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Många personer ville nu äntligen få fira midsommar.           Foto: Åke Andersson
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Ordförande har ordet

	 	 	Vilken	 sommar	 vi	 har	 haft,	 kanske	
den	ännu	inte	är	riktigt	slut.
				Hoppas	alla	har	haft	en	skön	sommar,	
med	många	tillfällen	att	ladda	batteriet.
Själva	har	vi	varit	på	många	spelmans-
stämmor	-	Bingsjö,	Delsbo,	Boda,	Öst-
björka,	 Torekällberget	 och	 nu	 senast	
Trostorp	och	vår	egna	spelmansstämma	
på	Tumba	bruksmuséum.
Se	separat	artikel	om	detta.
			När	du	läser	detta	är	verksamheterna	
i	full	gång.		Den	14:e	september	anord-
nar	vi	en	idéträff	om	Gillets	framtid.
Har	du	önskningar	eller	idéer,	så	hör	av	
dig	till	styrelsen,	via	mail	till	
slagstasekr@gmail.com

Göran Frööjd

Tack	för	den	fina	uppvaktningen	på	
min	födelsedag
Eva	Björklind

Tack	för	uppvaktningen	på	våra	
födelsedagar

Margit	och	Lasse	Ödling
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Konsert	i	den	moderna	Tumba	kyrka	den	3	april

Foton: Åke Andersson
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	 	 	 	 	TOK	–	gruppen	kallade	till	höstpromenad	vid	Brantbrink	den	8	november	
2021	en	klar	och	fin	dag,	men	ganska	bister	med	krav	på	mössa	och	vantar.	TOK	
betyder	trivsel	och	kultur.	
						Ett	20-tal	medlemmar	gick	längre	eller	kortare	promenader	på	de	bekväma	
och	välskyltade	stigarna	eller	vägarna	som	utgår	från	Brantbrink	och	som	hänger	
ihop	med	Lida	friluftsområde.	Inte	alla	av	dem	som	deltog	visste	om	de	fina	möj-
ligheterna	vid	Brantbrink,	men	fick	något	av	en	aha-upplevelse	som	gav	mers-
mak.
	 	 	 	 	 	Tillbaka	till	utgångspunkten	åt	vi	den	medhavda	matsäcken	och	blev	hårt	
ansatta	av	en	välgjord	och	klurig	frågesport	som	vanns	av	Annika	Silwén	med	17	
av	22	rätt.	Varmt	tack	till	Jarl	och	Marianne	som	ordnade	så	trevligt.		 	 	
           Gösta Odelberg

TOK-vandringar

                    						TOK-vandring	i	Gamla	Stan	6	maj	2022
								Fredagen	den	6	maj	arrangerade	TOK-sektionen	en	guidad	tur	i	Gamla	Stan	
för	ett	20-tal	deltagare.	Solen	sken	från	en	klarblå	himmel	och	vår	guide	–	Lasse	
Wetter	–	tog	oss	med	på	en	ca	2	km	tur	igenom	Gamla	Stan	med	många	stopp.	
Lasse	berättade	om	många	historiska	och	intressanta	händelser	och	personer	från	
Gamla	stan.	Lasse	är	infödd	stockholmare	och	hans	kunskapsbank	om	det	mesta	
imponerade	stort	på	mig.			
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						Jag	som	är	uppvuxen	i	Gamla	Stan	fick	ju	nu	–	vid	70	+	ålder	–	lära	mig	
otroligt	mycket	om	de	gator	och	kvarter	som	jag	har	lekt	på.	Där	har	jag	kört	
omkring	med	min	dockvagn	på	kullerstenarna.	Kan	erkännas	att	detta	underlag	
var	något	besvärligare	för	mina	gamla	fötter	än	när	jag	var	i	10-årsåldern.

			Av	allt	som	vi	såg	och	som	Lasse	be-
rättade	om	så	blev	jag	mest	fascinerad	
att	 stadens	minsta	 staty,	 som	fanns	på	
innergården	till	Finska	kyrkan.	
	 	 	Den	 föreställde	 en	 liten	 pojke	 som	
satt	hopkurad	och	när	Lasse	berättade	
om	skulptörens	tankar,	så	gick	det	rätt	
in	 i	 hjärtat.	 Pojken	fick	nämligen	 inte	
vara	med	 sina	 kompisar,	 han	 var	 ute-
sluten	 från	 gemenskapen	 och	 det	 var	
dåtidens	mobbning.
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				Jag	har	gått	i	Storkyrkoskolan	i	sex	år	men	jag	har	aldrig	vetat	att	den	kände	
konstnären	Carl	Larsson	är	född	i	huset	som	finns	ca	20	m	från	skolan.	Å	andra	
sidan	så	var	jag	inte	så	kulturell	vid	unga	år	–	det	har	kommit	på	senare	år.	Lasse	
visade	oss	runt	på	så	mycket	 intressant,	som	man	bara	vill	 försöka	memorera.	
Varför	heter	det	”Brända	Tomten”?	Varför	brann	gamla	slottet	”Tre	kronor”	ner	
nästan	till	grunden?	Hur	många	lönnkrogar	fanns	det	egentligen	i	Gamla	Stan?	
Det	rumlades	runt	där	även	förr	i	tiden	med	fylla,	otrohetsskandaler	etc.	Det	var	
alltså	inte	bättre	förr…..?
 

     
					Tänkte	nu	avsluta	med	en	”spökhistoria”	som	faktiskt	hände	på	riktigt	när	vi	
var	där……Lasse	stod	och	berättade	för	oss	om	en	orgel	i	Finska	kyrkan,	som	
hade	sånt	vackert	sound.	Just	då	passerar	en	likbil	–	för	det	skulle	hållas	begrav-
ning	i	kyrkan.	Bilen	kunde	med	nöd	och	näppe	passera	in	i	gränden	till	bakgården	
för	att	lämna	kistan.	Men	hallå	–	alla	ni	som	var	med:	Vart	tog	likbilen	vägen?	
Hela	 vårt	 gäng	 gick	 in	 på	 gården	 och	 därefter	 ut	 i	 gränderna	 där	 vi	 knappast	
kunde	gå	tre	personer	i	bredd.	Omöjligt	att	bilen	kunde	köra	ut	där,	eller	hur?
				Var	det	någon	som	såg	bilen……?	Allt	detta	hände	just	när	vår	guide	stod	och	
berättade	om	alla	lite	ockulta	händelser	som	har	ägt	rum	i	Gamla	Stan.
Näe,	jag	tror	att	vi	får	återvända	och	försöka	lösa	mysteriet	med	den	försvunna	
likbilen	(låter	som	en	bra	boktitel,	eller	hur…?).
				Dagens	vandring	avslutades	på	Restaurang	Agaton	på	Västerlånggatan	–	allde-
les	intill	Stockholms	smalaste	gata,	Mårten	Trotzigs	gränd.
TOK-sektionen	hoppas	att	deltagarna	var	nöjda	med	dagens	äventyr.

TOK-sektionen genom Marianne BerlingFoton: Martin Nilsson



Uppståndelsemorgon	–	en	poetisk	berättelse	i	påskens	gryningsljus

			Den	1	maj,	i	vårens	skira	grönska,	bjöd	Botkyrka	kyrka	på	en	ljus	upplevelse.	

			Det	var	musik,	dans	av	änglar,	fågelkvitter,	färger,	kyrkklockor,	hoppfullhet	
och	gemensam	sång.	Kyrkan	var	dekorerad	med	blommor	och	grönt.	Spelet	
levandegjorde	Kristi	uppståndelse	vid	den	bortvältrade	stenen	och	graven.

   

			Efteråt	fick	vi	alla	en	påsklilja	och	
ett	exemplar	av	boken	om	kyrkans	
altarskåp	från	år	1525,	kallat	
mysterieskåp	skapat	av	Jan	de	Molder.

                       Text: Karin Rådeström
        Foton: Åke Andersson

		Kyrkan	bjöd	även	på	snittar,	lättsamt	
bubbel	och	gemenskap.	

	 	 	Från	oss	deltog	Margareta	Edström	
och	Cecilia	Modig	med	vackert	spel.
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Årsmöte	på	Trädgårdstorp	den	19	mars

					Vi	var	många	Slagsta	gillare	som	hade	samlats	för	detta	årsmöte	där	vi	slog	
oss	ner	på	stolsraderna	efter	att	ha	hälsat	på	varandra.	Göran	hälsade	oss	alla	
välkomna	till	mötet	som	löpte	på	efter	dagordningen.	Britta	Svensson	blev	ord-
förande	för	mötet	och	Eva	Roxström	sekreterare.	Som	alltid	många	punkter	på	
dagordningen	men	det	mesta	löste	sig	bra.
			Sedan	bjöds	vi	på	smörgåstårta	och	dans	med	musik	innan	vi	tog	farväl.

Göran tackade funktionärer vid mötet 
med orkidéer.

Här tackar Göran avgående kassören 
Jarl Johansson för fint arbete.
 

Även andra avgående funktionärer fick  
fina orkidéer.

Text: Maud H Norberg
Foton: Åke Andersson
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																									Folkdansringens	Dag	den	15	maj

På väg från Kungsträdgården till Gamla Stan
     
				Äntligen,	efter	två	pandemiår,	fick	vi	åter	vara	med	om	denna	festdag	i	Gamla	
Stan.	Nio	folkdanslag	i	kortege	tågade	från	Norrmalmstorg	till	Stortorget.	Spel-
männen	i	täten	spelade	alla	repriser	på	trevliga	gånglåtar.	Vinden	från	Norrström	
tog	tag	i	sjaletter	och	flaggor.			Turisterna	längs	vägen	log	och	tog	kort.		Ja,	det	
var	feststämning!
						Årets	tema	för	dansuppvisningarna	var	”Landsdelar”.	Våra	danser,	alla	ska-
pade	av	Annika	Frööjd	var:	Rubinvalsen,	Silverhambo,		Kringlan,	Järnasvingen				
och	Festpolka.
						Det	gick	ovanligt	bra	på	det	utlagda	golvet,	inga	snedsteg.	Jag	tror	t.o.m.	att	
vi	såg	glada	ut.

                        

Text: Karin Rådeström
Lite kändisar i publiken             Foton: Åke Andersson
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Standarbärare 
i Gamla Stan

Långdansen var populär.

Gillets musiker var många som vanligt.
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Våravslutningsfest	i	Grindstugan	den	20	maj

				En	samlad	våravslutningsfest	blev	det	i	år	med	både	folkdansare,	gilledansare	
och	musiker.	Roligt	att	mötas	igen	och	prata,	spela	spel,	grilla	sin	mat	och	sitta	
och	äta	tillsammans	vid	dukade	bord	inomhus.	

   Grillarna i gång utanför Grindstugan 
medan vi tävlar i pilkastning bl.a.

Foton: Lars Ödling och Martin Nilsson
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Spelmansstämma	på	Jakobsbergs	gård	den	29	maj

					Många	spelmansgrupper	hade	kommit	till	Jakobsbergs	gård.	Där	var	
Stockholms	Spelmanslag,	Hersby	Spelmanslag	och	givetvis	Slagsta	Gille.

Slagsta Gille gjorde som vanligt ett fint framträdande på scenen.

    Självklart blev det buskspel framför 
blommande, väldoftande syrener.     
    
  
			Nu	är	det	vår,	även	om	denna	dag	
var	 lite	 kylig	 men	 musiken	 värmde	
gott	och	trevligt	att	träffas	igen.

Text : Maud H Norberg
        Foton: Göran Frööjd



Text: Maud H Norberg
Foton: Åke Andersson
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Spelmansbyken	i	Masmo	den	11	juni

	 	 Stämma	 hölls	 vid	 Bykmuséet,	 som	
ligger	vid	Albysjön.	Det	var	en	vacker	
junidag	med	 glada	 spelmän.	 En	 dam-
kör	 var	 också	 där	 och	undrhöll.	 Sam-
tidigt	 pågick	 en	 gammaldags	 bykning	
det	 vill	 säga	 att	 man	 tvättade	 kläder	
på	gammaldags	sätt	i	sjön.	Man	kunde	
även	 besöka	 det	 gamla	 ”bykmuséet”	
med	gamla	tvättredskap.
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Dans	och	spel	på	Fittjahöjden	den	17	juni

Text och foton: Barbro Mattsson

				Det	var	i	Fittjahöjden	men	en	del	sa	
Fittja	äng.	Lite	kul	med	äng	på	höjden.	
Dagen	kallades	Agenda	Botkyrka	 och	
vår	 uppvisning	 ingick	 i	 kommunens	
hållbarhetsevent.	 Några	 trogna	 gum-
mor	var	där	som	tyckte	det	var	ett	trev-
ligt	uppträdande.

Fyra par som dansade uppvisning i sina 
varma folkdräkter

En blandad publik med två eller fyra ben, 
eller hjulförsedda benhjälpmedel.
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Text: Maud H Norberg
Foton: Åke Andersson

Midsommarafton	i	Hågelbyparken	den	24	juni

				Äntligen	fick	vi	fira	med	dans	kring	midsommarstången.	Solen	gassade	och	det	
var	27	grader	varmt,	snudd	på	rekord.	Ja,	många	var	det	verkligen	som	längtat	
efter	detta	för	det	var	människor	överallt	när	vi	tågade	ner	till	midsommarstången	
som	var	klädd	med	blommor	i	de	svenska	färgerna.	

				Ett	litet	problem	blev	det	när	stången	skulle	resas	för	muttrarna	var	borta	men	
Cecilia	Lindqvist	löste	det	oväntade	dröjsmålet	mycket	fint	med	att	berätta	om	
Hågelbyparken	och	LM	Ericssons	sommarhus.
			Muttrarna	kom	tillrätta	och	stången	restes	och		ringlekarna	kom	igång	under	
ledning	av	Cecilias	instruktioner.	Spelmännen	stod	eller	satt	under	ett	uppspänt	
tält.
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				En	halvtimme		senare	var	det	dags	att	förflytta	sig	till	dansbanan	där	de	13	
spelmännen	satte	sig	vid	scenen	för	att	spela	till	dansuppvisningen	med	6	par	
folkdansare.	Därefter	var	det	en	halvtimmes	fri	dans	på	dansbanan	till	Gillets	
spelmän.																																																																												

                                               
	 	 	 	Efter	en	lite	svalkande	paus	var	det	ringlekar	igen	och	efter	det	var	det	en	
dräktpresentation	med	 28	 olika	 folk-och	 hembygdsdräkter.	Nöjda	med	 dagen	
åkte	vi	hemåt	för	en	svalkande	dusch.
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Text och foton: Maud H Norberg

                  	Musikupplevelse	i	Södertälje	den	21	juli
       
					Den	här	dagen	var	det	spel	av	Slagsta	Gilles	spelmän	på	Torekällberget.	Det	
var	lite	svårt	och	annorlunda	att	hitta	ingången	för	oss	som	bara	skulle	vara	pu-
blik.		Strax	efter	klockan	14	hörde	vi	fin	musik	och	hittade	spelmännen	sittande	
i	skuggan	under	några	träd.	Denna	toppvarma	dag	kunde	de	inte	sitta	i	den	ste-
kande	solen	på	scenen	vid	dansbanan.	

	 	 	 	Mycket	fin	musik	 som	man	kände	
igen	och	två	par	provade	även	den	kär-
va	 och	 varma	 dansbanan	 med	 glans.	
Publiken	bestod	annars	mest	av	lösgå-
ende	hönor	ett	par	hundar	och	 lite	 fa-
miljer	med	barnvagnar.	

	 	 	Annonsen	 om	detta	 spel	 hade	 varit	
minimal,	 värmen	var	maximal.	 	Detta	
gjorde	nog	att	det	var	så	få	människor	
där.	 Ja,	 det	 var	 verkligen	många	 som	
missade	denna	fina	eftermiddag.

 Stefan, Martin, Annika, Cecilia, Gunnel, 
Till, Curt, Kerstin, Sven, Tobias, och Mar-
gareta  spelar.
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Spelmansstämma	i	Trostorp	den	24	juli
			Dags	för	spelmansstämma	i	Trostorp	igen.	I	varmt	och	soligt	väder	samlades	
spelmän	och	publik	och	fick	njuta	av	en	härlig	eftermiddag.

Slagsta Gille spelade  njutningsfullt som de brukar göra .

Publiken njöt av fin musik och kaffe med goda hembakade kakor.

Givetvis blev det ”buskspel” på  många 
platser i parken.

Foton: Göran Frööjd
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Spelmansstämma	på	Tumba	Bruk	den	20	augusti
    
					Jag	tror	att	vädrets	makter	gillar	folk-
musik.	På	stämmodagens	förmiddag	–
hällregn.	 När	 stämman	 gick	 mot	 sitt	
slut	 –	 hällregn.	 Däremellan	 uppehåll,	
t.o.m.	solglimtar.
				Stämman	hölls	i	bruksmuseets	olika	
hus.	Den	inleddes	dock	med	kulning
utomhus.	Därefter	vidtog	allspelet,	som	
hölls	i	Röda	magasinet,	som	nu
innehåller	pappersverkstad.	Trångt	och	
varmt	och	mysigt.	Vår	Curt	dirigerade
med	sin	stråke,	som	det	ska	vara.

	 	 	 	 Scenprogrammet	 i	 Oxhuset,	 inne-
höll	 utöver	 vårt	 eget	 spel:	Täby	Spel-
mansgille,	 Stockholms	 Spelmansgille,	
Klackrent,	Sirius	samt	riksspelmannen	
Anders	 Hällström.	 21	 spelmän	 och	 –
kvinnor	 från	 oss	 drog	 igång	 scenpro-
grammet	 med	 10	 fioler,	 5	 harpor,	 2	
dragspel,	bas,	gitarr,	munspel	och	flöjt.	
Det	var	mäktigt.	Dagen	var	fuktig	och	
varm.	 Undrar	 just	 hur	 det	 gick	 med	
stämningen	av	alla	strängar?

   
				Så	var	det	dansen.	Den	hölls	i	Oxhu-
sets	 övervåning,	 där	 vår	 sedelhistoria	
visas.	Fyra	härliga	spelmanslag	avlöste	
varandra.	Golvet	var	halt	och	fint.	Väl	
svettigt	 var	 det	 ju.	Husets	 värme	 steg	
upp	till	övervåningen	(puh).	Men	var	är	
allt	dansfolk?	Det	var	gott	om	plats	på	
det	lilla	golvet.	Jag	saknar	er!
	 	 	 Buskspel	 hördes	 runt	 om	 i	 husen.	
Tack	vare	 vädret,	 som	ändå	ville,	 hit-
tade	några	spelgrupper	ut	till	buskarna,	
som	det	ska	vara	på	en	riktig	stämma.
    

Allspelet inomhus

Tre generationer Carlsson
                  
															Tack	för	musiken!

    Text och foton: Karin Rådeström


