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Som	att	gå	i	skolan	
Vi övar och pluggar, har examen och 
får betyg. Det var ju några år sedan vi 
alla lämnade den obligatoriska sko-
lan, men visst kommer vi ihåg käns-
lan. Ofta roligt medan den pågår men 
ändå befriande när det blir sommar-
lov. Där står vi nu och kan se tillbaka 
på en intensiv vårtermin.  

För folkdansarna är det naturligt-
vis resan genom Sverige som gjort 
intryck i minnet och fötterna. I detta 
nummer får du chansen att återupp-
leva några minnesvärda scener. 
Många åskådare undrade: Var har ni 
fått tag i alla kläder och all rekvisita? 
Den läckra spettekakan, de snabba 
feskebåtarna, de vänliga rövarna, den 
eldfängda Gävlebocken, det skräck-
injagande Storsjöodjuret. Och så 
avslutningen med söta lappjäntor, 
lättfotade renflickor och brunstig 
rentjur i midnattssolens sken. 

Mycket jobb och kreativitet för två 
tillfällen. Vi får hoppas på återan-
vändning under framtida föreställ-
ningar. 

De som gått vår andra linje, gille-
dansen, har också fått roa sig med att 
plugga. Åkullapolka, Schottis från 
Binga, Glanshammar, Umemazurka, 
Drejans hambo, Beerpolka, Sunnanö-
vals. Det är sånt som inte ingår i en 
nybörjarkurs i gammalt. Men på ons-
dagarna går de som en dans. Det är 
riktig konditionsträning för både 
hjärna och hjärta.  

Men examen och betyg, hur blir 
det med det? Folkdansarna fick sitt A 
av publiken den 24 april. Gilledansar-
na kan glädja sig åt jämn anslutning 
varje onsdagskväll och fortsättning 
följer den 14 september. 

Ett riktigt skönt sommarlov önskar 
Torsten, Marianne, Inger, Siw och Erling 
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Vår sista Sverigeresa? 
Nu har vi nog företagit vår sista långresa 
med Akka. Fortsättningsvis blir det bara 
kortare turer med nedslag i speciellt 
utvalda landskap. Våra gästande engels-
män kommer att tas med på en kort tur 
under söndagens avslutande middag den 
29 maj. Vi hoppas ge dem en annorlunda 
och spektakulär vy av vårt land. 

Långversionen bjöd vi en trivsamt 
månghövdad publik söndagen den 24 
april. I stort sett var den en repris, men vi 
tycker nog att vi förbättrat föreställningen 
något, ändrat en textrad här och en 
danstur där, för att ge en tydligare bild av 
några landskaps karaktär. 

I den här versionen hittade vi till 
exempel en dansande Kålle som med 
hatten på svaj, vinglade in mitt i 
kappseglingen vid Brännö brygga. Och 
Smålands glasblåsare hade legat i 
hårdträning och fått extra schvung i den 
heta glasmassan. Trots det slutade det 
förstås i krossat glas, vilket kan ha berott 
på att de i några sekunder fick arbeta i 
totalt mörker. 

Vi hade fyra fantastiskt duktiga 
barndansare/skådespelare som gestaltade 
Astrid Lindgrens småländska värld. Tor, 
Birk och Hugo kände vi sedan tidigare 
som busiga Emil och dansare tillsammans 
med Ronjas rövare och som Gävles 

händiga pyromaner. Men 
Caroline var ny som Pippi 
Långstrump. Och vilken Pippi! 
Som hon kunde hjula i sin 
perfekta pippi-dräkt och 
nyfärgade hår, för dagen flätat 
med en stålgalge som stomme, 
fyndigt och kul. 

Exempel på scenrekvisita: Spettekaka i Skåne, Båtar i Bohuslän och Gevaliabock i Gävle 
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Postrodd över Ålands hav 

 
Till slut kunde även kossan dansa Hälsingehambo 

   
Sångare och Wasaloppsåkare 
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Jämtgubben satt i Åre och frös och det förskräckliga Storsjöodjuret skrämde publiken 

 
Sameflickor, renar, rentjur, buspojkar och turister under midnattssolen 

 
Publiken följde uppmärksamt med på resan                   Foto Berit Lindh 
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Vårt turistande par tog sedan med de fyra 
barnen i en nyfiken långdans runt Nusnäs-
täljarna. De proffsiga dalahästtillverkarna 
lät sig förstås inte påverkas, utan visade 
snart upp den förväntade slutprodukten 
som snabbt hamnade i turisternas 
souvenirsamling.  

På Gotland var det samma medeltida 
goda disciplin(er) och i stort sett samma 
brokiga politikerskara som tampades om 
uppmärksamheten.  

Mittemellan den uppländska post-
rodden och efterföljande bondpolskan 
blev förvirringen fullständig av några 
vårrusiga studenter som kom seglande 
och tjoande nedför Fyrisån. Det gjorde det 
inte enklare att få till en bondpolska, 
särskilt inte när polskornas nestor, 
Ingemar Ramström satt i publiken. 
Muntorrheten blev plötsligt besvärande, 
munterheten något ansträngd. Men lite 
nerver kan ju höja resultatet, så...vad 
tyckte ni? 

I Hälsingland hade stintan vissa 
problem att få upp kniven för att tälja 
näver, det tog några sekunder. Snabbare 
gick det däremot att tappa den tunga 
dräktkjolen och bli en hambostinta i 
kortkort. Den likaledes demaskerade 
skällkon förvandlades till en oväntat 
eminent danskavaljer (?) som förde dem 
till hambotävlingens första plats.  

I Jämtland höll det hiskeligt gröna 
Storsjöodjuret på att skrämma slag på de 
två turisterna, som guidar publiken genom 
hela vår resa. Förmodligen blev de först 
smittade av den svårt influensadrabbade 
Jämtgubben. 

Så hamnade vi till sist i de stora fjäll-
viddernas rike, med jojkande och ren-
skötande samer. Årets renar var mer än 
lovligt bångstyriga. Kanske de kände den 
hotande närvaron av en farlig rentjur som 
var i antågande. Det fordrades många 
modiga sameflickor för att fånga in 
vajorna. Samepojken visade sig vara lika 
skicklig som modig och halade in ren-
tjuren med sin lasso, märkte den i örat och 
fick honom att inrätta sig i ledet till som-
marbetet.  

    
 

Allt under den evigt lysande midnatts-
solen.  

 
Och har den inte gått ned 
eller halkat på sned 
så skiner den väl än  
över landets alla län  
vår evigt värmande vän!   

Marianne Ö 
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			Onsdagsdansen	vinter	och	vårsäsongen	2016	
Att dansa är ett härligt sätt att motionera på, samvaron med trevliga människor under 
trivsamma former gör gott för både kropp och själ. 

Denna blandning har Rune, Sonja och Kurt skapat på onsdagskvällarna då man i 
snitt har haft besök av ett 30-tal dansare. 

Här finns ett troget gäng med styrka och ork, som strålar samman under ett antal 
timmar, man kommer ifrån Huddinge och västerort för att dansa hos oss.  

    
 

          

Runes dansprogram spaltar upp kvällen, det är lätt att hålla koll på vilka danser som 
kommer näst. Detta underlättar i hög grad även för våra musiker som hela tiden är 
uppdaterade på vilka danser som är aktuella. Dansare har möjlighet att i förväg dra ut 
dansprogrammet ifrån vår hemsida. Ingenting av allt jag beskrivit ovan skulle fungera 
utan våra trogna spelmän, som förgyller kvällen med långa härliga danser, vi har Tom 
& Co och Alf Jakobsson och som förtjänar en stor eloge. Undertecknad har själv fått 
njuta av långa härliga valser i Runes armar. En ny regel har blivit införd, och gäller, om 
en dam fått sitta över en dans, kan hon påföljande dans gå ner på dansgolvet och så att 
säga ta en danskavaljer. Första delen av dansprogrammet avslutas alltid med Jannes 
Polka, och den dansas med fart och kläm. 

Därefter väntar en välförtjänt paus med bryggkaffe och gott hembakat bröd, ansvar 
för kaffeservering sker enligt en väl upprättad kaffelista som följs slaviskt. Detta ger 
alla möjlighet att få avsmaka utsökta hembakta delikatesser. 

Efter paus fortsätter man dansa enligt danslistan. Undertecknad väntar gärna på 
Jessica Polkan. 

Ett stort varmt tack till alla och en var som bidrar till att göra onsdagsdanserna till 
gemytliga danskvällar.           Inger W 
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Sammandrag	av	kvartalsmötet	24	april	2016	
Planeringen inför besöket av English Miscellany är i full 
gång. Arbets- och danslistor ska skrivas på. Se program 
nedan. 

Dräkt och slöjd efterlyser större dräkter så att vi kan till-
godose alla kunder. 

PR gjorde ett bra jobb inför Sverigeresan. 

Några medlemmar nås inte av Gillets mailutskick. Erik 
Enfors mailar till alla, alla som nås svarar, därefter vidtar 
uteslutningsmetoden... 

Onsdagsdansen är fortsatt välbesökt med i genomsnitt trettio dansande varje gång. 

Arbets- och bakningslistor inför Midsommar måste anslås. 

Utflykten till Moa Martinssons torp den 15 augusti har plats för fler medföljande. 
Hittills är 27 anmälda av de 49 som erbjuds. 

Marianne Österlind 
PROGRAM 27-29 MAJ. Engelsmännens besök.  
FREDAG Gästerna hämtas vid Spånga station av respektive värdpar.   
1700 Guidad tur i Spånga kyrka av Marina Wendel.   
1900 Middag i Spångafolkan.  
LÖRDAG  
1000 Buss från Spångafolkan in till Gamla stan.  
1100 Dansuppvisning på Stortorget cirka 40 minuter sammanlagt.  
1200 Guidad tur i Gamla stan.  
1330 Buss tillbaka till Spånga och Eggeby.   
1500 Dansuppvisning på Eggeby. Därefter stannar vi kvar på Eggeby för middag och 
samkväm.  
SÖNDAG  
1000 Buss från Spångafolkan in till Stadshuset.  
1100 Guidad tur i Stadshuset.  
1200 Dansuppvisning i Stadshusets trädgård.   
1300 Buss upp till Fjällgatan. Medhavd picknick-lunch i eller utanför bussen.  
1400 - 1600 Fri tid inne i city.  
1600 Buss tillbaka till Spånga för några timmars vila innan middagen.   
1900 Middag i Spångafolkan. Vi visar valda delar från våra uppvisningar. 

Busstransporterna är enbart till för medverkande i dansprogrammen. 
Till middagarna är alla välkomna. Om du inte redan anmält dig på lista i lokalen kan du 
göra det genom epost till marianne_o@spangafolkdansgille.se. 
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Resa till  
Moa Martinssons torp  

Johannesdal på gränsen mellan Ösmo och Sorunda 
 

Påminnelse 
 
Vi åker den 15 augusti på en dagstur. Bussen går kl.09.00 från Församlingshuset i 
Spånga och är åter ca 15.00. Resan kommer att kosta ca 700 kr. I priset ingår förutom 
bussen med guide, guidningar vid Moa Martinsson Torp (det är Moas sondotter, 
Harriet Thurgren som guidar oss) och Wendela Hebbes hus, busskaffe med kaka samt 
lunch. 

Anmälningar till mig på mail eller mobil Birgitta Weiss (mail birgitta.weiss@ownit.nu  
eller till 070/225 16 75. (max 50 personer eftersom bussen inte tar fler). Uppge ditt 
mobilnummer tack. 

 

Hjärtligt tack  
för uppvaktningen på min födelsedag! 

Torsten Höglund 
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Välkommen till 

Midsommarfirande	
vid Spånga	Kyrka 

Midsommarafton kl. 13.00 – 16.00 
Spånga	Folkdansgille	
uppträder med dans och sång och 
Spelmanslaget Trätakt står för 
musiken 
 Kaffe med hembakat bröd 
 Hemslöjdstombola 
 Chokladhjul 
 Kämpalekar för barnen 

Kaffeserveringen öppnar redan kl. 13 så att ni hinner fika innan dansen som börjar 
kl 14, men kom gärna tidigare och hjälp till att smycka stången med blommor. Ta med 
egna blommor och bind en krans att smycka dig själv med.  
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Sommarens	danser	
Ulvsättra Loge, Kallhäll 
http://www.ulvsattrabgf.se 

Tisdagar kl 19-22. Servering. 
Entré 80 kr. 
2016 års danser och orkestrar:  
10/5 (v19) Hermanssons  
17/5  Gideons  
24/5  Löpsjötorpn 
31/5  Holens 
7/6  Henkes 
14/6  Jonnys 
21/6  Edwings 
28/6 (v26) Henkes  

Sommaruppehåll v 27, 28, 29, 30 
2/8 (v31) Jonnys  
9/8  Samsons  
16/8  Holens  
23/8  Hermanssons 
30/8  Gideons 
6/9 Edwings 
13/9 Samzons 
20/9 (v38) Löpsjötorp 

Skälby Gård 
http://www.bygdegardarna.se/skalbygard 

Torsdagsdans på dansbanan 
mellan 19-22. Dansentré 60 kr. 
2 juni Skälby Spelmanslag  
9 juni   BriGot  
16 juni   Mirabellkvartetten 
4 aug  Skälby Spelmanslag  
11 aug  Mirabellkvartetten 
18 aug  BriGot 
Orkestrarna är preliminära. Servering 
i annexet. Dans inomhus vid regn. 

 
 

Dansen på Skansen 2016 
Dansen på Skansen håller på ända fram till slutet av augusti. Där finns möjlighet att 
dansa allt från foxtrot och bugg till tango och gammalt.  

Schema över danskvällarna i sommar 
Måndagar:  Skansens storband kl. 20-23   Galejan 
Tisdagar:  Blandad dans kl. 14-18   Galejan 
Onsdagar:  Gammeldans kl. 19.30-22.30   Bollnästorget 
Onsdagar:  Gammeldans - dansinstruktion kl. 17.45-18.45 Galejan 
Fredagar: Modern dans kl. 20-24    Galejan 
Lördagar:  Modern dans kl. 20-24    Galejan 
 

För detaljerat program och spelmän, se http://www.skansen.se 
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Eftersnack maj 2016 

Vårt minne har blivit 
raderat, kylskåps-
dörren lyser ren och 
vit som kom den 
direkt från fabriken. 
Efter några hektiska 
månader med täta 
resor till ÅVC, 
Läkarmissionen och 
Erikshjälpen, kom-

pletterat med försäljning på Blocket och 
överlåtande av möbler till vänner och 
bekanta har det nu varit dags för "vis-
ning". Vi lever alltså i något som inte på 
några vis får likna ett hem där någon kan 
tänkas bo utan snarare en ren utställnings-
lokal. Vår mäklare har hållit oss i stränga 
tyglar och senast i förra veckan städade 
hon undan diverse oundgängliga attiraljer, 
bl a vårt schema på kylskåpsdörren. Där-
av min något kryptiska inledning. Nu letar 
vi varje dag efter nödvändiga utensilier. 

 

Att minneslapparna saknas innebar att jag 
nästan helt förträngde att vi i måndags 
hade vår sista ordinarie träningskväll för 
vårterminen. Dock sent på eftermiddagen 
föll polletten ner så jag i god ordning 
kunde avtacka Trätakt och våra dans-
ledare för folkdansen och gilledansen. Nu 
är ju sedan en dryg vecka Sverigeresan 
avklarad med bravur. Tack till alla som 
med gott mod och entusiasm orkat ge-
nomföra denna resa ännu en gång. Enligt 
flera utsagor var den senare versionen 
ännu bättre än höstens dito. Nu laddar vi 
för fullt med träning och program inför 
engelsmännens besök nu i slutet av maj 
och inte att förglömma den späckade 
midsommarveckan. 

Till er som inte medverkar vare sig i maj 
eller midsommar vill jag passa på att 
tillönska en riktigt trevlig och vilsam 
sommar. 

Bertil  

 
Vid vårt besök i England fick vi se dessa färgsprakande dansare. Våra karoliner förefaller bleka i 
jämförelse med dessa (men de har inga hästar)   Foto  
                                                        

 

Lite kom ihåg 
28 maj lördag 1500 Eggeby Folkmusikfestival 
13 juni måndag 18.30 Midsommarplanering 
13 juni måndag 19.00 Träning inför midsommar 
14 juni tisdag 19.00 Träning inför midsommar 
15 juni  onsdag 19.00 Träning inför midsommar 
   Ev ändringar, se kalendarium 
20 juni måndag 10.00 Solstrålen, lekledning 
21 juni tisdag 10.00 Lövhämtning 
21 juni tisdag 14.00 Skoga, 
    midsommaruppvisning 
22 juni onsdag 12.00 Brommagården, 
    midsommaruppvisning 
22 juni  onsdag 14.30 Norrgården 
23 juni torsdag 10.00 Stormhatten, lekledning 
23 juni torsdag 14.00 Fristad,  
    midsommaruppvisning 
24 juni fredag 10.00 Förberedelser vid  
    Spånga Kyrka 
24 juni fredag 13.00 Midsommarfest vid  
    Spånga Kyrka 
S o m m a r l o v 
15 aug Resa till Moa Martinssons torp 
  5 sept måndag 19.00 Start för folkdansen 
14 sept onsdag 19.30 Start för gilledansen 
19 sept måndag  Sista manusdag för  
    Lubba Runt nr 3/16 
13 okt tisdag 13-18 Hantverkseftermiddag 
3  okt måndag  Utgivning Lubba Runt  
    nr 3/16 
22 okt  lördag 09.00 Träning i Spånga kyrka 
    Preliminärt 
23 okt söndag 11.00 Folkdansgudstjänst 
    Preliminärt 
1 nov tisdag 19.00 Kvartalsmöte 
21 nov måndag  Sista manusdag för 
    Lubba Runt nr 4/16 
5 dec måndag  Utgivning Lubba Runt 
    nr 4/16 
 

 



 
 
 
 
 

c/o Angela Enfors, Ängsullsvägen 15, 162 46 Vällingby

Danslokal: Spånga Folkan, Spångavägen 353.
Dansledare: Malin Lennartsson

Beställning av dansuppvisningar och lekledning: 
Bertil Österlind 08-372023, 0706 830 743 eller
bertil_o@spangafolkdansgille.se

Postgiro 38852-0

Hemsida: http://spangafolkdansgille.se

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 
julgransplundringar 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.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Spånga Folkdansgille 
har 2016 följande kontaktpersoner 

 
Styrelse 

 
Ordförande Bertil Österlind 37 20 23 bertil_o@spangafolkdansgille.se 
Sekreterare Angela Enfors 761 28 91 angela_e@spangafolkdansgille.se 
Kassör Margareta Klintholm 36 71 57 margareta_k@spangafolkdansgille.se 
Ledamot Christer Persson 076-8465502  christer_p@spangafolkdansgille.se 
Ledamot Marianne Österlind 37 20 23 marianne_o@spangafolkdans.se 
Suppleant Berit Lindh 070 5429455  berit_l@spangafolkdansgille.se 
Suppleant Margareta Warholm 760 07 61 margareta_w@spangafolkdansgille.se 
 
 

Sammankallande 
 
Dans och musik Malin Lennartsson 885 810 6 malin_l@spangafolkdansgille.se 
Gilledans Rune Forsberg 837 213 9 rune_f@spangafolkdansgille.se 
Dräkt  Gunnel Petersson  760 99 55  gunnel_p@spangafolkdansgille.se 
Julmarknadsgruppen Eva Askberger 0171-51604 eva_a@spangafolkdansgille.se 
Festkommittén Lars-Erik Ljungberg 889 832 3 larserik_l@spangafolkdansgille.se 
Lubba Runt Erling Magnusson  760 41 95 erling_m@spangafolkdansgille.se 
Lokalkommittén Carl Warholm 760 07 61 carl_w@spangafolkdansgille.se 
PR-sektionen Erik Enfors 761 28 91 erik_e@spangafolkdansgille.se 
Webmaster Erik Enfors 761 28 91 erik_e@spangafolkdansgille.se 
 
 
 


