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Tiden går fort när man har roligt 
Vi hann knappt vika ner midsommarstången förrän det var dags att resa julgranen. Så oj 
va vi måtte haft roligt under det år som gått.  

Det började med fem julgransplundringar, varav två helt nya, på Lidingö genom kyrkan 
och i Solna på konsultföretaget Vectura. 

Dansen har virvlat mer än vanligt. Vårens fortsättningskurs i gammeldans fick många 
deltagare, som gjorde stora framsteg under säker ledning av Eina och Kenneth. Mer 
kurs blev det under hösten, denna gång för medlemmar, i Gränspolska och Röros-pols. 
Folkdanslaget har varit flitigt i elden. Förutom åtta framträdanden under midsommar-
veckan har man dansat på Spånga Hembygdsgilles Årsstämma, Väderkvarnens Senior-
boende, Eggebystämman, Vattenfalls konferens, Spånga kyrka och vår egen julmark-
nad. Onsdagsdansen har satt publikrekord, igen, och t o m haft en dansgäst från USA. 

Resesektionen arrangerade ett uppskattat besöksprogram för Östersunds folkdansgille 
och en kulturresa till Istanbul med över 30 deltagare.  

Och däremellan hann vi också klämma in arbete för Team Bazar och två fester. En 
vårfest med boule för funktionärer och en årsfest, som lyste upp höstmörkret för alla. 

Till sist ett stort tack till alla som bidragit med text och bilder under året.  

En God Jul och Ett Gott Nytt År önskar 
Torsten, Inger, Siw och Erling 
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Kvartalsmötet 11 november 
Intäkter och kostnader balanserar varandra tämligen väl. Goda intäkter att vänta vid 

julmarknaden. Hyran ligger på 31 000 kr per halvår och kommer att öka 10% per år 
under en treårsperiod. 

Polskekurs har genomförts med Ingemar Ramström som kompetent ledare. 
En resa till Moseldalen i Tyskland planeras till hösten 2011. På embryostadiet 

diskuteras en resa till Kina 2012. 
PR-sektionens förslag för att få en mer effektiv marknadsföring diskuterades. 

Förslagen finns att läsa på hemsidan. Alla kan dessutom företa egen marknadsföring till 
bekantskapskretsen för att få flera dansare. 

Vi tränar och arbetar inför Spånga kyrka den 14 nov. och julmarknaden den 21 nov. 
Midsommarens kaffeservering bör utökas med en timme eftersom det är svårt att 

hinna serverade alla kaffesugna inom stipulerad tid. Beslutades att börja serveringen en 
timme tidigare. 

Gillet hälsar tre nya medlemmar varmt välkomna: Ann-Marie och Lars-Erik 
Ljungberg samt Göran Kruse. 

Lördagen den 19 febr. 2011 inbjuds till kombinerad Jubileums- och funktionärsfest. 

 

Polskekurs 16/10 
Vi var nästan 30 förväntansfulla SFG:are med fördel damer 18 – 10, som kom till 

danslokalen denna vackra höstdag. Vi skulle lära oss polskor av Ingemar Ramström och 
Inger Björklund.  

Efter uppvärmning med stigvals och bakmes samt Rund-
polska var det dags för den första polskan på programmet, 
nämligen Gränspolska. Vi tog de tre turerna i bakvänd ord-
ning och började med omdansningen. Rundpolska fungerade 
fint. Sedan la vi till bakmesen och sist fördansen. Efter lite 
träning dansade vi turerna i rätt ordning till ganska fartig 
Västerdalspolska. 

Efter halva tiden, dvs. två timmar, bjöds det på smörgås 
och kaffe, som festkommittén ordnade.  

Sedan var vi redo för nästa dans, som kommer från Röros 
i Norge och heter Röros-pols. Det svåra med den var att 

andra taktdelen är betonad och man gungar alltså ner på den. För övrigt är det samma 
tre turer som Gränspolska. Från bakmesen till polsen var det lite knepigare för damen, 
som måste dansa tre springsteg från vänster försteg för att komma in med rätt fot i 
polsen. 

När de fyra kurstimmarna gått hade vi fått en grundlig och lärorik genomgång av 
polskorna och blivit lovade en fortsättning/repetition i vår. 
Heder åt de damer,som dansade kavaljerer hela kursen!      Angela, en av deltagarna 
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Årsfesten 
När sensommargrönskan omärkligt (overkligt...) övergick i lysande höstfärger var det 
dags att packa dansskorna för Gillets Årsfest. 

Som vanligt kommer vi med dans i blick och gladdes åt att Affe på dragspel tillsam-
mans med musikerkompis Hasse på gitarr redan intagit estraden. De serverade oss 
kvällen igenom härliga evergreens och naturligt-
vis en och annan hambo. 

Bordsdekorationen var designad Inger W, som 
efter en snabb blick på det inledningsvis kala u-
bordet, försvann en millisekund och återkom 
med famnen full att dekorativa kvistar och blad. 
Det tilltagande höstmörkret kom mycket lägligt, 
då det ännu inte influtit klagomål på oplanerat 
kalhygge i närområdet... 

Efter denna festkväll när vi alla en from för-
hoppning att festkommittén byggt upp en solid 
relation med sin matleverantör. Vi serverades nämligen en välsmakande laxpudding 
som är en tämligen rar företeelse på 2000-talets middagsbord. Förrätt och dessert bjöds 
naturligtvis som sig bör, snitsiga snittar och glass med hallon. 

Nya festkommittén (hur länge 
är man ny?) har bildat ett bra 
team med väloljad logistik. Allt 
flyter smidigt: från välkomst-
drinken, med Rune som nestor 
och barmästare, till det avslut-
ande kaffet med lilla kakan. 

Sjöng gjorde vi också, den ena 
halvan av bordet mer än den 

andra, eftersom gästerna inte kom i närheten av arrangörernas väloljade maskineri. 
Välvilliga öron kan ha tolkat försöken att ta ton som en "alla kan sjunga-kör".   

Vårt gäng gör sig nog trots allt bäst på dansgolvet. Och vad kan vara mer njutbart en 
torsdagskväll (eller lördag!) än att sväva ut i en svepande tango...låång-låång-kortkort... 
da capo... hmmm! Alla övergick snabbt och smidigt till en mer lättmanövrerad foxtrot 
och såg fram emot att försjunka i kvällens första hambo.  

Två ringar lotter försåldes och alla vi som aldrig vinner, applåderade med bjälken i ögat 
de få som alltid vinner. Se´n dansade vi så mycket vi orkade innan det var dags för 
kvällens avslutande Landskrona. Och hur glest det än är på dansgolvet så lyckas vi 
alltid knåpa ihop till en ruta. Å sén är festen slut och vi börjar genast längta till måndag. 

Foto Siw och Erling    Marianne Ö 
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Team Basar 
Här är några bilder från Team Basars sista träff före julmarknaden. Som ni ser var vi 
produktiva och hade vi trevligt! 

      
Eva med lapptäcke               Virkning, broderi och hålsöm, mycket jobb men också mycket beröm 

          
Marianne och Kristina fållar                               Vem har sagt att killar inte kan syslöjda!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mera hantverk till jul 
 
Foto Siw och Erling 

 

Tack för alla fina bidrag till julmarknaden!             Eva 
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Söndagsgudstjänst med folkdans i Spånga kyrka 
14 november, på självaste Fars Dag, var det dags igen för dansuppvisningen i Spånga 
kyrka. Vädrets makter var inte på vår sida men vad gör väl lite regn och slask när man 
ska dansa inne i en av Stockholms äldsta och finaste kyrkor. 

Kyrkbänkarna var fyllda till bredden med både kända och okända ansikten. Det är alltid 
roligt att dansa när det är så mycket publik. 

Det var andra året som jag skulle få vara med så lite nervös var man. Jag hade memore-
rat turer hela veckan så nu gällde det att komma ihåg allting. Men tack vare duktiga 
danskavaljerer och meddansare så gick det som smort. Alla danser satt som en smäck, 
jag tror inte nån tabbade sig! Ekeby kadrilj dansades jätte fint med öppen front så alla 
kunde se dom fina kjolarna när damerna snurrade framför kavaljererna och Påskdagen 
dansades som en riktig högreståndsdans. Den nya medeltidsinspirerade dansen Vittrad 
gjorde ni jätte bra och Trätakt kan jag bara buga och bocka för, ni är BÄST!!! Vilken 
stämning när trumman och tamburinen slog igång och dansarna började röra sig!  

Kenneth och Eina hade satt ihop en jätte bra blandning av pardanser, kadriljer och 
folkdanser på ring, det blev en fin variation på danserna och stämningen i kyrkan var på 
topp. Gudstjänsten avslutades med den alltid lika uppskattade Kyrkpolskan. Därefter 
dansade vi ut till Långdans från Sollerön.  

Sen passade det bra att åka hem och fira Fars Dag med både kaffe och tårta!!  
Malin 

   
Kenneth med korset, Marianne och Arne med ljusen tågar in, tätt följda av Trätakt 
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Indansning till Annas visa med Eina i täten  
 

 
Hela gudstjänsten består därefter av textläsning, predikan, trosbekännelse, böner, psalmsång 
och kollekt med dans däremellan   
 
Foto Linus Grebäck von Melen 
 

 
Trätakt spelar så att det sjunger i kyrkan 

  
Drömvals med Arne och Britt närmast Schottis från Idre med bl a Malin och Kajsa 

   
Slängpolska från Spånga enligt Malin Avslutande Kyrkpolska  
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Lingonris i snö 
Lördag den 13 november var det dags för 
den årliga lingonris-skörden. Dagarna 
innan låg riset under ett par decimeter snö, 
som lyckligtvis smälte ihop i tid. Vi var 
några stycken som fick en dag i skogen 
med vackert väder. Efteråt blev vi bjudna 
på en fantastisk sillunch av Siw och Erling. 
Det blev en mycket trevlig dag.  

Desirée 

 

Mors äppelkaka. 
Till lingonrislunchen hade Marianne K bakat en läcker äppelkaka, som vi vill rekom-
mendera alla att pröva. 
 
140 g margarin 
2dl strösocker 
1 ägg 
2 dl vetemjöl 
3-4 äpplen 

 

 

Smörj och ”bröa” en kakform, gärna med 
löstagbar botten. Rör samman ägg och socker 
till en jämn smet. Tillsätt det smälta och 
avsvalnade margarinet. Blanda ner mjölet. 
Häll smeten i kakformen och dekorera kakan i 
ett vackert mönster med tunna skivor av äpple. 
Grädda i 185 grader i ca 35 minuter. 

 

Julmarknad med mersmak 
Prick kl 13 slogs porten upp och kön av förväntansfulla flyttade sig hastigt tvärs över 
dansgolvet in på Loppis. Precis som vanligt. Men i år skedde någon ovanligt. En stor 
del av kön stannade först till vid brödbordet och det blev smått tumultartat innan alla 
fått sitt hembakta. Sen lugnade det ner sig och de många gästerna kunde slå sig ner i 
caféet, välja vid hemslöjdsbordet, köpa lotter och pröva lyckan i tombolan. Vi hörde 
många berömmande ord om de fina handarbeten som visades upp. 

   
Lugnet före stormen.          Rusning till brödbordet 
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Ett rutinerat gäng Hemslöjden lockade både vid    När börjar dansen? 
skötte vårt kafé stora bordet och tombolan 

   
Rusning till loppis som vanligt  

Många barn roade sig under tiden med att springa runt granen och lyssna på Trätakts 
glada jullåtar tills det äntligen blev dags att få leka på riktigt som små grodor som 
skuttar och rävar som raskar över isen. 
Ovanligt många vuxna stannade kvar för att se folkdansarnas nya julprogram, som 
skapats av Malin och Sandra. Det bygger på nya danser till välkända julmelodier. 
Mycket uppskattat! 
En lyckad julmarknad som gav inspiration för framtiden. 

Text och foto Erling 
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SPÅNGA-JÄRFÄLLADRÄKTEN 
Jag har fått i uppdrag att skriva lite om min dräkt, som ju inte är en folkdräkt utan en 
bygdedräkt. Eftersom jag är infödd Spångabo finns det för mig ingen annan tänkbar 
dräkt att använda och det gläder mig att mina barn är av samma åsikt. Därför har jag nu 
varit tvungen att sy inte bara en dräkt åt mig, utan inte mindre än tre små dräkter i olika 
storlekar, det är tur att flickorna kan ärva efter varandra.  

Sedan 50 år tillbaka har vi en egen dräkt i Spånga och Järfälla. Den är uppsydd efter en 
dräkt som användes av Ulrika Matsdotter från Järfälla för 170 år sedan. Dräkten hitta-
des på Akalla gård 1889. Den hade kommit dit med Ulrika Matsdotter från Håga gård i 
Järfälla i början av 1800-talet. När hon dog blev den liggande i en kista på vinden tills 
Augusta Jansson kom till gården 1889.  

Dräkten bestod av kjol och 
väst i ylletyg i svart, grönt 
och rött. Till det hörde en 
vitbroderad skjorta av 
hemvävt linne och en bro-
derad mössa, samt ett för-
kläde. När Augusta hittade 
dräkten frågade hon sin 
svärmor om vems dräkten 
varit och fick till svar ”den 
är inte din eller min och 
ingen har med dräkten att 
skaffa”. Inte förrän efter 
svärmoderns död tog Au-
gusta fram dräkten igen. Då 
var ylletyget så illa malätet 
att det bara var att slänga, 
men mössa och förklädet 
med hålkrusbårder var 
oförstört. 

 
Spångadräkten 

 
Frida, Linnea och Hanna i Spånga-
dräkter sydda av farmor Margareta 

Våren 1959 berättade Augusta Jansson, då 95 år, för första gången om dräkten på går-
den och från hennes mycket noggranna beskrivningar sydde textilkonstnärinnan Britta 
Haking från Järfälla upp dräkten. Silversmeden Arnold Carlström ritade en silverbrosch 
med ledning av fotografier från Järfällatrakten.Fakta om dräkten har hämtats från en 
artikel i Lokaltidningen Västerort onsdagen den 28 mars 1990. 

Margareta Klintholm 
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Kassörens december-rapport 
En liten summering av året 

Förra årets förutspådda stora hyreshöjning mynnade i en 10-procentig höjning per år i 
tre år framåt vilket ger oss lite andrum, och tid att vänja oss. Då är det tur att vi även i år 
haft ett fantastiskt midsommarfirande och en riktigt fin julmarknad, som ger klirr i 
kassan. Det budgeterade underskottet har vänts i plus tack vara idogt arbete under året. 
Ett stort tack till alla er som ställer upp vid dansuppvisningar, midsommar och 
julmarknad. 

Medlemsavgiften är fortfarande 500 kronor och inbetalningskort kommer inom kort, 
den skall ju enligt stadgarna vara betald till den 31 januari. 

Med hopp om en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR. 
Kassören Margareta 

 

Julmarknad på Spånga Torg 
Lördag den 11 december leder vi dansen ”runt” granen kl 11 och 14. Alla kan delta i 
ringlekarna, även den som inte har folkdräkt. Ta gärna med vänner och bekanta. En 
framgång för marknaden är också till glädje för vårt gille. 
 

Vårstarten 
Folkdansen börjar igen måndagen den 17 januari. Kom gärna med förslag till hur vi 
kan få fler kavaljerer! 
Gammeldans och gilledans börjar onsdagen den 19 januari. 
Du som dansar på andra ställen under helgerna, sprid gärna ordet om hur trevligt vi har 
det på vår dans! 
Årsmötet är torsdagen den 24 februari. Då är det dags att välja funktionärer igen. Du 
som vill göra en extra insats för vårt gille kan när som helt berätta det för valbered-
ningens sammankallande Anna-Greta Dahl, tel 38 81 49 
 

Nu kommer den stora  

Jubileumsfesten 
Lördagen den 19 februari är det dags. På dagen 35 år sedan vårt gille grundades. Det 
ska vi fira grundligt. Ta genast fram almanackan och notera. Alla medlemmar med 
partner är välkomna till Spånga Folkan kl 19. Anmälningslista kommer upp på tavlan så 
småningom. 
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Eftersnack 

"När mörkret faller och stjärnor tänds, jag kommer från 
tomtarnas hydda ...",  ja tomtens monolog från skolans julspel 
på 50-talet faller mig osökt i minnet nu när dagarna är korta 
och mörkret kommer tidigt. I skrivande stund har årets 
julbasar precis avslutats och alla engagerade medlemmar ska 
ha ett stort och jättevarmt tack för en kämpainsats. Någon 
summering har vi inte hunnit göra ännu, men jag har en 
känsla av att besökarna åtminstone till numerären kan 
jämföras med fjolåret. Vår dansuppvisning rönte stor 
uppskattning och jag fick många spontana och positiva 
kommentarer efteråt. Framförallt drar jag mig till minnes 
denna: "Ni var så samdansade och välkoordinerade att jag 
tyckte ni stod stilla och dansgolvet rörde sig". 

 
Föregående helg dansade vi vid gudstjänsten i Spånga kyrka, ett framträdande som även 
det rönte stor uppskattning som alltid. Även här har jag fått många spontana uppskat-
tande ord vilka jag här vill förmedla till alla inblandade. En dans från framträdandet går 
att se på You Tube. Länk finns på vår hemsida. Tack Linus för filmning och presenta-
tion på nätet. 
 
I slutet av januari blir det en fortsättning på samarbetet med Sollentuna Folkdansgille 
och Kulturella Folkdansgillet med en inspirationshelg på Solsäter. Några välkända 
dansledare kommer då att lära ut knep och tricks för hur man lär ut nya danser till ny-
börjare resp. gamla rävar. Vilka som kommer att delta från oss under de båda dagarna är 
ännu inte bestämt. Anmäl gärna intresse om du tycker det låter intressant. 
 
Höstens polskekurs under ledning Ingemar Ramström blev en succé med många del-
tagare. Vi får hoppas det blir en fortsättning som planerat under våren. 
 
Nu återstår endast någon vecka av höstterminen så jag vill därför redan nu passa på att 
önska alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. Efter nyår ses vi igen, antingen vid 
någon av januaris inplanerade julgransplundringar eller när 
vårterminen startar den 17:e. 

Bertil 
 

 
 

Lite kom ihåg
 
   December 
 11   11.00 lördag Julmarknad Spånga torg 
 
 Januari 
   8 13,00 lördag Lekledning S:t Thomas 
   9 15,00 söndag Lekledning Lidingö 
 15 13,00 lördag Lekledning Vectra  
    Consulting, Solna 
 17 14,00 måndag Lekledning Rådan, Sollentuna 
 
 17 19,30 måndag Start för folkdansen 
 19 19,30 måndag Start för gilledansen 
 
 Februari 
   17 19,00 torsdag Basarträff 
 19 19,00 lördag Jubileumsfest 
 22 19,00 tisdag Dräktträff 
 24 19.00 torsdag Årsmöte 
 
 Mars 
   7 19,30 måndag Manusdag Lubba Runt nr 1 
 15 19.00 tisdag Dräktträff 
 17 19.00 torsdag Basarträff 
 21 19,30 måndag Utgivning Lubba Runt nr 1 
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erbjuder gammeldans, gilledans och folkdans varje vecka under 
säsongen. Vi vill också öka intresset för svensk bygdekultur genom 
hantverk, folkdräkter, sång och musik. Verksamheten bedrivs 
huvudsakligen i Spånga Folkan. Gillet grundades 1976  och är medlem 
i Svenska Folkdansringen. 

Vårt folkdanslag ger uppvisningar vid offentliga arrangemang och för 
företag och organisationer. Vi svarar för midsommarfirandet vid 
Spånga kyrka och Julmarknaden i Spånga Folkan. I samband med 
julgransplund-ringar och liknande festligheter leder vi ringdanser och 
lekar.

För våra medlemmar arrangerar vi resor inom och utom landet, 
danshelger och fester, allt för att främja sammanhållning och gott 
kamratskap.

 

 
 
 
 
 
 

 
 


