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Orförande har ordet
 En	kort	presentation	av	mig	själv:	

	 	 	 	 Jag	började	 i	Slagsta	Gille	1980	och	har	
varit	med	i	styrelsen	sedan	2009.	
Jag	 bodde	 i	 Slagsta	 på	 Hallunda	 Gårdsväg	
mellan	 1979	 och	 1996	 då	 vi	 flyttade	 till	 en	
villa	i	Huddinge.	Nu	bor	vi	i	en	lägenhet	i	Se-
geltorp	sedan	2	år	tillbaka.	
			I	cirka	ett	år	har	jag	(som	vice	ordförande)	
agerat	 ordförande	 (under	 Kalle	 Gunnhedens	
sjukdomstid).	Sedan	årsmötet	i	mars	är	det	nu	
på	"riktigt".	
				Under	sommaren	har	jag	hunnit	med	både	
dans	och	besök	på	spelmansstämmor	i	Dalar-
na	och	Hälsingland,	byggt	nytt	kök	på	landet	
men	även	hunnit	med	att	 ladda	batteriet	och	
ha	det	skönt.	
				Hoppas	att	ni	också	har	upplevt	en	bra	som-
mar	och	 är	 redo	 att	 börja	 en	ny	 termin	med	
förnyad	energi.	
 
				När	ni	läser	detta,	har	terminen	redan	va-
rit	 i	gång	ett	 tag.	Den	började	 i	augusti	med	
spelning	 på	 Skansen	 och	 spelmansstämma	 i	
Kungsträdgården	samt	inte	att	förglömma	vår	
egen	stämma	i	Tumba	bruk.		
	 	 	 	 	Vårt	 jubileumsår	närmar	sig	med	storm-
steg.	Håll	ögon	och	öron	öppna	så	att	du	inte	
missar	 våra	 aktiviteter.	 Kom	 gärna	 på	 våra	
föreningsmöten	så	får	du	pinfärsk	information	
och	kan	även	göra	din	röst	hörd.	
				Jag	ser	fram	emot	att	tillsammans	med	alla	
medlemmar	 få	 Slagsta	 Gille	 att	 fortsätta	 att	
vara	en	levande	och	aktiv	förening.	
 
	 	 	 Till	 sist:	 Glöm	 inte	 bort	 att	 hålla	 koll	 på	
vår	hemsida.	Där	händer	det	saker	hela	tiden.	
Framför	allt	är	det	där	som	du	hittar	informa-
tion	som	sprids	inom	Gillet.		
 

Göran Frööjd 
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       Till	minne	av	Kerstin	Strand	

           

																					Nu	får	du	rida	 	
															på	de	evigt	gröna	ängarna	 	 	
	 													dansa	runt	 	 	 		
																i	vackra	klänningar,		 	
													sola	på	de	varma	klipporna	 	 	
													och	svalka	dig	i	havet	igen.	 	 					
																		Så	vill	vi	minnas	Dig	 	 													
																										Vila	i	frid	
      
   
Så	stod	det	i	Kerstin	Strands	dödsannons.	Hon	
dog	den	6	augusti.	Kerstin	var	född	1922.	Jag	
tycker	det	var	en	så	fin	vers,	som	stämde	så	
bra	in	på	henne.	 	 	 	
	 	 Kerstin	 började	 i	 Slagsta	 Gille	 1990	 på	
måndagsdansen	som	Sven	Törner	och	Marie	
Lindqvist	ledde.	Hon	var	med	på	uppvisningar	
i	 sin	 fina	 Orsadräkt	 från	 1927,	 bl.a.	 på	
Axelsbergs	äldreboende.	Hon	var	en	mycket	
färgstark	kvinna.			
   

Tack för de fina blommorna jag fick när 
jag kom hem från sjukhuset i våras.
              Annika Silwén

           Jag tackar så mycket för      
        uppvaktningen på min födelsedag
                  Martin Nilsson

Kerstin på dans i sin fina Orsadräkt

    
	 	 	 	 När	 inte	 hennes	 knän	 orkade	 med	 att	
dansa	 längre,	 började	 hon	 spela	 cittra	 2001	
och	gjorde	det	 i	många	år	 tills	fingrarna	och	
armarna	inte	orkade	p.g.a.	smärta,	för	vilja	det	
hade	hon.	 	 	
	 	 	 Kerstin	 och	 jag	 har	 haft	 många	 roliga	
stunder,	bl.a.	har	vi	målat	i	många	år	först	
i	 trädgårdsvillan	 i	 Hågelby	 och	 sedan	 i	
Rönninge	Folkets	Hus.	 	   

                    T

		Vi	i	cittragruppen	har	skickat	en	slant	till	
Hjärt-	och	lungfonden.	
                   Text och foto: Barbro Mattsson  
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Danskurs	i	Gysinge	den	13-14	april

					Ännu	en	gång	begav	vi	oss	till	Gysinge	folkhögskola	för	att	ha	en	helgkurs	för	Slagsta	Gilles	
folkdansare	och	musiker.	Vi	tränade	våra	uppvisningsdanser	för	att	göra	snygga,	samstämmiga	
uppställningar.	Viktigt	är	även	att	kunna	se	glad	och	avslappnad	ut	vid	våra	framträdanden.
	 	 	God	mat	serveras	som	alltid	här	och	trevlig	samvaro	har	vi	också	under	helgen.	 	Under-
tecknad	råkade	dessutom	fylla	år	och	blev	uppvaktad	med	fina	blommor.	Det	firades	med	lite	
champagne	ute	i	parken	före	middagen	och	kvällens	vidare	aktiviteter.

En ståtlig byggnad  är Gysinge herrgård precis vid vattnet.

En gruppbild på oss alla som var med denna trevliga helg



Här gäller det att vara vig för kavaljeren men inte heller sätta krokben för damerna.

Avslutningsgest mot publiken i väntan på applåder

Våra tålmodiga musiker som fick upprepa sig ett otal gånger för oss dansare

Text: Maud H Norberg
Foton: Åke Andersson
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Konsert	i	Botkyrka	kyrka	den	27		april

   En fantastisk  kväll i Botkyrka kyrka med musik, sång och dans. Slagsta Gille hade tränat 
på ett fint samspel mellan de olika grupperna. 
Både Curt och Margareta ledde musikerna.

Vår visgrupp framförde flera sånger och var dagen till ära klädda i folkdräkter. 
Några av dem hade lånat sin dräkt av Gillet från föreningens samling.

 Gunnel ledde visgruppen. 
Leila framförde en text och spelade och sjöng också.

6



Gunilla och Gunnar,  Berit och Lars-Göran, Eva och Tony,  Leif och Maud W 
dansade ett par danser i koret och kyrkgången.

Även andra grupper framträdde med spel och sång.

Foton: Åke Andersson
7
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Storstädning	i	Grindstugan	den	8	maj
			Över	20	medlemmar	kom	och	städade,	sor-
terade	och	kasserade	mycket	gammalt	skräp.	
Det	blev	verkligen	en	helt	annan	 lokal	med	
ordning	i	skåp,	lådor,	hyllor	och	rent	och	fint	
på	hela	nedre	våningen.

Här kommer vi beredda för att jobba.

Tre energiska damer i städtagen

Fönster
tvättas

och
lagas.
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Sortering ibland pärmar i hyllor Sortering i skåp med dukar

		Även	förvaringsskåpen	städades	från	golv	till	tak	och	
mycket	rensades	ur	även	här.	Skåpen	märktes	upp	så	det	
skulle	bli	lättare	att	hitta.

	 	 	Arbetsdagen	 avslutades	
med	 en	 välförtjänt	 måltid	
för	alla	”arbetsmyror”.

	 	 Alla	 kände	 sig	 glada	
och	 nöjda	 att	 det	 bli-
vit	 så	 fint	 i	 Grindstugan.

Foton: Bo Walther
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	 	 	Den	14	maj	bjöd	kyrkan	 in,	 genom	Curt,	
Slagsta	Gille	för	att	skänka	lite	extra	fest	till	
terminens	sista	sopplunch,	som	visade	sig	be-
stå	av	en	 riklig	 sillunch,	 som	smakade	bra	 i	
det	fina	vårvädret	efter	spel	och	dans,	som	vi	
genomförde	i	avspänd	och	fin	stämning	inför	
ett	40–tal	församlingsmedlemmar.	
   

          
				Att	spela	folkmusik	i	kyrkan	är	en	återkom-
mande	 tradition	 som	 kompletterar	 orgelto-
ner	och	psalmsång	på	bästa	sätt.	Denna	gång	
passade	vi	på	att	dansa,	på	det	för	ändamålet	
mycket	 lämpade	 stengolvet.	 Dansutrymmet	
fick	 anpassas	 efter	 möbleringen	 och	 en	 och	
annan	rullator	i	vår	väg.	
				Spelade	gjorde	Sten,	Peter	och	Lena,	Curt	
och	 Gunnel,	 Gunnar	 och	 Ingrid,	 Ove	 och	
Margareta.	Jag	har	dåligt	hum	om	vad	låtarna	
som	Sten	presenterade	heter,	men	flera	hade	
lokal	anknytning.	De	lämpade	sig	för	hambo-
polska	från	Föllinge,	slängpolska	från	Floda,	
lappmazurka,	 stigvals	 och	mor	Odinas	 dans	
(schottis	 –	men	går	 till	 lite	 av	varje).	Märta	
och	Gösta	dansade.	

   

	 	 	Jag	har	en	ganska	passiv	hållning	till	reli-
giositeten,	men	det	infinner	sig	lätt	en	respekt	
och	vördnad	för	kyrkorummet	och	dess	frid.	
Att	vi	spelade	och	dansade	vid	detta	 tillfälle	
kändes	”rätt”.	
   

	 	 	 	 Kyrkoherden	 Bea	 som	 är	 ganska	 ny	 i	
Tumba	presenterade	sig	vid	lunchen	med	en	
personlig	och	 fyndig	 tipsfrågesport.	Vi	blev	
omgående	 ombedda	 att	 komma	 tillbaka	 om	
ett	år	(gärna	tidigare).

Text och foton: Gösta Odelberg

Sopplunch	i	Tumba	kyrka	den	14	maj
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Gillesdansavslutning	den	29	april	med	musik	av	Gillets	spelmän

			 	Slagsta	gillesdansare	är	54	stycken.	Över	
40	personer	kommer	varje	måndag	och	under	
vårterminen	dansade	vi	14	gånger.	På	vår	re-
pertoar	står	81	aktuella	danser	varav	3	nya	för	
vårterminen.	 Dessa	 var	 Pärlan,	 Vikaschottis	
och	Hannus	nyårsvals.	När	en	ny	dans	kom-
mer	upp	på	repertoaren,	visar	dansledarna	den	
och	berättar	om	de	olika	turerna.			
				Vi	är	två	par	dansledare	som	turas	om	att	
leda	dansen	under	de	olika	veckorna.	Vi	har	
datormusik	 under	 vanliga	 veckor	 men	 vid	
sista	tillfället	får	vi	njuta	av	Gillets	spelmäns	
fina	musik.

Rast med  kaffepaus mellan dansavdelningarna

Tack för ikväll och godnatt och imorgon skiner solen

EvaGun och Rolf visar en ny dans.

Text: Maud H Norberg
Foton: Åke Andersson
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Folkdansringens	dag	på	Stortorget	den	19	maj	

          Några Slagsta Gillare i samspråk 
på Norrmalmstorg                  

Vargarna - Vällingby folkdansgille dansar
Foton ovan av: Gösta Odelberg

	 	 	 	 	 Söndagen	 19	maj	 samlades	 ett	 antal	 av	
Storstockholms	 danslag	 på	 Norrmalmstorg	
för	gemensamt	tågande	till	Stortorget	för	spel	
och	dansuppvisningar.	
	 	 	Nytt	 för	året	var	att	 respektive	dansfören-
ings	musiker	gick	tillsammans	med	sina	dan-
sare.	För	oss	var	det	en	stor	fördel	att	kunna	
höra	musiken	och	gå	i	takt.	Promenaden	gick	
bra.	Även	sista	backen	upp	till	slottet,	som	är	
brantare	 än	 den	 ser	 ut	 att	 vara.	 Som	vanligt	
klarade	 våra	musiker	 promenaden	med	 bra-
vur.	
					Efter	tal	och	långdans	startade	Slagsta	Gil-
le	spel	och	dansuppvisningen.	Underlaget	för	
dansen	var	bättre	än	förra	året	men	 inte	helt	
godkänt.	
				Uppvisningen	gick	bra	så	vi	kunde	gå	och	
fika	efter	dansen	med	högt	burna	huvuden.	
Samtliga	dansare	och	musiker	blev	fotografe-
rade	ett	otal	gånger	av	turister	och	anhöriga.	
Efter	fikat	 kom	 regnet	 så	 vi	 kunde	 åka	hem	
efter	ett	bra	genomfört	program.	

Vid pennan Leif Björklind 

Promenad förbi Kungsträdgården till Stortorget
Övriga foton: Åke Andersson
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Invigning av Folkdansringens dag 2019

Mycket folk var det på Stortorget, både publik och dansare, vid alla vackra gamla hus.

Slagsta Gille dansar en uppvisning till  sina musikers folkmusik. 
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Text och foton: 
Maud H Norberg

Måndagen	den	20	maj

Tusen	tack	till	dansledarna	för	en	mycket	väl	arrangerad	avslutningsfest	i	Grindstugan.	
T.o.m.	vädret	hade	ni	lyckats	med!	Känns	jättekul	om	vi	kan	göra	det	här	till	en	tradition.	

Tror	att	många	av	deltagarna	tycker	lika	som	jag.	
Passar	på	att	önska	er	en	skön	och	trevlig	sommar.	Själv	ska	jag	ladda	batterier	så	mycket	jag	

kan	så	att	jag	kan	"ge	järnet"	på	dansgolvet	till	hösten.	
Ha	det	så	bra	och	hälsa	era	"goa	gubbar"	och	tacka	för	hjälpen!	

Kram	
Marianne B 

PS.	Jag	ska	ta	mig	sjutton	öva	på	både	pilkastning,	boll-i-hink	och	plocka	klädnypor	under	
sommaren...…	Det	kan	bara	bli	bättre…!!	DS

				I	år	var	det	premiär	för	gillesdansarna	att	ha	
en	avslutningsfest	i	Grindstugan.	Den	började	
med	välkomstdryck	innan	det	blev	frågepro-
menad	och	spel.	Man	fick	dra	en	lott		och	blev	
indelad	 i	 olika	 grupper.	 Det	 gjorde	 att	 man	
träffade	andra	personer	som	man	kanske	inte	
hinner	prata	så	mycket	med	på	dansen.
	 	 	Vi	 hade	 dukat	 upp	 bord	 utomhus	 för	 det	
var	en	fin	vårkväll.	Vi	åt	sedan	vår	medhavda	
matsäck	och	kunde	prata	mer	med	varandra.	
Svaren	 och	 resultaten	 av	 frågesporten	 läste	
EvaGun	upp.	Resultet	av	hela	tävlingen	med-
delades	och	alla	par	fick	dagen	 till	ära	 ta	en	
burk	 eller	 påse	 med	 torkad	 svamp	 med	 sig	
hem.
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Fredagen	den	24	maj

				Nu	var	det	dags	igen	för	torsdagsdansarnas	
avslutning	i	Grindstugan.	Vi	beslöt	oss	för	att	
duka	 inne,	 eftersom	 regnet	 hängde	 i	 luften.	
Det	gick	bra,	lite	trångt	bara.	Drinken	dukades	
upp	på	förstukvisten	tillsammans	med	tilltug-
get	som	hade	värmts	i	ugnen.	
					Nu	var	det	dags	för	lekarna.	Leif	delade	in	
oss	i	6	lag	med	4	personer	i	varje	lag.	Vårt	lag,	
nummer	3,	började	med	frågesporten	med	bra	
och	 varierade	 frågor.	 Sedan	 blev	 det	 boule,	
som	blev	en	utmaning,	 eftersom	klotet	hade	
en	tendens	att	rulla	tillbaks	ned	till	utgångslä-
get	men	vi	lärde	oss	vartefter.	Sedan	blev	det	
att	 kasta	 ringar	 och	Sven	 var	 den	 enda	 som	
lyckades	få	poäng	i	vårt	lag.				
 

					Nästa	tävling	blev	kasta	pil,	därefter		plocka	
ärtor	med	pincett	på	tid.	I	sista	tävlingen	gäll-
de	det	att	bygga	ett	trätorn	av	klossar	så	högt	
som	möjligt.	Det	blev	inte	så	bra	för	vår	del.	
	 	 	 Nu	 var	 det	 dags	 för	 grillmaten	 och	 efter	
maten	serverades	kaffe	med	Maud	W:s	jätte-
goda	 tårta.	Lag	3	fick	äran	att	 skriva	 i	Häll-
ristningen,	men	det	var	inte	vi	som	vann.	Vi	
lyckades	komma	6:a	i	år,	det	vill	säga	jumbo.	
Danssektionen	hade	ändrat	på	reglerna	i	år.	Vi	
som	ingick	i	Lag	3	var	Sanja,	Berit,	Per	och	
Sven.	Laget	som	vann	fick	äran	att	stå	för	le-
karna	nästa	år.

Vilken utmaning det var att bygga det högsta 
tornet med kubbdelar. Cecilia i full  koncen-
tration lyckas med det med bra assistans av 

Ove och Maud W.
Vid pennan Berit Fröström

Foton: Martin Nilsson

Tobias satsar stort och lyckas få poäng.

Men Berit lyckas bättre under överinseende 
av Sanja  medan männen räknar poäng.
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Dans-	och	speluppvisning	på	Edöhemmet	den19	juni

				I	över	tio	år	har	vi	och	dansat	in	midsom-
maren	för	de	boende	på	Edöhemmet.	Vi	kom	
dit	i	god	tid,	5	par	dansare	och	5	musiker.		As-
tor	riggade	mick	och	stolar	till	oss.		Publiken	
satt	i	en	halvcirkelformad	ring	och	i	år	hade	vi	
gott	om	dansutrymme.	
	 	 	 	Efter	en	presentation	av	oss	och	vilka	tre	
danser	vi	började	med	spelade	musikerna	tre	
låtar.	
	 	 	Det	mest	 publikvänliga	 var	 nog	 när	Bos-
se	Walther	 tog	på	 sig	kepsen	och	 sjöng	”En	
kvanting	träder	i	salen	in”.	Då	passade	Gun-
nar	Belin	på	att	ta	av	sig	västen	och	stajla	runt	
på	dansgolvet	som	en	tupp.	Efter	en	stund	för-
söker	han	bjuda	upp	Gunilla	som	nobbar.	Till	
slut	 lyckas	han	få	med	henne	upp	på	golvet.	
De	dansar	sedan	runt	och	spexar	lite	gammal-
dags	vågat	med	hans	händer	 i	gubbstötsfatt-
ning. 

			Vi	fortsatte	sedan	med	tre	danser	till	som	var	
gjorda	av	Annika	Frööjd.	Allt	verkade	bygga	
på	tretal	denna	dag.
			Maud	Norberg	hade	därpå	en	dräktpresenta-
tion,	när	alla	dansare	och	musiker		fick	komma	
fram	och	visa	sina	speciella,	vackra	dräkter.
Det	är	mycket	uppskattat	här	på	Edöhemmet	
för	många	av	de	äldre	damerna	har	 sytt	och	
broderat	tidigare	i	sina	liv.

Text: Maud H Norberg
Foton: Maud H Norberg och Åke Andersson

Göran visar sina knäband medan Bosse stolt 
visar upp sin dräkt från Luggude i Skåne.

	 	 	Maud	 i	 sin	Botkyrkadräkt	 berättar	 vid	 en	
annan	 dräktpresentation	 lite	 om	 deras	 dräk-
ter,	 som	är	 från	 samma	plats,	men	 lite	olika	
beroende	på	om	det	är	sommar-	eller	vinter-
dräkt.	 Ja,	det	finns	många	olika	varianter	på	
folk-	och	hembygsdräkterna	från	hela	landet.	
Mycket	 finns	 nedtecknat	 men	 från	 de	 allra	
äldsta	dräkterna	är	det	svårare	att	få	veta	de-
taljer,	 eftersom	man	 inte	 var	 så	 skrivkunnig	
förr.	Tygerna	till	dräkterna	tillverkades	hem-
ma.	Man	odlade	 lin	och	behandlade	det	och	
vävde.	Ibland	kanske	man	inte	hade	möjlighet	
att	få	exakt	lika	material	utan	man	fick	ta	det	
man	kunde	få	fram.
		Ja,	det	är	en	spännnande	historia	bakom	de	
olika	dräkterna,	 som	 jag	hoppas	kommer	att	
bevaras	till	eftervärlden.

Gunnar och Gunilla dansar Kväsarvalsen.



Cittrafestival	i	Näshulta	den	26	juni
			Ännu	en	gång	var	vi	bjudna	till	Nordholms	i	
Näshulta	för	en	trevlig	dag	med	umgänge	och	
spelning	av	en	del	av	alla	låtar	på	vår	reper-
toar.
				Vid	dessa	spelträffar	får	även	anhöriga		följa	
med	så	vi	blir	ganska	många.	När	sämjan	är	
god	så	får	alla	plats	ändå.				

Text och foton: Maud H Norberg

			Så	var	det	dags	att	gå	till	den	lilla	gäststugan		och	packa	upp	våra	instrument.		Vi	började		
spela	och	gick	som	vanligt	laget	runt	och	önskade	en	låt.	Vi	hann	med	41	låtar	i	år.	Därefter	
middag	och	vidare	samspråk,	innan	det	var	dags	att	önska	varandra	trevlig	sommar.

			Vädret	var	lite	skiftande	denna	dag	så	vi	satt	
mest	inomhus.	Vi	började	med	att	äta	en	god	
lunch	med	många	olika	rätter	som	vi	hade	haft	
med	 oss.	 Vi	 pratade	 om	 vårterminens	 olika	
speltillfällen.

Några av cittraspelarna med sina moderna laptops där ackorden står. 

Kaffepaus med god hemlagad tårta av Maud W

	 	 	 Höstens	 cittraspelningar	 började	 hemma	
hos	Norbergs	i	Södertälje	den	11	september	
Start	med	 svamppaj	 och	 sedan	 spelade	 	 vi	
som	vi	brukar	göra
				Ja,	nu	är	vi	igång	igen	alla	12	musikerna	i	
denna	grupp.
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Midsommar	på	Hågelby	den	21	juni
					När	det	traditionella	midsommarfirandet	på	
Hågelby	står	för	dörren	är	det	mycket	att	hålla	
ordning	på.
	 	Träningarna	inför	dansen	har	gått	bra.	Alla	
vet	sina	platser,	musikerna	och	dansarna	kan	
sina	 turer.	 Flagga	 och	 standar	 ska	 med	 till	
samlingen	på	Hågelby.	Koll	att	stången	är	lö-
vad	och	ligger	på	rätt	plats.	(Lars-Göran	var	
där	kvällen	innan	och	kollade	att	allt	var	OK.)	
   

   
   

    

			Vid	samlingen	på		Café	Anna	Giertz	körde	
vi	igenom	danserna	en	sista	gång.
		Kl	11.30	gick	Slagsta	Gilles	parad	från	kruk-
makeriet	 till	 ängen	 där	 midsommarstången	
låg.	Välkomsttal	av	representant	från	Hågel-
by.					Därefter	stångresning	med	vuxna	ur	pu-
bliken	som	fungerade	utmärkt.

Förberedelser för musiker, dansare och midsommarstång



	 	 	 När	 dansen	 skulle	 börja	 fungerade	 inte	
ljudanläggningen	för	våra	musiker	trots	stora	
ansträngningar	av	Hågelbys	personal.	De	för-
väntansfulla	barnen	och	vuxna	ställde	upp	sig	
i	 oordnad	 ring	 runt	 midsommarstången	 och	
väntade	otåligt	på	att	vi	skulle	starta.
	 	 Så	mycket	 folk	 som	 stod	 och	 väntade	 har	
jag	inte	sett	på	Hågelby	någon	gång	tidigare	
under	alla	mina	år	som	lekledare.	Efter	 lång	
väntan	 kom	 ljudet	 igång	 så	 vi	 kunde	 starta.	
Det	var	inte	möjligt	att	dra	eller	på	annat	sätt	
skapa	ordnade	ringar	så	det	var	bara	att	köra	
på.	Allt	gick	bra	ändå	och	alla	var	nöjda.

		Vi	avslutade	första	delen	med	uppvisning	av	
fyra	danser.	Det	var	uppskattat.	
Efter	rast	med	kaffe	och	macka	körde	vi	igång	
med	del	två.	Ännu	mer	folk	var	det	som	ville	
dansa,	som	på	nytt	redan	stod	i	oordnade	ring-
ar.	Det	måste	varit	rekord	på	antal	människor	
på	Hågelby.	Vi	körde	på	och	allt	gick	bra.
			Vi	bjöd	in	alla	barn	att	tillsammans	med	oss	
sjunga	 Idas	 sommarvisa.	 Många	 av	 barnen	
och	vuxna	kunde	texten	så	det	blev	uppskat-
tat.	Förslaget	kom	från	Elsie	E.
		Uppvisning	med	fyra	danser	och	dräktparad	
avslutade	vår	dag	på	Hågelby.
			Tack	till	alla	som	deltog.		Leif	B

Text: Leif Björklind
Foton: Åke Andersson

Dansuppvisning och allsång

19
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Midsommarstång	eller	majstång
					Efter	att	ha	sett	den	fina	midsommarstång-
en	 på	Hågelby,	 tyckte	 vi	 att	 det	 kunde	 vara	
roligt	att	på	midsommardagen	åka	och	titta	på	
andra	majstänger	i	Södermanland.

	 	 Midsommarstången	 kom	 till	 Sverige	 på	
medeltiden	från	Tyskland.	Den	smyckas	eller	
majas	med	blad	och	blommor	och	man	dansar	
ringdans	runt	den.

Första anhalt var givetvis på hemmaplan, 
alltså Torekällberget i Södertälje.

Nästa var Rönneberga i Järna som brukar 
vara smyckad med många rosor 

- men inte nu.

I Mölnbo hittade vi en söt majstång vid 
den fina gamla hembygdsgården.

Vårdinge Folkhögskola hade lite vridna 
blomsterringar.
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Gnesta hembygdsgård har  många fina 
gamla hus med bilder bl.a. på Gnesta-Kalle. 

Den ligger uppe på en kulle med en scen.

I Björnlunda fick vi söka en del innan vi 
hittade en hembygdgård som låg långt ut i 

skogen. Den var dock mycket fin med många 
gamla hus och en tjusig midsommarstång 
med många blomsterringar väl värd den 

omvägen.

Mariefred ståtade med en hög, fin midsom-
marstång stax nedanför Gripsholms slott på 
en stor äng. En fågel högst upp på toppen

Taxinge slott hade majstången nedanför slot-
tet mot Mälaren mellan alla vackra växter.
	 	 	 Ja,	 som	man	kan	 se	här	 är	de	flesta	maj-
stänger	lika	varandra	här	i	Södermanland.	De	
är	 inte	 så	 stora	 och	pampiga	 som	 i	Dalarna	
men	nog	så	vackra	ändå.

Text och foton: Maud H Norberg
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Frööjds	på	spelmansresa
    
	 	 	 	 Äntligen	 var	 det	 dags	 att	 packa	 bilen	
för	 avfärd	 mot	 Dalarna	 och	 Hälsingland.
På	 förmiddagen	 den	 30/6	 var	 allt	 instuvat.	
Solen	 sken	 och	 det	 var	 30	 grader	 varmt.	
Halvvägs	stannande	vi	för	fika	på	en	fin	plats	
intill	Dalälven.	Vi	 passade	 då	 på	 att	 titta	 på	
väderleksrapporten	 för	veckan	 framöver	och	
då	 konstaterade	 vi	 att	 vi	 packat	 helt	 fel.	 Vi	
borde	 tagit	 med	 oss	 mer	 varma	 kläder,	 då	
prognosen	var	regn,	blåst	och	kyla.
	 	 När	 vi	 kom	 fram	 till	 Rättvik	 skjutsade	 vi	
Tobias	 till	 en	 spelkurs	 som	skulle	hålla	på	 i	
3	 dagar.	 Han	 var	 nöjd	 med	 sin	 spelkurs	 på	
Folkmusikens	Hus	som	leddes	av	Mia	Marin	
				Vi	fortsatte	till	vår	stuga	för	inkvartering.	
Tur	att	vi	bokade	stuga	denna	vecka	då	vädret	
inte	var	 helt	 på	vår	 sida.	Summering	 av	vår	
Rättviksvecka	 samt	 vidare	 färd	 mot	 Järvsö-
Delsbo:
   Måndag: Vi	åkte	till	Västbergs	bystuga	där	
Värsta	Brudarna	skulle	spela	(bestod	bl.a.	av	
systrarna	Täpp	och	 systrarna	Tysk).	Otroligt	
bra	musik	och	helt	fullspikad	lokal.	Att	dansa	
var	 inte	att	 tänka	på	då	det	blev	mest	att	gå	
och	sedan	snurra	ett	varv.	Regnet	öste	ner	hela	
kvällen.	Tur	att	vi	var	inomhus.	
    Tisdag em: 	Tobias	var	först	på	sin	kurs	och	
sedan	en	konsert.	Vi	sammanstrålade	sedan	i	
Rättviks	kyrka	där	Rättviks	spelmanslag	hade	
en	konsert	med	låtar	från	Blecket.	Fin	musik	
och	stor	publik.
 

Tobias i speltagen

 Onsdag:	 Bingsjöstämman.	 Vi	 hade	 stora	
förväntningar	men	 blev	 lite	 besvikna	 då	 det	
inte	 alls	 var	 så	 mycket	 spontanspel	 som	 vi	
förväntat	 oss.	 Vi	 hade	 vår	 samlingsplats	 på	
ängen	 tillsammans	 med	 Marie	 och	 Torgny.	
Behållningen	denna	dag	var	allspelet,	dans	till	
Svärdsjö	spelmanslag	och	konserten	i	Bingsjö	
kapell	 med	 Pers	 Alexander,	 Ellika	 Frisell	
och	Emma	Reid.	Vi	härdade	ut	 till	 ca	23.00	
men	då	var	vi	stelfrusna.	Termometern	visade	
endast	4	grader.

  

Buskspel på riktigt med mycket grönska runt 

 Torsdag: Ett	 besök	 i	 Nusnäs	 med	 lite	
shopping.	På	kvällen	var	det	spelmansstämma	
i	Östbjörka,	en	fin	plats	med	mer	spontanspel.	
Kvällen	 började	 bra	 med	 fint	 väder	 och	 vi	
hittade	 en	 paviljong	 där	 det	 fanns	 många	
spelkompisar.	 Kul	 spel	 men	 efter	 någon	
timme	blev	vädret	sämre	och	fingrarna	kalla	
och	stela.
	 	Göran	och	jag	gick	till	dansen	men	Tobias	
fortsatte	att	spela.	Vi	dansade	ett	 tag	men	vi	
började	nu	inse	efter	två	kvällars	dans	är	detta	
med	 polskedans	 en	 hel	 kväll	 inte	 riktigt	 vår	
stil.	 Vår	 dansstil	 och	 klädsel	 skiljer	 sig	 en	
hel	del	från	övriga	danspar	men	det	är	kul	att	
se	på.	Alla	har	kul	och	de	dansar	på	otroligt	
många	sätt.	
		Före	hemfärd	gick	vi	in	in	i	bystugan	för	att	
värma	oss	och	lyssna	på	ett	par	framträdanden		
av	duktiga	spelmän.
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 Fredag: Spelmansstämma	 i	 Boda.	 Solsken	
och	fin	miljö.	En	hel	del	spel	bl.a.	tillsammans	
med	 spelmän	 från	 Botkyrka.	 Vi	 passade	 på	
att	 dansa	 lite,	 innan	 den	 allmänna	 dansen	
började.	Bra	golv	och	gott	om	plats	men	det	
skulle	 ändras	 lite	 senare.	 Även	 denna	 kväll	
blev	lite	väl	kylig.
Vår	vecka	i	Rättvik	blev	trots	vädret	ganska	
lyckad.	 Vi	 har	 träffat	 många	 dansare	 och	
spelmän	och	en	hel	del	av	dem	kände	vi	igen	
från	Stockholm.
    Lördag: Vår	resa	fortsatte	mot	Järvsö	där	
vi	 bodde	 på	 Helsingegården	 som	 var	 både	
hotell	och	vandrarhem.
  

 Söndag: Delsbostämman.	 Detta	 var	
verkligen	resans	höjdpunkt.	Många	spelmän,	
genuin	miljö	och	musik	från	hela	Sverige.	Vi	
spelade	i	princip	hela	dagen	med	avbrott	för	
lite	förtäring.	Vi	hade	även	en	liten	spelträff	
tillsammans	med	Bosse	och	Sanja.	På	kvällen	
lyssnade	 vi	 på	 ett	 musikframförande	 med	
O´torgs	 Kajsa.	 Härlig	musik	 och	 intressant	
information	om	henne	själv	och	de	låtar	hon	
spelar.
  

	 	 	 Vi	 är	 nu	 fullmatade	 med	 låtar.	 Många	
fina	 polskor,	 schottisar	 och	 valser.	 Det	 är	
synd	att	man	inte	kan	komma	ihåg	allt	men	
förhoppningsvis	 har	 något	 fastnat.	 Framför	
allt	får	man	inspiration.	De	låtar	som	spelades	
flest	gånger	tror	jag	var	Julottan	och	Trollet	
i	skäkten.
				Om	det	blir	något	stämmobesök	nästa	år	
får	det	i	så	fall	bli	Delsbostämman.
				Vi	slutade	vår	resa	med	ett	besök	hos	Janne	
och	 Ingrid	 i	 Järvsö	 och	 sedan	 åkte	 vi	 raka	
vägen	hem.

Text och foton: Annika, Tobias och Göran F.
Sanja, Bosse, Annika och Tobias spelar.

Stora grupper vid vissa buskspel vilket verkligen är en upplevelse
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	 	 	Per	och	Rita	Danmo	hade	varit	på	Korrö-
festivalen	 i	 år	 igen	 och	 då	 träffat	Klintetten	
och	fått	höra	om	denna	nya	spelmansstämma	
på	Sigridslund.		De	hade	berättat	om	en	citt-
rakurs	och	en	spelkurs	på	förmiddagen,	innan	
själva	stämman	började.	Per	tyckte	det	lät	in-
tressant	och	han	ringde	runt	och	mailade	till	
Slagsta	 Gilles	 spelmän	 om	 att	 detta	 kunde	
vara	något	för	oss.	Ja,	vi	var	13	stycken	som	
nappade	på	denna	spelmansstämma
	 	 	Cittrakursen	 leddes	av	Katarina	Hammar-
ström,	 en	 verkligt	 duktig	 lärare,	 sångerska	
och	cittraspelare.	Hon	började	med	att	berätta	
om	cittra	Lasse	alias	Adolf	Andersson	som	på	
1890-talet	uppfann	cittran.	Den	skapades	för	
Missionsförbundet	 för	 att	 komplettera	 sång-
erna.	 Ackordcittran	 tillverkades	 i	 Finspång.	
Östergötland	 är	 verkligen	 cittrans	 landskap	
och	 i	Norrköping	finns	 det	många	 cittraspe-
lare.	Den	svarta	cittran	är	 tysktillverkad	och	
den	vita,	 som	många	 i	vårt	Gille	har,	är	 till-
verkad	i	Mariestad	på	70-80-talet.	Över	1000	
cittror	har	tillverkats	men	nu	är	det	svårt	att	få	
tag	i	en	ny	cittra.	Cittran	tar	lång	tid	att	stäm-
ma	med	alla	sina	strängar,	men	sedan	kan	den	
användas	för	bas,	harmoni	och	rytmik	och	är	
ett	 flexibelt	 instrument	 som	 man	 kan	 spela	
mycket	på.
	 	Vi	 fick	 sedan	 testa	 olika	 sätt	 att	 spela	 när	
Katarina	 sjöng	 och	 spelade	 och	 instruerade	
oss.	Vi	prövade	med	växelbas	på	tvåtakt,	vals,	
hambo,	slängpolska.	Ja,	det	var	mycket	som	
vi	försökte	lära	oss	under	denna	trevliga	för-
middag.
    

			Spelkursen	leddes	av	Kristina	och	Christer	
Samuelsson	och	här	fick	man	lära	sig	fem	nya	
låtar	som	de	tränade	på	att	spela.
	 	 	 Eftermiddagen	 inleddes	 med	 allspel	 som	
brukligt	 är.	 Den	 var	 ute	 på	 altanen	 för	 det	
var	fint	 väder.	 Så	 var	 det	 de	 tre	 kursledarna	
som	hade	en	fin	konsert.	De	följdes	av	olika	
grupper	med	spelmän.		Det	var	buskspel	både	
inom-	och	utomhus.	Under	tiden	kunde	man	
sitta	och	njuta	av	mat	eller	kaffe	med	hemba-
kat	gott	bröd	.	Till	kvällen	blev	det	dans.	

 
Sigridslund	ligger	ganska	nära	Sprreholm..			

Lite	historia	om	Sigridslunds	skola:
1730	köpte	släkten	Bonde	Vibyholms	gods	i	
Årdala	 socken	och	den	är	 fortfarande	kvar	 i	
släktens	ägo.
1826	invigdes	en	skola	för	Fredrik	Bonde	an-
såg	 att	 den	 växande	 befolkningen	 behövde	
kunskap.	Skolan	fick	namnet	Sigridslund	ef-
ter	parets	avlidna	dotter	Sigrid	som	bara	blev	
4	 år.	Undervisningen	 var	 både	 teoretisk	 och	
praktisk	ute	på	markerna	och	i	köket.	Skolan	
skänktes	till	kommunen.
2009	lades	skolan	ner	på	grund	av	för	få	barn
2012	köpte	Malin	Bonde	tillbaka	skolan
2016	blev	det	caféverksamhet
2018	tog	danspedagogerna	Åsa	och	Per-Olof	
Jacobsson	över	arrendet	och	bedriver	café	och	
handelsbod	här	med	inhemska	varor	och	fina	
annorlunda	hantverk.	

Spelmansstämma	på	Sigridslund	i	Årdala	den	10	augusti

Sigridslund

Cittrakursen
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Buskspel inomhus

Några Slagsta Gillare sitter ute på altanen i  skönt väder och njuter av allspelet . 

Text: Maud H Norberg
Foton: Göran Frööjd
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Spelmansstämma	i	Kungsträdgården	den	17	augusti

		Slagsta	Gilles	spelmän	var	där	och	spelade	i	den	fina	omgivningen	och	det	vackra	vädret	
tillsammans	med	många	andra	spelmän.
				Många	turister	stannade	och	avnjöt	den	vackra	folkmusiken.	Det	blir	mycket	mer	publik	
som	stannar	till	och	lyssnar	när	det	är	centralt	i	Stockholm.

Curt passar på att göra reklam för vår sommarstämma på Tumba bruk nästa vecka.



Är det ”buskspel” eller ”slottsspel” kan man ju undra.
Foton: Åke Andersson

Många Slagsta Gillare var där och spelade, men vi fick tyvärr ingen tid för någon dansupp-
visning i år för det var så många som ville dansa, så vi fick titta på dem istället.
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Rörby	Spelmansstämma	den	1	september

Även i år var det spelmansstämma på Ekerö där flera av Slagsta Gilles spelmän var med 
på scenen tillsammans med flera andra musiker

Foton: Åke AnderssonHär kan man verkligen säga buskspel

Tre damer tar en vilopaus.
Elsie Astridsdotter sittande med sin 
nyckelharpa tittar lite avundsjukt på 
Elsie Eldeklevs och Ulla Anderssons 
lunchmat.
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Södertälje	Musikfestival	på	Torekällberget	den	7	september
				Det	började	redan	klockan	11	med	allspels-	
workshop	med	Ulf	 Lundgren.	 Kurs	 i	 släng-
polska	med	Sara	Lindström	och	Frida	Modig.	
Allspelsworkshop	för	ungdomar.
							Klockan	14	var	det	invigningstal	av	kom-
munalråd	David	Winerdal	och	kultur-	och	fri-
tidschef		Helena	Hellström.

	 	Workshop	 i	kulning	och	 lockrop	med	Ca-
rina	 Hernvald.	Workshop	 i	 fransk	mazurka	
och	schottis	för	nybörjare.
	 	 	Klockan	15	var	det	konsert	med	Bengan	
Jansson	och	Per	Gudmunsson.	Nästa	konsert	
var	med	Ellika	Frisell	och	Rafael	Sida.	Där-
efter	konsert	med	Bjäran	och	sedan	Lästringe	
låtar.

Per Gudmunsson och Bengan Jansson spelade en timme med låtar från Dalarna.

Lästringe låtar spelade mest sörmländsk musik.

			Dagen	avslutades	med	danskväll	med	
Varma	Fötter.	Ett	nytt	slags	evenemang	i	Sö-
dertälje	var	denna	dag	som	förhoppningsvis	
kommer	att	upprepas. Text och foton: Maud H Norberg

	 	 Ett	 bra	 komplement	 till	 medeltidshelgen	
som	var	den	28	-30	juni	på	Torekällberget.
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Spelmansstämma	på	Tumba	Bruk	den	24	augusti
	 	Denna	augustidag	var	det	varmt	och	soligt	
väder.	Mycket	folk	kom	för	att	 lyssna	på	fin	
folkmusik.
		Nytt	för	året	var	loppis	just	nedanför	spelsce-
nen,	så	man	kunde	sitta	där	och	lyssna	på	mu-
siken.		Fika	eller	lunch	för	den	som	ville	köpa.

			Det	bjöds	in	för	att	prova	på	schottis	och	an-
nan	dans	liksom	spelstuga	och	visstuga.
	 	 Man	 kunde	 även	 få	 bekanta	 sig	 lite	 med	
nyckelharpa	 som	Astor	 Norberg	 förevisade.	
Det	fanns	även	möjlighet	att	känna	på	en	fiol	
som	Lars	Ödling	demonstrerade.

Invigningstal och allspel till att börja med

Programmet fanns tydligt uppsatt att läsa.

Två generationer Carlsson spelar ihop från scenen.
30



Många olika grupper stod och spelade tillsammans i den gröna parken.

Anders Hällström spelade ensam  och han 
hade även spelstuga senare.

Loppis men även lite svampförsäljning av 
nyplockade Karl Johan svampar av Maud  N

Man kunde gå runt i parken och lyssna på musik på flera platser.

Text: Maud H Norberg
Foton: Åke Andersson
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Brainstorming	i	Grinstugan	den	11	september

			 	Onsdagen	den	11	september	samlades	ett	20-tal	medlemmar	i	Grindstugan	för	att	blicka	
framåt	–	mot	Gillets	framtida	arbetssätt	och	engagemang.	Efter	genomförda	grupparbeten	pre-
senterades	en	mängd	förslag	–	både	inom	musik,	dans	och	andra	gemensamma	aktiviteter	för	
alla	medlemmar.	Det	var	mycket	positivt	att	vara	med	vid	detta	tillfälle	och	konstatera	vilket	
engagemang	det	finns	inom	Gillet	och	att	vi	tillsammans	kan	möta	framtiden.
Nu	kör	vi…..!!

Först en samling med kaffe och smörgås

En av de tre grupperna kommer med nya förslag.

Tobias redovisar sin grupps för-
slag för nytänkande

Text: Marianne Berling
Foto: Åke Andersson


