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Tio miljoner steg!
   
   Nu är vårterminen snart till ända och jag 
har roat mig med att räkna ut hur många steg 
vi tillsammans i Slagsta Gille på ett ungefär 
utfört den här terminen. Det rör sig om  unge-
fär tio miljoner steg och våra musiker bör ha 
genomfört nästan lika många takter om man 
räknar in spelningarna i Grindstugan. 

   Vilken glädje vi tillfört vårt hjärta och hjär-
na, det är ju nästan som att äta någon slags 
föryngringspiller. Vår verksamhet har verk-
ligen påverkan på både ”knoppen och krop-
pen”. Att formulera och uttrycka musiken ge-
nom instrumenten och ta in den i hjärnan och 
omformulera till dans är ju en kedjereaktion 
som är obegripligt rolig.

   Vår verksamhet har stor betydelse för både 
hälsa och det demokratiska samhället. Vår 
verksamhet har en större betydelse för de-
mokratin  än vad vi tror i vardagslag. Dels så 
samlas vi och har trevligt och därutöver har 
vi en mycket aktiv föreningsverksamhet. Våra 
stämmor och aktiviteter i samhället har stor 
betydelse för många runt omkring oss långt 
utanför det egna medlemskapet.

  Ett trevligt bevis på Botkyrka Kommuns 
uppskattning är att Kulturnämndens ordfö-
rande Robert Aslan tog initiativ till ett möte 
med styrelsen. Han framförde Kommunens 
tacksamhet för att vi bedrev verksamhet och 
att vi skall få det stöd som duktiga förening-
ar får från Kommunen. Vi fick en del tips på 
hur Kommunen stöttar föreningarna. I sam-
manhanget så kan vår redaktör Maud känna 
sig riktigt stolt eftersom hon fick beröm för 
Hällristningen som dimper ner i Kommunens 
brevlåda.

Ordförande har ordet
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   I skrivande stund pågår ett arbete med sam-
arrangemang mellan Hågelby, Folkmusikhu-
set Skeppis och Slagsta Gille. Dagar för detta 
är den 19 juni och 28 augusti. Vi får återkom-
ma med närmare information på annan plats i 
Hällristningen eller på hemsidan.

  
Gra

 Midsommar är som vanligt fulltecknat med 
Edö, Skärholmens Gård med final på Hågel-
byparken. Med detta vill jag tacka alla med-
lemmar och samarbetspartners för den här 
terminen och tillönska er alla en skön musik- 
och danssommar.

Karl Gunnheden 

Grattis vår 70 år unga ordförande!

   Tusen tack för blomstercheckar på min
   STORA dag!! 

   Kram Ulla Mayer.

Astor Norberg fyller 70 år den 18/7
Leif Björklind fyller 70 år den 22/7
Hans Nygren fyller   80 år den 26/8
Eva Roxström fyller 60 år den 21/12 
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Tack för uppvaktning på min födelsedag
Janne W



SÄLJES
 • Nyckelharpa byggd av F.Backman 1984
 • Durspel tvåradigt Voightländer G/C 
    inklusive svart väska
 • Enradigt durspel Hohner
 • Fiol Josef Kreuzinger.

  Bilder och övrig information finns på 
  www.slagstagille.se under rubriken säljes.

  Säljes av Annika Frööjd tel.070-4004220,
  eller annika.froojd@allt2.se

SÄLJES
  Svart manlig skinnväst passar en spelman 
  ungefär storlek 50.
 
  Kontakta Maud Norberg 08 55012714

Slagstadräkter
   Det finns många olika Slagstadräkter i olika
  storlekear både röda och blå som tillhör 
  Gillet. Det är dock flest kvinnodräkter.
  Det finns möjlighet att låna eller köpa sig 
  en dräkt. Det finns även material så man 
  kan sy sig en ny egen Slagstadräkt. 
   
   Kontakta Maud Norberg 08 55012714

Slöjd och dräkt
   Till hösten tänkte vi att träffas minst en söndag i Grindstugan om intresse finns.
   Det är fritt fram för alla att komma med förslag
  Olika förslag på handarbetsaktivitet kan vara:
•  Fortsätta med Skulpeylera 
•  Sy en blixtlåsros 
•  Tennartrådsarmband
•  Givetvis kan man sy på folkdräktsdelar
•  Sy Slagstadräkt
• Ändra om något annat plagg.

Kontakta Maud H Norberg 
om du är intresserad av någon slöjdaktivitet
till hösten.

                         Skulpeyarmband
Blixtlåsros
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Lika som bär

     Ett projekt som Birgitta Jansson på Botkyr-
ka kommun initierade. Våren 2015 tog hon 
kontakt med mig och undrade om inte Slagsta 
Gille kunde tänka sig att vara med i ett pro-
jekt, där kvinnor från olika länder och kultu-
rer träffades ett antal gånger och jämförde och 
delade med sig av olika hantverkstekniker.
   I oktober kom ett mail från Birgitta att nu 
var allt klart att sätta igång. Jag vidtalade Ulla 
Andersson, Maud Wallander, Kerstin Leijd-
Tidbeck och Ingrid Wennersten om de ville 
medverka tillsammans med mig.
    
   Onsdagen den 4 november kl. 13–15.30 träf-
fades vi för första gången i Alby. Det var Bot-
kyrka kvinnoförening med 5 deltagare från 
olika länder, Filippinska föreningen med 4 
deltagare och Slagsta Gille med 5 deltagare. 
Dessutom var projektledarna Ebba Brusewitz 
och Nina Kader där, liksom Carina Savborg 
från Botkyrka kommun, för Birgitta Jansson 
var på väg att sluta i kommunen. 
   

  
   Först en presentation om projektet och att 
vi skulle träffas 5 onsdagar på eftermidda-
garna med en avslutning 10 februari i Bot-
kyrka konsthall i Tumba. Fanzingo kommer 
att filma projekt under tre tillfällen. 

   Projektledaren Ebba Brusewitz tar hand 
om gamla svenska spetsar, dukar, handdukar 
och lakan och gör nya produkter av dem i sin 
firma. Nina Kader tillverkar många fina plagg 
med fantastiska pärlbroderier.
  Därefter en presentation av föreningarna 
och en namnpresentation där varje person 
berättade lite om sig själv och sina favorit-
hantverk. Vi projektdeltagare skulle alla ha 
med oss minst ett handarbete som vi tyckte 
mycket om och berätta om det.
   Kaffepaus och sedan fick vi en uppgift som 
vi skulle göra. Ebba hade med sig vita lin-
netygbitar c:a 15 x 15 cm som vi deltagare 
skulle skapa varsitt mönster på vilket senare 
skulle sättas ihop till ett litet lapptäcke. Det 
fanns garn, tråd och pärlor att köpa av Nina.
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Deltagarna tittar på filmen som gjordes under projektet.



   Arbetet satte genast fart på olika sätt. Nina 
lärde ut hur man kunde brodera med pärlor 
och många pärlbroderier blev det men även 
svenska allmogemönster växte fram under ti-
den. 
  Många vackra hantverk fick vi tillfälle att 
njuta av och fick se nya tekniker, men även 
visa upp gammalt svenskt hantverk.
   Mycket glada skratt och trevligt samspråk 
hade vi under arbetets gång 

  Sista tillfället lämnade alla medlemmar 
minst en broderad tygbit var till Ebba som 
skulle skapa ett lapptäcke av dem. På bilden 
nedan kan man se det färdiga lapptäcket. som 
Ebba visar upp.

   Den 10 februari samlades vi med inbjudna gäster och fick se resultatet av vårt hantverk i form 
av ett litet lapptäcke. Ebba Brusewitz hade dessutom tillverkat en bricka med samma motiv 
som vi alla deltagare fick varsitt exemplar av detta mycket unika konstverk.   

Ebba visar upp det färdiga lapptäcket - 

och den färdiga brickan.
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    Vi hade även denna gång med oss egna alster, som vi fick berätta om.Vi  blev bjudna på kaffe 
och semla och det blev en sista gång med trevlig samvaro. Den hopklippta filmen från arbetets 
gång visades också vid detta  tillfälle.

   Ett mycket annorlunda, givande och trevligt projekt i hantverkets tecken och en mycket an-
norlunda upplevelse för oss alla.

En sista samling med sammanfattning.

Fikapaus mellan alla pärlor.

Text: Maud H Norberg
Foton: Åke Andersson
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Vinterstämman den 13 februari
   Årets Vinterstämma avlöpte på Hallunda 
Folkets Hus som vanligt.

   Förmiddagen började med spelkurs med 
Anders Hällström och viskurs med 
Ida Blomkvist..

  Allspel som vanligt där även Ingela Thalen 
var med och spelade cittra. 
 
 Invigningstalare blev Gillets ordförande Kal-
le Gunnheden  som blev vidtalad i sista stund.

   Dansuppvisning av Torsdagsgruppen som 
var mycket uppskattad med fem olika dan-
ser varav de flesta var komponerade av An-
nika Frööjd. Även Måndagsgruppens dansare 
gjorde senare en liten gillesdansuppvisning.

Ida Blomkvist leder sin visgrupp.

Akrobatik med fiolspel på enhjulig cykel.

   Gillets spelmän spelade från scen och även 
många andra grupper under eftermiddagen. 
  
  En uppskattad gillesdanstimme var det även 
i år och dans i två salar under kvällen.
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Torsdagsgruppen dansar Ekebypolska.

Måndagsgruppen dansar Rävlanda jubileumsschottis.

Ingela Thalén hjälper Anita Eriksson 
med lottdragningen.

De blev då fotade av Bo Walther
Text: Maud H Norberg

Övriga foton: Åke Andersson
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Återträff efter Vinterstämman den 9 mars

   Curt och Gunnel bjöd in till en efterfest i Grindstugan för alla i Gillet som varit med och bi-
dragit till en trevlig Vinterstämma. Det brukar ju inte vara, så vilket gjorde detta till en trevlig 
överraskning. Alla bjöds på pizza med tillbehör. Man pratade om stämmnan  och sjöng och 
ungicks och hade det trevligt.

Varsågoda och kom och ta för er.

Många Gillare lät sig väl smaka.

Foton: Åke Andersson
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Årsmöte med fest 5 mars

   Martin Nilsson hade fixat så vi kunde vara i Källbrinkskolan denna dag till rimlig kostnad. 
Det sorgliga var dock att det var sportlov på skolan och värmen i lokalen var minimal. Vi pla-
cerade oss vid de redan uppställda borden med ytterkläderna på under mötet. Britta Svensson 
var ordförande och Eva Roxström sekreterare under mötet. Avgående medlemmar avtackades 
med orkider av Kalle Gunnheden. Smörgåstårta bjöds vi på efter mötet. Musik och dans blev 
därefter som brukligt är.

Ingrid Nordholm avtackas 
med en rosaröd orkidé för sitt 
arbete i valberedningen.

Gösta Odelberg leder gillesdansen.

Text: Maud H Norberg       Foton: Åke Andersson
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Musikcafé 13 mars i Hallunda Folkets Hus

   Ännu ett lyckat musikcafé med många musiker och många åhörare som njöt av fin musik 
och mängder med gott hembakat bröd.

Marie Lindqvist köper kaffe av Gullvi Melin 
och Anita Eriksson.

Dubbla Maud i köket.

Septemberlek spelar här.
Foton: Åke Andersson



Dans på Botkyrka Folkhögskola den 15 mars

Slagsta Gilles spelmän och dansare finklädda i sina folkdräkter.

Eleverna lyssnar och väntar på dansen.

Nu är musiken och dansen  i full 
gång. Roligt att få pröva på men 
lite svårt med stegen men bra stöd 
finns ju bredvid till hjälp.

Foton: Åke Andersson
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Helgkurs i Gysinge 2-3 april 

Gysinge Bruk 
  
  Fram till 1600-talet var Gysinge en nästan 
obebodd trakt, där traktens bönder fiskade i 
Dalälven och hade fäbodar och kvarnar. 

   1667 fick Peder Swensson Printz tillstånd att 
uppföra en masugn vid Gysingeforsarna och 
då inleddes en ny tid. Ett av Sveriges största 
järnbruk skapades där man tillverkade mycket 
krigsmateriel. I slutet av 1600-talet byggdes 
Gysinges första herrgård, ett praktfullt karo-
linskt träslott. 

   Under 1700-talet passerade många bruks-
patroner revy och husen fick sitt nuvarande 
yttre vitputsade yttre med rokokodrag. Gy-
singe växte hela tiden och blev Gästriklands 
största järnbruk. 1832 byggdes en ny herrgård 
och bruket rustades upp, men järnhanteringen 
lades ner 1905. 

  År 1973 blev det en kursgård för pensionä-
rer numera PRO:s kursgård. Här finns många 
trevliga kurser man kan gå och bo över i den 
trevliga bruksmiljön

En prakfull järnskulptur i entrén.



   Vi kom till Gysinge i god tid och checkade 
in på våra rum. Denna helgkurs var vi cirka 
30 dansare och 10 spelmän. Dags för mor-
gon kaffe innan dagens övningar tog fart vid 
klockan 10. Annalena och Bengt Sundberg 
var engagerade för att lära oss nya danser. An-
nalena började som brukligt är med uppvärm-
ning. Första dansen var Schottis från Lingbo 
innan vi fick pröva på att dansa Rose-Marie.    
    Det var en dans med många olika turer och 
lite knepig. Mazurka från Sandviken, Kadrilj 
från Enebacken, Kryssvals och Hoppetossan. 
Mycket nytt var det att ta in och försöka att 
lära sig. Vi upprepade och delade upp dan-
serna mycket och våra anpassbara musiker 
ställde hela tiden upp för oss.

  Vi var i slottet och både dansade och drack 
kaffe. Det var inrett med mycket gamla fina 
möbler som många äldre personer skänkt till  
Gysinge och sin folkhögskola.

Kaffe med hembakat bröd satt bra.

En av de första turerna i Rose-Marie.

Annalena övervakar att vi gör rätt i dansen.
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Våra enormt tåliga och anpassbara musiker.

    Efter lunch fick vi pröva på ett program 
med fem danser. Hoppetossan som är en fin 
indansning att gå över till Festpolka, engelska 
för tre par och sluta med Rose-Marie. Vi dan-
sade Gärdesdansen, Greve Löfvenhjelm och 
Finsk Vändschottis.

Efter middagen dansade vi lite enklare dan-
ser som vi redan prövat på men även lite nytt.
Det var Sönderborgskadrilj, Hasses hambo, 
Picking up sticks, Pretoria mixer, Linedance 
och Kanonpolka.

Middagen serverades i Klockhuset enligt förbeställningar
 - om nu alla kom ihåg vad de beställt.



   När vi avslutade dagens dans, blev det 
mycket kort kvällssamvaro, för alla var trötta 
efter dagens många utmaningar.
   Söndagen inleddes med repetition av gårda-
gens nya danser. 

Våra dansledare Annalena och Bengt Sundberg vid blädderblocket där Annalena 
välplanerat och noga hade ritat upp turer och uppställningar för de olika danserna.

  
  Leif Bjöklind övertog sedan dansledningen 
och vi tränade på sommarens uppvisningspro-
gram och lite andra versioner på våra danser.

  När vi sedan på eftermiddagen åkte hemåt 
var vi glada och nöjda efter en myckrt givan-
de och trevlig helgkurs i fin omgivning. 

  Astor och jag hade bara en timmes vila hem-
ma innan vi måste åka till Hallunda FH för 
att träna in en nykomponerad dans med Mä-
larhöjdens Dansgille. Snacka om en fullmatad 
danshelg!
  
  Tack Annalena, Bengt; Leif och alla andra 
för en trevlig helg i Gysinge.

Text: Maud H Norberg
Foton: Åke Andersson
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   Lizzie, en av Botkyrkas urinnevånare, föd-
des 1928 och bodde i Uttran o Tumba i hela 
sitt liv. 
   Jag lärde känna Lizzie genom IFK Tum-
bas orienteringsverksamhet. Våra familjer 
deltog i träningar, klubbkvällar och tävlingar, 
bl a 5-dagarstävlingarna runt om i Sverige. Vi 
reste till Skottland på en 6-dagarstävling och 
delade där logi i en stor husvagn.  På tränings-
kvällarna vid Harbrostugan hände det att Liz-
zie och jag hade sällskap runt elljusspåret och 
då passade vi på att prata om diverse saker, 
bl a om musik. Lizzie berättade att hon hade 
spelat fiol som barn och att hon hade fiolen 
kvar. Jag lockade henne att ta upp sitt spe-
lande igen och att hon skulle komma med till 
Slagsta Gille. 
   Lizzie kom med på Gillets lördagsträningar 
på lördagseftermiddagarna. Nyckelharps-
gänget brukade träffas ett par timmar innan 
för att träna på låtar som hela spelmanslaget 
skulle spela. 

 

 
  Lizzie var med och startade en motsvaran-
de gruppträning för fiolspelarna. De kallade 
gruppen för Tolvslaget och den gruppen lever 
nu vidare och tar sig an nya låtar, uppmuntrar 
varandra att åka på spelkurser och diverse an-
dra trevligheter. 
  Lizzie var en flitig deltagare på spelmansla-
gets alla träningar och uppspelningar. Hon 
hade liksom jag en Botkyrkadräkt och vi fick 
möjlighet att få ett tyg vävt av invandrarkvin-
nor på en vävstuga i Fittja så att vi kunde 
komplettera våra dräkter och sy var sin jacka. 
Vi tyckte båda att det kändes fint att ha fått tag 
i tyg på hemmaplan på detta sätt. 
  Lizzie fick tyvärr p.g.a. sjukdom tillbringa 
sina sista levnadsår på sjukhem och kunde inte 
längre delta i musiklivet med Slagsta Gille. 

  Vi vill minnas Lizzie i sin Botkyrkadräkt 
med sin fiol, mitt i musiken och omgiven av 
spelmän. 

Vännen  Anita Stigberg 

Lizzie Allinger

Lizzie i sin Botkyrkadräkt 
på Skärholmens gård 

den 6 juni 2004 
omgiven av spelmännen

Sigge Larsson och 
Lasse Örn.
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Gästspelkvinnor den 16 april
   Denna dag var Linda Fransson och Anna André från Dalarna inbjudna till oss i Grindstugan. 
Vi fick pröva på många nya låtar.Vi spelade bl.a: Vals efter Gamtberg Älvdalen, Steklåt från 
Särna och När hin spela på Skara orgelverk

 

Linda och Anna spelar och instruerar
  
 Det var välbesökt arrangemang med 18 stycken spelmän i kammaren. De var djupt koncentre-
rade på att klara av att spela de helt nya låtarna och kunde aldrig sluta med sin spelkurs.
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Återträff  för SNORTILDA den 23 april
  Folklustspelet byggde på Slagsta Gilles 
forskning om Slagsta Gård och dess tegel-
bruk. 

   För 26 år sedan hade vi vårt folklustspel 
utanför huvudbyggnaden vid Slagsta Gård.  
Folklustspelets namn var “Märkunderligt sa 
SnorTilda”. Vi spelade Folklustspelet 1990 
och 1991.
    En liten grupp som var med för 26 år sedan 
letade efter skådisar som var med i spelet. Vi 
lyckades få ihop ganska många och hade även 
bjudit in alla medlemmar i Slagsta Gille. Det 
var många medlemmar som inte visste något 
om Folklustspelet för 26 år sedan. Det var ca 
100 personer som kom och vi tror att många 
tyckte det var roligt och intressant. 

   Vi hade bjudit in till en filmförevisning med 
efterföljande kaffe och smörgås, utställning, 
foton och mycket mera. Filmen var inte av 
bästa kvalitet ...... men - med tanke på att det 
var 26 år sedan den spelades in så var den inte 
så tokig. 

    

Mycket att titta på fanns det.
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  Roligt att vår regissör - Kalle Rydberg kom, många av de som medverkade utanför och på 
scen även hästens ägare kom, samt många av Slagsta Gilles medlemmar. 

När det begav sig med alla skådespelarna

Bosse Walther med Kalle Rydberg, Marianne Runefors Säfbom och Sven Törner
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                                                Tack till alla hälsar:      Britt-Marie o Janne, Bosse o Sanja, 

 Curt o Gunnel, Ulla o Greger 
         Foton: Åke Andersson

Sång som ingick i 
föreställningen

Långdans med sången” Skulle man kunna tänka sig att det finns en påtår kvar till mej 
mera kaffe mera kaffe....”

Nu avnjuter vi kaffet och samvaro med gamla medlemmar.
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Måndagsdansens avslutning den 25 april

    Nu har vi dansat under 14 måndagskvällar i Hallunda FH.Vi har i snitt varit 35 - 40 glada 
dansare som dansat ett 70-tal olika gillesdanser. Stämningen är glad och positiv och man sitter 
inte gärna och vilar på någon stol om det nu inte är så att det fattas någon kavaljer eller dam 
att dansa med just då.

En del av dansgruppen på måndagskvällen.

Vi hade ett par unga folkdansare 
från Schweiz på besök denna 
sista kväll.

Tack för ikväll!
Och imorgon 
lyser solen!!!

Text: Maud H Norberg
Foton: Åke Andersson

23



KOM IHÅG
att det blir fest i höst också.

Boka den 24 september
för trevlig samvaro med god mat

mycket spel och dans på
Jakobsbergs gård i Bredäng

Mer info kommer.

Trevlig sommar önskar

Festsektionen


