

   Ett stort tack till Maud för allt arbete med 
Hällristningen som är mycket uppskattad av 
våra medlemmar. De flesta gillar att att ha en 
pappersskrift i handen och kunna läsa tryckt 
text och titta på fina bilder. Tidningen får 
i dessa IT-tider mer och mer formen av en 
årsskrift än tidigare.
   
  Ha en fortsatt trevlig höst med nya danser 
och ny musik!

Karl Gunnheden 

Midsommarftonsdans i Hågelbyparken i regn. Foto: Åke Andersson



Vi minns Akke Hansson

                       
   Vår spelkompis Akke avled den 6 maj 2015. Akke blev 92 år gammal. 
Vi minns honom som en glad, kreativ spelman full av idéer. Han var också en hängiven seg-
lare, konstnär, duktig grafisk formgivare och på senare år även författare. Han skrev en hel bok 
om sitt liv ”Livsglimtar”. Han tänkte på sina nära och kära och skickade varje år egna desig-
nade julkort till sina vänner. 
   När vi i Septemberlek spelade ”Som en dröm går dansen” ringde Akke upp sin hustru Inga-
lill som då bodde på äldreboendet Alby äng. ”Nu ska du få höra din älsklingsmelodi” sa Akke 
och höll upp sin telefon mot oss spelmän. Så klingade melodin ”Som en dröm går dansen” till 
Ingalill. (Melodin är skriven av Gideon Wahlberg som var Ingalills pappa.) Att på detta sätt 
förmedla känslor via telefon tyckte vi alla var mycket kärleksfullt och rörande.

Slagsta Gille och Septemberlek
Bosse Walter

4

Foton: Åke Andersson

Två av Akkes fina målningar



Avslutningsfest för Torsdagsdansarna i Grindstugan

Foton: Maud H Norberg
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    Då var det dax igen för Slagsta Gilles dans-
avslutning vid och i Grindstugan den 22 maj, 
en härligt solig men lite kylslagen kväll 
(myggfri). 
   Vi bjöds på välkomstdrink med varma 
snacks i den ljuvliga försommargrönskan. 

   Leif Björklind utsåg lagledare, lagen indela-
des och tävlingen startade. De första grenarna 
var bollkastning i hink och pilkastning, där 
vårt lag hade stora framgångar. Sedan kom 
besvärligheterna i en tipspromenad. Ett IQ- 
test med snöre och ring var det bara Sven M 
som klarade. Vidare fick vi gissa på all värl-
dens träslag, sedan gröna frågor om skog och 
löv. 

   Grillningen startade med översyn av Lars- 
Göran. Dukningen blev inomhus. Alla fick 
plats, åt och drack och hade det gott och varmt 
i stugan. 

En hellyckad avslutningsfest. 

Stort Tack till er som fixade allt. 

   Vi som till vår oerhörda förvåning segrade i 
tävlingen och fick äran att skriva dessa rader 
var: 

Ingrid och Janne 
Kalle 

Hasse E 
Marie L 



4 juni: Adolf Fredriks församlingshem
   Kalles pensionärsförening hade sommarav-
slutning och c:a 50 personer var på plats.
  Efter internt föreningsmöte tågade vi in, 4 
par dansare och 8 spelmän under ledning av 
Curt. 
   Hela publiken var intresserad så vi fick köra 
ett antal extra danser utöver vårt program. Det 
blev dubbelt så långt som det var tänkt men 
allt fungerade mycket bra.
   Efter avslutat program blev vi bjudna på 
sillunch. Det smakade bra med en sen lunch 
vid 14-tiden. Det fanns dom ur vårt gäng som 
köpte till en nubbe också ………….

Dansuppvisningar i juni
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6 juni: Skärholmens Gård
   Som vanligt var vi tidiga till uppvisningen 
men vi fick kaffekuponger och tid för att gå 
igenom programmet.
  6 par dansare och musik under ledning av 
Margareta körde genom vårt program på ett 
mycket svårdansat underlag och utan högta-
lare för musiken.
  Personalen var nöjd och de såg fram emot att 
se oss nästa år också. Något för våra ansvariga 
att tänka på.



Edöhemmets midsommartårta ser ut att 
smaka gott som vanligt.

 
  
  Personalen var mycket bra att jobba ihop 
med.
  Vi tittar ut på vädret Midsommaraftons mor-
gon. Regn i stora mängder. Hågelby hade be-
stämt att vi skulle starta tidigare i år så sam-
ling var kl. 10.00. Vi talade med ansvariga på 
Hågelby om att vi ville köra lekledning, upp-
visning och dräktparad på dansbanan under 
tak. Inget som Hågelby tänkt sig. På dansba-
nan var bänkar utställda för dem som skulle 
lyssna på kören. Ett argument, som Hågelby 
hade, var att de som kommer vill dansa runt 
midsommarstången och inte på dansbanan.
   

17 och 18 juni: Edöhemmet
    4 par dansare med 6 musiker under ledning 
av Margareta de båda dagarna. Vi framförde 
ett uppskattat musik- dans- och dräktvisnings-
program. Maud N höll i informationen.
     Under tidigare år har första dagens deltagare 
bjudits på tårta och kaffe efter uppvisningen. I 
år fick Solveig och jag vara med första dagen 
för första gången. Naturligtvis hade Edö bytt 
dag för de olika avdelningarna så tårtan kom 
dag två istället. Nu vet vi inte hur vi skall göra 
nästa år. Antingen vara med båda dagarna el-
ler helt avstå och gå på konditori istället.
   Båda dagarnas uppvisningar gick bra en-
ligt  den information jag fått. Ansvarig på Edö 
ville gärna att vi kommer nästa år också.

19 juni: Hågelby midsommar
   För första gången ansvarade Hågelby för 
smyckningen av midsommarstången vilket vi 
tidigare gjort varje år dagen före midsommar.
För att vara säkra på att stången var rätt för-
ankrad i marken och att ringarna var rätt mon-
terade på stången åkte Lars-Göran, Solveig 
och jag till Hågelby och kollade.
   Stången var mycket fint smyckad med löv, 
band och blommor. Förankringen av stången 
i marken hade dom missat, så det gick vi ige-
nom och ordnade till. Ringarna komplettera-
des med ett kors av tråd, för att inte sjunka 
ihop. 
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   Vi förberedde oss för dans ute med regn-
rockar och regnmössor. Paraden till midsom-
marstången fick ske utan musikerna. Vi nyn-
nade och sjöng på vägen tills vi möttes av 
musiken som spelmännen, som stod under 
tältet, bjöd på. Resningen av stången gick bra 
trots vädret. 
    

 

   När vi skulle starta lekledning 2 fanns det 
inte många besökare på plats men när mu-
siken startade kom de fram och bildade två 
överfyllda ringar. Vi avslutade med ytterligare 
en lyckad uppvisning. Dräktparaden strök vi.
 

Lekledningen kördes under mycket regnande. 
Trots detta var det många som var med och 
dansade. Alla hade regnkläder. Inga sura mi-
ner vilket gjorde det roligt trots vädret. Upp-
visningarna gick också bra med tanke på de 
yttre förutsättningarna.

  Trötta och genomblöta åkte vi hem till eget 
midsommarfirande.
   Tack alla spelmän och dansare för ert delta-
gande i våra uppvisningar.

Vid pennan: Leif Björklind
Foton: Åke Andersson
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Folkdansringens dag den 24 maj

    Vandringen startar vid Kulturhuset mot Gamla Stan med fanor och spelmän i täten med dan-
sare efter. Många olika folkdanslag fanns med som vanligt. Denna dag hade vi tur med vädret 
och mycket folk var ute och såg det långa folkdräktsklädda tåget vandra förbi Kungsträdgår-
den, Slottet och fram till det fyllda Stortorget. Våra spelmän fick spela mycket, förutom till vår 
dansuppvisning. 

  En långdans med publiken avslutade dagen.
Text: Maud H Norberg
Foton: Åke Andersson

Margareta, Ute, Kerstin och Curt leder Slagsta Gilles del av tåget. 
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Cittrafestival den 24 juni i Näshulta
Nu är det exakt 6 månader till julafton!

   För sjunde gången var alla cittraspelare i Gillets varannantisdagsgruppsspelare inbjudna av 
Ingrid och Gunnar Nordholm till en heldag i Näshulta. Vi saknade Per D på cittra och Kerstin 
A på nyckelharpa. Barbro och jag har som vana, att ta en lillsemester (hur man nu gör det  som 
pensionär) för att se litet mer. I år valde vi att åka över Enköping och Västerås för att titta när-
mare på Strömsholm, där vårt äldsta barnbarn pluggar. Vi hittade stugan där hon bor skoltid 
och kunde sedan nöjda fortsätta till Eskilstuna. 

  Nästa morgon hade vi 2.5 mil till destinatio-
nen Karlskoga i Näshulta.  Festivalstarten var 
utsatt till kl 11.00. Värdfolket hade som van-
ligt ordnat allt för en trivsam dag. I Gunnars 
ganska nybyggda stuga skulle själva festiva-
len äga rum. I huvudbyggnaden, 50 m däri-
från, fick vi all förplägnad.
Vi började med en utsökt lunch, med sill, till-
behör och sång. 

  Spelandet kunde börja. Vilka de 6 cittraspe-
larna var ser ni på ”flygfotot”. Utöver cittrorna 
deltog Gunnar själv på fiol, Bosse Wallander 
(spelledare) på nyckelharpa, Astor och Hasse, 
även de på nyckelharpa. Maud W, i viss mån 
stöttad av undertecknad, tog hand om köket 
och kokade eftermiddagskaffe.

Vårt fantastiska värdpar i Näshulta

Vad kan detta vara tro?
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Näshultaflaggan



  När vi avnjöt kaffet på eftermiddagen pas-
sade vi på att gratta cittrornas spelledare som 
fyllt 75. Bosse fick ett antal pilsner (men en 
75-a hade kanske varit på plats?).
  Efter att ha avhört ett antal låtar, och när 
min bok (Långholmen den gröna ön) kändes 
tung tog jag en promenad på kanske 3 km. 
Det skulle jag inte ha gjort! Vädret var här-
ligt, men efter 2 km började det att stänka. Jag 
ökade steglängden. Snart sprang jag. Efter yt-
terligare 400 m (nu var det ca 300 m kvar) 
rann vattnet på den lilla vägen så jag gav upp 
och gick resten. Väl framme slutade det att 
regna ganska snart. Med lånade kläder ord-
nade det till sig.
  När, tror jag, 51 låtar var prydligt genom-
spelade var alla nöjda för dagen. Något nytt 
rekord i antal spelade låtar blev det inte.
Avslutningen är som vanligt att vi grillar med-
taget kött, d.v.s. grabbarna grillar och flickor-
na förbereder resten i köket.
   Klockan har nu blivit över 22.00 och det 
börjar skymma. Många har långt hem, och 
värdfolket har mycket att ta reda på.
Tack snälla Ingrid och Gunnar!

Text och foton: Sven Mattsson

Årets cittragäng med nödvändiga ”tillbehör” sedda från ovan där vi satt i skydd för regn.

Vad spännade det ska bli att provsmaka alla.
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EUROPEADEN 2015  -  vi var där!

Vad är Europeaden?

Första gången i Sverige . . .

. . . i Helsingborg 5-9 augusti 2015. Vi två danstjejer var ju bara tvungna att uppleva detta. 
Arrangörerna efterlyste volontärer. Vilken tur!

      

   Det drogs en långdans genom staden. Det dansades på gator och torg. En festparad med 
dansinslag genomfördes. Det hölls konserter. Till slut en sprakande avskedsceremoni på Hel-
singsborgs stora arena. ”Folkmusik Jam Session” arrangerades på stora scenen, kvällstid, på 
Henry Dunkers plats. Då uppstod spontandans i de mest oväntade formationer på det full-
packade torget. Alla nationer beblandade sig och klappade varandras händer. Rytmen, skratten 
och ögonkontakten förenade.

   En organisation som bildades 1964 i Antwerpen. Den har se-
dan dess haft många värdstäder i Europa. Målet med Europeaden 
har sedan början varit att främja ett enat Europa, där alla bidrar 
och utvecklar sin egen kultur och samtidigt respekterar andra. Allt 
detta blir levande när tusentals människor från alla hörn av Europa, 
klädda i sina traditionella dräkter, träffas för att sjunga, dansa och 
spela musik.

   Arrangemanget i Helsingborg

   Det som efter en del telefon- och mailkon-
takter i förväg såg ut att vara ett jippo på lösa 
boliner, visade sig vara en medveten bered-
skap för plötsliga ändringar i programmet 
p.g.a. vad som helst. Vi fogade oss. Detta var 
ett kulturevenemang för hela staden.

En folkfest

- med 6.000 deltagande dansare och spelmän
- från 24 länder
- på 14 scener, de flesta tillfälligt uppbyggda
- övernattande i 20 skolor, även vandrarhem 
och hotell
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Text och foton:
Elsie Astridsdotter
Karin Rådeström

PS: Ytterligare bilder finns på
facebook.europeade2015.se

   Nu har vi upplevt hur det känns när en stad 
gungar. Nästa möjliga tillfälle blir i staden 
Namur i Belgien 2016.
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Olika dansgrupper från 
de olika länderna

visade på många fina 
dansuppvisningar.

Farväl Helsingborg



        
    
   Sommarstämman började redan på förmid-
dagen med spelkurs och iordningställande för 
musiker, publik och serveringar.
    Allspel på scenen och sedan olika grupper. 
Spelmän grupperade sig överallt omkring 
Trädgårdstorp. Det var behagligt att vara ute 
i den varma sensommardagen tyckte både pu-
blik, dansare och spelmän. 
   Sommarstämman  bjöd på strålande väder 
med sol, värme och svaga vindar som fick 
trädkronorna att sakta svaja. På dansgolven 
kunde paren svaja till polskor i hembygdsstu-
gan och gammeldans i storstugan. Polska från 
Bingsjö lärdes ut av Helena och Stefan. Man 
tror att man kan den dansen, som egentligen 
består av tre, men får varje gång den lärs ut 
en aha-upplevelse av de detaljer som hjälper 
till att hålla balansen och karaktären.  Till en-
bensdans hann vi aldrig. Det får bli vid nästa 
tillfälle.  
   

   I storstugan turades olika kombinationer av 
spelmän om att spela till gammeldans som 
dansades av betydligt fler par än de som dan-
sade polskor.  
   Från Slagsta Gille var många spelmän i far-
ten men inte så många dansare. Märta och jag 
for i alla fall hem mycket nöjda med dagen 
och musiken, av vilken några låtar klingar i 
huve´t länge efter.  

Sommarstämma på Trädgårdstorp den 15 augusti

Förmiddagens spelkurs med Britt-Marie Swing

Curt dirigerar allspelet.
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Katarina Berggren invigde stämman med den äran som hon brukar göra.

De yngsta spelmännen på scenen.

Text: Gösta Odelberg
Foton: Maud H Norberg
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Spelmansstämma vid Smedsbygget i Nykvarn den 22 augusti

   Veckan efter var det dags för nästa spelmansstämma. Många musiker från Slagsta Gille var 
där och spelade och umgicks i det vackra vädret. Det fanns mycket hemslöjd av alla de slag att 
titta på eller köpa. Denna dag var så varm så det var skönt att sitta under ett parasoll en stund 
och dricka kaffe och prata med vänner.

Slagsta Gille spelade från scenen vid Kalle Kämbrants dansbana.
Text och foton: Maud H Norberg
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Spelmansstämma på Lovön den 13 september

   
Allspel från scenen på Lovön /Åke A.

    En annorlunda spelmansstämma vid Rörby hembygdsgård på Lovön. Elsie Eldeklev berät-
tade om den när vi hade kick-off för cittragruppen. Vi kom dit till klockan tolv när de öppnade. 
Mycket stånd med frukt, grönsaker, hantverk och lotterier fanns. Dessutom kunde man gå runt 
i de gamla husen och titta på hantverk som Lovö Vävare höll på med. Det var verkligen fasci-
nerande att se de mångsidiga hantverken.
   Klockan 14 var det allspel från scenen, där flera från Slagsta Gille var med och spelade. 
Maria, som spelade cittra, var konferencier och blev sedan avtackad som ordförande i Lovö 
Vävare. 

Text: Maud H Norberg
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Knyppelutställning/ Maud HN.

”Sittande buskspel”/ Maud HN.



Spelmansstämma i Kungsträdgården den 29 augusti

Väldigt många musiker på scenen samtidigt.

Ingela Thalén hann också med lite ”buskspel” tillsammans med några ”Gillare”.

   Fint väder och centralt läge i Stockholm gjorde att mycket folk kom och lyssnade på den 
fina musiken från olika spelgrupper. Alla utländska turister hade inte åkt hem ännu så många 
stannade till en stund och lyssnade och njöt av vår fina svenska kultur. 

Text: Maud H Norberg
Foton: Åke Andersson
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    Jag vill tacka Maud och Astor för en jät-
tetrevlig start på vår cittraträning för denna 
termin. 
   Vi samlades kl 17.00 ute i deras trädgård 
med en läskande drink. Sedan blev vi bjudna 
på härliga pajer med gula kantareller.

   Mauds kantarellbild
   Vi började med att spela ”Äppelbo gånglåt” 
som vi alltid gör. Sedan var spelet igång. Efter 
tretton låtar blev det kaffe med hemgjord kaka 
m.m. Då kom Sven fram. Han är ju så snäll 
och skjutsar mig. Han satt och läste en bok 
om Långholmen i datarummet. Även Maud 
W kom från ett annat rum. Hon slöjdade som 
hon är så bra på.

Cittragänget startade sin hösttermin den 8 september

 
   

                                    
               Spelet började igen med ”Dans från 
Vikbolandet”. Efter tio låtar slutade vi med 
”Ungdomssynder.”

   Vilken tur vi har som har så fina musiker 
som vi kan kompa till.

   Sven och jag (Barbro) vill tacka för en härlig 
kväll. Tummen upp!

Text och foton: Sven Mattsson
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Cittragänget i full fart igen med sin spelning 



    

   Den 20 september gynnades av soligt, varmt 
och fint väder och svaga vindar som sakta 
rörde löven i de ännu gröna trädkronorna om-
kring kyrkan. Det borde räcka att kalla den 
”Botkyrkan”, men den heter Botkyrka kyrka. 
Det är dags för Folkton. 
   I god tid hade Anders Edström mailat ut 
inbjudan som gillets medlemmar själva skulle 
skriva ut och sprida i trakten. Detta hade up-
penbarligen fungerat väl, för kyrkan var näs-
tan fullsatt då det var dags för inmarsch.  
    Det är medryckande när en gånglåt hörs 
på håll och festklädda spelmän, sångare och 
dansare kommer gående i en lång och färg-
grann procession nerför backen och in i ”Bot-
kyrkan”. 
  

Curt leder intåget.   
  Programmet var omfattande och inleddes av 
Slagsta spelmän med: kyrkmarsch, vävma-
zurka och slängpolska. 

Prästen dansar också Polonäs. 
  Sten Ronge presenterade alla låtar med ur-
sprung och upphovsman. Visgruppen sjöng:  
”På vännen min jag tänker” och ”En gång i 
bredd med mig”. 

    Sedan finsk humpa. Botkyrka motettkör un-
der ledning av Elisabeth Haag sjöng en koral 
från Malung och några andra nykomponerade 
visor, några ackompanjerade av spelmännen.  
  Detta komprimerade referat avser inte att 
rabbla upp det fortsatt omfattande och väl 
sammansatta programmet. Intrycket man tar 
med sig från denna musik- och dansupple-
velse, är att vårt budskap passar väldigt bra i 
kyrkan, något som församlingsprästen under-
strök i sin betraktelse. Om jag får ha någon 
synpunkt så är det att en så van talare som en 
församligspräst borde ha mikrofonvana och 
lagom volym på knapparna. 

Sörmländsk slängpolska.
  Nu till dansen.  I mittgången kommer i 
schottistakt Annika och Göran, Gunnar och 
Gunilla och Maud och Kjell. Det är dräkt-
prakt och dansrörelse i harmoni. Det gäller att 
kunna mötas snyggt i den ganska smala mitt-
gången, men det såg övat ut. Sedan hambo till 
en bondpolska och till sist slängpolska från 
Floda i Sörmland.  

   Alla fick vara med och sjunga psalmen 
190: ”Bred dina vida vingar” och sedan läsa 

”Fader vår” i den nyare varianten som vi äld-
re typer inte kan utantill lika bra som den vi 
fått lära oss som barn. Det blev ett trevande 

mummel. När vi lämnade kyrkan togs kollekt 
som går till ”ACT Alliance” – kyrkans arbete 

för flyktingar från Syrien. Ett varmt tack till 
arrangörer och medverkande från en tacksam 
”församling”!    Text: Gösta Odelberg   

Foton: Åke Andersson

Musik i folkton – sång och folkmusik i kyrkan. 


