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 Ordförande har ordet

	 	 När	 du	 fått	 den	 här	 tidningen	 i	 din	
hand,	 så	 har	 all	 verksamhet	 i	 Slagsta	
Gille	varit	i	gång	en	tid	efter	det	långa	
pandemi	uppehållet.	Det	känns	verkli-
gen	skönt!

				Att	under	ca	1,5	år	inte	kunna	utöva	
sitt	stora	fritidsintresse	har	varit	tungt.
Styrelsen	har	haft	en	tid	med	en	hel	del	
beslut	som	har	varit	svåra	att	ta.

				Nog	om	historia,	nu	ska	vi	se	framåt!
Höstfest!	Jul	och	nyår	står	för	dörren.
I	januari	har	vi	lekledning	och	i	februa-
ri	samlar	vi	Gillets	krafter	till	en	efter-
längtad	spelmansstämma.

				Så,	alla	medlemmar,	upp	ur	soffan,	
nu	är	allt	nästan	normalt	 igen.	Har	du	
idéer	 på	 den	 verksamhet	 vi	 redan	 har	
eller	har	du	önskemål	om	ny	verksam-
het,	 tveka	 inte	utan	hör	av	dig	 till	be-
rörd	sektion	eller	till	styrelsen.

Göran Frööjd
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      Hoppas	att	allt	är	bra	med	er	efter	
detta	märkliga	 år!	Nu	 vågar	man	 hoppas	 på	
bättre	tider.	Jag	har	fått	två	sprutor.	Dessutom	
har	jag	fyllt	80	år	i	lugn	och	ro	hemma	med	
min	 syster.	 Det	 kändes	 jättebra	 och	 var	 en	
fin	dag	med	flera	telefonsamtal	från	nära	och	
kära.	Jag	kunde	ju	prata	mycket	mer	med	var	
och	en	än	om	de	hade	varit	här.
	 	 	 En	 överraskning.	 Jag	 blev	 uppvaktad	 av	
Slagsta	 Gille!	 Ett	 presentkort	 på	 Plantagen!	
Passar	bra.	Nu	ska	jag	åka	dit	och	köpa	blom-
mor	till	balkongen.

 TUSEN TACK  för presentkort på 
Plantagen på min 80-årsdag

                    Kram Ingeborg Näslund

Hej och tack för uppvaktningen på min 
70-årsdag

Tony Roxström

Tack för uppvaktningen i samband med 
min 80-årsdag
Einar Tennfors

    Roland Wester har gått bort 94 år gam-
mal. Han var mycket aktiv och tog många 
bilder och gjorde fina skrifter och affischer 

för Slagsta Gille.

   Ett varmt och innerligt TACK framföres 
härmed till Slagsta Gille för deltagande 

och hedrande av vår fars minne.
Ann & Anders Törner

Tack för all omtanke som visats oss i vår 
sorg. Tack för engagemang, blommor och 

minnesgåvor,  för att hedra minnet av
 Olle Gröndahl

Susanne, Kerstin och Gun

Våra hjärtliga
 T A C K !

 för Slagsta Gilles uppvaktning i 
anslutning till att vi fyllt 140 år
under pandemiåret 2020/2021

 Marie och Klas Lindqvist

STORT TACK till Slagsta Gille
för uppvaktningen i samband med min 

födelsedag!
Presentkortet har så här långt använts till 
mitt livs första äppelplockare, så rätt som 
det är kanske det dyker upp en äppelkaka 
på en spel- eller dansträning….. Nu är det 

bara äpplena som saknas.
Cecilia Lindqvist

 

Roland vid sin fina utställning



Text: Maud H Norberg  Foton: Åke Andersson
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Spelmansstämma	i	Trostorp	den	25	juli
				Vad	roligt	med	en	spelmansstämma	igen!et	verkade	många	tycka.	När	vi	kom	dit	var	det	
mängder	med	bilar	redan	parkerade,	men	det	finn	ju	gott	om	plats,	så	det	var	ingen	fara	och	
här	behöver	man	inte	registrera	sig	i	någon	app!
    

        Spelmansstämman	förflöt	ungefär	som	den	brukar	med	olika	grupper	som	hade	sina	fram-
förande	och	givetvis	var	Slagsta	Gille	med	bland	dem.	
Det	bleven	stor	uppslutning	av	spelmän	och	framförallt	publik	på	denna	stämma.	Härligt	att	
lyssna	till	och	roligt	med	alla	glada	återseenden!	Givetvis	medverkade	Slagsta	Gille	med	ett	
gruppspelsframträdande.

När stämman var slut fortsatte buskspelet länge till.
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Uppstartfest	utanför	Grindstugan	den	30	augusti

    Programmet	blev	ändrat	i	år.	Normalt	brukar	vi	ha	en	avslutningsfest	på	våren	i	Grindstugan,	
när	vi	sitter	ute	och	grillar	vår		medhavda	mat.	I	år	hade	vi	en	uppstartfest	på	hösten	istället.	Nu	
skulle	vi	starta	upp	verksamheten	igen	för	Slagsta	Gille	med	både	spel	och	dans.	
				Festen	utanför	Grindstugan	var	jättetrevlig	och	vi	fick	äntligen	träffa	våra	gillesvänner.	Vi	åt,	
pratade	och	umgicks	och	fick	höra	fin	musik.
				Vi	var	nära	50	personer	som	äntligen	fick	träffas.

Jarl och Göran vid välkomstdrinkbordet medan vi hittar sittplatser. 

Några musiker spelade fint för oss till kaffet.

Text: Maud H Norberg
Foton: Åke Andersson
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Spel av spelmän i skiftande åldrar
       En	härlig	stämma,	välbesökt	och	solig!	Stämman	hölls	utomhus	vid	brukets	lilla	utomhus-
scen.	Cirka	300	personer	besökte	stämman.	Allspelet	drog	många	spelmän.	Scenen	räckte	inte	
till.	Ett	flertal	grupper	hade	anmält	önskemål	om	spel.	Det	blev	ett	varierat	program	med	stora	
och	små	grupper	eller	enskilda	spelmän	samt	flera	sånginslag.	Gillets	spelmän	hade	den	här	
gången	god	komphjälp	av	två	mycket	unga	musikanter	vid	scenkanten.	Något	extra	dragplåster	
hade	inte	engagerats	den	här	gången.

                Visgruppen förberder sig där Kerstin Thorborn har sin nya Flodadräkt på sig.                       
      

Spelmansstämma	på	Tumba	Bruk	den	21	augusti
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						Vid	stämman	delade	vår	ordförande	ut	två	stipendier:
*		Till	Margareta	Edström	för	god	ledning	av	spelgruppen.	Hon	är	ansvarsfull	och	en	god	
					pla	nerare.	Hon	är	smittande	entusiastisk	och	sprider	säkerhet	i	gruppen.
*			Till	Tobias	Frööjd	(för	dagen	premiärklädd	i	sin	fina	folkdräkt)	för	aktiv	medverkan	i	
						spelgruppen.	Han	spelar	ofta	och	gärna	och	har	bidragit	till	repertoaren	med	flera	egna	låtar.	
					Han	är	dessutom	driftig	och	PR-minded.

Tobias i sin nya folkdräkt och Margareta som tar emot sina stipendier
       
  			Stämman	hölls	i	samarbete	med	Tumba	Bruk	och	deras	restaurang	hade	rusch	till	kaffebor-
den.	Stämman	gick	t.o.m.	med	plus.	Runt	om	i	buskarna	spelades	det	av	hjärtans	lust,	precis	
som	det	ska	vara	på	en	riktig	stämma.	Spelmännen	hade	inte	lust	att	gå	hem,	nu	när	de	äntligen	
hittat	varandra.

 

Text: Karin Rådeström
Foton: Åke Andersson



Text: Maud H Norberg
Foto: Elsie Astridsdotter
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   En	vacker,	 solig	 söndag	kom	det	mycket	
folk	 till	 Smedsbygget	 i	 Nykvarn.	 I	 år	 blev	
det	spelmansstämma	och	många	var	det	som	
längtat	efter	att	få	höra	musik	igen,	så	de	tog	
tillfället	i	akt.
			Allspel	inledde	innan	säckpipeblåsarna	kom.	
   
				Därefter	fick	vi	åtta	kvinnor	visa	upp	våra	
nykomponerade	Turinge-Taxinge	hembygds-
dräkter.	 Både	 en	 kvinnodräkt	 och	 en	 mans-
dräkt	 har	 skapats.	 Jag	 berättade	 om	hur	 den	
kommit	till	och	historien	bakom	varje	detalj.	
Den	skapades	på	mindre	än	ett	år	och	skulle	
ha	visats	upp	2020	men	då	blev	hembygdsda-
gen	inställd.	
  
				I	år	fick	vi	dock	visa	upp	vad	vi	hade	kom-
ponerat	 illsammans.	 Många	 inspirerande	
kvällar	har	vi	haft	när	vi	 studerat	historien	 i	
bygden	och	överfört	detta	till	hembygdsdräk-
tens	olika	delar.

Hembygdsdag	i	Nykvarn	den	22	augusti

   
			Deltagarna	fick	gå	fram	en	och	en	och	visa	
upp	sig	i	sin	nysydda	hembygdsdräkt.	De	vi-
sade	upp	de	unika	detaljerna	i	varsin	dräktdel.
  	När	alla	hade	visat	upp	sina	dräkter	invigde	
ordförande	 i	Turinge-Taxinge	Hembygdsför-
ening,	 Britt-Marie	 Ellis	 vår	 hembygdsdräkt	
och	klippte	av	ett	Sverigeband.	
 
	 	 Eftermiddagen	 fortsatte	med	 spel	 av	 olika	
grupper,	 kaffeservering	 med	 hembakat	 bröd	
och	 lite	 olika	 stånd	 med	 hantverk,	 lotterier	
och	infomation	om	dräkten	med	beskrivning	
och	 foton.	 På	 framsidan	 var	 det	 loppis	med	
fina	 saker.	 Tidningen	Måsen	 från	Mariefred	
var	där	och	gjorde	ett	reportage.	
 
			I	höst	startar	kurs	i	att	själv	sy	sin	egen	
TuringeTaxinge	 hembygdräkt	 på	 hembygds-
gården,	samt	en	kurs	med	vidareutveckling	av	
dräkten.
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Konsert	i	Taxinge	kyrka	den	12	september
  	Turinge-Taxinge	Hembygdsförening	hade	
inbjudit	 till	en	liten	konsert	med	Folkmusik-
gruppen	PIVO	som	består	av	Åke	Andersson,	
Olof	 Näslund	 och	 Rolf	 Siwerts	 som	 spelar	
flera	olika	instrument.
	 	 	 Namnet	 Pivo	 kommer	 från	 ett	 lättöl	 som	
bryggdes	i	Södertälje	på	1800-talet                                 

      
    
 		De	spelade	gamla	låtar	som	var	kompone-
rade	och	nedtecknade	från	bygden.	För	varje	
låt	fick	vi		information	om	vad	låten	hette	och	
vem	 som	 gjort	 den.	 Spelmannen	 Frans	 Pet-
tersson	från	Aldal	i	Taxinge	hade	komponerat	
en	del	av	den	musiken	vi	fick	höra.	

			En	man	som	hette	Rosenberg	samlade	låtar	
från	14	års	ålder	och	nedtecknade	dem	i	3	häf-
ten	med	över	1400	låtar,	där	många	kom	från	
Floda	i	Södermanland.	
  
			En	annan	man	som	komponerade	många	lå-
tar	var	Nils-Erik	Wikman	från	Taxinge.	

			Även	Dan	Andersson	fick	vara	med	i	reper-
toaren,	där	man	både	spelade	och	sjöng.	
 
		En	personlig	och	gemytlig	stämning	var	det	
under	hela	konserten	med	ett	 trettiotal	besö-
kare.

    
   
  
		Åke	visade	mot	slutet	av	konserten	upp	sin	
Turinge-Taxinge	 hembygdsdräkt	 och	 berät-
tade	om	dräktdetaljerna	som	skapats	med	in-
spiration	 från	 ortens	 natur	 och	 kultur.	 Detta	
medförde	 sedan	 att	 två	 kvinnor	 i	 publiken	
blev	så	intresserade	att	de	genast	anmälde	sig	
till	höstens	 sykurs	 för	att	 sy	 sina	egna	hem-
bygdsdräkter.
   

Tack för fin musik!

Rolf Siwerts, Olof Näslund och Åke Andersson med många olika instrument

Text och foto: Maud H Norberg
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Årsmöte	den	1	juni	i	Hallunda	Folkets	Hus

 				Årsmötet	var	senarelagt	i	år	men	den	1	juni	blev	det	av.	Vi	hade	hela	salenValhall	till	vårt	
förfogande	och	hade	placerat	ut	stolar	med	avstånd	emellan	dem.	Det	var	lite	annorlunda	att	
sitta	så	men	det	fungerade.

  		Det	hade	kommit	34	personer	till	mötet.	Leif	Björklind	valdes	till	ordförande	och	Maud	H	
Norberg	till	sekreterare	för	kvällens	möte.	Dagordningen	visades	på	skärm	som	vanligt	men	
det	var	lite	svårt	att	se	texten	med	så	stora	avstånd.
				Tre	nya	spelmän	valdes	in	i	gillet.	Trivsel	och	Kulturgruppen,	som	förkortas	ToK	blev	en	ny	
sektion.	De	har	ju	redan	bjudit	in	till	flera	vandringar.	
				Rapporter	från	de	olika	sektionerna	gick	fort.	Musiksektionen	hade	haft	Zoomspelningar	
men	annars	vilar	mycket	verksamhet	ännu.
					Göran	tackade	av	avgående	funktionärer	med	vita	orkidéer.	Inget	kaffe	eller	fest	efter	mötet	
blev	det,	så	vi	skildes	åt	och	åkte	hem	var	och	en	till	sitt.

Text: Maud H Norberg 
Foton: Åke Andersson



    Det	var	dags	för	ett	vanligt	föreningsmöte,och	vi	fick	sitta	på	vanligt	sätt	lite	närmare	var-
andra.	En	viktig	punkt	var	hur	vi	 ska	starta	upp	verksamheten	 igen	under	hösten.	Det	blev	
beslutat	att	vi	börjar	så	smått	med	dans	och	musik	men	i	lite	mindre	skala.	Vi	provar	med	sam-
dans	för	måndags-	och	torsdagsdansare	ett	par	gånger	men	förlägger	detta	på	onsdagskvällar.	
Därefter	kanske	vi	kan	fortsätta	med	de	vanliga	danskvällarna.

Föreningsmöte	den	22	september

Göran Frööjd och Marianne Berling höll i detta möte

Medlemmar sittande i salen Idun som vi ofta brukar göra på möten

Text: Maud H Norberg 
Foton: Åke Andersson
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Spelalternativ	för	Slagsta	Gille	under	vår	och	sommar

Text: Maud H Norberg
Foto: Åke Andersson

  
  Spelmännen	 träffades	 även	 utanför	Grind-
stugan	och	spelledningen	leddes	av	Margareta	
Edström	med	bistånd	av	Tobias	Frööjd.

Bosse Walter digitalspelar med fiol

Sanja Lärka Paulin med nyckelharpsspel vid 
datorn

Många bekanta spelansikten

Utomhusspelning med avstånd

   Tobias	Frööjd	drog	 igång	Zoomspel	med	
datorn.	Då	kunde	man	sitta	hemma	och	höra	
låtarna	och	spela	tillsammans.	
	 	 	Det	var	Tobias	som	ledde	spelningen	men	
man	kunde	även	kommunicera	med	de	andra	
spelmännen.	Det	var	ett	bra	sätt	att	 träna	 lå-
tarna	och	få	njuta	av	musiken.



13

Samdans den 15 september     
    
	 	 	Äntligen,	 efter	 18	månader,	 fick	 vi	 dansa	
igen.	Vi	 träffas	 i	Hallunda	Folkets	Hus	strax	
före	klockan	19.	Alla	var	glada	att	se	varandra	
igen	och	kanske	ännu	gladare	att	få	dansa.	Vi	
var	 denna	 kväll	 28	 dansare	 och	 10	 spelmän	
med	stora	salen	till	vårt	förfogande.
   
			Det	var	en	annorlunda	danskväll	också	för	
att	att	båda	våra	dansgrupper	dansade	tillsam-
mans.	Annika	Frööjd,	Eva-Gun	och	Rolf	Red-
hult,	Solveig	och	Leif	Björklind	 samt	Maud	
och	Astor	Norberg	visade	och	instruerade.		

				Vissa	danser	var	helt	nya	för	dansarna	och	vi	
hade	hunnit	glömma	en	del	under	detta	långa	
uppehåll.	Vi	dansade	med	samma	partner	hela	
kvällen	alltså	inga	bytesdanser.

Gillesdans den 27 september
   
				Vi	var	28	dansare	denna	första	måndag.	Inga	
bytesdanser	och	samma	partner	hela	kvällen.
    
		Eva-Gun	och	Rolf	fick	visa	många	danser	för	
vårt	långa	uppehåll	har	ju	medfört	att	viglömt	
lite	 turer	 i	 de	olika	danserna.	Det	gick	dock	
förvånansvärt	bra	med	lite	instruktion	och	alla	
var	glada	att	få	träffas	igen.

Folkdans den 30 september
  
	 	Även	 denna	 dans	 drog	 igång	 denna	 vecka	
med	 16	 dansare	 samt	 med	 många	 spelmän	
som	är	brukligt.	Även	här	behövdes	det	repe-
tion,	lite	visning	och	rappning	för	att	komma	
igång	igen.

Text: Maud H Norberg
Foto: Åke Andersson

Uppstart	med	dans	för	Slagsta	Gille
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Text: Maud H Norberg
Foton: Åke Andersson

Guidning	på	Tumba	Bruk

					En	av	ToK-grppens	trevliga	utflykter	detta	pandemiår	ägde	rum	på	Tumba	bruk.		Den	23	
oktober	2020	fick	vi	gå	på	en	fin	guidning	på	Tumbabruket,	när	Curt	berättade	hur	man	till-
verkat	sedelpapper	där.	Han	visade	oss	museum	och	mycket	dokumentation.	Han	hade	mycket	
intressant	att	berätta	men	tyvärr	var	det	kyligt	att	stå	stilla	utomhus	och	lyssna,	så	ibland	ville	
man	röra	på	sig.	Efter	en	innehållsrik	och	rolig	guidetur	fick	vi	värmande	ärtsoppamed	varm	
punsch.	Det	var	mycket	trevligt	att	träffa	så	många	av	sina	gilleskompisar.

Många glada guidebesökare från Gillet

Curt  Carlsson guidade oss mycket kunnigt runt på Tumba Bruk
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Tumba	Bruks	Musikpaviljong	100	år

Text: Maud H Norberg
Foton: Åke Andersson

   Den	25	september	hade	Tumba	Bruk	inbju-
dit	några	föreningar	till	att	besökabruket	och	
musikpaviljongen,	nu	100	år.	Det	var	en	so-
lig	höstdag.	Curt	Carlsson	guidade	på	bruket	
och	vid	paviljongen	uppe	på	berget.	Klockan	
14	var	det	samling	för	spel	i	paviljongen.	Här	
kunde	vi	sitta	på	berghällar	och	njuta	av	mu-
sik	 och	 sång	 av	 Botkyrka	 Brass,	 Botkyrka	
kammarkör	och	Slagsta	Gille	-	samt	fin	utsikt.

 
  

   Curt stigt klädd med megafonen i handen
 
	Curt	berättade	om	musikpaviljongen	som	nu	
är	100	år.	Den	har	genomgått	mycket	förstö-
relse	under	åren	men	var	nu	nyrenoverad	och	
uppmålad.	 Katarina	 Hellström,	 förvaltare,	
hade	 verkligen	 sett	 till	 att	 den	 blev	 fint	 till	
detta	100-årsfirande.	

  Vi bjöds på dryck och chips av den yngre 
generationen. 

    Det	var	mycket	intressant	historia	om	Tum-
ba	 Bruk	 där	 sedelpapper	 började	 tillverkas	
redan	1755.	En	annorlunda	plats	att	uppleva	
musik	på	och	en	trevlig	eftermiddag	tillsam-
man	med	många	åhörare.



Text: Maud H Norberg 
Foton: Åke Andersson
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Tenntrådskurs	i	Trädgårdstorp	den	3	oktober

    	Christina	Milde	i	bBotkyrka	Hembygds-
gille	ringde	till	mig	och	undrade	om	jag	kunde	
hålla	i	en	tennarmbandskurs	den	3	oktober	på	
Trädgårdstorp.	Det	 är	 inte	 första	 gången	det	
händer	 och	 vi	 har	 ett	 bra	 samarbete,	 så	 jag	
svarade	 javisst.	 Jag	 förberdde	 med	 beskriv-
ningar,	material	och	vidtalade	Ulla	Andersson	
att	följa	med.	
		När	vi	kom	dit	var	kaffe	och	bullar	framdukat	
och	vi	började	med	presentation	och	lite	infor-
mation	om	tenntrådsbroderi.	Så	var	det	dags	
att	bestämma	flätning,	mönster	och	skinnfärg.

   Alla	åtta	personerna	 satte	 ivrigt	 igång	att	
mäta	och	klippa	till	tenntrådar	och	börja	fläta.	
Lite	assistans	av	Ulla	och	mig	ibland	när	det	
trasslade	till	sig.	
		Nästa	moment,	att	sy	fast	flätan	på	skinnet,	
tar	lite	längre	tid	men	det	flöt	på	under	trevligt	
samspråk.	De	flesta	hann	även	 sy	 ihop	arm-
bandet	och	njuta		av	det	färdiga	resultatet	och	
önska	Da	Capo	på	dagen.

		Det	pågick	även	tovning	i	köket	och	snickeri	
i	rummet	som	synes	på	bilden.

Tenntrådsflätning på gång

Träsnidarna lämnar tydliga spår efter sig
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Flodadräkten	i	passande	storlek

 		Här	är	Flodadräkten	från	Södermanland.	Jag	
köpte	den	i	en	hemslöjdsbutik	i	Österhaninge.	
Det	 var	 en	 kvinna	 på	 ett	 äldreboende,	 som	
lämnat	in	den.	Allt	var	för	smått,	men	det	var	
gott	om	tyg	i	kjolen.	
    
	 	 	Jag	sydde	en	ny	blus	och	väst	och	släppte	
ut	kjol	och	förkläde.	Mössa	och	en	f	broderad	
sjal	 följde	med.	Brosch	 och	manschettknap-
par	fick	jag	av	en	dam	i	Tullinge.	Nu	är	dräk-
ten	komplatt	och	i	passande	storlek.

Kerstin visar glatt upp sin 
nyanpassade Flodadräkt

Den fint broderade sjalen som det tar åtskil-
liga timmar att brodera

Text och foton: Kerstin Thorborn
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																											Jan	Östling	till	minne!

                                                                Jan Östling 1942-2021 

 
           

   

                  Janne en glad  teatermänniska
     
    
     
					Janne	föddes	i	Sundsvall	1942	och	då	pågick	2:a	världskriget	och	pappan	var	inkallad	så	
familjelivet	splittrades	och	Janne	fick	flytta	runt	bland	olika	släktingar	tills	han	flyttade	hem	till	
mormor	och	morfar	i	Enköping.	Då		han	var	sju	år	flyttade	han	hem	till	sin	mamma	som	hade	
ny	familj,	och	började	skolan	i	Gubbängen.
						Efter	skolan	började	Janne	på	en	yrkesskola	vid	ASEA	och	jobbade	sedan	på	gummifabrik,	
innan	han	tillsammans		med	arbetskamrater	startade		Fogutek	och	senare	Botkyrka	Gummifa-
brik.
     
			Janne	och	jag	träffades	på	en	ungdomsgård	i	Hökarängen,	där	det	var	dans	på	torsdagar.	Vi	
gifte	oss	1961	och	flyttade	till	Bollmora,	som	var	ett	nytt	bostadsområde	som	liknade	en	stor	
byggarbetsplats.	1962	föddes	första	barnet	Anette.	Efter	något	år	gick	flytten	till	Farsta	strand,	
där	sonen	Anders	föddes	1966.
    
				1973	fick	vi	ett	erbjudande	genom	SMÅA	att	bygga	ett	radhus	i	Slagsta.	Vi	skaffade	en	pape-
goja	1977,	som	döptes	till	Kikko.	Hon	kunde	prata	lite	och	vissla	första	takterna	i	amerikansk	
träskopolka	och	säga	Hammarby	och	vissla,	pinsant	ibland.
					När	vi	flyttade	till	Slagsta	började	vi	på	en	nybörjarkurs	i	gammeldans	i	Brunna	skola.	Vi	var	
med	och	startade	Slagsta	Gille	1979.	Vi	dansade	folkdans	och	spelade.		Janne	byggde	nyckel-
harpor	och	han	gick	på	nybörjarkurser	i	både		fiol	och	i	dragspel.	Senare	blev	vi	intresserade	
av	att	dansa	gillesdans	och	då	dansade	vi	också	i	Mälarhöjdens	dansgille.	
			Vi	komponerade	en	egen	gillesdans		Tullingepolkan,	som	fortfarande	dansas	på	många	håll	
i	Sverige.	
   
			Jannes	andra	intresse	var	Hammarby	hockey.	Han	var	ledare	för	´Hammarbys	66:or	i	några	
år.	Han	gillade	att	laga	mat	och	var	en	duktig	kock	hemma.		Han	var	väldigt	intresserad	av	att	
spela	teater	och	även	sjunga.					
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				Janne	var	med	i	folklustspelet	”Märkunderligt	sa	Snortilda”	som	spelades	utanför	Slagsta	
Gård.	Det	spelades	i	två	år	med	utsålda	föreställningar.	Han	spelade	Rättare	Axel	Svensson,	en	
bestämd	man.	I	Slagsta	Gilles	soaréer	i	Folkets	Hus	var	Janne	helt	suverän	i	olika	roller.	Här	
kom	Janne	verkligen	till	sin	rätt	och	bjöd	på	ett	fint	skådespel.

       

          En slapp danspartner i soarén 2002           Patron på Kjörsma i Tjolanta soarén 2004 

        2005		flyttade	vi	till	en	villa	i	Tullinge.	Några	år	senare	köpte	vi	pudeln	Märta	och	Kikko	
fanns	med	hos	oss	i	42	år.	
					Det	vardagliga	livet	som	pensionär,	innebar	mycket	resor	först	med	husvagn	och	senare	med	
husbil	till	Öland	och	Danmark.	Delsbostämman	besöktes	många	gånger	liksom	Hälsingeham-
bon	och		Bjuråkerstämman.
      
			Så	vi	var	fortfande	aktiva	i	Slagsta	Gille	och	förberedde	mycket	inför	40-årsfirandet,	som	ty-
värr	blev	inställt.	En	jubileumsskrift.	blev	det	i	alla	fall	med	vår	medverkan.	Tyvärr	blev	Janne	
sjuk	våren	2021	och	somnade	in	i	augusti	2021.
   
					En	glad,	positiv	person	som	vi	alla	kommer	att	sakna	mycket.

Text: Britt-Marie Östling och Maud H Norberg 
Foton: Åke Andersson 
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	Sven	Törner	till	minne!

 
   Sven	föddes	1932	i	Högalids	församling	och	
var	yngst	av	4	barn.	Både		hans	mamma	och	
pappa	 jobbade.	 Pappan	 spelade	 trumma	och	
kom	från	en	musikalisk	släkt.			
	 	 Sven	gick	 i	 8-årig	 folkskola,	 som	vänster-
hänt	tvingades	han	då	skriva	med	höger	hand	
vilket	var	 svårt.	Därför	 textade	hanresten	av	
livet.	 Han	 gick	 senare	 på	 kvällskurser	 och	
läste	till	ingenjör.	
   
			Han	jobbade	på	Scania	på	Södermalm,	se-
dan	i	Årsta	och	slutligen	i	Lindvreten	där	han	
även	var	med	och	byggde	upp	enheten.	Han	
lade	 ner	 stora	 delar	 av	 sin	 själ	 i	 arbetet	 och	
några	 arbetskamrater	 blev	 vänner	 för	 livet.	
Han	 kördede	 varken	 Volvo	 eller	 Saab	 utan	
Volkswagen skulle	det	vara.
   
  

	 	 Sven	 träffade	 Inger,	 som	 dansade	 i	 	 Ung-
domsringen	på	Skansen	där	Svens	storasyster	
var	aktiv.	Sven	dansade	inte	då.	De	förlovade	
sig	när	Inger	bara	var	15	år	för	hennes	pappa	
hade	det	kravet,	för	att	hon	skulle	få	åka	mo-
torcykel	med	Sven.
	 	 	De	 gifte	 sig	 1960	 och	flyttade	 in	 i	 en	 lä-
genhet	 i	 Segersjö.	Det	 blev	många	 turer	 ute	
med	 fiskebåt,	 campingbåt	 och	 glasfiberbåt	
genom	åren.	1978	byttes	båten	mot	husvagn	
och	mycket	orienteringsliv	blev	det	med	resor	
både	i	Sverige	och	utomlands.
					De	fick	2	barn,	Ann	och	Anders,	vilka	fick	
leva	mycket	friluftsliv	tillsammans	med	sina	
mycket	aktiva	föräldrar,				

	 1974	 flyttade	 familjen	 till	 ett	 nybyggt	 ked-
jehus	 i	Hallunda.	 1979	började	 folkdansen	 i	
Brunnaskolans	matsal	och	det	blev	sedan	star-
ten	på	Slagsta	Gille.	Först	var	Sven	med	och	
dansade	sedan	blev	han	instruktör	och	ledde	
egna	kurser	och	lärde	ut	folkdanser.	
   

Sven på soaren 2004

Att spela trumma var ett stort nöje

Sven Törner 1932 - 2021
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	 	 	När	Astor	och	 jag	började	dansa	 i	Slagsta	
Gille	 1993	 var	 Sven	 dansledare	 för	 månda-
garnas	 nybörjarkurs	 i	 folkdans.	 Det	 var	 en	
mycket	trevlig	och	avspänd	atmosfär,	så	alla	
vi	dansare	trivdes	så	bra,	att	man	gärna	fort-
satte	att	vara	nybörjare.	Sven	tyckte	dock	att	
vi	skulle	dansa	på	torsdagarna	till	hösten	och	
så	blev	det.
						Sommaren	1994	var	det	dags	för	ett	gäng	
att	åka	på	spel-	och	dansresa	till	Benelux,	vil-
ket	var	den	första	resan	med	Gillet	för	Astor	
och	mig.	Vilken	resa	det	blev!	Sven	var	buss-
chaufför	och	körde	oss	till	färjan	i	Göteborg.					
I	bussen	fick	vi	varsin	kaffekopp	med	namn	
på,		som	Ann	hade	målat	åt	oss.	Inger	lämnade	
ut	dalahästvästar	 till	 alla	 som	hon	och	 Inger	
Eklund	sytt.	
	 	 	Vi	färjade	till	 Imuden	i	Holland	och	Sven	
körde	oss	runt	lugnt	och	försiktigt	i	Holland,	
Belgien	och	Luxenburg.

  

 

Här	gjorde	vi	uppvisningar	och	studiebesök.	
Vi	hade	dalahästvästarna	på	oss,	när	vi	gick	
runt,	och	det	blev	en	fin	samhörighet	för	oss.	
   	Det	blev	fler	resor	och	utflykter	genom	åren	
tillsammans	med	Gillet	och	även	mellan	oss	
fyra.	Vi	vandrade	på	levador	på	Madeira	och	
en	 s.k.	 ”levada”	 i	 Hallunda	 längs	 Mälarens	
strand.
					Sista	resan	tillsammans	till	Kreta	blev	Ing-
er	 sjuk	och	 senare	 gick	 	 hon	bort,	 för	 15	 år	
sedan.	Mycket	ledsamt	för	Sven	men	han	gav	
sig	 inte	 utan	kämpade	på	 och	hade	kvar	 sin	
självständighet	och	humor.	
  
			Sven	bodde	kvar	ensam	i	huset	och	skötte	
sig	 själv.	 Han	 lagade	 sin	 egen	mat,	 städade	
och	skötte	om	allt	det	praktiska.	Han	ville	kla-
ra	sig	själv,	göra	som	han	ville	och		inte	foga	
sig	efter	andra	personer.	Han	fick	även	somna	
in	för	gott	hemma	i	sitt	hus.
   
		Ett	stort	tack	ftill	barnen,	Ann	och	Anders,för	
alla	fina	album	Slagsta	Gille	 fått	med	doku-
mentation	 av	 våra	 resor.	Dessa	 finns	 att	 be-
skåda	för	oss	alla	 i	bokhyllor	 i	Grindstugan.	
En	mycket	fin	dokumentation	och	present	till	
Slagsta	Gille.	

Text : Ann ”Törner”
och Maud H Norberg

Foton: Åke Andersson

I Ungern på parad och dansuppvisning



Text: Maud H Norberg
Foto: Åke Andersson 
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													Olle	Gröndahl		till	minne!

   Olle	 föddes	på	Åland	och	bodde	där	 tills	
han	blev	17	år.	Då	tog	han	värvning		på	sjön	
under	två	år.	När	han	kom	iland	gifte	han	sig	
och	fick	två	döttrar.

Karl	Olof	Gröndahl
							1940	-2021

Olle en glad 80-åring
 	 	Han	började	dansa	gillesdans	 i	Mälarhöj-
dens	dansgille	i	början	på	2000-talet	och	sena-
re	började	han	även	dansa	gillesdans	i	Slagsta	
Gille.	Han	var	en	mycket	duktig	dansör,	glad	
och	trevlig.
En	stor	saknad	av	honom	på	våra	danskvällar	
som	nu	startadt	igen.

Dansuppvisning av gillesdansarna på 
vinterstämman 2018 med Olle i mitten 
med ansiktet mot kameran.
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	Inger	Björkander	till	minne!

Inger	Björkander
1944	-	2021

Inger och Lars dansar i sina fina folkdräkter 
på midsommar i Dalarna.

 	 Inger	 föddes	 i	Värmland	men	 adopterades	
av	en	familj	i	Stockholm	när	hon	var	några	år.

			Hon	bodde	sedan	kvar	i	Stockholm	och	ar-
betade	på	kontoret	på	armésidan	av	Försvarets	
Materielverk.	Där	träffades	Inger	och	Lars	på	
1970-talet	men	de	gifte	sig	först	1990.

			De	dansade	i	FMV-Gille	och	reste	till	mid-
sommarfirande	i	Dalarna	2-3	gånger.	Det	var	
en	 tidigare	 dansledare	 som	 hade	 kontakter	
och	FMV-Gillet	åkte	dit	för	att	förgylla	firan-
det	med	folkdräkter	och	dansare.

		De	dansade	sedan	i	Slagsta	Gilles	måndags-
dans	under	flera	år,	så	länge	dansbenen	fung-
erade	bra.

Text: Maud H Norberg 
Foto: Lars Björkander

Inger på utflykt med sin man Lars
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Spel	och	dans	i	Tumbascenens	foajé	den	21	oktober

					Föreningen	Hjärt	Lung	Botkyrka-Salem	hade	45-årsjubileum	och	ville		fira.	Långbord	var	
dukade.	Det	bjöds	på	sopplunch	och	underhållning.	Det	var	vi	-	Slagsta	Gille	-	som	var	under-
hållningen.
				Det	blev	stor	uppslutning	av	spelmän.	Två	danspar	gjorde	sitt	bästa	av	dangolvet,	som	be-
stod	av	2	långbordsträckor	i	90	graders	vinkel.	Curt	i	sitt	esse	förnöjde	alla	med	skämt	mellan	
låtarna.
			En	trevlig	tillställning	där	alla	var	glada.

Musikerna fyllde scenen.

Dansparen nära publiken
Text: Karin Rådeström
Foton: Åke Andersson 


