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Ordförande har ordet

Nu är vi igång igen! 

   Höstterminen har startat och vi kan se till-
baka på en lagom varm sommar och en massa 
aktiviteter, privat och gemensamt. Vårt stora 
event på Hågelby - midsommarafton - var som 
vanligt uppskattat och flera tusen personer såg 
vårt uppträdande. Många andra aktiviteter har 
också genomförts med stor uppskattning från 
åskådarna. Vår musik, våra danser och dräk-
ter väcker glädje och intresse. Dräkterna är ju 
mycket varierande i vår förening, eftersom vi 
har medlemmar med ursprung i hela Sverige. 
Det blir nästan en halvtimmes presentation 
när alla dräkter visas upp och beskrivs.  

   Många av våra medlemmar har under som-
maren besökt spelmansstämmor runt landet 
och det är upplyftande och idéskapande. Kan-
ske kommer dessa upplevelser att resultera i 
nya innovationer i vår förening. Nu är ju både 
spel och dans igång och det är särskilt privile-
gierande att få öva dans till levande musik. Ja, 
det är nästan någon form av ”nirvanatillstånd” 
som uppstår. Dansledarna är uppladdade och 
vi har en danskurs planerad till den 28 oktober 
för folkdansarna. Det är ett ypperligt tillfälle 
att förädla turer och danssteg. Vi har många 
fina övningskvällar framför oss. 

   Jag kan inte låta bli att nämna den trevli-
ga resan till Danmark där ett fyrtiotal av oss 
deltog. Vi tackar vår vänförening i Agerskov, 
Synnejysk Kvadrille, som tog emot oss på ett 
fantastiskt sätt. Vi dansade och spelade till-
sammans och hade utbyte av både dans och 
musik. Intressant var att vi dansade Sönder-
borgskadrilj på  samma sätt. Det brukar ju 
alltid bli några skillnader mot ursprunget när 
dansen emigrerar. 

    Vi var även i Bröndby utanför Köpenhamn 
och spelade och dansade med Bröndby Spil-
lemandslaug och Dansare. 
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        Tusen tack för presentkortet på 
               70 - årsdagen. 
        Det ska bli till några nya växter
                i min trädgård.
              Christina Löfgren

Födelsedagar
     Birgitta Carlsson 80 år den 2/1 2018

         Anders Björkstad 70 år den 21/2 2018
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  En mycket fin uppvisning utanför kyrkan 
och även bevistande av en internationell guds-
tjänst. En gemensam danskväll var en trevlig 
upplevelse med många nya danser och turer. 
Härligt med detta utbyte våra länder emellan. 
Den som hävdar något annat än att vi är inter-
nationella, den vet inte vad folkdansarna och 
folkmusikerna sysslar med. 

   Ett stort tack till alla som gör våra resor möj-
liga och som ställer upp på uppvisningar och 
föreningsarbete. I vår förening är nästan alla 
engagerade på något sätt och då blir det hela 
lite lättare och roligare. Jag hoppas alla lockar 
och rekryterar och tänk om vi fick igång ung-
domarna igen! 

  Nu är det höst igen och dansen varar fram 
till Jul:a.

Karl Gunnheden           TACK alla gillare för gratulationer 
och  blomstercheckar på min födelsedag. 

Karin Rådeström 

Varmt tack för uppvaktningen till min 
70-årsdag. Den tillbringades en härlig 

sommardag med familjen på Utö 
med god mat på värdshuset.

Annika Silwén

Kommande aktiviteter

Den 14/10 kl 14 kommer gästspelman Magnus Holmström till Grindstugan.

Den 28/10 är det dansträning i Södertälje.

Den 11/11 kl 17 är det höstfest i Trädgårdstorp.

Den 15/11 kl 17 är det föreningsmöte.

Den 19/11 kl 14 är det besök av Järfälla spelmän i ABF-husets café i Huddinge C.

Den 17/12 kl 14 är det Adventscafé i Segersjö Folkets hus i Tumba.



Den 8 mars var det fest i Grindstugan

Vi som medverkat på Vinterstämman var inbjudna på en efterfest av Curt och Gunnel Carlsson
Det bjöds jättegoda pizzor och trevlig samvaro. Tack för ännu en lyckad stämma.

Bildvisning från Vinterstämman

Köksarbete behövs också

Vi lät oss väl smaka av maten och snart var det tomt på faten.

Foton: Åke Andersson
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Besök av dansare från Nyköping den 27 mars

Dansledare som fanns till hands 

Många dansare var det på golvet

Tack för en mycket trevlig danskväll

    Karin Rådeström blev kontaktad av Eva Rundgren i Nyköpings dansförening. De hade ingen 
danslokal vecka 13 och sökte gemensam danslokal. Eva tog sedan kontakt med Astor Norberg 
som inbjöd dem till vår måndagsdans. De hade hyrt en hel buss och det var över 30 personer 
som kom och dansade tillsammans med oss. Det blev en mycket trevlig kväll som man verkli-
gen skulle kunna upprepa här eller i Nyköping.

Text: Astor och Maud
Foton: Åke Andersson
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Dansträning i Gysinge den 1 – 2 april

     Det är alltid trevligt att se fram emot en 
resa eller ett evenemang tillsammans med li-
kasinnade eller vänner på en plats som lockar 
med sitt läge, sin historia eller sin charm. Gy-
singe slott välkomnar med sina gammaldags 
rum med kakelugnar och den stora salen, som 
säkert varit med om åtskilliga baler med dans 
i fina klänningar och frackar. 

  Man anmäler sig och undrar: Vad skall vi 
dansa ? Säkert något som skall visas under vå-
ren och försommaren. Lite inside information 
från danssektionens inre kretsar avslöjar att 
det kan bli som en vanlig torsdagsdans. Vilket 
skrämskott! Vi fick verkligen öva flera arrang-
erade danser, Rose-Maries födelsedagspolska 
och inte minst Kvartingen. Disigt, halvmulet 
men uppklarnande på ditresan och mycket att 
se. Flygplan, tåg, tranor, tofsvipor, uppländsk 
allmoge och efter Österfärnebo ett fyndigt 
monument över forna dagars storhetstid: En 
rostig traktor med ett skelett som förare. 
   

 När vi fick programmet förstod vi att det 
gällde att sno på med dansandet mellan de 
täta kaffe- och måltidsavbrotten. Vi räknade 
jämna par, något fler än 8, vilket gjorde att 
det blev ”omtag” med nya besättningar och 
tillfälle till ”learning by doing” och dito ”by 
watching”. Riktigt förvirrat blev det i ”Väva 
Vadmal” till vilken Maggan prövade en an-
norlunda låt. Inget fel på låten, men vi fick 
göra om och göra rätt. Den dansen illustrerar 
verkligen varje moment i tillkomsten av en 
väv!
   

   Gysinge har en tillgång som inte många 
vet om eller utnyttjar. En bastu som gästerna 
själva sätter igång och badar i. Snopet nog 
var den för tillfället satt ur funktion p g a 
stambyten och annan reparation i den gamla 
slottsbyggnaden. Men vi fick en god lördags-
middag i orangeriet med röding till dem som 
valt ”fisk” och palt till dem som valt ”annat”. 
Gott vin i behändiga små buteljer. Skål och 
välkommen! Ett fint tillfälle att få veta lite 
mer om kamraterna i Slagsta Gille som man 
kom att få som bordsgrannar och sällan hinner 
prata med längre stunder. 
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   Sedan samlades vi i slottet igen för tipspro-
menad, kaffe och lite friare dans till spelmän-
nens eller rättare sagt spelkvinnornas (Mag-
gan och Kerstin Leijd plus spridda cittror) 
musik. Jag fick tillfälle till en vals med en av 
de dansanta värdinnorna som ser till att vi har 
det bra på Gysinge. De flesta ligger rätt lågt 
i tipspromenaden. Det lag som får mest po-
äng får nämligen som pris  hedersuppdraget 
att skriva detta referat. Men flera lag fick fina 
chokladaskar i present – lämpliga att genast 
öppna och bjuda på. 

   

    Söndagen gynnades av härligt vårväder som 
fick alla på ännu bättre humör. Västgötapolska 
av Göteborgsmodell, arrangerad Schottis i 
turer, Stjärnsnoa, Slagstavalsen, Festpolka 
och så Kvartingen igen. Mellan danserna tit-
tar man ut på vattenspeglarna med solglitter, 
simfåglar och de sista försvinnande resterna 
av iskanter i Dalälven. Sen lunch med god 
glass som dessert. 

   Mera övning – men graden av kvalitetshöj-
ning i dansandet är obetydlig. Nånstans här 
går gränsen för vad Gillets spelmän och dan-
sare kan ta till sig av instruktion på en och 
samma gång. Vi står rustade att visa upp oss 
vid de traditionella evenemangen som väntar 
på försommaren och folkdansens dag. 
  Danssektionen och inte minst dansledarna 
Lars-Göran och Leif skall ha ett varmt tack 
för detta fina arrangemang och den exakta 
timingen av var ovan nämnda gräns går. För 
egen del tänkte jag i torsdags (den 6 april) 
slipa lite på ”Kvartingen” – momentet när 
jag gjort hurrasteg med en kavaljer och skall 
ställa mig rätt för ny parisersväng och nytt 
platsbyte. Känner ni igen er? Därav blev intet. 
Hela FH abonnerat av kommunen utan avise-
ring till någon av oss! Vi fick snopet vända 
om och jag får avvakta en tid med färdigslip-
ningen av ”Kvartingen” Under tiden får vi roa 
oss med ”Dansk femparsdans”

   

 Text:  Gösta Odelberg  
Foton: Åke Andersson
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Vårdans på Fyren i  Norrsundet  
den 7 maj 

    Vi fick en inbjudan  till Norrsundet att vara 
med på gillesdans.
 Annalena och Bengt Sundberg, samt  Rillens 
dansförening, var arrangörer.
    

  
   Cirka 100 dansare kom från olika förening-
ar, bl a från Västerås, Katrineholm, Enköping, 
Mälarhöjden, Gävle, Slagsta och två par hade 
åkt långt. De kom ifrån Skåne.
  Mälarhöjdens dansgille hyrde buss och er-
bjöd dansare från Slagsta, att åka med  bussen.
Många åkte egna bilar, vilket vi gjorde.

   Trevligt dansprogram med många ”gamla” 
favoriter, bl.a. Tölösteppen, Pjäxen, Fyrtur 
från Hjörring. Jätteroligt att få dansa dessa 
nästan bortglömda danser igen.
 

 

  

   Före matpaus var det dans till CD-musik, 
efter matpaus spelade Rillens spelmän 
Hoppas denna trevliga dans fortsätter nästa år.

Text och foton: Britt-Marie och Janne
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Millesgården den 17 maj

      Vi gjorde ett nytt studiebesök under vå-
ren och kollade på fina klänningar. Nu var det 
Marianne Bernadottes kläder som ställdes ut 
på Millesgården.
  Marianne Bernadotte var tidigt intresse-
rad av tyger när hon som liten flicka bodde 
i Helsingborg, men det fanns inte pengar att 
köpa så mycket för. Hon började redan som 
tonåring att spela på Fredriksdalsteatern. Vid 
20-årsåldern började hon på Dramatens elev-
skola där hon sedan började arbeta. Hon gifte 
sig med Gabriel Tchang och fick tre barn med 
honom före skilsmässan. Det blev drygt tio år 
på Dramaten för henne.
  1961 var året då hon gifte sig med Greve 
Sigvard Bernadotte och fick titeln grevinna. 
Det var också året då hennes liv skulle för-
ändras för gott med tanke på det offentliga 
och ibland glamourösa liv som följde med att 
gifta sig med en kungason. Det innebar även 
att hon måste sluta på teatern för Sigvard ville 
ha sin hustru hemma på kvällarna.
  1962 skulle Kung Gustav Adolf fylla 80 år 
och Sigvard ville klä sin vackra hustru i en 
kreation av Pierre Balmain. Sigvard hade lärt 
känna Balmain i Köpenhamn och Marianne 
fick sin första drömklänning. 

Marianne Bernadotte mannekängar för 
utställningen av sina fina kläder.

Det blev sedan många fina skapelser av Cha-
nel, Balmain, Dior. 
 Hon har burit många fina kreationer genom 
åren och har sparat många av dem som hon 
nu visar upp för allmänheten. Vid 92 års ålder 
är hon fortfarande pigg och alert och inviger 
utställningen i snygga kläder. Hon är nu änka 
men Sigvard och hon hade 40 fina år tillsam-
mans. Förutom hennes klädintresse har hon 
gjort mycket för dyslektiker och hjälpt Per 
Udden att lansera Permobilen.
    På Millesgården ställdes en mycket fin kläd-
kollektion ut som är från 70-talet och framåt. 
Då passade Anita E, Margareta E och Maud 
W och N på att kolla skapelserna.

Text och foto: Maud Norberg
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Dansavslutning i Grindstugan den 19 maj

   

   ÄNTLIGEN, kunde vi ropa ut, dels för att 
det var dax för avslutningsfesten för torsdags-
dansarna, och ÄNTLIGEN vårens första rik-
tigt varma dag, en bra bit över 20 plusgrader. 
Fanns det något annat sätt än att arrangera 
hela festen utomhus? Nej absolut inte, dess-
utom hade inte årets mygg ännu hunnit fatta 
att det var dax att börja hitta offer. När vi fest-
deltagare började anlända till Grindstugan, 
möttes vi av vackert uppdukade långbord i 
absolut räta rader. 
    Välkomstdrink med tilltugg, härligt mingel, 
grillar som var startklara, bara att köra igång 
festen. Sedan var det tipspromenad med efter-
följande tävlingar. Leffe gav oss väldigt tyd-
liga instruktioner, alla lyssnade noga. 

    Ingen kunde väl ana att frågorna på tipspro-
menaden bl.a. skulle handla om stygn, brode-
rier och landskapssvampar! Vårt lag, Roffe, 
Per, Gunnar och Leena, svarade tyvärr inte 
helt rätt på alla frågor, men kaxiga och med 
grundmurat självförtroende satte vi igång 
med de övriga tävlingsgrenarna och så går 
vi och fullständigt utklassar de övriga grup-
perna. Hurra! 

   

     Vi njöt sedan av allt gott från grillarna, Maud 
W hade bakat ljuvliga Pavlovatårtor, vissa av 
oss hann med dubbelbitar. Tack Maud! Vad 
mer kan man önska eller sakna efter en sådan 
fin kväll med gillet? Absolut inget! 
Tack till arrangörerna!
-- 
En fortsatt fin dag!

Leena

Nu kan festen börja utanför vår Grindstuga!

Grillmästarna i full aktion



      

             Vinnarna 
 Per, Gunnar, Leena,och Rolf

Text: Leena von Sabsay
Foto: Åke Andersson

God mat i fint vårväder
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Folkdansringens dag den 21 maj

Vi samlades alla på Norrmalmstorg. Där hälsade vi på varandra, provspelade eller gjorde en 
egen dansuppvisnig för träning eller för lyst. 

Så var det dags för avmarsch till Gamla Stan med flaggor och standar och spelmansmusik 
och med många turister som kantade gatorna och avnjöt vår promenad.
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   Väl  framme vid Stortorget i Gamla Stan var det välkomsttal och mycket spelmansmusik. 
Givetvis utmärkte Slagsta Gille sig som en stor och mycket duktig spelmansgrupp.

  Dansen inleddes med en långdans med många olika dansare i skiftande åldrar vilket är 
mycket roligt att se.

   Ett fint  och välplanerat schema fanns. Alla de olika dansföreningarna hade 20 minuter på sig 
att utföra sin uppvisning. Schemat följdes jättebra och till sist fick även vi i Slagsta Gille göra 
vårt uppvisningsprogram på det kärva ojämna golvet  men det gick bra utan incidenter. Ja, det 
är verkligen fantastiskt att få se och uppleva så många dansare och musiker, som dessutom är 
fint klädda i sina folkdräkter. Glädjande var också att se ungdomar och funktionshindarade 
som gjorde fina dansuppvisningar.

Text: Maud H Norberg
Foton: Åke Andersson
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Båtutflykt med S/S Ejdern 2 juni

   Mitt i Södertälje, vid bussar och pendel-
tåg, har ångfartyget Ejdern sin ankringsplats, 
precis vid inloppet till Maren. Där samlades 
Slagsta Gilles medlemmar för den efterläng-
tade utflykten till Mariefred. Vi var 62 för-
väntansfulla deltagare.

                 
Ejdern är ett av världens äldsta propellerdriv-
na ångfartyg med originalmaskin. Hon bygg-
des 1880 och trafikerade först Göteborgs 
skärgård och senare under 50 års tid hamnar 
i Mälaren. Därefter förföll fartyget och var 
nära att finna sin sista vila i Landsortsdjupet. 
Tack vare några ångbåtsentusiaster räddades 
hon och restaurerades. Vilken tur för oss! An-
nars hade vi gått miste om denna sköna dag.

    Fartyget drivs och ägs av Museiföreningen 
Ångfartyget Ejdern. Hon är numera K-märkt 
och trafikerar Mälaren efter tidtabell. Hela 
besättningen - kapten, serveringspersonal, 
maskinchef och eldare - arbetar helt ideellt.

 

 

     Färden började med slussning vid Södertäl-
je kanal, vidare norrut genom Södertäljeviken, 
innan vi nådde Mälarens fjärdar och öar. Det 
var trångt ombord. Innan alla hunnit hitta sitt-
plats var instrumenten framme och folkmusik 
ekade över vågorna, mest tretakt, bodapolskor 
och sköna valser. När vi kom ut på öppnare 
vatten blev det kallt. Då passade polkor bättre 
eftersom vi, som inte spelade, kunde hålla lite 
värme med att klappa takten. Det gick rätt bra 
att låta ångmaskinen vara takthållare i vissa 
låtar. Endast två personer hade klätt sig rejält 
varmt, sjöfolk så klart.

    
Välkommet fika med macka serverades efter 
halva färden.

Vid ankomsten till Mariefred var det lunch-
dags. Vi behövde bara följa de smalspåriga 
järnvägsspåren från bryggan till restaurang 
Slottspaviljongen. Där var det färdigdukat för 
oss. Det bjöds på italiensk buffé med många 
läckerheter, bl.a. kallskuret, mozzarellasallad, 
skaldjur, ostbricka samt pannacotta. Mums!
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    Efter lunchen spred vi oss över stan: 3 per-
soner valde att gå en rundtur på Gripsholms 
Slott, ett stort gäng stack direkt till second 
hand-affären och köpte några gamla jackor 
för att slippa frysa på hemväg. Några rekog-
noserade annat antikt. En köpte ett bord (!)
     Vistelsens 3 timmar skenade iväg. Ma-
riefred gav mersmak. Före avresa blev det 
bryggdans men ännu mera bryggspel. Som 
alltid många ivrigt spelande spelmän. Jag räk-
nade till 16 st. Nej, bryggan erbjöd inte det 
bästa av dansgolv. Vi vill ju inte riskera ännu 
mera knäont.
På hemvägen hade det blivit lite varmare. 
Först var det spel på övre däck men efter någ-
ra kalla vindar fylldes mellandäck av musik.
     Jag hade turen att hamna mitt i ”spelet” – 
ett dragspel i ena örat och 2 fioler i det andra. 
Jag lärde mig en för mig ny musikterm: bor-
dun – spelat på dragspel men härstammande 
från säckpipa. Det innebär att en ackompan-
jerande ton, ”brumbas” enligt lexikon, ljuder 
oavbrutet och på oföränderlig tonhöjd. Tonen 
ligger kvar genom en del av stycket – effekt-
fullt. Kul att lära sig nya saker!

      

Hovfotografen fångad på bild

    Efter halva hemturen, fika igen, nu med stor 
bulle. Kaffe är aldrig fel.
Som kuriosa kan nämnas att flera av våra pas-
sagerare hade bröllopsdag denna dag eller 
nästan. Ett udda och mycket trevligt sätt att 
fira bröllopsdag! 

  När ”musikbåten” Ejdern lagt till och vi 
kommit i land, tackade vi besättningen med 
en liten sång med tillhörande gester. De bu-
gade djupt.

   Vi som var med och fick uppleva den här 
dagen med kultur i flera former och gemen-
samhet vill tacka resegruppen varmt.
Alltså, stort tack till Curt, Gunnel, Gunnar N, 
Ingrid, Britta, Bosse W, Pia och Kalle!

Text: Karin Rådeström
Foton: Åke Andersson
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6 juni firar vi på Skärholmen gård 

Det är brukligt för oss i Slagsta Gille att komma dit och ha en liten uppvisning. Vi var där i 
god tid, både dansare och spelmän, i den fina parken belägen nära Mälarens strand. 

Vi blev även intervjuade för lokalposten.

     Vi dansade vårt program på gruset utanför huvudbyggnaden med många åskådare sit-
tande intill i det fina vårvädret. Efter uppvisningen blev vi bjudna på kaffe med dopp, innan 
vi anträdde färden hemåt och lite vila före nästa uppvisning.

Text: Maud H Norberg   
 Foton: Åke Andersson

Många dansuppvisningar i juni månad för Slagsta Gille
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Två dagar senare den 8 juni

     För tredje året i rad var vi inbjudna till 
Adolf Fredriks församlingshem att dansa och 
spela för Tullens pensionärer och SPF.
     
     Kalle Gunnheden hälsade oss välkomna 
och vi tågade in efter våra musiker som bör-
jade med att spela musik. Leif Björklind pre-
senterade de olika danserna. Vi var 9 dansare 
och 7 spelmän som underhöll. Vi hann med 10 
folkdanser och musikerna spelade ändå mer. 
Det var verkligen uppskattat av publiken, som 
ville att vi ska återkomma nästa år.
      
    Vi blev sedan bjudna på lax med potatissal-
lad som vi avnjöt tillsammans med dem. Till 
kaffet gjorde vi en liten presentation av våra 
olika folkdräkter som vi hade på oss dagen till 
ära.

Text: Maud H Norberg

Den 18 juni var vi på Edöhemmet

    Som många år tidigare fick vi inleda mid-
sommarfirandet på Edöhemmet i Farsta. 

   Vi kom dit i god tid och musikerna spe-
lade upp sig och Astor fixade en mick till mig. 
Vi  tågade alla in efter våra musiker och in-
tog scen och dansgolv. Sedan vidtog dans och 
musik under nästan en timme. Avslutningsvis 
hade vi en dräktparad, som verkligen uppskat-
tas här.
   Ja, många boende var där och njöt av vårt 
lilla gästspel, liksom lite personal.
    
   Vi blev sedan bjudna på kaffe med tårta och 
kunde resumera dagen. Den hade förflutit som 
många, år tidigare. Tack för denna gång, säger 
vi, och hoppas vi ses igen nästa år.

Text: Maud H Norberg

En uppskattad kaffestund efter vårt uppträdande på Edöhemmet.
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Midsommarafton på Hågelby den 23 juni

    Alla spelmän och dansare träffades i god tid 
på övervåningen på Café Anna Giertz för att 
förbereda vårt uppträdande. Vi tränade våra 
uppvisningar en sista gång.
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   Vi tågade in efter fana, standar och spelmän 
till den välfyllda gräsmattan i Hågelbyparken.

  Väl framme restes midsommarstången och 
många starka, villiga personer assiterade.

   Ja, stångresningen övervakades av Lars- 
Göran, som sedan ledde sången när vi dansa-
de ringlekarna. Hur man skulle dansa visade 
Solveig, Eva och Leif Björklind tydligt inne 
i ringens mitt innanför alla de dansande ring-
arna.

  Det var fint väder i år och det var mycket folk 
som ville vara med oss och fira midsommaraf-
ton med gamla traditionella lekar och sånger.

  Det är verkligen en mycket fin park med 
sjö, lekplatser, promenadvägar och bloms-
terplanteringar. Det fina huset som telefon-
fabrikör LM Ericsson lät bygga i början på 
1900-talet.

  Spelmännen spelade en låt i väntan på dräkt-
paraden med 30 personer fint klädda i sina 
folkdräkter, vilket avslutade dagens evene-
mang för oss i Slagsta Gille.

Text: Maud H Norberg
Foton: Åke Andersson



           Näshultafestivalen 
            nr 9 den 28 juni

    Efter sedvanlig lunch med mycket prat om 
ditt och datt blev det dags att ta fram spelen.
I år var vi 11 spelkvinnor och spelmän + 2 st 
övriga deltagare som lyssnade på  
oss, vilket även kossorna nere på ängen gjor-
de. 

   Solen sken och uppfinningarna att skydda
plattorna från solljus var många, men det gick 
bra.

     Här är de låtar som vi hann med att spela: 
1  Äppelbo gånglåt
2  Schottis från Åsta
3  Sno undan lite
4  Polska från Selaö efter Axel Eriksson
5  Som en dröm går dansen
6  Polkett efter Gås Anders
7  Fars mazurka
8  Knobben
9  Barkaby brudmarsch
10  Gunnars vals
11  Schottis från Porjus
12  Norsk galopp
13  Nigvals från Ovansjö
14  Norrhälsinge-polska Mattias Blom
15  Boda Mattes polska
16  Hjukströms polkett
17  Vigerts polska
18  Schottis från Kalix
19  Bertils polkett
20  Gavells Ella
21  Sirapsbacken

    Efter en tid var det dags för kaffe och 
mycket prat. Sedan åter till instrumenten.

32  Sommarvals Ale Mölle
33  Gärdebylåten
34  Slängpolska efter Byss-Kalle
35  Anna Maria kiss me
36  Motorbåt till havs
37  Tobogubben
38  Tierpspolskan
39  Vals efter Efraim Andersson
40  Hågelbypolskan 

  När klockan närmade sig 18.00 var det dags 
att packa ihop och tänka på vårt grillpartaj.
Vi tyckte dock att det kunde bli lite rått att 
sitta ute så det fick bli långbord inne i rummet
istället. När klockan blev sent var det dags att 
vända hemåt. Vi hade ju en lång färd men
det går lätt när man haft en trevlig dag.

    

    Ett stort tack till Ingrid och Gunnar för att 
vi får ha en avslutning på vårterminens cittra-
spelning på Ert fina sommarställe.                               

22  Polska från Aspö (Lille Gustav)
23  Schottis efter Jernberg
24  Jämtländsk brudmarsch
25  Skålbergslåten
26  Paltbröspolka
27  D-dur polska från Boda
28  De Geers polska
29  Ärtemarschen
30  Lyckomarschen
31  Systrarna Svensson

Vid pennan och kameran: Bosse och Maud
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Europeaden i Åbo den 26 -30 juli 

   Martin och jag fick lust att åka och besöka  
Europeaden i Åbo i somras.
   Vi kom dit med morgonbåten på lördagen.       
Vi såg folkdansarna som dansade längs vatt-
net på olika scener med lagom mellanrum. 
Vädret var fint. Vi bara njöt av den fantastiska 
stämningen. Vi åt en god lunch i tältet som var 
uppbyggt för Europeaden. Där fanns också en 
dansbana för uppvisningar och en stor scen 
för spelmän.
    

   
  På kvällen var det en kort genomgång av 
dansen Humpa. Efter det dansade vi tillsam-
mans med flera tusen människor som alla dan-
sade Humpa. Vilken upplevelse och stämning 
det var. Hela Åbo dansade Humpa och blev 
med i Guinness rekordbok.
   Efter Humpa-dansen dansade vi alla till bl.a. 
Nacka spelmän. Det var så kul. Synd att vi 
bara var där i 2 dagar. Nästa år är Europeaden 
i Portugal. Vi funderar på att åka dit. 

Text och foton: Christina och Martin
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Europeaden med mer bilder

Foton: Gösta Odelberg
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   Den 16 augusti. Fantastisk dansspelning på 
Skansen igår, många spelmän och dansare!
Slagsta Gilles spelmän lät bra, full fart på lå-
tarna!
   Trevligt var att se vår gamle spelman Rolf 
Svanberg vid dansbanan. Han fyller 90 år 
nästa år!
Vi spelade hans fina låt Hågelbypolska till 
dans.

   Det är något speciellt med att spela på Skan-
sen, lite av en ära att få delta där.
Jag blir glad av en sådan här spelning, piggare 
än vanligt hemmavid. Bra övning inför stäm-
mospelningen på lördag i Kungsan.

Mvh Martin Lindén

           Tre spelningar på en vecka för Slagsta Gilles Spelmän

   Den 19 augusti var det spelmanstämma 
på Karl den 12:s torg i Kungsträdgården. Vi 
var fem personer som tillsammans tog pen-
deln upp till nya Stockholm City i god tid 
före invigningen kl. 12.30. Här blev vi varmt 
välkomnade av Ingela Thalén. Det pågick 
många utomhusaktiviteter i Stockholm idag. 
Därför hade vi en ny plats med utsikt över 
vattnet.
    Allspel och sedan många olika grupper som 
spelade c:a 25 min var. Slagsta Gille spelade 
som tredje grupp och då kom det många upp 
på dansgolvet också. Tidsprogrammet höll 
och vädret var fint och många spelmän men 
även mycket publik. Spel förekom på flera 
platser utanför scenen och många stannade 
och lyssnade lite. Spelmansstämman höll på i 
12 timmar enligt listan men så länge var inte 
vi kvar.

Hopslaget dansar nykomponerade 
danser i gammaldags kläder till 
musik av Järfälla spelmän.
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   Den 20 augusti var det dags för nästa spel-
manstämma vid Smedsbygget i Nykvarn. Fint 
väder och härlig natur runt Kalles dansbana. 
Här samlades man kl 12 för invigning och 
allspel. Många olika grupper spelade även 
idag men lite mera sörmländska låtar blev det. 
Slagsta Gille spelade 15.30. Lite hantverks-
stånd och kaffeservering fanns det också att 
njuta av. Dansbanan var lite kärv att dansa på 
även idag så det var bara några personer där.

   Tänk vad det är fantastiskt med så mycket 
duktiga spelmän som vi har i Slagsta Gille.

Text: och foton: Maud H Norberg
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Slagsta Gilles resa gick den här gången till Danmark 
den 20 - 25 september

   
 Onsdag morgon steg vi på Molkom Buss i Tumba, Hallunda och Södertälje. Lunch vid Brahe-
hus, därefter snabbt till färjan i Göteborg och vidare till Fredrikshamn, där det blev övernatt-
ning.
   Torsdag morgon åkte vi vidare ner genom Danmark med en liten utvikning till Tyskland. 
Tidig kväll var vi framme i Agerskov och checkade in på ett överraskande fint hotell där vi 
bodde i tre nätter. 
   Fredag utflykt till Sönderborg, där vi dansade kadriljen utanför Slottet och en trevlig dans-
kväll med  Synnejysk Kvadrille.
    Lördag utflykt till Römö som ligger ute i Västerhavet med en överraskning i tallskogen där 
våra danska vänner - dansare och spelmän uppenbarade sig i folkdräkt. Det blev kaffe och mas-
sor av lokala fina bakverk och givetvis dans och musik.
    Söndag efter frukost åkte vi vidare till Bröndby och på eftermiddagen var det internationell 
gudstjänst. Kaffe med många bakverk innan vi gjorde en dansuppvisning utanför kyrkan. Ef-
ter incheckning och middag på Glostrup Park hotel blev det spel och danskväll med Bröndby 
Spillemandslaug och Dansare.
    Måndag bar det av hemåt via Helsingör/Helsingborg och en fin lunch på Hooks Herrgård. 
Alla var nog hemma senast kl 21.00 i den kära bostaden.
     Stort tack till våra danska vänner, deltagare och resekommittén med chauffören Stefan. 
Ni alla gjorde att det blev riktigt bra.

Referenser och fler bilder på www.synnejyskkvadrille.dk
Facebook,  https://www.facebook.com/Synnejysk-Kvadrille Text: Karl Gunnheden

Foto: Åke Andersson


