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Ordförande har ordet!
Hösten 2016!

   Nu är vi igång igen med musik och dans, det 
spelas och dansas, det är träning och nya folk-
melodier och danser. Visst är det roligt när 
något nytt som till att börja med känns nästin-
till omöjligt att lära sig och plötsligt sitter den 
där och oftast i årtionden med lite uppfräsch-
ning. Vi som dansar kör hårt med Gillesdans 
på måndagar och Folkdans på torsdagar. 
Spelmännen har sina glädjedagar lördag och 
tisdag samt vissångarna vissa söndagar. Det 
bedrivs forskning och slöjd när behov finnes 
och än så länge har vi kompetens att sy upp 
folkdräkter.

   Vi är en tapper skara som utövar folklig dans 
och folkmusik i den senare genren är det en 
godtagbar tillväxt men till folklig dans väller 
det inte in folk. Vi i Slagsta Gille har i alla 
fall kul bland notställ och golvtiljor. Vi har 
det fantastiska privilegiet att ha spelmän som 
spelar upp vid folkdansträningen. I början av 
säsongen blir det många pauser för spelmän-
nen när vi ska träna in nya danser. Det jäm-
nar ut sig i slutet då går det ”som en dans” 
och instruktionspauserna upphör. Jag måste 
också nämna Folkets Hus Hallunda som är 
vår hemarena för dans, en enastående anlägg-
ning med serviceinriktad personal. En pärla 
för föreningslivet och demokratin i Sverige. 
Vårt samarbete med Hågelby är också mycket 
gott och vi har en stående inbjudan att låna 
dansbanan varje sommarsöndag. Kom med 
idéerna så fyller vi Hågelby med folk. Våra 
hemma arenor är Folkets Hus Hallunda och 
Hågelby, suveräna anläggningar.

   Våra folkdräkter väcker alltid beundran och 
uppmärksamhet och visst är de vackert att se 
de färgglada dräkterna i kontrast till de dyra 
trasiga populära jeansen. Det forskas en hel 
del kring dräkter och det finns många modeller 
som helt enkelt försvunnit men nu återskapas. 
Som exempel kan nämnas Uppland där flera 
dräkter återskapats på senare tid. Facebook 
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 Tack för uppvaktningen på min födelsedag.
Leif Björklind

Tack Gillet för firande av min födelsedag.
Astor Norberg

En bybo i trakten av Jura
Bjöds ärtor och magen den tjura
Han huka mot hålet
Men missade målet
Varefter man byn måste skura.
Roland Wester
 
En senig gammal ungkarl från Pusztan
På trevliga damer fick lust han
Men steppen var lång
Han sakta sin gång
Jag tror det gått över, pusta han.
Gunnar Belin
 
En ung man från Pest
Som tyckte han var vackrast och bäst
Var säker på att flickan för honom skulle 
falla
Men hon sa nej och Sprätt hon honom kalla
Så gick hon med en annan på fest.
Kerstin Andersson

Hälsningar Ingrid Nordholm

Eva Roxström 60 år den 12/11 2016 
Annika Frööjd 60 år den 12/2 2017

Stefan Lundin 70 år 15/3 2017

har en sida som heter ”Vi som gillar folkdräk-
ter” och där kan du hitta spännande bilder och 
diskussioner om mönster och syteknik.

   I skrivande stund är det alldeles strax dax 
för en exklusiv festkväll till låg kostnad i vårt 
Slagsta Gilles Bodega. Det bjuds på Spanska 
Tapas och måltidsdryck efter smak och öns-
kemål. Nu bryter jag för att hasta till festen 
och återkommer med en recension om några 
timmar. --------- 
     Klockan närmar sig midnatt och nu är jag 
åter vid datorn efter en trevlig kväll med mat, 
musik och dans. Vi överraskades med ett fan-
tastiskt spanskt gitarrspel och givetvis med 
allsång till Eviva Espana och Po Rom Po`n av 
Peter och Leena. Riviga spanska rytmer som 
fick blodet att svalla. Som vanligt genomtrev-
ligt och jag tror att Svensk Television missade 
en lördagsunderhållning här. Ikväll dansade 
gillesdansare och folkdansare sida vid sida 
och ingen kunde gissa var gränsen går mel-
lan folkdans och gillesdans. Musikerna var 
i toppform så hela huset från 1600-talet tog 
fram sin kulturella charm och på något sätt 
kompade med. Fest testade våra kunskaper 
med 1 X 2 frågor om Spanien och spanska 
stora män. Jag saknade frågor om spanska 
kvinnor för då hade jag nog fått fler rätt. Tack 
fest för denna helkväll och ert arbete i köket 
och alla trevligheter.
-Så här, si, låter min musik Eviva Espana- 
sjunger jag nu i min bädd ikväll.
    Du som läst så här långt och inte är dansare 
eller spelman är så intresserad att du omedel-
bart bör höra av dig med intresseanmälan och 
blir ni några stycken så startar vi en nybörjar-
kurs i folklig dans.
Ha en folkmusikdanshärlig höst med dans-
skor och instrument!

Karl Gunnheden 

Välkomna alla smyckesugna Gillare.
Den 20 november kl. 10-14

Då kan du få tillverka smycken av olika slag.
 Meddela Maud Norberg om du kommer. 

  Och vad du vill göra, så jag har material med.
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   Tack för uppvaktningen på min födelsedag
                        Gunilla Belin



Gökotta firas nere vid Mälaren den 5 maj

Vårsolen sken och göken han gol.
Lite mat och dryck passar bra. 
En häftig badare såg vi också.
Vad vore en träff utan lite musik också.

Foton: Åke Andersson
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Våravslutning den 27 maj i Grindstugan

En lite kylig vårkväll samlades vi utanför innan vi spelade och svarade på tipsfrågor

    
Fredagen den 27maj bjöd Danssektionen på den sedvanliga och trevliga våravsutningsfesten i 
Grindstugan.  Vi var ca 40 förväntansfulla som i det härliga majvädret samlades för välkoms-
drink med tilltugg.
   Grillarna var snart igång och lekledaren Leif såg till att vi blev uppdelade i olika lag. Vårat 
lag,som vann femkampen, bestod av Janne W. Hasse E. Åke A. Christina E. o Gunnar B. Det 
kändes tryggt att ha med Hasse o Janne som även vann förra året.  Christina E fick efter lite 
instruktion av Gunnar iväg “sop-påsen mellan benen”så långt att hon lätt vann den grenen. 
Resterande grenar och tipspromenad gick “galant” tycker vi.
    Sen gick vi in och tog plats i de bägge rummen, där vi åt och drack gott, sång blev det förstås 
också. Efter noggrann uträkning av tävlingssektionen blev vi utsedda till årets vinnare och fick 
mintchoklad i pris, som tog slut ganska snabbt!
 

Stort Tack till alla er som fixade festen

Vi kommer säkert tillbaks nästa år: Christina, Janne, Hasse, Åke och Gunnar
Foton: Åke Andersson
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   Den 5 juni deltog Gillet vid mässan i Bot-
kyrka Kyrka kl 11:00. Ett antal av våra duk-
tiga spelmän kämpade på med alla notkrume-
lurer och vi tre danspar med våra steg.
    Det startade med en förfrågan om att vara 
med och dansa och det tackade vi ja till efter-
som mässan och dess musik är mycket fin. Vi 
dansare tränade  tillsammans med körer och 
spelmän onsdagen den 1 juni. 
  Sträv matta i kyrkogången,  och en något 
halkigare matta framför altaret var vår dans-
bana.  Upp å ner i bänkraden under träningen 
då låtarna gicks igenom lite huller om buller, 
men till slut visste vi när vi skulle göra vad. 
    

Träd in i dansen - En svensk folkdansmässa
  Söndagen bjöd på sol och blåst och lite ge-
nomgång på morgonen innan kyrkobesökarna 
dök upp. Fin akustik i kyrkorummet. Många 
åhörare hade lockats dit trots att vi saknade 
reklam i förväg om att mässan skulle ske. 
   Att få vara med om en stund framför fantas-
tiska musiker tillsammans med välsjungande 
körer från Botkyrka var en upplevelse. 
Kyrkkaffet efteråt smakade gott. 
   Ännu en upplevelse i gemenskap som ock-
så prästen Ingemar inspirerat predikade om. 
Predikan fick många glada skratt då alla upp-
manades att lyfta sig från soffan, stänga av 
teven och göra något i verkliga livet. 
  Tillsammans med människor i gemenskap, 
att delta och träda in i livets dans. Gillet i ett 
nötskal – eller hur? 

     Vid pennan, stolt representant för Gillet               Vid kameran: Åke Andersson
     Eva Roxström
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    Solen sken, lite kyligt i vinden, men utmärkt 
dansväder. Fullt med folk, ovanligt många 
barn och familjer var kvar när det blev vår tur. 
Grillning och fikaförsäljning.  Barnens hopp-
borg var full av barn som hoppade och sto-
jade högt. Skärholmskören sjöng som vanligt 
många sånger, tyvärr hördes de dåligt. Gillets  
många spelmän hade stämt instrumenten fint 
och klämde i med en låt innan vi dansare bör-
jade dansa i gruset framför gården. Bas och 
dragspel förstärkte bra. Våra försök till hopp 
och stamp blev mest dammoln men danspro-
grammet verkade uppskattat. Glad och lite 
snabb musik lyfter verklige Hartzen Contra.

Nationaldagen på Skärholmens Gård den 6 juni

Den fick till och med publiken att klappa tak-
ten och efteråt ville dansare från ett annat gille 
lära sig den och ta med den i sitt uppvisnings-
program. Bra betyg! En hel del foton bad pu-
bliken om att få ta på oss i våra dräkter så det 
märks att dräkterna uppskattas.
Tack danssektionen och Leif som ordnat bra 
program och håller ordning på oss andra, samt 
mitt i allt  damm från grusplanen också ska 
presentera danserna. Tack alla spelmän som 
träget ställer upp, ni är fantastiska.
Uppvärmda och helt grådammiga åkte vi 
hemåt mot härlig dusch och med ännu ett 
trevligt minne tillsammans med Gillet.

Text: Eva Roxström, en av de 12 dansarna och Foton: Åke Andersson
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Folkdansringens dag 22 maj

En vacker och fin dag samlades vi alla på Norrmalmstorg. Platsen var ändrad p.g.a ombygg-
nadsarbeten i city. Vi fick här se många olika slags gamla fordon åka förbi i lugn takt.

De olika folkdansföreningarna tågade sedan förbi Kungsträdgården 
med fanor, standar, spelmän och många folkdräktsklädda personer.

Lite publik stod även efter promenadstråket och tittade på oss.
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Nu har Slagsta Gille tagit sig uppför Slottsbacken och är snart framme vid 
Stortorget i Gamla stan.

Eva Strömbäck från dräktsektionen i Folkdansringen berättar om de olika folkdräkterna 
den yngre generationen bär.

  Mycket musik och dansuppvisningar av olika grupper var det under dagen. Det var även 
glädjande att så många turister var där och många foton fick man ställa upp för. Det är roligt 

att det fortfarande finns intresse för denna typ av arrangemang.

Text: Maud H Norberg    
Foton: Åke Andersson
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Skeppis på rymmen på Hågelby den 19 juni och 28 augusti

Text: Klas Lindqvist
10

    Under två söndagskvällar den 19 juni och den 28 augusti 2016 medverkade Slagsta Gille 
i evenemanget ”Skeppis på rymmen” på Hågelby. Det är ett samarbete mellan Föreningen 
Folkmusikhuset, mer känt som ”Skeppis”, Slagsta Gille och Hågelbyparken och ska ses som 
ett försök att få igång något som skulle kunna bli en tradition i parken. Gillets spelmän var 
engagerade för att hålla i allspel och spela till dans enligt spellista. I juni även för att spela till 
utlärning och övning av midsommarlekar ledda av Gillets dansare. Tanken var också att ge 
dansarna möjlighet till en ”Skeppis-danskväll” lite utanför de vanliga rutinerna. En bieffekt för 
Gillets del skulle också kunna bli att locka en eller annan ny medlem till Slagsta Gille.  
     Tyvärr var det väldigt lite publik i Hågelbyparken före start den där kvällen i juni men ”le-
kövningen” lockade ändå ett par, tre barn och någon förälder men om jag inte har fel så var de 
alla mer eller mindre ”insiders”. Gillet fick i alla fall en repetition av vad som komma skulle 
på midsommarafton några dagar senare.”Skeppis-folket” som är vana att starta lite senare på 
kvällen kom ändå så småningom och de tillfällen till polskeutlärning som gavs samlade fler 
deltagare, liksom dansen till listade spelmän under båda kvällarna.
     Ett stort tack till det 10-tal av Slagsta Gilles dansare som ställde upp för ”lekövningen” i 
juni och till det 25-tal spelmän som stod för kraftfullt spel under båda kvällarna och skapade 
tryck under taket på Hågelbys dansbana.

   Folkmusikfest med dans blev det i Hågelbyparken när Skeppis rymde från Skeppsholmen. 
Ett samarbete mellan Skeppis, Hågelby, Slagsta Gille och Stockholms Spelmansgille möjlig-
gjorde spel och dans i denna ljuva försommarkväll. 
   Vi hade lockat med inlärning och träning av danslekar inför midsommar. Den breda allmän-
heten var nog helt fullärd för ytterst få intresserade infann sig till övning. Det blev dock en 
liten skara, som gladde sig åt små grodor, prästens kråka och morsgrisar. Tack Leif, Solveig 
och Eva för god ledning! 
  Desto fler deltagare lockades till allspelet. Över 60 spelmän stämde upp i 12 allspelslåtar 
– gånglåtar, polskor, schottisar, valser. Vi fick njuta av godingar såsom Äppelbo, Bränd-Per, 
Långbacka-Jan och Båtsman Däck, som från en dansares synfält ingår i kroppsmedvetandet. 
Andra låtar var lite ovanligare. Alltid skoj med blandning av invant och nytt. 
   Efter allspelet vidtog polskeakut ledd av Eva Stenson från Skeppis. En spelman mitt på gol-
vet stod för musiken. En ring med flitiga entusiaster kämpade med försteg och omdansning. 
  Till kvällens dans spelade Stockholms Spelmansgille, Slagsta Gille och mindre grupper med 
spelmän efter spellista. Gammeldans omväxlande med polskor roade publiken. I glad skep-
pisstil dansades gammeldans, gillesdans, röros, andra polskor och bugg samtidigt till samma 
musik. Lekfullheten under det böljande taket var inte att ta miste på. Tack alla spelmän för 
underbar musik! Dessutom, i vanlig ordning kan ju spelmän inte hålla sig utan ska prompt 
uppsöka buskar för gemensamt och eget spel. Heja, heja!     Text: Karin Rådeström 



Midsommarafton på Hågelby den 24 juni

Vi tågar in med standar och spelmän fint klädda i våra folkdräkter.

   Snart är midsommarstången uppe så vi kan börja med ringlekar och dansuppvisningar två 
gånger om. Det blev även en dräktpresentation på slutet av andra avdelningen. Samma rutin 
som förra året och mängder med år tidgare. I år var det bättre väder så det var mycket folk på 
Hågelby som firade denna genuina svenska sommartradition.
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Text: Maud H Norberg
Foton: Åke Andersson



Danska folkdansare på besök hos oss i Trädgårdstorp den 13 juli

   Tidigt i våras kom en förfrågan från ett Folkdanslag i södra Danmark som ville komma och 
träffa oss umgås och dansa tillsammans. De var 21 personer som kom och från Slagsta Gille 
var vi 30 spelmän och dansare som kom. Vi började klockan 14 med att förbereda festen med 
dukning och ordna med maten och spelen.

Bosse W. visade och berättade om Hällristningen i Hallunda som vår logga kommer från.

   Efter att vi hälsat på varandra bjöds det på en  
välkomstdrink med varma degkuddar. Vi blev 
indelade i lag med både danskar och svenskar 
tillsammans för att spela och leka tillsammans. 
Det var många olika stationer uppdukade på 
gräsmattan utanför med olika svåra 
utmaningar

Balansakt på två sätt visar denna dam på.

Det vinnande laget

Foton studeras från tidigare besök
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Långdans in till middagen.

Uppdukat för middagen så varsågoda.

Dags för dans varannan dansk och varannan svensk dans med instruktion på respektive språk 
men stämningen var god så det löste sig bra.

Text: Maud H Norberg Foton: Åke Andersson
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Spelmansstämma Trädgårdstorp den 20 augusti

Det ska börjas i tid om man vill bli en bra folkmusiker

Flera grupper framträdde på utomhusscenen i det fina vädret

Buskspel eller är det kanske 
”stockspel” men mysigt ser 

det iallafall ut.

Foton: Åke Andersson
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Spelmansstämma Nykvarn den 21 augusti

Idag var det inte helt regnfritt så man hade 
förberett med partytält för alla stånd med 

hantverksalster och kaffeservering.

Allspelet som invigde stämman skedde på 
Kalles dansbana och scen med  bra anpassad 

ljudmixer för publiken.

Många spelmän kom även från Slagsta Gille och spelade givetvis från scenen.

Ett annorlunda spel-
framträdande som blev 
mycket uppskattat

Foton: Åke Andersson
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Spelmansstämma Kungsträdgården den 27 augusti

   En solig och varm dag i Stockholm. Det var mycket folk ute på staden denna lördag. Det 
fanns fortfarande många turister kvar i Stockholm. Många var ute och shoppade, men många 
av dem tog en extra sväng in i Kungsträdgården och stannade en stund och lyssnade på den fina 
musiken. Främst var det nog så att det var väldigt många spelmän från olika föreningar där. Det 
var verkligen glädjande att folkmusiken fortfarande röner så stort intresse

Scenen var verkligen fullt utnyttjad när alla spelmän inledde stämman med allspel

Många stod och spelade i olika konstellationer i parken.

Slagsta Gille spelade även de från scenen
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Denna dag hade man byggt upp en extra scen bakom den stora scenen. 
Även där var det program hela dagen med både spel och dansuppvisning.

Roligt att få prova på att spela nyckelharpa.

Text: Maud H Norberg
Foton: Åke Andersson
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Kick Off dans i Hallunda Folkets Hus den 1 september 

Foton: Åke Andersson

Många spelmän men inte så många dansare trots att andra föreningar var inbjudna 
till detta nytänkande av Annika Frööjd som var mycket trevligt tyckte vi som var där.
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Hembygden 100 år firades på Torekällberget den 5 september

Mycket stämningsfullt när Lästringe låtar spelade och Järna-Turinge Folkdansgille 
improviserade gamla danser klädda i vackra sekleskifteskläder

   Hembygdsföreningar från Enhörna, Järna, 
Vårdinge, Mörkö och Södertälje visade upp 
gamla dokument som böcker och bilder i 
olika stånd.De såldes hantverk och naturpro-
dukter.
  En gammal Scaniabuss och lastbil visades 
upp av en man som berättade om dem.
  En annan person satt och läste berättelser i 
ett hus och en tredje person satt och vävde.
   Ett par framrädanden på scenen med musik 
och dans

Lästringe låtar spelar

Gammaldags gycklare som spelade och sjöng 
gamla visor och spexade mycket bra. 
Dessa gycklare var Luffarorkestern

Gustaf Gällsing med kompisar.

  Ett trevligt ordnat evenemang som var 
riktigt välbesökt och fick nog många att 
minnas tidigare tider i Sverige

Text och foton: Maud H Norberg
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     I söndags var vi för andra året på Lovö för 
att spela och träffa en massa trevliga männis-
kor i denna fantastiska natur så nära Stock-
holm. Det fanns aktiviteter i många olika 
gamla hus där man knypplade, vävde eller 
sålde garn och hantverk. 

      Många närodlade fina grönsaker såldes

  Det fanns dessutom många utomhusstånd 
med hantverk som stickade och sydda saker 
liksom kerakik, skinn och smide. Många stånd 
fanns också med frukt,grönsaker och honung 
som var närproducerat. 

  På scenen var det många olika spelmän som, 
underhöll oss under eftermiddagen. 
 

Spelmansstämma vid Rödby hembygdsgård på Lovö den 11 september

Allspel från scenen på Lovö

Roligt med en aktiv knyppelförening, som jag 
även blev inbjuden att vara med i.

  Ja det blev en trevlig dag med fint varmt och 
soligt väder såhär den 11 september.

Även en barnkör uppträdde glädjefullt
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    För de som ville kunde man gå på en gui-
dad tur till arkitekten Ralph Erskines ”låda” 
d.v.s. en modell av hans första lilla hus som 
han byggde av spillvirke i Huddinge 1939. 
    Denna modell uppfördes som en present 
till hans 75-årsdag och han var med och över-
vakade byggandet av den. Här visades hur en 
familj kunde bo komfortabelt på bara 20 kva-
dratmeter och även arbeta där. Mycket smart 
planering av honom.

Hasse Eldeklev, Elsie Astridsdotter, Kerstin och Lennart Nilsson poserar utanför Lådan

Han var även med och valde platsen med 
utsikt över hagar, ängar och kyrkan.

Text:
Maud HN.

Foton:
Åke A.
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Föreningsmöte den 21 september

    Mötet denna gång var i PRO-lokalen med 
bra plats att sitta för oss alla. Ett annat plus 
var, att vi fick gratis lån av lokalen p.g.a. Ker-
stin Nilsson. Hon hade ordnat så att Septem-
berlek spelade där tidigare under dagen med 
en mycket fin spelning för Pro Botkyrka.

Mötet  var riktigt välbesökt med 38 personer. 

   Det innehöll det vanliga med information 
av styrelsearbetet, ekonomi och sektionernas 
arbete. Olika datum för kommande evene-
mang meddelades som danskurs 12 nov Pla-
neringsdag den 16 nov, inbjudan från Järfälla 
spelmän den 20 nov och  julmusikcafé den 11 
dec. Mer info finns i  protokollet av Marianne 
Berling.

   Uppdatering av arbetsordningen är på gång.
Minskning av sektioner är aktuellt när vi är 
färre personer bara 122  medlemmar.
  Information om två blivande 100-årsjubi-
leum för Folkdansringen för hela landet och 
för Folkdansringen region Stockholm.  
   Även information om resegruppens första 
idéer om resa till Folkdansgruppen i Danmark 
som bjudit in oss för en återträff, men även 
ideer om kortare dagsresor. De sju personer-
na i resegruppen arbetar vidare innan förslag 
kommer som vi får höra om.Kassören Anita Tennfors 

Ordföranden Karl Gunnheden 
Sekreteraren Marianne Berling Text och Foton: Maud H Norberg
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Höstfest i Slagsta Gilles Bodega den 24 september
   Vi var inbjudna till klockan 17.55 till Ja-
kobsbergs gård av festsektionen. Tyvärr blev 
det ett litet missförstånd så festsektionen kom 
inte in i den låsta lokalen när de kom dit. Pani-
ken lurade då, för hur ska vi hinna få allt klart.
    Med idogt arbete löste det hela sig och med-
lemmarna troppade in till festen och det blev 
56 personer till slut. Vi blev bjudna på goda 
snacks och välkomstdrink, medan vi tillsam-
mans försökte lösa kluriga spanska frågor.

   Britta berättade lite historia om Jakobergs 
gård, som härstammar från 1602. Jacob Gar-
ver övertog gården 1748 och började bygga 
om den till herrgård och döpte den till Jakobs-
bergs gård. Den har haft många olika ägare 
och öden genom tiderna men nu är det 25 
medlemsföreningar som driver gården.

  Vi blev bjudna på många egentillverkade ta-
pas som smakade riktigt bra. Under middagen 
fick vi även njuta av två spanskinspirerade 
sånger ledda av Peter och Leena. Se på bilden 
hur tjusigt klädda de dessutom var.

  Dags för nästa begivenhet spel och dans. 
Tänk att ha nästan 20 musiker som spelar fin 
musik. Danserna leddes växelvis av Astor och 
Annika och många glada skratt blev det när vi 
dansade Fågeldansen och Jazzgossen.

 

Text: Maud H Norberg
Foton: Åke Andersson

  Ja stämningen var glad och uppsluppen hela 
kvällen, som på en äkta spansk bodega.
  Kolla även nästa sida med bilder på tapasbor-
det, Britta som guidar och festarrangörerna.

Tack festsektionen för en fin fest!




