
Hällristningen

SLAGSTA GILLES MEDLEMSTIDNING * NR 2 * SEPT 2018 * ÅRGÅNG 35

• Ordförande har ordet   sid 2
• Tack, Gökotta     sid 3
•  Danskurs i Gysinge   sid 4-5  
• Internationella dansdagen  sid 6
• Folkdansringens dag   sid 7
• Torsdagsdansens avslutning  sid 8
• Spelmanstämma i Bredäng  sid 9
• Skärholmens gård dansuppvisning sid 10 
• Dansuppvisningar före midsommar sid 11
• Midsommarafton   sid 12-13
•  Spelmanstämma i Härkeberga sid 14 
• Näshultaspel    sid 15
• Nordlek i Falun   sid 16-17
•  Spelmanstämma Trostorp  sid 18
• Korröfestival    sid 19
• Spelmanstämma i Kungsträdgården sid 20
• Spelmanstämma i Nykvarn  sid 21
• Spelmanstämma på Tumba bruk sid 22-24

Gysinge Folkhögskola



Hällristningen
NR 2 SEPT 2018 NR 130 FRÅN STARTEN

REDAKTION
Åke Andersson
Astor Norberg

Maud H Norberg
Karin Rådeström

ANSVARIG UTGIVARE
Karl Gunnheden

LAYOUT
Maud H Norberg

TRYCK
Normy Stockholm AB

dddd
www.slagstagille.se

20 mars är sista dagen för bidrag
 till nästa nummer av

 Hällristningen

Sänd in dina bidrag till:
Maud H Norberg

Drejarvägen 3
151 62 Södertälje

slagstared@hotmail.com

          Ordförande har ordet 
   
     Ännu en härlig terminsstart på gång med 
musik och dans samt lite dramatik!
    Nu är verksamheterna igång och våra ledare 
drar igång den härliga musiken och den stär-
kande dansen. Vi blir alla äldre och musik och 
dans gör oss till överlevare och en kulturelit i 
Sverige. Mitt liv höll på att avslutas 22 april 
i år när jag var på T-banestation Stadion efter 
ett möte med Folkdansringen. Hjärtat stan-
nade och som tur var så var vice ordförande 
Göran Frööjd hack i häl och hans rådiga ingri-
pande med hjärt- lungräddning räddade mig 
att inte bli en ”grönsak”. 
    Hjärnan fick några övergående skador men 
hjärtat gick inte igång förrän ambulansen med 
hjärtstarten kom. Fem försök behövdes innan 
det började ticka igen och ytterligare en gång 
till efter ett tag. Görans hårda tryck över brös-
tet gjorde att inga skador på hjärnan uppkom. 
Ett par revben gick av vilket visar på rätt upp-
livningstryck, det finns syre i blodet, som hål-
ler den viktiga hjärnan igång, när bröstkorgen 
pressas hårt. Vår fina sjukvård fixade resten 
och nu har jag inopererad hjärtstartare men 
utan Görans insats hade jag varit minst hjärn-
död säger min läkare. En timma utan blod det 
klarar inte ens min skalle. Ett stort Tack till 
Göran Frööjd för hans hjälteinsats.
    Vi är alla äldre och ett hjärtstopp kan in-
träffa vid våra träningar och vår omedelbara 
akutinsats är helt avgörande och vi ska ha en 
träning i hjärt- lungräddning och hjärtstartern. 
Vi kan göra skillnad när vi är många och pum-
pa hårt mycket hårt på bröstet är avgörande 
och där får vi aldrig tveka. Det är bättre att 
göra något och ”det går åt helvete än att inte 
göra någonting”. Visst kan det vara äckligt att 
blåsa in i en äldre person men det är inte det 
viktigaste initialt utan pumpa på och ett par 
revben kan/ska knäckas. Vi är minst två som 
fått en stor erfarenhet och kan vara till gagn 
för våra medlemmar hantera en sådan här si-
tuation.

   Karl Gunnheden    
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             Gökotta den 10 maj
   På Kristi Himmelsfärdsdag samlades några 
Gillare vid Slagstabadet, för att fira gökotta. 
Det har vi gjort under många år. I år var det 
fint väder ute.  Vi umgicks, spelade och åt lite 
matsäck, medan vi väntade på att få höra gö-
ken gala och förkunna att sommaren var på 
gång även detta år.

  Tack för uppvaktningen på min 70-årsdag
   Solveig Björklind
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Hej alla i sommarvärmen den 31 maj! 
          Jag vill passa på tillfället att rapportera om Kalles hälsoläge. Han finns nu på Stortorp 
och vi var några som idag besökte honom där. Han var vid gott humör och vi inbjöds att 
dricka kaffe i dagrummet. Lyckligtvis så hade våra musikanter tagit med sig sina instrument 
och övriga hade tagit med sig lämpliga skor att dansa i. Det blev en härlig stämning i dag-
rummet med bl a Kalles önskelåt ”BrännPers vals” med flera. Dagrummet började fyllas av 
andra boende från hemmet och personalen tyckte nog också att det här var en riktig ”höjdare” 
(vilket det också var)!! Efter stund när Kalle suttit och lyssnat på musiken och tittat på sina 
kamrater som dansade, då ville också han upp och dansa!!! Ja, ni läser rätt!! Han dansade 
runt i valstakt med Maud Wallander och det var riktigt mysigt att vara åskådare då. När 
dansen var slut, så lotsade vi Kalle in på hans rum igen och såg till att han kunde pusta ut i 
sängen.
     Som ni säkert förstår så känns det om hon vår Kalle är sakteligen på väg tillbaka. Dock 
ska han ta det mycket, mycket lugnt – livet är inget som man ska stressa sig igenom. Särskilt 
inte efter en sån händelse som Kalle varit med om. 
     Avslutningsvis vill jag passa på att önska er alla en riktigt härlig sommar. Den har ju bör-
jat alldeles förträffligt, så nu får vi hoppas att sommaren fortsätter i samma stil. 

Vi ses till hösten! Marianne Berling

          Vivi-Ann ”Vivi” Brostedt
                         1933 – 2018
   Vivi har efter en kortare sjukhusvistelse 
avlidit på Karolinska sjukhuset, Huddinge 
den 27 september 2018.
   Vivi har alltid ställt upp för Slagsta Gille 
vid alla tillfällen och varit medlem sedan 
Gillets start.  Vivi har varit vår vän i över 
40 år. Saknaden är enorm. 
   Vi tänker på Ove och övrig familj.

Solveig o Leif



Danskurs i Gysinge den 14 - 15 april

   Vårens danskurs förlades på Gysinge folkhögskola. Ett trevligt ställe att vistas på med fin 
natur, bra danslokal och god mat. Boendet fungerar bra där även om det är ganska många 
trappor att gå i.

   Gillet hade även denna gång engagerat 
Annalena och Bengt Sundberg som danslä-
rare. Denna gång fick vi bl.a lära oss Hambo 
på Nästet som man kan se beskrivningen på 
här intill. En mycket bra föberedelse och bra 
utlärning fick vi av dem. Tack för det!
  
  Det är fantastiskt med så många glada dan-
sare och våra tåliga musiker, som får vänta 
mycket och upprepa samma toner en mängd 
med gånger.
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Fina dansformationer blev det som vi övade på.

Kul att bli firad med sång på sin födelsedag Frågesport och samvaro på kvällen

Tack för en trevlig helg tillsammans.

Text: Maud H Norberg
Foton: Åke Andersson
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Den internationella dansdagen i Kungsan den 29 april
    Körsbärsträden blommade för fullt i Kungsan detta år. Tyvärr så regnade det men det blev 
bättre under dagen så det kom lite publik. Många grupper spelade och dansade under dagen.

Det var verkligen internationellet både dans, musik och klädsel.

Här har vi hoppet för framtiden för svensk folkdanskultur.

Slagsta Gille spelar upp till dans på den våta dansbanan.
Foton: Åke Andersson
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Folkdansringens dag 20 maj på Stortorget, Gamla Stan

    Söndagen den 20 maj var vi med på Folk-
dansringens dag i Gamla Stan.
   Vi samlades på Norrmalmstorg och mar-
scherade till Stortorget. Vädret var  strålande, 
nästan för varmt för dans och spel men betyd-
ligt bättre än regn.
    Problem uppstod när vi skulle gå från Norr-
malmstorg då vi inte fick gå tillsammans med 
våra spelmän. Utöver våra spelmän var det 
bara ett fåtal spelmän på plats så samtliga 
spelmän fick gå i täten. 
      När vi anlänt till Stortorget startade en 
längre väntan på vår tur att dansa. Våra spel-
män hjälpte andra föreningar med musik, så 
det blev jättevarmt för både spelmän och in-
strument.
   Dansbanan var i betydligt bättre skick i år 
jämfört med föregående, men mindre problem 
med skarvarna uppstod för oss ändå.
    Både spelmän och dansarna gjorde en bra 
uppvisning och vi fick stora applåder från den 
publik som fanns kvar. Både turister och an-
dra gillen.

                  Tack alla för ett bra jobb!!  
Vid pennan Leif  BJörklind

    Dags igen för det årliga arrangemanget, där 
Folkdansringen Stockholm visar upp sig mitt 
i hjärtat av stan. Trots högsommarvärme kröp 
vi villigt in i våra folkdräkter, ofta med flera 
lager ylle. Ja, vad gör man inte för kulturen? 
   Paraden gick från Norrmalmstorg till Stor-
torget, i år med alla spelmän först. Vi som 
hamnade bland de sista hörde inte musiken så 
jag tror inte vi gick i takt. Polisen stoppade 
trafiken för vår skull, flaggor och standar vif-
tade i blåsten och turisterna fotade och vin-
kade. 
    Nio dansgillen hade fått ihop tillräckligt 
med spelmän och dansare. Årets tema var 
”Våra landskap”. Några grupper hade siktat 
in sig på ett landskap, några gjorde större geo-
grafiska svep med både svenska och nordiska 
danser, en grupp hade Taube-tema. Våra dan-
ser har ju sitt ursprung i Sörmland, eftersom 
vi huvudsakligen framförde danser gjorda av 
Annika Frööjd. Mellan danser och spel vi-
sades och kommenterades vid flera tillfällen 
folkdräkter med olika ursprung. 
    Trevlig dag. Alla pustade i hettan. Program-
met gick bra. Vi såg visst ovanligt glada ut. 
Skönt var det dock att hemma skala av sig yl-
let och dyka in i duschen. 

Text: Karin Rådeström
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Slagsta Gille spelar på Stortorget i Gamla staden.



 

    Återigen, vårens finaste kväll för Torsdags-
dansarnas avslutning, där dansledarna abon-
nerat på den första sommarvärmen. Mingel 
med lite dricka och tilltugg och sedan brakade 
det loss med smällare och raketer, men det 
var Kastanjen som hade avslutningsfest för 
9:orna men i alla fall…….
    Tipsrundorna började och i år hade Kjell 
fokus på valet med många kluriga frågor som 
t.ex. Vilket parti har störst andel kvinnor?, hur 
många riksdagsutskott det finns?, vem som är 
riksdagens högste ämbetsman? 
    De praktiska övningarna med Annikas över-
vakande blickar var att blåsa pingisbollar som 
flöt på vatten i ett glas till ett annat glas. Lätt 
eller svårt för det gäller att ha det bästa flåset.

    Den farligaste och mest oförutsedda öv-
ningen var att ett boule-klot skulle hamna 
mitt i en ruta på ett valfritt sätt. En del lade 
bara ner klotet på marken och vips så rull-
lade det hit och dit och sedan över hela 
skolgården, inte så bra. Ett annat sätt, mest 
spännande och en aning farligt var att kasta 
upp klotet rakt upp i luften och sedan rulla 
någonstans, ingen hade hjälm i år men det 
kanske behövs för nästa år. Leif kollade att
 allt gick rätt till. 

  
Sedan blev det grillning efter att Lars-Gö-
ran sprang till Shell och köpte tändvätska 
och vi alla åt det vi hade med oss.   
  Vad längtade vi efter sedan, jo Mauds 
himmelsk goda somriga jordgubbstårta.

        

            Vi som råkade ”vinna”var: 
 Per, Gunnar, Martin och Bosse Wallander.  

Torsdagsdansens avslutning den 25 

Text: Per Danmo
Foton: MartinNilsson
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Spelmansstämma på Jakobsbergs gård i Bredäng den 27 

Allspelet med många olika spelmän från många håll.

Tobias, Torgny och Annika ”buskspelar” och beundras av Göran och Marie.

Slagsta Gille med många musiker spelar från scenen.
Foton: Åke Andersson
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Dansuppvisning vid Skärholmens gård den 6 juni
    Det tillhör rutinen för Slagsta Gilles folkdansare och musiker att göra en uppvisning vid 
Skärholmens gård. Här pågår aktiviteter på ängen ner mot Mälaren och många unga och gamla 
personer är här för att fira den 6 juni. En kör sjunger och vi avvaktar vår dansuppvisning.
    

Foton: Åke Andersson

    Vår uppvisning gick bra på det dammiga gruset, väl inövat under Leif Björklinds 
    överinseende.  Vi fick sedan kaffe med dopp som tack för vår uppvisning.
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Dansuppvisning för Kalles pensionärer den 13 juni
    Dags för en dans och speluppvisning. Som 
vanligt samlades vi i Adolf Fredriks försam-
lingshus för att spela och dansa för Pensione-
rade Tullare. Vi blev varmt välkomnade men 
saknade Kalle som var hemma denna dag. 
     Full fart med spelträning, när vi anlände 
och många spelmän var det och 4 par dansare 
som deltog i årets dansuppvisning. 

   Vi fick börja lite tidigare och fick dessutom 
lite längre tid totalt. Fin växling mellan musik 
och dans. Vi hade 6 danser på programmet.
   Det blev en omfattande dräktpresentation 
när folkdräktsbäraren berättade lite extra om 
sin dräkt. Många frågor kom från publiken.  
Efteråt kom många och pratade om folkdräk-
ter och hade lite extra funderingar. Ja så blev 
vi bjudna på en god laxlunch, innan det var 
dags att ta farväl för detta år.

Vid  pennan: Maud H Norberg

   Här har vi varit i minst 10 år och dansat 
för pensionärerna på detta boende. I år hade 
man möblerat om så alla kunde i sitta i en 
halv ring och se oss bra framifrån. 
   Det var över 70 personer där och det var 
nog maxantal samtidigt när vi varit där.
     8 musiker och 8 dansare tågade in och gjor-
de en fin dansuppvisning med 6 olika danser.

Dansuppvisning på Edöhemmet den 20 juni

   Det varvades med musik och sång av Bosse 
Walther som sjöng ”En kvanting träder i salen 
in”,
   Även i år avslutades det med en dräktvis-
ning som många äldre damer var mycket 
intresserade av. Vi tågade så ut med musik. 
Kaffe och kaka fick vi att avsluta dagens eve-
nemang med.

Vid  pennan: Maud H Norberg
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Invigning av Blåklintsparken i Hallunda den 3 juni

  Slagsta Gille var där och spelade och hade lite danslekar med publiken.



     Vi samlades redan klockan 10 för att träna 
dans och musik ihop. Vädret var inte så lovan-
de denna dag och när vi samlades för att tåga 
ner så duggade det lite och musikerna hade re-
dan gått ner till musikertältet, så vi fick sjunga 
och nynna. Det var inte så mycket folk heller 
med detta osäkra vädret. I år var det gratis in-
träde som Botkyrka kommun bjöd på för det 
är valår.
   

   

  
 
   Den fint blomdekorererade midsommar-
stången restes snabbt. Tre ringar med dansare 
blev det dock, som dansade runt. Solveig, 
Leif och Eva dansade och visade hur man gör. 
Lars-Göran sjöng och musikerna spelade och 
vi dansare hjälpte till med dansen. Det var 
precis, som det brukar vara. En dansuppvis-
ning blev det på det våta underlaget innan vi 
fick kaffepaus.
     När det var dags för nästa omgång var det 
fint väder och solen tittade fram. Nu tågade vi 
in från dansbanan med musiker framför. 

Midsommarafton på Hågelby den 23 juni

   Nu var det mycket mer publik och vi hade 
en lekledning och dansuppvisning som avslu-
tades med dräktvisning. 
    
  Det är verkligen fantastiskt med Slagsta Gil-
le som har över 16 spelmän och 16 dansare 
som kan fira in midsommaren i Hågelby. Ja 
så var det bara att ta farväl av varandra och 
önska en trevlig midsommar.

Text: Maud H Norberg
Foton: Åke Andersson
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Många danssugna deltagare vid andra omgången.

Dansuppvisning av en del  av Slagsta Gilles folkdansare.

Folkdräktspresentation och mannekänguppvisning av våra fina dräkter.
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  Martin Lindén hade skrivit på Facebook om 
denna stämma. Varför inte pröva något nytt 
tyckte vi. Så vi begav oss till denna lilla ort på 
söndagsförmiddagen. Vi hade många gånger 
passerat en brun skylt om sevärdhet med Här-
keberga medeltidskyrka. Det blev vår första 
upplevelse här. Den hade fantastiska takmål-
ningar som var välbevarade och en man gui-
dade oss och berättade mycket levande om de 
olika motiven.

   

Spelmanstämma i Härkeberga den 24 juni
Nästa anhalt blev Härkeberga Kaplansgård 
som är en gammal mycket välbevarad mil-
jö från 1840 med många olika hus djur och 
redskap. Gården består av 17 träbyggnader 
grupperade kring en mangård. Prästen var 
även jordbrukare och hade en kaplan till sin 
hjälp.
När klockan närmade sig 13 slog jag mig ner 
i en stol på den öppna gräsmattan mellan hu-
sen. Astor placerade sig med sin nyckelharpa 
bland ett 70-tal musiker. Stämman blåstes in 
före allspelet med 7 olika låtar varav Enkö-
pings brudmarsch var helt ny för oss. Olika 
konstellationer spelade sedan för oss, men 
det fanns gott om plats för buskspel.
Vädret var mestadels soligt men lite moln 
drog förbi men inget regn.  Kaffeservering 
fanns i ett av de gamla husen. De flesta be-
sökarna återkommer varje år för att sitta ute i 
denna fina miljö och lyssna på musik i några 
timmar och umgås. 
  
    Ja vi kan varmt rekommender denna fina 
plats för ett besök och det gäller både kyr-
kan och Kaplansgården.

Text och foton: Maud H Norberg
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   Vi som var där: Elsie, Hasse, Barbro, Sven, 
Bosse, Maud, Pia, Kerstin, Per, Anita, Maud, 
Astor, Ingrid, Gunnar
   På detta jubileum i fint soligt men lite blå-
sigt väder hemma hos Ingrid och Gunnar i 
Näshulta spelade vi 50 låtar.  Vi började med 
trevligt samspråk med saft/juice och chips. Så 
blev det lunch på de olika lunchrättrena vi alla 
haft med oss. Mycket god mat var det och nu 
undrade vi om vi hade krafter kvar att spela.

   Så var det dags i alla fall för spelning och 
rigga olika typer av lådor och kepsar ovan-
för våra surfplattor. Anita hade det lättast idag 
med sina ackordskort, som inte var solkäns-
liga.  En spelrunda innan vattenpaus och nästa 
runda innan kaffepaus. Tredje avdelningen 
förlöpte bra och vi satsade på att nå upp till 50 
låtar innan vi plockade ihop och började jaga 
flugor. Ingrid och Gunnar bjöd på god middag 
inomhus. Vidare samspråk medan det började 
blåsa upp ännu mer och komma lite regn. Så 
var det dags att bryta upp och tacka värdparet, 
ta farväl och önska trevlig sommar.

   Efteråt fick vi höra att det var tur att vi inte 
stannade längre hos dem för ett stort träd föll 
ner över vägen och stoppade all trafik.
Ibland har man tur!

Tidigare Näshultafestivaler som jag doku-
menterat:
24 juni 2009 39 låtar
22 juni 2010 49 låtar
20 juni 2011 50 låtar
26 juni 2012 36 låtar
26 juni 2013 50 låtar
   1 juli 2014 54 låtar
24 juni 2015 51 låtar
28 juni 2016 40 låtar
28 juni 2017 ? var inte med
28 juni 2018 50 låtar

Näshultafestival nr 10 den 28 juni

Vad trevligt det är att få träffas här hos Ingrid och Gunnar
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Ett jättestort tack till Ingrid och Gunnar.

Maud H Norberg



 

   

    Nordlek arrangeras i Sverige vart 12: e år 
och detta år var det Falun som stod för värd-
skapet. 
    Göran och jag tänkte att detta år ska vi passa 
på att delta när det är inom rimligt avstånd. 
Vi bestämde oss redan tidigt och började leta 
boende men det visade sig vara ganska fullbo-
kat redan i februari. Vi hade dock tur. Kungs-
ängens Folkdanslag hade bokat upp många 
stugor i en stugby och det hade fortarande 
några lediga. 
    När avresan närmade sig så var vi lite oro-
liga för hur vi skulle klara värmen. Jag hop-
pades även att jag skulle kunna testa lite att 
dansa efter min höftoperation men om det inte 
fungerar så får det bli att vi tittar på mycket 
bra dansuppvisningar. 
    Tisdag eftermiddag anlände vi till Falun och 
det var redan ganska många deltagare som var 
där för att hämta sina bokade passerkort samt 
biljetter. De första som vi stötte på var Maud 
och Bosse. De hade inte anmält sig till Nord-
lek men skulle delta i ett par arrangemang. Se-
nare under veckan kom även Maud och Astor 
till Falun samt Per och Rita. Anna-Lena och 
Bengt  från Rillens Foldansdförening träffade 
vi många gånger under veckan.

  Efter incheckningen åkte vi till vårt boen-
de ett par kilometer utanför Falun. Stugan 
var mycket fin och området helt fantastiskt. 
Vi kan verkligen rekommendera alla att till-
bringa några dagar på Främby Udde. 
   Första kvällen var det invigningsceremoni. 
Den blev vi väldigt besvikna på då den var 
lång och det hände inte särskilt mycket. Inte 
någon bra reklam för folkdans och folkmusik 
om det var så att det fanns åskådare som var 
intresserade av att  börja inom någon av dessa 
aktiviterer under hösten. Vi blev lite oroliga 
för hur resten av veckan skulle bli. Resten av 
veckan blev verkligen lyckad. 
   Vi träffade många vänner nya som gamla. 
Många frågade efter Slagsta Gille och und-
rade när vi skulle framträda. 
   Vi fick se otroligt bra dansuppvisningar och 
mycket bra spelmansmusik. Några som gav 
inspiration var: 
   Klintetten med både fantastiska spelmän 
och dansare. 
    Danseben - dansgrupp med 4 par från 
Danmark samt två verkligt duktiga musiker. 
Gruppen har vunnit flera tävlingar men detta 
var deras sista framträdande. De dansar både i 
scenkläder samt fantastiska folkdräkter. https://
www.youtube.com/watch?v=z5J5K13SrlM 

Nordlek i Falun 10 - 15 juli

En dansuppvisning på Jala Arena
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  Folk Danes  Ungdomsgrupp från Dan-
mark med både dansare och spelmän. http://
www.123hjemmeside.dk/VipperoedogO-
megnsFolkedanse/38123689 
   Dansgrupp från Finland med deltagare från 
3 år till ca 75 år. 
   Alla dansare från Svenska delen av Finland 
som gjorde en fin uppvisning på den Nordiska 
delen. 
   Falu spelmanslag. 
    Under veckan deltog vi i några workshops 
och även lite dans på kvällarna. Kul att få vara 
med även om jag bara kunde dansa de lite lug-
na danserna. 
    Göran deltog även i festtåget samt i den ge-
mensamma dansuppvisningen för danslagen 
från alla länder. Vi hade tagit med folkdräkter 
i fall att. Det visade sig att Göran kunde få 
vara med och dansa tillsammans med Kungs-
ängens Folkdanslag. 
    Det enda som vi klagade lite på, var att 
det brast i informationsflödet men efter någon 
dag hade arrangören tagit till sig av den kriti-
ken.  Det som däremot fungerade otroligt bra 
var matserveringen. Vi hade köpt matbiljetter 
i förväg. Det var inte några köer att tala om 
och maten var mycket bra med tanke på hur 
många matportioner som det skulle serveras. 
  

   

  En trevlig vecka med dans och samvaro 
med nya samt gamla vänner. Vi fick verkli-
gen mycket inspiration av alla uppträdanden 
   Nästa gång arrangeras Nordlek i Finland- 
Tammerfors. 
   Om 12 år är det åter Sveriges tur men då 
kanske det inte är så många som kan vara 
med av all våra dansbekanta från olika för-
eningar. Vi får då hoppas att alla föreningar 
fått tillströmning av ungdomar så att en ny 
generation kan ta vid och för våra traditioner 
vidare.  
   På hemvägen passade vi att fika hos Marie 
och Torgny och sedan när vi fortsatte hem-
färden satte vi på en CD med Klintetten för 
att behålla känslan av Nordlek en stund till. 
   Alla som inte varit på Nordlek- anmäl er. 
Det finns mycket att uppleva både som dan-
sare och spelman. Orkar man inte vara med 
på uppvisningar/ spelningar kan man delta 
i workshops eller bara sitta och titta, lyssna 
och njuta. 

Sommarhälsningar från Annika och Göran.

Text och Foton: Annika och Göran
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   Vi skyndar oss för att hinna till Trostorp 
till klockan 11. Med vad tomt det är på parke-
ringsplatsen? Ja det är tämligen tomt vid bord 
och bänkar för åhörare. En man sitter och spe-
lar dragspel, en ljudtekniker justerar ljudan-
läggningen och kökspersonalen dukar upp en 
många olika sorters hembakat bröd.   
    Efter en stund kommer Pelle Lindqvist och 
säger att det blivit lite olika bud om stämmans 
tider och han säger att nu börjar allspelet 
klockan 13. Det gör att det börjar med busk-
spel när spelmännen börjar anlända.
 

 

     Allspelet börjar med fin presentation av 
Pelle Lindqvist om de olika låtarna, som de 
flesta är från trakten. Därefter spelar Slagsta 
Gille med ett tiotal musiker under ledning av 
Curt. Fler större eller mindre konstellationer 
framträdde som Stefan och Cecilia. Leif Jo-
hansson berättade inspirerande om hur han 
lärt sig musik och musiktraditioner av en 
gammal spelman i Nyköping som introduk-
tion till sitt fina spel.
   Dagens trevligaste möte för mig var nog 
min gamla skolkamrat och tillika arbetskol-
lega som spelade nyckelharpa – det var verk-
ligen roligt att träffas igen. Framåt 16 tiden 
plockade man ihop kaffeserveringen och lite 
bord men buskspelet fortsatte lite till.

Spelmansstämma på Trostorp i Trosa den 22 juli
   Det gör att det börjar med buskspel när spel-
männen börjar anlända. Publiken börjar även 
droppa in och man slår sig ner med kaffe och 
kakor vid den fina välskötta hembygdsgår-
den. Idag är det dessutom dräglig temperatur 
och många trevliga människor att umgås med 
även nya bekantskaper uppstår lätt här. 
   Idag är det dessutom dräglig temperatur 
och många trevliga människor att umgås med 
även nya bekantskaper uppstår lätt här. 

     En trevlig, dag med fin musik och 
     omgivning i Sörmland.

Text och foton: Maud H Norberg
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   Efter övernattning i Vrigstad körde vi med 
gasen i botten, mellan alla fartkameror, på 
okända smålandsvägar och anlände till Folk-
musikfestivalen i Korrö med andan i halsen. 
Vi kom lagom i tid för ”Prova på slängpol-
ska”, Ljuvlig musik, suveräna musiker och 
instruktörer . Sedan blev det lite paus för 
dansskorna och vandring bland genuint och 
mycket högklassigt konst- och mathantverk, 
buskspelslyssnande och lunch med läcker 
husmanskost.
    Så blev det dags för konsert med folkmusik-
gruppen ”Väsen”. Bara så bra att man önskade 
att dom aldrig skulle sluta spela! Men till slut, 
efter extranummer blev det inte mer musik 
där. Vi gick iväg en bit längs den brusande ån 
till kafféet och försökte trösta oss med kaffe 
och mjukglass. Men glassen smälte i värmen 
innan den nådde munnen!
Dags för dans igen! ”Prova på polska” och se-
dan snabbt iväg till den stora fina dansbanan 
för dans till Klintetten. Ett kärt återseende av 
dessa otroligt mångsidiga och skickliga mu-
siker som vi redan stiftat bekantskap med på 
Nordlek i Falun. Och tänk om kungliga hu-
vudstaden kunde lära sig av lilla småländska 
Korrö hur en perfekt utomhusdansbana ska se 
ut!
  Här fanns inget övrigt att önska, helt per-
fekt! Och här träffade vi på två från Slagsta 
Gille!  Stefan Lindén och hans hustru. Ja, här 
blev det dans! Tiden försvann….men, plöts-
ligt upptäckte vi att det höll på att mörkna… 
och bilen… parkerad långt bort, ute på en torr 
åker med komockor, utan lampor! Det blev 
till att snabbt byta skor och skynda på ute i 
den ljumma mörknande sommarkvällen. Jo, 
vi hann innan det blev beckmörkt, men när vi 
satt oss till rätta i bilen hade den sista gnut-
tan skymningsljus försvunnit. Tips: Tag med 
pannlampa eller ficklampa där det riskerar bli 
mörkt!.

Ale Möller kollar utrustningen.

Klintetten spelar här.

Text och foton:  Per och Rita Danmo

Korröfestival den 24-28 juli
 Vad man kan uppleva om man har tur en het högsommardag?
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Spelmansstämma i Kungsträdgården den 18 augusti

Foton: Åke Andersson

Buskspel mitt inne i centrala Stockholm

Slagsta Gille hade en flygande dansuppvisning

Många av Gillets spelmän var där.
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    För elfte gången samlades vi för att spela 
och lyssna på musik vid Smedsbygget och 
Kalles dansbana. I år var det mycket folk där 
– om det beredde på helsidesannonsen i Läns-
tidningen i Södertälje eller om det var det fina 
sköna höstvädret.  Allspel  till att börja med 
som vanligt, där bl.a. Nykvarnsvalsen spela-
des och där stämmogeneralen Åke Andersson 
dessutom sjöng. 
    

  Årets speciella uppträdande var Säckpips-
bandet Tannasq som gjorde en pampig entré 
blåsande i sina säckpipor skotskt klädda i ru-
tiga kiltar, svarta jackor helt traditionsenligt.  
Det var verkligen pampigt och ovanligt att 
höra i Nykvarn.  Därefter följde mycket fin 
musik både från scenen och runt om i backen. 
   

Spelmansstämma vid Smedsbygget i Nykvarn den 19 augusti
     På ett blädderblock stod angivet vilka spel-
män som skulle spela med tider. Tyvärr fanns 
Slagsta Gille inte med på listan. Det var dock 
flera spelmän där och kanske hade man spelat 
tillräckligt mycket under gårdagen i Kungs-
trädgården.

   Lite hantverksstånd med fina handarbeten, 
ett stånd med bl.a. nyslungad Turingehonung. 
En nyskriven bok om Nykvarns historia, som 
jag bara måste köpa, för där fanns en bild på 
mitt föräldrahem och min bror på en gammal 
järnhjulstraktor.
   

    Kaffeservering med hembakat bröd, som man kunde sitta och njuta av tillsammans med 
vänner och bekanta under den sköna eftermiddagen vid Hembygdsgården i Nykvarn.

Text och foton: Maud H Norberg
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    Att arrangera en Sommarstämma har för oss 
i Slagsta Gille från början varit en "självklar-
het". En Sommarstämma ska vi bara ha. Så nu 
i år så blev det en Spelmansstämma den 25:e 
Augusti.
    Stämmosektionen har haft mycket att fun-
deringar kring platsen för stämman och till 
slut kom fram till Tumba Bruk. Området runt 
om och i Bruksmuséet.
     Vi var där och tittade, pratade med musé-
ets personal, tittade igen, tänkte till, träffades 
igen och kom då överens om att: "Där ska vi 
va".
    Fin miljö och en annan stor fördel med plat-
sen var serveringen, som muséet står för. Nu 
gällde det att få spelmän att få reda på detta. 
Få dom att komma, spela och uppträda. Vi 
fick många som hjälpte till på nätet att sprida 
budskapet och dessutom kom vi in i de flesta 
tidningars "VAD HÄNDER".
    

   
Scenpodier och ljudanläggning var "lätt" att 
fixa och så bad vi Oskar med son Arvid att 
sköta ljudet. Dom lyckades verkligen myck-
et bra och satt bakom rattarna hela dagen. 
TACK!
    Via vår kassör ansökte vi om evenemangs-
bidrag och blev mycket glada då Botkyrka 
kommun bidrog till veksamheten.
     

Slagsta Gilles sommarstämma på Tumba Bruk den 25 augusti

     Nå kom det då några? Jo till vår stora för-
våning kan vi så här i efterhand räkna in ca 
150  besökare. Många ville spela med i All-
spelet och scenprogrammet fram till kl 16.30 
var fulltecknat. Solen sken, fåglarna kvittrade, 
buskspelandet kom igång och Martin skötte 
parkeringen med den äran. Maggan och Alice 
spelade upp till dans inomhus. 
    Vi hade i år möjlighet att ge alla spelmän på 
Allspelet en kaffekupong, vilket mottogs med 
stor tacksamhet. 
  Nu kommer stämmosektionen att utvärdera 
årets Sommarstämma och se hur vi går vidare.
 
   Tack all som tänkte till, hjälpte till och som 
spelade på 2018 års Sommarstämma.

Spelintresset  verkar smitta av sig i generna.
Invignigstal förberedes
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Många besökare och spelmän i den vackra parken.

Spel även inomhus i banklokaler och till dans också.

Buskspel ute i den fina Bruksmiljön Text: Curt Carlsson
Foton: Åke Andersson

23



Tack Curt, Oscar och Arvid att det blev en så fin sommarstämma på 
Tumba Bruk 2018.

Slagsta Gille presenteras av Curt

Slagsta Gille spelar på Tumba Bruk under ledning av Curt


