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Tack	för	trevliga	år	som	ordförande	i	
Slagsta	Gille!

					Efter	min	sjukdom	lämnar	jag	över	ord-
förandeskapet	 till	 den	 person	 som	 räddade	
livet	på	mig	för	ett	år	sedan.	Det	kan	nästan	
inte	bli	bättre	än	att	bli	avlöst	av	en	person	
som	räddar	liv.	Det	är	hedersamt	att	ha	haft	
hand	om	en	så	fin	kulturförening	som	Slags-
ta	Gille	med	musik	och	dans	som	kulturgär-
ning.	
	 	 	 	Våra	medlemmar	har	under	 åren	på	 ett	
förtjänstfullt	 sätt	 förvaltat	 och	 utvecklat		
vårt	musikaliska	arv.	Därtill	bevarat	och	fö-
revisat	Sveriges	folkdräkter	som	finns	i	stor	
variation	i	Slagsta	Gille.	Det	tror	ingen	som	
inte	 är	 bevandrad	 i	 våra	 aktiviteter.	Vi	 har	
våra	 stämmor	och	midsommaren,	högaktu-
ella	för	folkmusik,	folkdans	och	folkdräkter.	
Bränn-Pers	vals	dånar	ut	från	Folkets	Hus	i	
Hallunda	när	musiker	och	dansare	från	hela	
Sverige	strålar	samman	och	sprider	kunskap	
om	vår	kultur.	Ett	stort	tack	till	alla	som	dan-
sar,	spelar,	leder	kurser		och	rumsterar	med	
inträde,	 kaffe	 och	mat,	 högtalare,	 strålkas-
tare.	I	Norra	Botkyrka	lever	traditioner	från	
tre	tusen	år	tillbaka	genom	Slagsta	Gille	och	
historieforskarna.
	 	 	 Ser	man	 inte	 bakåt	 utan	 framåt	 får	man	
se	upp,	skrev	Tikkanen.	Det	gör	våra	aktiva	
medlemmar	 som	 bara	 njuter	 av	 livet	 och	
musiken.	Nu	ser	vi	framåt	lite	och	vår	kurs	
är	solklar.	Vi	seglar	med	folkmusik	och	dans	
och	det	finns	intresse	för	vår	kurs.	Vi	jobbar	
vidare	med	musik-	och	danskurser	ett	par	av	
varje	slag	i	veckan	och	event	som	midsom-
mar,	stämmor	och	dansutbyte.	Det	har	varit	
lite	 tungt	 tidvis	men	nu	 ser	 jag	nya	 tecken	
när	 slalomåkare	åker	utför	 i	 folkdräkt	 i	di-
rektsändning	i	TV.	
		Vi	får	inte	ge	upp	utan	se	framåt	och	våra	
medier	måste	snart	öka	sitt	intresse	för	folk-
kulturen.	Vi	behöver	ett	nytt	”Nygammalt”	
och	vår	fina	stämma	i	Kungsträdgården	kan	
vara	tändvätskan	till	något	nytt	och	kul	riks-
täckande.	
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Musik	och	dans	är	härligt	och	det	ska	vi	bära	
vidare	i	Guldstol.	Tack	alla	medlemmar	för	
gott	arbete	och	stöd.	Nu	”biter	vi	oss	fast”	
en	tid	till.

Kalle Gunnheden

En tidig bild från en samlad dansuppvisning med många dansare i fina folkdräkter.
På bilden kan du se många av våra kändisar i Slagsta Gille.

Tack	för	uppvaktningen	på	min	födelsedag.
                   
																											Elsie	Eldeklev

Lite	nostalgi
				Pia	Thorell	hittade	i	sina	gömmor	några	blad	om	nybörjarkursen	i	folkdans.	Efter	lite	
sökande	visades	det	sig	att	den	stod	införd	i		Hällristningen	nr	32	juni	1991.

I huvudet på en blivande Folkdansare:
	 	 	 	Jag	har	sett	dom	på	många	ställen,	 i	synnerhet	på	sommaren.	Dom	kommer	med	sina	
färgglada	förkläden	och	brokiga	sjalar.	Männen	i	gula	byxor	med	tofsar	om	knäna.	Det	som	
är	mest	utmärkande	är	att	dom	är	så	glada.	Dom	är	folkdansare	såklart.	Visst	sätter	det	ens	
fantasi	i	rörelse.	Jag	skulle	vilja	bli	en	av	dom.	Men	hur?	Som	ett	svar	på	mina	funderingar	
kom	ett	kursblad	i	brevlådan,	där	det	bl.a.	stod	tt	läsa	om	nybörjarkurs	i	folkdans.	Sagt	och	
gjort.	Det	var	med	spänning	jag	gick	dit.
   
			Dansledaren	som	heter	Sven	presenterade	oss	för	varandra	och	alla	verkade	känna	var-
andra	sedan	tidigare.	Var	det	månne	inte	någon	nybörjarkurs?	Nå	så	skulle	vi	börja.	Sven	
och	handledaren	Marie	gick	igenom	dansen	vi	skull	dansa.	Det	gick	ganska	bra	för	det	var	
något	som	liknade	vals.	Mera	komplicerade	danser	med	turer	och	steg	under	kvällen.	Är	det	
möjligt	att	att	lära	sig	allt	detta?	Ett	är	helt	säkert	-	jag	ska	fortsätta.
				Måndagar	kom	och	gick	med	blandat	resultat		men	glädjen	och	skratten	fanns	där	alltid	
och	det	är	väldigt	roligt,	om	än	roligare	än	jag	trodde	tidigare.
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		 	 	Vivi	och	Ove	träffades	på	Vinterpalatset	
1954	när	de	båda	var	där	och	dansade.	Vivi	
var	 där	 med	 en	 väninna.	 Ove	 gick	 på	 en	
danskurs	och	hade	fått	tips	om	att	gå	dit	och	
öva	lite	mer.	1958	hade	de	fått	tag	i	en	lägen-
het	i	Hammarby	så	då	gifte	de	sig.	Bröllops-
resan	gick	till	Mallorca	som	var	en	så	trevlig	
ö	att	de	återvänt	flera	gånger	genom	åren.	3	
år	senare	fick	de	en	son	och	1964	flyttade	de	
till	 Bredäng.	 1974	 flyttade	 de	 till	 en	 större	
lägenhet,	där	de	har	bott	kvar	alltsedan	dess.	
Vivi	arbetade	på	kontor	på	Konsum.	Ove	har	
arbetat	 som	 bilmekaniker,	 bilförsäljare	 och	
försäljare	av	motordelar.

Ove	berättar:
Vi	började	i	Slagsta	Gille	när	Gillet	startade.	
Britt-Marie	Östling	ringde	och	värvade	oss.	
Vi	gick	på	samma	danskurs	då.	Slagsta	Gille	
blev	vår	fritidsaktivitet	där	vi	dansade,	spe-
lade,	 reste	och	fick	vänner	som	vi	umgicks	
med	även	utanför	Gillet.
    Många	 trevliga	 dansresor	 har	 vi	 varit	
med	 på.	 Skottlandsresan	 var	 väldigt	 rolig.	
Här	träffade	vi	många	skotska	dansgäng.	Ki-
naresan	var	 även	den	en	höjdpunkt,	vi	fick	
se	 och	 uppleva	mycket.	 Ja,	många	 trevliga	
dansresor	har	vi	varit	med	om	genom	åren	så	
det	är	svårt	att	minnas	allt	fantastiskt	vi	fått	
uppleva.
					Slagsta	Gille	dansade	uppvisning	på	Glo-
ben	vid	Folkdansringens	70-årsjubileum	ef-
ter	nästan	ett	års	träning	för	att	nämna	en	yt-
terligare	höjdpunkt.				
					Otaliga	dansuppvisningar	som	den	6	juni	
på	Skärholmens	 gård,	Folkdansringens	 dag	
i	 Gamla	 Stan	 i	 Stockholm,	 Skansendans-
uppvisningar,	 midsommarafton	 i	 Hågelby,	
julgransplundringar	m.m.	Det	var	jätteroligt	
tyckte	 vi	 båda	 -	 ett	 stort	 gemensamt	 nöje	
med	dansen	och	Slagsta	Gille.
Mellan	varven	hann	vi	även	med	många	pri-
vata	resor	både	i	Sverige	och	utomlands.
   

Vivi	Brostedt	till	minne!

Vivi i sin fina Vingåkersdräkt

Dansuppvisning på Skärholmens gård
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	 	 	 	 	Vivi	 gillade	 ordning	 och	 reda	 hemma.	
Hon	 kunde	 varenda	 tur	 i	 alla	 danser.	 Hon	
lärde	sig	mest	när	hon	dansade	och	behövde	
sällan	läsa	på	turerna.	Hon	höll	även	ordning	
på	kavaljererna,	när	de	hade	glömt	någon	tur	
eller	danssteg.	

Intåg till dansuppvisning i Hågelbyparken på midsommarafton

	 	 	 	 En	 fantastisk	 förmåga	 till	 var	 att	 hon	
hade	 sytt	 sin	Vingåkersdräkt	 själv	 hemma.	
Hon	sydde	även	min	Vingåkersdräkt.	Dessa	
dräkter	 har	 vi	 burit	 genom	 alla	 dansår	 och	
de	har	passat	 lika	bra	hela	 tiden	och	aldrig	
”krympt”.

Spelning inför begravningen på Skogskyrkogården

Text: Ove Brostedt
tillsammans med Maud H Norberg

Foton: Åke Andersson
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	 	 	 	 Hasse	 och	 Elsie	 träffades	 annandag	 jul	
1962	 på	 Kvarnen	 där	 de	 var	 och	 dansade.	
Det	 sa	 klick	 redan	den	kvällen.	Det	 visade	
sig	att	de	hade	många	gemensamma	intres-
sen	 och	 det	 höll	 igenom	hela	 livet	 tillsam-
mans.	De	 gifte	 sig	 och	 fick	 en	 son	 och	 en	
dotter	 som	de	 har	 haft	mycket	 trevligt	 och	
roligt	 tillsammans	med.	Hasse	var	 chef	 för	
OK	 i	 Fruängen	 när	 de	 träffades	 och	 1973	
startade	han	OK	i	Fittja	för	att	senare	även	
arbeta	på	OK	i	Södertälje.

Elsie	berättar:
Folkdansen	började	med	att	 Inger	och	Åke	
Tjernlund	tog	med	oss	först	till	Bakfötterna	
för	att	dansa.	Vi	gick	på	danskurs	i	Brunna-
skolan	med	dansledare	 från	Botkyrka	Gille	
där	vi	gick	en	termin	för	att	sedan	övergå	till	
Slagsta	Gille	för	38	år	sedan.	Vi	hade	samma	
intresse	båda	 två	 tillsammans	med	många	 i	
Gillet	och	det	har	alltid	varit	roligt	och	trev-
ligt.	
				Midsommarafton	med	dans	i	Hågelbypar-
ken	 och	 sedan	 en	 knytisfest	 -	 den	 började	
hos	Birgit	och	Lasse	Svensson	i	Södertälje.	
Traditionen	fortsatte	senare	hemma	hos	oss	
med	 Brostedts,	 Belins,	 Frööjds,	 Fröströms	
och	Tjernlunds	som	tidigare.	Genom	Slagsta	
Gille	har	vi	båda	fått	många	vänner	som	vi	
även	umgås	privat	med.

Hasse	Eldeklev	till	minne!

				Vi	har	varit	på	många	resor	tillsammans	
med	 hela	Gillet.	Ungern	 och	Skottland	 har	
varit	bland	de	trevligaste	resorna	-	Blomster-
tåget	genom	Debrecen	och	VM	i	säckpipa	i	
Skottland.

Hasse - alltid med ett leende på läpparna

Sekelskiftesdansuppvisning på en brygga
i Mälaren

Det svenska vikingaparet 
Ingrid Nordholm och Hasse Eldeklev 

i Ungern
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				Nordlek	har	vi	varit	på	sju	gånger	med	
fantastiskt	många	dansare	från	Finland,	
Norge	och	Danmark	och	mycket	publik.	Vi	
har	även	dansat	Hälsingehambo	13	gånger	
till	Westlings	spelmäns	fina	musik.

Bokyrka kyrka var full med 
Slagsta Gilles spelmän, 

PRO:s sångkör och vänner 
som tog farväl av sin kära vän.

Uppklädda för grekisk afton

	 	 	 	När	Hasse	blev	pensionär	2001	började	
han	 spela	 nyckelharpa	 med	 Septemberlek.	
Han	hade	 redan	byggt	en	nyckelharpa	med	
hjälp	 av	 Totte.	 Han	 gick	 sedan	 på	 nyckel-
harpskurs	med	bl.a.	Lotta	Franzén	och	Gun-
nar	Kling.	Kören	i	PRO	började	han	även	att	
sjunga	i.	Han	spelade	pingis	2	ggr	i	veckan.	
Han	 dansade	 både	 folkdans	 och	 gillesdans	
med	Gillet	ända	till	sista	året.

	 	 	Tack	Cittragruppen	 för	att	Hasse	fick	
vara	med	 och	 träna	 på	 våra	 låtar	 under	
ledning	av	Bosse	Wallander.

		 	Tack	Septemberlek	för	att	Hasse	kom	
igång	att	spela	nyckelharpa,	där	vi	två	var	
med	tillsammans	i	många	år.	Ja,	Septem-
berlek	 är	 viktigt	 och	Gillet	 har	 gett	 oss	
mycket	trevligt	tillsammans.	

	 	 	Tack	alla	Gillets	vänner	för	allt	roligt	
Hasse	och	jag	har	gjort	tillsammans	med	
er	som	dans,	spel	och	resor.

Snortildaskådespelare

Hasse firas på 50-årsdagen av vänner 
i Gillet.

Text och bilder:
Elsie Eldeklev tillsammans med

Maud H Norberg och Åke Andersson
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Dans-	och	spelkväll	med	Folkdansringen	
i	Hallunda	Folkets	Hus	den	24	november

Foton: Åke Andersson

Flera dansledare instruerade olika danser med många skiftande turer.

Många spelmän och dansare var det denna kväll.
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			Den	25	november	blev	nästa	tillfälle	men	
då	skulle	vi	vara	 i	Grindstugan	och	slöjda	
tillsammans	de	båda	föreningarna.	Det	blev	
dock	förhinder	för	många	att	komma,	men	
vi	som	var	där	hade	mycket	trevligt	och	till-
verkade	mycket	olika	alster.

			Den	21	oktober	hade	vi	slöjddag	med	Bot-
kyrka	 hembygdsgille	 i	 Trädgårdstorp.	 Det	
var	 flera	 olika	 slöjdarter,	 som	 förekom	 då.	
Undertecknad	höll	i	tenntrådsslöjd	och	hade	
7	energiska	damer	som	flätade	och	sydde	fina	
tennarmband	och	de	tyckte	det	var	så	roligt	
att	de	ville	ha	fler	gånger.

Slöjd	och	Dräkt	i	Grindstugan	den	25	november

Åke kom upp och fotograferade oss också.

Några av armbanden under tillverkning

	 	 	Slöjd-	och	dräktträffarna	 fortsätter	under	
tre	 tillfällen	 under	 våren,	 vilket	 kan	 ses	 på	
hemsidan.	 Förutom	 detta	 sker	 folkdräkts-
sömnad	och	ändringar	dessemellan,	vilket	är	
roligt	så	att	folkdräktskulturen	fortsätter.

	 	 	 Vid	 ytterligare	 funderingar	 och	 frågor	
kontakta	gärna	Maud	HN.

Text: Maud H Norberg
Foton: Åke Andersson



	 	 	 Bosse	 Walther	 hade	 engagerat	 många	
medlemmar	 för	 att	 duka,	 ta	 upp	 inträde,	
koka	kaffe,	servera,	diska,	städa	och	ordna	
så	allt	fungerade.	
  
			Klockan	13	hade	det	kommit	gäster	som	
slagit	 sig	 ner	 vid	 de	 dukade	 borden.	 Curt	
Carlsson	hälsade	välkomna	och	Slagsta	Gil-
les	musiker	spelade	12	melodier	och	till	fyra	
av	dem	dansades	det	på	estraden	ovanför.

			Många		framträdanden		under	denna	
				eftermiddg	bjöds	publiken	på:
-	Visgruppen	sjöng
-	Margareta	med	Alice	spelade
-	Spel	av	Septemberlek	
-	Oscar,	Arvid	och	Curt	spelade
-	Nästa	nummer	spelade	Oscar	och	Arvid	
			medan	Elin	sjöng	därtill
-	Cecilia	och	Staffan	sjöng	ett	par	låtar
-	Margareta	och	Tobias	spelade
-	Luciatåg	med	11	ungdomar	sjöng	fint	för
			oss

Vid	16-tiden	avslutade	vi	det	hela	och	stä-
dade	av	lokalen	innan	vi	önskade	varandra	
God	Jul!

Adventscafé	i	Segersjö	Folkets	Hus	den	9	december

Publiken har börjat dricka kaffe och njuta av musik och dans.

    Elsie och Rune tar betalt av Kerstin.

     Margareta och Tobias spelade fint ihop.

10
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Spel till dans av Slagsta Gille

Visgruppen sjöng vackert.

Det fina Luciatåget sjöng in julen för oss.

Text: Maud H Norberg
Foton: Åke Andersson



Källbrinksskolans	julgransplundring	den	12	januari

						När	vi	kom	till	skolan	satt	redan	många	fint	uppklädda	dansare	och	väntade	på	att	ring-
lekarna	skulle	börja.	Det	blev	dans,	sång	och	musik,	med	många	glada	dansare	i	olika	åldrar	
på	golvet.	I	över	en	halvtimme	höll	vi		igång.	Kafferast	för	oss	medan	trollkarlen	underhöll.	
Nästa	danspass	började	och	vi	dansade	vidare	under	ledning	av	Leif	och	Solveig	Björklinds	
visningar	och	Lars-Göran	Fröströms	sång.	Ja,det	var	som	det	brukar	på	Källbrinksskolan.

Spel i foajén i pausenRinglekar tillsammans

Text och foton: Maud H Norberg

12

Musikerna på podiet som spelade för oss



13

  
 
	 	 	 	 Ja,	 så	 var	 det	 dags	 för	 festen	 som	blev	
inställd	i	höstas.	Ett	nytt	sätt	att	anordna	fest	
eftersom	det	inte	finns	någon	festsektion.	Nu	
var	det	många	medlemmar	i	Gillet	som	de-
lade	på	de	olika	uppgifterna.	Annika	Frööjd	
var	som	vanligt	den	som	stod	för	mycket	pla-
nering,	samordning	och	arbete	–	vad	skulle	
vi	göra	utan	henne?
				Fixargänget	samlades	vid	15-tiden	för	att	
göra	iordning	lokalerna,	duka	och	lägga	upp	
maten	och	värma	gratängen.	Välkomstdrink-
bordet	med	 snittar	 gjordes	 iordning,	 fråge-
sporten	sattes	upp.	Fixande	med	parkerings-
kort,	som	det	fanns	ett	litet	antal	av,	för	här	
är	det	svårt	att	parkera.
    

			Gästerna	började	anlända	och	det	blev	55	
personer	till	sist.	Inträdet	betalades	och	man	
fick	ett	spelkort	för	att	hitta	sin	bordsdam	el-
ler	 kavaljer.	 Välkomstdrinken	 avnjöts	 och	
man	försökte	svara	på	de	12	frågorna	under	
trevligt	samspråk	med	Gilleskompisar.	

   
			Det	var	fint	dukat	med	vita	dukar	med	fint	
vikta	lila	bordsprydnader	och	servetter	gjor-
da	 av	 Eva	 Roxström.	 Dags	 att	 avnjuta	 det	
rikligt	uppdukade	bordet	och	sjunga	lite	till-
sammans.	
			Kvällens	överraskning	kom	när	Leena	och	
Peter	von	Sabsay	gick	fram	och	Leena	bad	
oss	 blunda	 och	 tänka	 oss	 att	 vi	 var	 på	 den	
ryska	 tundran.	 När	 vi	 sedan	 fick	 titta	 igen	
hade	 de	 klätt	 sig	 ryskt	 och	 vi	 fick	 ta	 fram	
gömda	papper	 under	 tallrikarna	och	 sjunga	
med	Peter	på	ryska.	Han	sjöng	verserna	och	
vi	försökte	följa	med	i	refrängen	så	gott	vi	nu	
kunde.	Sedan	var	det		allsång	ledd	av	Gunnel	
och	Curt	Carlsson..
	 	 	Efter	en	timme	var	det	dags	för	spel	och	
dans	i	stora	salen	ledd	av	Leif	Björklind.	Det	
är	fantastiskt	vad	Gillet	har	många	spelmän	
och	dansare!
			Kaffe	och	tårta	dukades	upp	och	det	blev	
ånyo	 en	 vilopaus	 för	 benen.	 Resultatet	 av	
frågesporten	kungjordes	 av	Maud	Norberg.	
Det	var	skiftande	resultat	och	det	vanligaste	
resultatet	 var	 6	 rätt,	 alltså	 hälften	 rätt.	 Tre	
personer	hade	8	rätt	och	tre	personer	hade	7	
rätt	vilka	alla	fick	varsin	glasburk	med	 tor-
kad	svamp	eftersom	det	var	en	ganska	svam-
pig	frågesport.
			Dags	för	nästa	danspass	innan	vi	avslutade	
kvällens	fest	och	städade	upp	efter	oss.

Tack	för	ännu	en	fin	fest!

Midvinterfest	den	26	januari	i	Hägerstens	Medborgarhus

Peter och Lenas överraskning                Text och foton: Maud H Norberg



					Slagsta	Gille	har	gått	på	kurs	genom	Röda	
Korset	den	5	och	6	februari	i	Hallunda	Fol-
kets	Hus.	Vi	var	14	aktiva	medlemmar	båda	
dagarna	från	gilles-,	folkdans-,	vis-,	och	mu-
sikgrupperna.	Alla	var	nöjda	med	kursen	och	
utbildaren	Jennifer	från	Röda	Korset.	
					Allt	började	med	att	vår	glade	ordförande	
Kalle	fick	hjärtstopp	på	en	T-banestation	ef-
ter	 ett	möte	med	 Folkdansringen.	Det	 blev	
folksamling	 runt	 Kalle	 och	 som	 ett	 skott	
kom	Göran	Frööjd	och	räddade	livet	på	Kal-
le	och	knäckte	några	 revben,	men	det	hade	
Kalle	inget	emot	utan	är	mycket	tacksam	för	
hjälpen.	STORT	tack	till	Göran	för	att	vi	fick	
tillbaka	Kalle	igen.	
					Vi	fick	grundläggande	kunskaper	i	första	
hjälpen	vid	hjärtstopp	och	att	använda	hjärt-
startare.	Utbildningen	var	uppdelad	i:	
-	Kontroll	av	livstecken
-	Medvetslöshet
-	Stabilt	sidoläge	
-	Larma	
-	Utföra	hjärt-lungräddning	
-	Åtgärder	vid	luftvägsstopp	
-	Hjärtstartare	
     

HLR = Hjärt-lungräddning den 5 och 6 februari

			Vi	fick	lära	oss	praktiskt	också,	som	t.ex.	
kolla	andning,	lägga	varandra	i	stabilt	sido-
läge	och	larma.	Sedan	kom	det	jobbiga	med	
dockan	och	göra	hjärt-lungräddning	genom	
att	trycka	på	bröstkorgen	30	gånger	i	snabb	
takt,	blåsa	i	munnen	2	gånger,	kolla	andning	
och	sedan	på	dockan	igen	30	gånger	tryck-
tryck-tryck……..,	blåsning.	Man	kan	ha	lå-
ten	”Stayin´	Alive”	eller	”Här	kommer	Pippi	
Långstrump”	 i	 huvudet	 för	 att	 hålla	 takten	
så	länge	det	behövs	innan	sjukvården	kom-
mer.	Sedan	fick	vi	prova	på	HLR	med	hjärt-
startare	 och	 dessa	finns	 lite	 överallt,	 t.ex.	 i	
Hallunda	 Folkets	Hus,	Trädgårdstorp	 och	 i	
affärscentra.	Man	kan	också	söka	på	internet	
var	 hjärtstartarna	 finns.	 Dessutom	 finns	 en	
app	att	ladda	ner	så	att	man	kan	se	var	när-
maste	hjärtstartare	finns,	appen	heter	”Rädda	
Hjärtat”.	
  
			Det	viktiga	är	att	man	vet	vad	man	kan	göra	
och	att	man	gör	någonting,	
 

Karin
tränar på att 
blåsa en docka 
och kollar att 
bröstkorgen
hävs samtidigt.
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HLR	-	Hambo-Linjevals-Rävlanda	schottis
HLR	-	Hjälte-Livet-Revbensknäckare!	
HLR	-	Hjärt-Lung-Räddning



Jennifer visar hur hjärtstartare monteras och används.

Här övar flera personer på 3 olika dockor under överinseende av Jennifer.

Text: Per Danmo
Foton: Kalle Gunnheden
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Vinterstämma	på	Hallunda	Folkets	Hus	den	9	februari

	 	 	 	Dags	 igen	 för	 en	vinterstämma.	Många	
medlemmer	är	engagerde	för	att	få	det	hela	
att	fungera	bra,	varav	en	del	håller	ihop	det	
hela	lite	extra.	
	 	 	 	 	Mycket	 förarbete	 är	 det	med	 att	 salu-
föra	stämman,	engagera	spelmän,	lokal	och	
personer	 till	 de	olika	 stationerna,	 sätta	upp	
hänvisningsskyltar	 ute,	 bygga	 upp	 platser	
för	 lådförvaring,	 klädförvaring,	 musikan-
läggningens	ljud	och	kaffeservering.	
	 	 	 	 Dessutom	 skriva	 affisch,	 skriva	 ett	 bra		
program	för	hela	dagen	som	sedan	ska	hålla	
tidsmässigt,	 ordna	 invigare,	 spelledare	 till	
kurser	 och	 dragplåster,	 avtala	med	 Folkets	
Hus	om	parkering,	kaffeservering	för	gäster	
och	matservering.
					Ja,	kort	sagt,	är	det	mycket	att	tänka	på	
men	även	mycket	att	glädjas	åt	när	man	hör	
musik	på	så	många	håll	 i	hela	Folkets	Hus	
hela	dagen	och	kvällen.

Många spelmän med olika instrument spelade tillsammans de fem allspelslåtarna:
Lästringe gånglåt, Skäftinge schottis, Polska från by, Polska efter Båtsman Däck och 

Polkett efter Oskar i Bogsta. 
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Slagsta Gilles folkdansares uppvisning

Den fantastiska spel- och dansgruppen Klintetten imponerade verkligen.

Slagsta Gilles gillesdansares uppvisning

Text: Maud H Norberg
Foton: Åke Andersson
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					Martin	Margiela,	en	belgisk	modeskapare	
som	blev	chefsdesigner	på	det	parisiska	mo-
dehuset	Hermes,	startade	sitt	eget	modehus	
Maison	Martin	Margiela	1988.	Han	föredrog	
enkla,	vardagliga	kläder	gärna	i	återbrukade	
material	med	stor	kreativitet	och	oförutsäg-
bart	i	design.

	 	 Vi,	 några	 modeintresserade	 Gillare,	 fick	
först	en	liten	intro	till	utställningen.	Den		var	
uppbyggd	med	vit	och	orange	väggbakgrun-
der.	Den	vita	visade	tidigare	modeller	i	enk-
lare	tyger.	Den	orange	visade	kläder	som	var	
tillverkade	i	dyrbara	material	och	designade	
under	hans	6	år	med	Hermes.	Han	hade	en	
förkärlek	för	djupt	V-ringade	blusar,	s.k.	Var-
euse,	med	en	höghalsad	polotröja	under.	Till	
detta	bars	ofta	två	kappor	på	varandra	varav	
den	ena	hade	ärmar,	 som	var	delvis	öppna,	
så	kappan	liknade	en	cape.	Han	gjorde	även	
speciella	Tabiskor,		som	var	delade	så	stortån	
var	för	sig	och	de	andra	tårna	i	andra	delen,	
kanske	 lite	 jämförbart	 med	 tumvantar.	 De	
såg	verkligen	annorlunda	ut	och	verkade	inte	
så	bekväma.

Besök	på	spännnade	modeutställning	på	Artipelag	den	8	mars

Ingången till utställningen i 
Vitt och Artipelagorange färg, precis som 

väggarna inne på utställningen Tabisko

Ett exempel på återvunnet material. En 
tröja sydd av gamla stickade raggsockor. 
Margiela var verkligen före sin tid att 
återvinna.
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Tre modeintresserade tjejer Maud W, Maud N och Anita E 
framför ett par typiska modeller av Martin Margielas kläder

					Martin	Margiela	arbetade	på	Hermes	mel-
lan	år	1997	och	2003.	Hans	sex	år	där	anses	
som	en	av	de	mest	framgångsrika	perioderna	
i	modehistorien.	Hans	kollektioner	är	fortfa-
rande	en	av	de	mest	betydande	förebilderna	
för	många	av	samtidens	modeskapare.

Tre fina Artipelagvaser som pryder borden och finns att köpa.

	 	 	Hans	märke	på	kläderna	var	 en	 liten	vit	
rektangulär	 tygbit	 som	var	 fastsydd	 i	 varje	
hörn,	men	utan	någon	text	eller	bild	på.	Hans	
modeller	 var	 inga	 professionella	 manne-
känger	utan	hans	egna	vänner	så	att	kläderna	
verkligen	skulle	vara	i	fokus.

Text och foton:
Maud H Norberg
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			Solen	sken	in	genom	fönstren	i	Grindstugan	och	det	var	varmt	och	skönt.	Slagsta	Gille	
spelade	och	sjöng	och	förhöjde	verkligen	stämningen.	Allspelet	var	så	trevligt	så	det	blev	
hela	45	minuter,	innan	det	slutade	och	mindre	grupper	vidtog	med	fin	underhållning.

Ovanligt mycket publik var här som hade läst om musikcaféet i tidningen Mitt i Botkyrka.

Kaffe och gott bröd avnjöts.

Det inledande allspelet

Text: Maud H Norberg
Foton: Åke Andersson

Musikcafé	i	Grindstugan	den	9	mars
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				Alla	som	hjälpt	till	på	olika	sätt	vid	vinterstämman	var	inbjudna	till	Grindstugan,	för	att	
göra	en	uppföljning	av	hur	årets	vinterstämma	hade	fungerat.	

				Det	började	med	att	vi	fick	se	många	bilder	som	Åke	hade	tagit	från	stämman.	Det	var	
bilder	från	olika	bemanningstationer,	kurser,	uppträdanden,	buskspel,	spel	till	dans.	Det	var	
roligt	att	se,	för	man	hinner	ju	inte	med	att	vara	på	alla	platser	och	se	allt	samtidigt.

					Gunnel,	Curt	och	Margareta	dukade	upp	pizzor	som	vi	bjöds	på	innan	vi	gjorde	
summeringar	tillsamman	med	Bosse	Walther	om	stämmnan.	Trevligt	sätt	att	träffas	på	i	
Grindstugan

Text: Maud H Norberg
Foton: Åke Andersson

Uppföljningskväll	efter	vinterstämman	den	13	mars
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Årsmöte	på	Trädgårdstorp	den	16	mars
			Vi	samlades	alla	i	god	tid	och	klockan	16	hälsade	Göran	Frööjd	oss	välkomna	och	öppande	
mötet.	Det	var	många	medlemmar	som	hade	kommit.	Glädjande!	Leif	Björklind	valdes	till	
ordförande	för	mötet	och	Eva	Roxström	till	sekreterare.	Mycket	är	det	som	ska	avhandlas.	
Många	olika	poster	ska	tillsättas	och	Klas	Lindqvist	redogjorde	för	valberedningens	förslag	
vilka	godkändes	och	klubbades	igenom.	Göran	Frööjd	blir	vår	nye	ordförande.	11	nya	med-
lemmar	valdes	in	i	föreningen.
				Nästa	år	fyller	Slagsta	Gille	40	år	och	Bosse	Walther	informerade	om	Jubileumsgruppens	
7	olika	projektförslag	för	firandet.

				Mötet	avslutades	med	att	Göran	avtackade	avgående	medlemmar	med	blommor	och	
vi	bröt	upp	och	det	dukades	fram	smörgåstårtor,	sallad	och	dryck	och	vi	slog	oss	ner	vid	
borden	och	lät	oss	väl	smaka.
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				Borden	dukades	av	och	flyttades	undan	och	musikerna	samlades	och	började	spela	
upp	till	dans.	Golvet	fylldes	snabbt	med	danssugna	medlemmar	som	svängde	runt	i	olika	
gammaldanser	parvis	men	även	i	lite	sällskapsdanser	ledda	av	Leif	Björklind.

Kaffe	och	kakor	dukades	upp	och	kvällen	avslutads	med	avdukning,	diskning	och	städning.
					Vi	tackade		och	tog	farväl	av	varandra	för	denna	gång.

Text: Maud H Norberg
Foton: Åke Andersson



							Jag	och	Tobias	bokade	in	oss	på	denna	
spelmansstämma	samma	dag	som	bokningen	
öppnade	den	14	januari.	Vi	hade	fått	tips	om	
att	 denna	 spelmansstämma	 i	Rättvik	 skulle	
vara	väldigt	trevlig.
Fredag	morgon	den	15	mars	bar	det	av	mot	
Rättvik	med	 tåg.	När	 vi	 kom	 fram	 var	 det	
slask,	snö	och	blåst	men	vi	tog	vår	packning	
och	promenerade	hela	vägen	upp	 till	hotell	
Lerdalshöjden.	Efter	installation	på	rummet	
åkte	 vi	 ner	 till	 byn	med	Marie	 och	Torgny	
Andersson	för	att	äta	middag.	När	vi	sedan	
kom	 tillbaka	 till	 hotellet	 hade	många	 spel-
män	 anlänt.	Vi	 plockade	 fram	 fiolerna	 och	
var	med	och	spelade	en	stund	men	sedan	var	
det	dags	för	en	konsert	som	vi	bokat	biljetter	
till.	
				Spelmännen	Pers-Hans,	Per	Alexander	&	
Olof	Kennemark	 spelade	otroligt	fin	musik	
i	en	och	en	halv	timme	och	det	var	även	ett	
skivsläpp.	 Det	 kändes	 som	 en	 verkligt	 bra	
början	på	helgen	och	vi	kom	i	bra	stämning.	
Kvällen	fortsatte	sedan	med	allspel	i	en	halv-
timme	och	sedan	blev	det	dans	till	olika	spel-
manslag	fram	till	kl	01.00.			
	 	 Strax	 intill	 danslokalen	 var	 det	 fullt	med	
spelmän	i	alla	hörn	och	vrår,	som	stod	i	grup-
per	och	spelade	precis	intill	varandra.	

Lerdalsstämman	den	15-17	mars	
					Det	spelades	låtar	av	alla	slag	och	vi	var	
överraskade	över	att	det	var	så	många	spel-
män	på	denna	stämma	och	många	var	verk-
ligen	 skickliga.	 Mitt	 ibland	 alla	 spelmän	
upptäckte	vi	även	några	välkända	som:	Per	
Gudmundsson,	 Säbb	Anders,	 Olle	Moreus,	
Erik	Svansbo	och	Lars	Hökpers.	Kul	att	bara	
stå	och	lyssna	på	dem	och	njuta	av	deras	spel	
och	studera	deras	spelteknik.	En	del	spelmän	
spelade	 till	 ca	01.30	men	vi	gick	 till	 sängs	
vid	midnatt.
				Efter	en	god	frukost	deltog	vi	i	en	spelkurs	
med	Lars	Hökpers.	Det	var	många	deltagare	
på	 kursen	 och	 nivån	 var	 hög.	 Låtar	 lärdes	
ut	i	ett	högt	tempo	så	det	fick	räcka	med	en	
halv	kurs	för	mig.	Tobias	var	självklart	med	
hela	 kursen.	 Jag	önskar	 att	 även	 jag	kunde	
ha	lika	lätt	för	att	lära	in	nytt	men	jag	får	väl	
skylla	 på	 åldern.	 På	 eftermiddagen	 var	 det	
ett	par	timmars	spel	tillsammans	med	andra	
spelmän.	En	del	låtar	kan	man,	en	del	är	helt	
okända.	 Ibland	 försöker	man	hänga	på	och	
ibland	nöjer	man	sig	med	att	lyssna.	Allt	är	
lärorikt.	
			På	kvällen	var	det	en	trerätters	festmiddag	
och	vi	 tror	att	det	var	ca	250	sittande	mat-
gäster.	När	vi	 ätit,	 sjungit	och	druckit	klart	
blev	det	åter	allspel.	Lördagskvällen	och	nat-
ten	fortsatte	på	samma	sätt	som	på	fredags-			
kvällen	 men	 om	 möjligt	 var	 stämningen	
ännu	 högre.	 De	 sista	 spelmännen	 gick	 till	
sängs	03.30?	(vi	var	inte	bland	dem).
	 	 	 Lite	 senare	 frukost	 blev	 det	 på	 sönda-
gen.	En	 stunds	 spel	 innan	vi	 till	 vår	 förvå-
ning	blev	 tillsagda	att	 lämna	hotellet	då	de	
skulle	stänga	kl	13.00.	Vi	 tog	vår	packning	
och	gick	ner	till	byn	för	att	fika	på	kondiset.	
Tåget	 hem	 gick	 i	 tid	 och	 inga	 förseningar.	
Väl	 hemma	 vid	 19-tiden	 var	 vi	 nöjda	med	
vår	helg	men	även	ganska	trötta.
	 	 	Vi	missade	Slagsta	Gilles	årsmöte	där	vi	
båda	 blev	 invalda	 till	 olika	 poster,	 men	 vi	
fick	 vara	 med	 om	 en	 härlig	 spelmanshelg	
som	gav	en	hel	del	inspiration.

Text och foto: Annika och Tobias Frööjd


