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Slagsta Gille kan!
				Vi	har	alltid	varit	bra	på	att	hitta	på	verk-
samheter.	Tänk	bara	på	alla	olika	sektioner	vi	
har	och	har	haft.
				Fler	exempel:	resor,	fester,	hela	folkets	hus	
fullt	 på	 luciafester,	 kurser	 i	 spel	 och	 dans,	
bygga	 nyckelharpor,	 teater,	 soaréer,	 spel-
mansstämmor,	 kursavslutningar,	 dräktträffar,	
pyssel,	 promenader,	 kräftskivor,	 julmarkna-
der,	maskerader.	Listan	kan	bli	lång.
			Tänk	nu	inte,	”ja	ja	det	var	då	det,	när	vi	var	
unga	och	pigga”.	NEJ!		VI	KAN!
				Kom	igen	nu!	Alla	idéer	som	kan	behålla	
vår	samhörighet	ska	beaktas.	Den	senaste	ti-
den	har	varit	svår,	det	kan	jag	hålla	med	om,	
men	vi	får	inte	ge	upp.
				En	hel	del	av	vår	verksamhet	har	blivit	av	
detta	 år.	Vi	hann	precis	klara	 av	vinterstäm-
man	och	årsmötet	innan	…	ja	ni	vet	vad.	
				Under	sommaren	har	det	varit	flera	spelträf-
far	för	att	spela	in	bidraget	till	Kungsträdgår-
dens	spelmansstämma	och	det	var	även	ett	par	
spelningar	vid	midsommar.
			Flera	spelgrupper	har	nu	kommit	igång	och	
vi	har	haft	flera	guidade	promenader	och	fest-
ligare	promenader,	fika-samvaro-träff	i	HFH,	
styrelsemöten,	 sektionsmöten	och	 förenings-
möte.
			Nu	fortsätter	vi.	Det	kommer	att	bli	ett	ad-
ventscafé	för	medlemmar	och	vänner	i	Gillet.	
Hur	kan	vi	utnyttja	internet,	hemsida,	sociala	
medier	 som	 facebook,	 instagram,	mail	m.m.		
för	att	uppnå	vad	vi	vill?
				Hör	av	er	om	ni	har	fler	idéer	om	andra	ak-
tiviteter	som	vi	kan	genomföra.
			Hösten	är	nu	här	med	klar	luft	och	fina	fär-
ger.	Passa	på	att	gå	ut	när	solen	lyser	så	kan-
ske	 inspirationen	 flödar.	 När	 nästa	 tidning	
kommer	ut	så	är	det	nytt	år	och	vi	får	hoppas	
att	2021	blir	ett	bra	år.

			Jag	önskar	er	alla	en	
God	Jul	och	Gott	Nytt	År.

Göran Frööjd
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				Ett	hjärtligt	tack	för	uppvaktningen	på	min		födelsedag

Foton: Åke Andersson

Dansuppvisning och lekledning för föreningsrådet i dec 2019

    
  

Anita Eriksson
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																																	Ove	Brostedt	till	minne

             
	 	 	 	 	 Ove	när	han	blev	firad		med	lunch	på	
	 	 	 	 	 Hågelby	på	sin	85-årsdag	i	maj	2020

    

 
					Ove	och	Vivi	träffades	på	Vinterpalatset	1954	när	de	båda	var	där	och	dansade.	Ove	hade	
fått	tips	om	att	gå	dit	och	öva	på	att	dansa	lite	mera.	Ja,	det	blev	mer	dans	mellan	dem,	de	gifte	
sig	och	flyttade	ihop	och	fick	sedan	sonen	Per.
				Ove	har	arbetat	som	bilmekaniker	för	Ford,	sedan	bilförsäljare	och	därefter	försäljare	av	
motordelar.	Han	spelade	tidigt	dragspel	och	var	med	och	startade	Knut-Oves	orkester.
				Ove	och	Vivi	började	i	Slagsta	Gille	vid	starten	1980.	Britt-Marie	Östling	ringde	och	värvade	
medlemmar	och	även	paret	Brostedt.	Slagsta	Gille	blev	vår	fritidsaktivitet	där	vi	dansade,	spe-
lade,	reste	och	fick	vänner	som	vi	umgicks	med	även	utanför	Gillet.	Oves	favorituttryck	var:	
”Vad	skulle	vi	gjort	utan	Gillet?”
				I	början	spelade	Ove	mest	men	sedan	blev	det	mer	dans.	Många	soaréer	var	han	med	i,	såsom	
i	rollen	som	”Skäggiga	damen”	och	”Lidaflickorna”.	Där	skulle	han	även	medverkat	i	på	vår	
planerade	40-åriga	jubileumsfest,	som	ju	inte	blev	av.	
     
                                   
           

				Ove	som	Skäggiga	damen									Lidaflickorna	Gunnar	N,	Lennart	N,	Åke	A,	Åke	T,	Ove	B
                                  
        



           

           

							Intåg	på	Skärholmens	gård	den	6	juni									Intåg	i	Hågelbyparken	midsommarafton
 
					Ove	och	Vivi	var	alltid	bland	de	första	att	anmäla	sig	till	dansuppvisningar	och	resor	och	
hann	med	många	upplevelser.	Många	resor	har	gjorts	i	Slagsta	Gille.	Den	mest	minnesvärda	
var	Kinaresan	med	många	annorlunda	upplevelser	i	ett	så	främmande	land.	Skottlandsresan	
med	VM	i	säckpipa	och	umgänget	med	skottarna.	Ungernresan	med	blomsterfestivalen	i	De-
brecen	och	hästritten	på	Pustan.
				Brostedts	och	Björklinds	har	även	varit	på	många	resor	tillsammans.	En	minnesvärd	resa	var	
en	Medelhavskryssning	i	en	vecka.	Veckan	efter	åkte	man	till	Kroatien,	dit	även	barnen	kom	
för	att	fira.	Födelsedagsfester,	resor	till	olika	huvudstäder	och	platser	i	olika	länder.	Ja,	många	
trevliga	och	spännande	upplevelser	har	vi	haft	tillsammans.
				Ove	och	Vivi	hade	ett	sommarställe	på	Värmdö	där	de	verkligen	trivdes.	Här	hölls	många	
fester	när	flera	från	Gillet	var	med.	Kräftskivorna	var	lite	tidsanpassade	till	Finlandsbåten	när	
man	skulle	äta.	Detta	var	speciellt	eftersom	man	skulle	vinka	till	båten	från	stranden	när	den	
kom	förbi.

					Begravningen	ägde	rum	den	8	september	2020
																		på	Skogskyrkogården.

										Slagsta	Gille	spelade	under	akten																
			och	några	medlemmar	representerade	också	Gillet.

      		Oves	favorituttryck	för	oss	att	minnas:

    Vad skulle vi gjort utan Slagsta Gille?
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Text:    Solveig och Leif Björklind
Foton: Per Brostedt och Åke Andersson



                                               
				Varför	hette	vi	Knut	Oves?	Jo	det	var	Oves	
båda	förnamn	och	andra	spelgäng	kallade	sig	
för	två	förnamn,	så	varför	kunde	inte	vi	det?													
	 	 	Vi	 träffades	 vid	 olika	 danstillfällen,	 först	
på	kurs	i	Brunnaskolan	och	senare	på	Slagsta	
Gilles	danser.
   

   
     
	 	 Vid	 något	 tillfälle	 bestämde	 vi	 att	 träffas	
hemma	 hos	 varandra	 på	måndagar.	Vi	 hade	
läxor	och	övade	....	hemma.
	 	 	 1986	 spelade	 vi	 på	 Slagstastämman	 vid	
Slagstabadet.	 Ovanför	 fotot	 har	 jag	 skrivit	
Slagsta	Gilles	Elitkapell.

		I	flera	år	åkte	vi	till	Bjuråkersstämman	i	Häl-
singland	den	sista	helgen	i	juli.	Vi	hade	hus-
vagn	med	förtält	och	flera	från	Slagsta	hyrde	
små	 stugor.	 Vi	 campade	 inte	 utanför	 stäm-
man,	utan	i	närheten,	på	Blodsmyra	camping.	
De	som	spelade	hade	med	sig	sina	instrument.	
Vi	spelade	och	det	blev	t	o	m	spontandans	ut-
anför	förtältet.	Blodsmyra	camping	ligger	vid	
Norra	Dellen	med	otroligt	 vacker	 natur	 och	
en	fin	badstrand.	

   
    
	 	 	 Ove	 spelade	 dragspel,	 Britt-Marie	 också	
dragspel	 och	 senare	 även	 nyckelharpa.	 Åke	
Blomberg	spelade	dragspel	och	Annika	Frööjd	
fiol.	Birgit	 Svensson	 spelade	 cittra	men	hon	
var	inte	med	från	början.

  

  
Vi	 spelade	 på	 Slagstastämman	 i	 Hågelby	
1994.	 Då	 kallade	 vi	 oss	 Knut	 Oves.	 Vi	 var	
även	med	och	spelade	på	Slagsta	Gilles	stäm-
ma	i	Hallunda	Folkets	Hus	1995.	

De som minns:
Britt-Marie o Janne Östling

Annika	F,	Britt-Marie,	Ö,	Birgit	S,	Ove	B	och	Åke	B

Knut	Oves

På	Bjuråkersstämman
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Efterfest	i	Grindstugan	den	19	februari

					Här	blir	vi	alla	bjudna	på	pizza	som	tack	för	att	vi	medverkade	och	hjälpte	till	på	olika	sätt	
vid	adventsfesten	i	Segersjö.	Det	var	verkligen	ett	stort	utbud	att	välja	emellan	och	man	blev	
ordentligt	mätt.	

				Långbord,var	dukade	i	båda	rummen,	där	vi	kunde	sitta	och	umgås	och	även	se	bildspel	till	
kaffet.

                             Foton: Åke Andersson
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Vinterstämman	den	8	februari

   
					Nu	var	det	dags	igen	för	en	häftig	vinter-
stämma.	Slagsta	Gille	fyller	40	år	i	år	och	det	
ska	vi	fira	med	minnen	från	musikupprädan-
den	 och	 dansuppträdanden	 genom	 åren	 som	
har	gått.
	 	 	Flera	 trevliga	gäng	har	kommit	hit	 för	att	
spela	med	oss,	både	från	scen	och	till	dans.					
					Många	personer		i	Gillet	är	med	och	ser-
var	på	olika	sätt,	vilket	inte	är	att	förglömma.	
Annars	skulle	det	inte	funkat	med	entré,	gar-
derob,	 väskinlämning,	 kaffeservering,	 ljud,	
spelledning,	 spelschema	 och	 dansledning.	
Dessa	personer	märks	inte	så	mycket	men	är	
nog	så	viktiga	för	att		det	ska	fungera	för	en	
bra	stämma.
	 	 	 	Ja,	 	vi	gjorde	det	 i	år	också!	Det	blev	en	
trevlig	stämma.

Entré	denna	timme	med	Gunnar,	Ove,	Lars	och	Margit

Curt	förbereder	stämman.

Garderoben	med	Per	och	Rita Musik-	och	sångkurs	på	förmiddagen



Textt: Maud H Norberg
Foton: Åke Andersson

9

Allspelet	inledde	stämman	som	vanligt	med	många	musiker

Slagsta	Gilles	visgrupp		sjöng	några	fina	sånger

Slagsta	Gilles	folkdansare	dansade	ett	fint	program	med	gamla	och	nya	jubileumsdanser.



Konsert	i	Jakobsbergskyrkan	den	7	mars	
Järfälla	spelmän	och	50	cittror	med	publik

					Järfälla	Spelmän	firar	i	år	30	år.	Då	startade	
man	 även	 den	 första	 cittrakursen	 i	 Järfälla.	
Det	 firar	 de	med	 att	 bjuda	 in	 cittraspelande	
vänner	 från	 Järfälla,	 Botkyrka,	 Märsta,	 och	
Bålsta	till	en	mäktig	konsert.
				Det	är	verkligen	häftigt	att	få	vara	en	av		50	
cittrapelare,	 som	bänkade	 sig	 framme	 i	 kyr-
kan	och	att	få	spela	speciella	Järfällalåtar	till-
sammans	 med	 nyckelharpor,	 fioler,	 gitarrer,	
dragspel	m.fl.

	 	 Konserten	 leddes	 av	 Lars	 Lindqvist	 som		
hade	gjort	programmet,	presenterade	melodi-
erna,	 ledde	 spelet	 och	 spelade	 själv	 på	 flera	
instrument.	 Detta	 gjorde	 han	 verkligen	med	
den	äran	så	vi	kunde	känna	oss	trygga.
					Dessa	låtar	var	inte	riktigt	vår	vanliga	re-
pertoar	i	Slagsta	Gille	så	vi	hade	fått	öva	på	
låtarna	flera	gånger	både	hemma	i	Grindstu-
gan	men	 även	 en	 gång	 i	 kyrkan	 före	 denna	
konsert.	Vi	hann	med	att	spela	23	låtar.					
					Överskottet	på	konserten	skänktes	till	Ope-
ration	Smile.	

Bild	uppifrån	orgelläktaren	i	kyrkan

Spel	på	nyckelharpa	av	både	högerhänt	per-
son	och	vänsterhänt	person,	som	är	ovanligt

10

Åhörare	till	konserten
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50	cittraspelare	tillsammans	i	Jakobsbergs	kyrka

Övriga	musiker	i	kyrkan

Text: Maud H Norberg
Foton: Åke Andersson

				En	fantastisk	dag	med	Järfälla	spelmän.
		Själv	spelar	jag	cittra	med	Slagsta	Gille	
		i	Grindstugan	på	tisdagar,	men	var	en	rikt-
		ig	fegis,	som	satt	i	publiken	och	lyssnade	
		till	50	cittror	och	sjöng	med	i	allsångerna.
		Hoppas	att	jag	vågar	spela	med	om	det	
		blir	fler	gånger.

Hälsningar Gullvi Melin

Tack	för	idag	och	alla	härliga	toner

 

   
    



Jubileumsplanering	för	40-årsfirande
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					2020	fyller	Slagsta	Gille	40	år	och	en	jubileumsgrupp	har	jobbat	aktivt	med	många	eve-
nemang,	som	vi	ska	fira	med.	Det	här	var	något	vi	verkligen	såg	fram	emot	men	tyvärr	måste	
det	mesta	ställas	in	nu	i	pandemins	år.

	 	 	 	 	Det	som	vi	började	arbeta	med	tidigt	var	ett	Jubileumsnummer	av	Hällristningen.	I	den	
gruppen	var	Britt-Marie	och	Janne	Östling,	Åke	Andersson	och	undertecknad	med.	Vi	träffa-
des	flera	gånger	redan	hösten	2019	och	planerade,	letade	gamla	uppgifter	och	bilder.	Vi	sam-
manfattade	vad	som	hänt	de	tio	åren	sedan	30-årsjubileet.
					Tidningen	blev	klar	och	utdelad	i	brevlådor	för	nu	fick	vi	ju	inte	träffas	för	smittans	skull.

En	första	planering	i	Grindstugan	med	fina	bilder

En	av	alla	de	trevliga	planeringsmöten	vi	hade	hemma	hos	Östlings
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				På	Jubileumsfesten	skulle	vi	spela	upp	några	gamla	sketcher	från	tidigare	år	och	vi	träffades	
i	Grindstugan	och	pratade	och	övade	lite	och	fixade	kläder	och	utstyrslar.	Det	visades	sig	sedan	
förgäves	-	i	år	i	alla	fall.

			I	Grindstugan	finns	många	pärmar	sparade	
med	mycket	texter	och	bilder		med	Slagsta	
Gille	under	alla	år.	Det	var	bra	att	ha	dem	
till	hands	för	att	leta	bland	gamla	händelser	
som	kan	vara	roliga	att	kanske	återuppleva.

Tjolanta



Årsmöte	den	11	mars	i	Folkets	Hus	Hallunda

				Vår	ordförande	Göran	Frööjd	hälsade	oss	välkomna.	Det	kom	56	medlemmar	till	årsmötet,	
i	år	utan	fest,	för		det	skulle	ju	bli	en	Jubileumsfest	den	21	mars.	Kallelsen	var	utskickad	i	god	
tid	och	dagordningen	visades	digitalt	med	Görans	dator.

				Kalle	Gunnheden	valdes	till	mötets	ordförande	och	Maud		Norberg	till	sekreterare	och	Jarl	
Johansson	är	vår	kassör.	Stadgeändringar	finns	att	 läsa	på	hemsidan,	meddelade	Klas	Lind-
qvist.	4	nya	medlemmar	invaldes.	Val	av	ledamöter	till	olika	sektioner	gjordes	men	det	är	svårt	
med	festsektionen.	En	aktivitetsgrupp,	Trivsel	och	Kultur		ToK,	bildades	för	att	vi	ska	kunna	
träffas	och	umgås	på	olika	sätt.	
			Kafferast	med	goda	40-årstårtor	blev	vi	bjudna	på.		Göran	hade	ordnat.	

			Göran	delade	ut	tulpaner	till	mötets	ord-
förande	 och	 sekreterare	 samt	 till	 	 med-
lemmar,	som	avslutade	sina	uppdrag.

Text: Maud H Norberg
Foton: Åke Andersson

14



Paus	för	aktiviteter	i	Slagsta	Gille	för	närvarande
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Spel	och	dans	den	17	juni	på	3	seniorboenden	i	Botkyrka

Nu	är	vi	i	antågande	för	att	skänka	ljuva	toner	till	er	seniorer

Fin	sittplats	för	spel	bland	grönskan	och	de	blommande	lupinerna

Curt	C,	Stefan	L,	Ove	K,	Gunnel	C,	Bosse	W,	Sanja	L	och	Kerstin	A
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Märta	och	Gösta	O	tågar	fram	för	dans	i	sina	Salemsdräkter

Rolf	L	och		Karin	R	spelar	luftfiol	...	fioliolej.

Text: Karin Rådeström
Foto: Åke Andersson
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   Detta	var	planerat	att	bli	ett	spelframträdande	på	3	äldreboenden.	Dansinslaget	blev	bestämt	
i	sista	stund	så	det	fick	bli	orepeterad	spontandans.	Vi	gjorde	vårt	bästa	i	värmeböljan	och	fick	
uppskattning.



Spelning	utanför	Grindstugan	den	18	och	25	juli
	 	 	Nu	börjar	 livet	 igen	 för	Slagsta	Gille.	Ett	
20-tal	 spelmän	 och	 några	 åhörare	 samlades	
ute	i	backen	bredvid	Grindstugan	och	spelade	
många	fina	låtar.

			Låtar	tränades	för	att	spelas	in	vid	en	film-
inspelning	för	Kungsträdgården,	som	har	sin	
stämma	digitalt	i	år.
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Spelmansstämma	på	Tumba	Bruk	den	22	augusti

				Det	blev	en	liten	spelmansstämma	på	Tumba	Bruk	bara	för	Slagsta	Gilles	medlemmar.	Vi	
var		50	personer	som	träffades,	pratade,	spelade,		lyssnade,	fikade	och	njöt	av	det	fina	vädret	i		
bruksparken.
			Först	hade	dock	spel-	och	danssektionerna	haft	ett	möte	om	hur	vi	skulle	planera	höstens	
aktiviteter.

Text: Maud H Norberg
Foton: Åke Andersson
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Septemberlek	börjar	den	8	september

			Septemberlek	har	fått	möjligheten	att	spela	i	foajen	på	Hallunda	Folkets	Hus	under	dagtid	
på	tisdagar.	De	personer	som	kommer	dit	för	lunch	har	uppskattat	musiken.

				Spelandet	har	upprepats	sedan	under	kommande	tisdagar	och	man	brukar	vara	ett	tiotal	
personer	med	olika	instrument.	Det	kan	dock	vara	lite	svårt	att	höra	hur	grannen	spelar	för	
man	sitter	så	långt	ifrån	varandra	och	akustiken	är	väl	inte	helt	på	topp.

Text: Maud H Norberg
Foton: Åke Andersson
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Cittraspelarna	börjar	den	8	september

Text: Barbro Mattsson
Foton: Sven Mattsson

				Sven	tog	några	bilder	på	oss	när	vi	var	hos	Elsie	den	8/9	på	cittrastarten.	Det	var	så	roligt	
att	träffa	alla	igen,	och	framför	allt	att	få	spela	tillsammans.	Tur	med	vädret	hade	vi	också.
			Vi	kände	oss	så	välkomna	med	kaffe	och	dopp,	och	härliga	plommon	på	trädet	som	vi	fick	ta.



Text: Maud H Norberg 
Foton: Till Mayer
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			Den	7	september	hade	Trivselgruppen	med	
Jarl	 och	 Anne-Marie	 Johansson	 ordnat	 en	
trevlig	promenad.	Vi	träffades	vid	Möllebadet	
i	Uttran	klockan	13	hela	37	gillare.	Jarl	häl-
sade	oss	välkomna	och	berättade	om	sjön	Ut-
tran	som	är	8	km	lång	men	smal.	Den	går	från	
Östertälje	till	Tumba.
   

 

September	och	äntligen	börjar	det	hända	saker	i	Slagsta	Gille

					Vi	gick	en	fin	promenadväg	utmed	sjön	på	
ena	sidan	och	skog	på	den	andra.	Nedtill	på	
höger	sida	 längs	stigen	sitter	en	 trälist	1	de-
cimeter	hög,	som	man	kan	följa	med	sin	vita	
synskadekäpp.	Det	 var	 verkligen	 trevligt	 att	
träffa	med	sina	gillekompisar	igen.	Vi	kunde	
gå	på	lämpligt	avstånd	och	lätt	skifta	samtals-
partner.	Vi	fick	på	så	sätt	träffa	många	kompi-
sar	denna	eftermiddag.

Trevligt	att	ses	igen

	 	Efter	den	 trevliga	promenaden	stannade	vi	
vid	grillplatsen	där	Jarl	och	Anne-Marie	bjöd	
på	nygrillade	korvar	med	tillbehör.	Nu	kunde	
vi	 sätta	 oss	 på	 stenar	 och	 bara	 njuta	 av	 den	
sköna	 dagen	 och	 samvaron	med	 alla	 vänner	
i Gillet. 
				En	toppenaktivitet	–	det	vill	vi	göra	om!
													Tack	Jarl	och	Anne-Marie



					Idag	var	det	dags	för	den	andra	promenaden	
som	ToK,	Trivsel	och	Kulturgruppen,	ordnat	
för	oss	i	Slagsta	Gille.	Klockan	11	samlades	
hela	49	personer	och	2	hundar	vid	Grindstu-
gan.	 Vi	 blev	 välkomnade	 av	 Bosse	Walther	
som	 tog	 oss	 med	 på	 en	 mycket	 informativ	
rundvandring	genom	Slagsta	genom	tiderna.
	 	 	 	Här	 byggdes	 1911	 ett	 stort	 vitt	 hus	 som	
vi	fick	se	en	modell	av.	Det	var	hemmet	 för	
”sinnesslöa”	 barn,	 det	 så	 kallade	 Slagsta-
hemmet.	När	man	förr	åkte	bil	 förbi	Slagsta	
gick	 den	 gamla	 vägen	 nära	 detta	 fina	 hus.																																				
Bredvid	låg	Kastanjen	som	var	en	gård	med	
en	man	som	var	skomakare.
					Slagsta	gård	som	byggdes	1850		blev	nästa	
stopp.	Här	spelade	Gillet	teatern	”Märkunder-
ligt	sa	Snortilda”	1991.	Det	var	en	fantastisk	
upplevelse	att	projektera,	bygga	upp	och	träna	
in	detta	folklustspel	med	många	medlemmar	i	
olika	roller.	
					Vi	fortsatte	längs	stigen	i	engelska	parken	
och	stannade	vid	en	plats	som	var	ett	bränneri	
där	man	brände	sprit	och	öl	under	Brännvins-
Johans	 ledning.	Så	kom	Wieselgren	och	för-
ordade	nykterhet	 och	då	blev	det	mejeri	 .Så	
kom	Arla	 och	 då	 blev	 det	 tvättstuga,	 vilken	
nu	är	riven.	På	andra	sidan	fanns	ett	par	dam-
mar	 och	 fina	 träd.	 En	 del	 träd	 hade	 delade	
stammar,	där	man	drog	barn	 igenom,	 för	 att	
de	skulle	bli	botade	från	spanska	sjukan	och	
andra	krämpor.
    

Söndagen	den	27	september
					Vi	kom	fram	till	Slagstabadet	där	den	för-
sta	spelmansstämman	hölls	 redan	den	7	 juni	
1980.	Bosse	hade	med	sig	den	fina	textilapp-
likation	som	föreställer	spel,	dans,	publik	och	
varmkorvförsäljning.	 Denna	 tygapplikation	
designade	 Gunnel	 Rudbeck	 Carlsson	 och	
syddes	av	henne,	Ingrid	Nordholm	och	Inger	
Lund	 och	 var	 en	 present	 till	 Solveig	 Elofs-
son	på	 hennes	 40-årsdag.	Nu	 skänkte	Bosse	
den	till	Grindstugan,	där	den	hänger	fint	på	en	
vägg	som	en	påminnelse	om	hur	det	var	när	vi	
startade	Slagsta	Gille.
			Vi	fick	sedan	höra	om	tegelbruket	som	var	
det	 största	 runt	 Mälaren,	 där	 det	 för	 övrigt	
fanns	många	 tegelbruk	 på	 den	 tiden.	 Tegel-
mästaren	 eldade	med	 lera	 i	 en	 ringugn	 som	
vi	fick	se	en	bild	på.	Segelpråmar	körde	teg-
let	till	Södermalm	för	att	användas	vid	bygge	
av	alla	fina	gårdar	men	även	till	Stockholms	
slott.	
	 	 	 	 Promenaden	 avslutades	 vid	Grindstugan	
där	det	dukats	upp	med	 jättefina	 små	 snittar	
gjorda	av	Gunnel	C	och	Annika	F	med	dryck	
till	 och	 sedan	 kaffe	 med	 godis.	 Vädret	 och	
samvaron	var	verkligen	 strålande	denna	dag	
liksom	allt	vi	fick	höra	om	Slagsta	från	tidi-
gare	tider.
	 	 	Dagen	avslutades	dessutom	med	 informa-
tion	om	att	det	kommer	att	bli	fler	kulturpro-
menader	.
				Ett	stort	tack	till	Bosse	och	ToK-gruppen.
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Text: Maud H Norberg 
Foton: Åke Andersson



Information	utanför	Slagsta	Gård

Nere	vid	Slagstabadet	där	den	fina	bonaden	visas	upp	som	Gunnel	designat	
och	Bosse	nu	skänker	till	Grindstugan.

Här	njuter	vi	av	naturen,	vädret	och	sällskapet.


