
 
 





Stor Midsommarfest vid Spånga Kyrka 

 
 
Midsommarfirandet vid Spånga kyrka förra sommaren slog alla rekord och i år 
väntar vi oss ännu fler festfirare. Kom och ta med vänner och bekanta och gärna 
många barn, som virvlar runt i dansen kring midsommarstången och kämpar om 
godispriserna i lekarna. Kom gärna i god tid och klä stången med blommor och bind 
en blomsterkrans att sätta på ditt hår. 
Så här ser tidsschemat ut 

 
10.00  Alla funktionärer samlas vid Prästgården och sätter 

fart på förberedelserna. 
 
14.00 Midsommarstången kläs med blommor 
14.30 Midsommarstången reses 
14.40 Dans kring midsommarstången för stora och små 
15.00 Dansuppvisning av folkdanslaget 
15.30 Kämpalekar för barnen. Alla får pris! 
16.00 Avslutning 

Kaffeservering, tombola och chokladhjul! 

 
Det blir trängsel vid chokladhjulet, var så säker. 

 
En snabb fikapaus behövs innan det är dags att ta på sig 
folkdräkt och åka på dansturné till Kista och Råcksta innan 
festligheterna vid Prästgården börjar. 

Foto Torsten 



VÅRFEST PÅ BRYGGAN IGEN 
Finns det något mera svenskt än Evert Taube?  Tja, man kan ju alltid nämna Astrid 
Lindgren, björkars sus, blåsippor och surströmming. Men över årets vårfest svävade 
Everts aura vilken fick oss att brista ut i Rönnerdal-hymner av skilda slag. Nu är vi 
svenskar sällan mästare i ”utantillsjungning” men finns det bara sånghäften kan vi 
lyfta taket. Det fanns det och det gjorde vi! 
 
Med den festkommitté vi har kommer man alltid förväntansfull till gillets 
evenemang. Förväntningarna blev inte mindre av att det serverades välkomstdrink av 
en häftigt tatuerad och urringad Ove J. Vi sjöng sedermera under kvällen hans lov i 
Tatuerarvalsen. Anna-Greta var kvällens Flicka i Havanna bakom ett praktiskt 
portabelt fönster. Man skådade många blomsterprydda festgäster och även Huldas 
Karin. Rönnerdahl himself måste vi nog utse Björn Kjellander till. Man undrade inte 
vad han hade under kilten men väl under nattskjortan där dansbenen ivrigt väntade 
på kvällens första vals på Sunnanö. 

   
Festkommittén                Lekledaren Irene 
Maten på faten tog slut och fylldes på, tog slut och fylldes på. Bilförardrycker därtill 
porlade outsinligt, intill en något mer lössläppt vätskedepå. Och lössläppta blev vi 
när arrangörerna delade ut påsar med mystiskt innehåll. Skratttårarna skymde 
fullständigt den ekvilibristiska ”glada” sångtexten, när vi lydigt iförde oss 
skoskyddsmössa, tallriksöron, löständer och knäckformsnäsa.  

Musiken är som alltid outstanding. Hur många gillen kan glädja sig åt så många bra 
musiker som vi ständigt begåvas med? De kan precis allt!!! Vi var flera som 
bestämde att Stickans fiol är något av det bästa välljud man kan avnjuta. 
 

   
Full fart på dansgolvet Stickan och co 
Vi försökte även åtnjuta vinster när Kalle var lottutropare. Det var sällan han ropade 
i det rum vi satt och oron spred sig runt borden att vi skulle missa resan till Azorerna 
och andra åtråvärda priser. Han medgav nämligen under aftonen att han alltid är 
mycket koncentrerad men emellanåt lätt disträ… 
 
Ja, åsså dansade vi förstås så mycket vi hann med. Jag tror att jag snart har lagt 
Landskrona till min repertoar som tidigare omfattar En liten grind… som tyvärr 
skriker! 

Marianne Österlind 
 
 
 
 
 
 
Kristina och Ove  
deltar i leken 



Folkdansintresserade ungdomar! 

 

Någon har kört med oss på måndagarna. 
En gänglig yngling med hästsvans har 
tvingat oss att dansa Tyringehambo sju 
gånger i rad några måndagar, han har fått 
oss att en och en lämna lokalen för att gå 
in i inre rummet och sätta oss på en stol 
och han har vid andra tillfällen fått oss att 
läsa en text som flimrat förbi på en data-
skärm med väldig fart. Vadan detta? Jo det 
är Linus som har fått för sig att göra sitt 
elevarbete vid mediagymnasiet i Örebro i 
form av en inspelning av en film som ger 
information om folkdans och gammaldans 
och om kläder och musik från förr. De små 
snuttarna inspelade i vår lokal har sedan 
ställts samman i datorn till det videoband 
eller den DVD som presenteras här intill.  
 
Det förefaller som om ungdomarnas 
intresse för gamla danser ökar. När detta 
skrivs har just på TV visats vad man gör 
på folkdanslinjen på högskolan i Falun. I 
programmet framhölls hur glad man blir 
när man dansar och polskor visades utan 
att den vanliga töntstämpeln kunde 
skönjas. Även modern folkdans och 
folkdans från andra länder ingick och dans 
vid en Bachkonsert i kyrkan där man bl.a. 
fick lära sig ”att stå stilla”. 

Torsten 

 

 



”Nytta av dansen får du alltid, men ännu mer glädje” 
När jag städade i min bokhylla häromdagen hittade jag en bok ”Dansen, kroppen och 
rörelsen” författad av den berömda danspedagogen Lilian Karina, som bl a haft 
Birgit Kullberg, Mariane Orlando och Gerd Andersson som elever. Jag sparade en 
gång boken därför att den handlar om folkets danser och har ett förord skrivet av vår 
egen, nu tyvärr bortgångne eldsjäl Henry Sjöberg. Ur boken vill jag göra ett kort 
citat: 
 
Den här boken vänder sig till dig som tycker om att dansa. Anatomi betyder ”läran 
om den levande kroppens uppbyggnad” och det är ju kroppen du använder när du 
dansar, fast du kanske glömmer bort den när du får upp farten. Du tänker på 
musiken, rytmen, stegen, på din partner och alla de andra omkring dig. Om du 
dansar folkdans eller gammeldans föreställer du dig kanske hur folk förr i tiden 
kände när de dansade samma dans som just nu fängslar dig. Hur de levde, vilka 
kläder de bar, hur de upplevde dansens gemenskap. Säkerligen tänkte de inte på att 
göra rörelserna ”rätt”, att dansa ”i god hållning”, inte ”vingla på fötterna” och så 
ska inte heller du tänka. De upplevde dansen i sig, som den var och vad den betydde 
för dem. 
 

 
          Eggeby Gård 2001  

Men glöm inte att dessa människor levde i ett helt annat samhälle än du. De 
arbetade ute och gjorde många rörelser som storstadsmänniskor aldrig gör. För 
dem var dansen det festliga ledet i en lång kedja av kroppsliga ansträngningar; för 
dig är kanske dansen ett av de få tillfällen då du rör dig i full fart, kanske t o m det 
enda. 
 

 
           Tensta marknad 2003 
 
Du behöver dansen, den kan ge dig många timmar av glädje och få dig att glömma 
alla bekymmer; du behöver ansträngningen som du gör som i ett rus, utan att spara 
dina krafter. Du känner hur blodet sköljer varmt genom armar och ben, hjärtat 
klappar, du blir alldeles lätt i svängen. Du flyger och hinner knappast njuta av 
rytmen som dina fötter vill stampa. 
 
Glad danssommar önskar Siw 
 

 



 

♫ Musik ska byggas utav glädje ♫ 
- Av glädje bygger man musik.   
Den gamla Lill Lindfors låten dyker upp i mitt huvud när jag tänker på Trätakt. 
Första gången jag hörde ordet var 1998 i samband med första planeringen för 
Dansglädje under tusen år. Våra regissörer m m Åsa och Peo hade förslag på ett 
spelmanslag, som ”kan spela allt slags musik, även sån som skulle passa till vikinga-
danser”. Jag tyckte att dom pratade om tretakt och undrade vad vi skulle med ett 
valsgäng till. Men snart fick jag klart för mig att det bara var stockholmsdialekten 
som ställde till det. 

Folkmusikgruppen Trätakt visade sig vara den idealiska förstärkningen. Inte enbart 
därför att dom kan spela all slags musik utan framför allt för deras stora spelglädje, 
som stämde så bra med vårt motto, dansglädje.  

 
Spånga kyrka 2001 

 

 
Träningshelg i Södertälje 2004.  
Från vänster Tor Lundin, nyckelharpa, synt, Carl-Henrik Österberg, nyckelharpa, 
rytminstrument, Ulla Ruta, nyckelharpa, durspel, Yvonne Österberg, nyckelharpa, 
Stig Larsson, nyckelharpa, fiol, synt och Hasse Ruta, nyckelharpa, fiol, bas, klarinett. 

 
Tensta Marknad 2004 

Vi hade en osannolik tur, fast det visste vi inte då. Folkmusikgruppen Trätakt hade 
just bildats under en 3-veckorsturné i USA. Alla medlemmarna hade spelat under 
lång tid i olika konstellationer. Nu skapades den sättning, som blivit lyckad med 
nyckelharpa, fiol och bas, emellanåt kompletterade med klarinett, cittra, durspel och 
t o m mungiga. 

Nu har vi samarbetat i fem år (tänk vad tiden går) och vår glädje består för att inte 
säga växer för varje vecka som går. Midsommardanser, musik i Spånga kyrka, dans 
på Tensta torg, Stockholms stads 750-årsfirande, uppvisningarna har blivit många 
genom åren. Och på vår gemensamma resa till Canada lärde vi känna människorna 
bakom instrumenten och fann, som väntat, att all sann glädje kommer inifrån 

Erling 



 
  Gunnel W 



            


