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Växjöortens Folkdanslag 80 år 

1943 - 2023 
 

Åren 2013 - 2023 

 

Förord 

 
Tio år har gått sedan vi skrev Jubileumsnumret 2013. Detta nummer som 

omfattade mycket av Växjöortens Folkdanslags första 70 år, finns som  

pdf-bilaga på hemsidan. Nu kompletterar vi med det som hänt 2013–2023.  

Då upptäcker man vilken stor verksamhet vi har i folkdanslaget fortfarande. 

Detta trots att vi inte har någon slöjd- eller barnverksamhet. Även resorna är 

numera av blygsam karaktär. För att genomföra allt krävs insatser av 

medlemmarna och många arbetar för att vi ska träffas och trivas, uppleva 

dansglädjen på danskvällar, fester mm och mötas på promenader. Det är tack 

vare alla frivilliga arbetsinsatser som föreningen lever. 

 

Den här 10-årsperioden drabbades vi av en pandemi. I början av 2020 lamslogs 

hela världen av det mycket smittsamma viruset Covid-19. Detta påverkade all 

föreningsverksamhet. En mängd restriktioner infördes för att hejda smittan. All 

planerad verksamhet i folkdanslaget fick ställas in i början av året och tills 

vidare. 

 

Efter några månader träffades en del medlemmar på privat initiativ utomhus på 

regelbundna promenader. Även försiktig dans med egen partner och utan 

partnerbyten på utedansbanor testades några gånger. Detta fortsatte även 2021 

och på hösten kunde viss dans praktiseras inomhus. Dans på Dädesjö 

utedansbana blev ett nytt uppskattat inslag i verksamheten, liksom 

promenaderna. Tack vare utomhusaktiviteterna har vänskapsbanden i laget 

hållits vid liv och från 2022, när det gick att dansa igen, har verksamheten 

kommit igång ordentligt. 

 

Slutorden för 10 år sedan var  

TÄNK, VAD ROLIGT VI HAR HAFT – OCH FORTFARANDE HAR! 

 

De orden gäller ännu, för dansen ger så mycket glädje och trevlig samvaro och 

kamratskap och nu ser vi framåt! 

 

 

 

 

Sammanställt av Ivy Andersson och Birgitta Schön, mars 2023 

Layout Kjell Forsberg och Eivor Svensson 
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ORDFÖRANDEN 

 

2009–2016 Kerstin Paulsson  

2017   Vakant  

2018   Kerstin Paulsson  

2019 ff   Elisabeth Angelöv  

 

MEDLEMSSTATISTIK (from 2013)  

 

År  Antal medlemmar  Inkl. antal hedersmedlemmar  

 

2013  142  2  

2014  150  3  

2015  140  3  

2016  128  3  

2017  155  3  

2018  152  2  

2019  145  2  

2020  113  2  

2021  110  2  

2022  106  2  
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INFORMATION  

 

Lagets hemsida förnyades 2017, och där läggs information såväl till 

medlemmarna som till andra intresserade ut. Medlemsbladet Träskoposten 

utkommer med fyra nummer per år. Dessutom finns det fotoalbum, som 

skildrar lagets verksamhet, och under senare år har det även framställts 

fotoböcker. 

 

DANSVERKSAMHETEN 

 

Torsdagsdansen 

 

Det verkar som om torsdagen varit föreningens danskväll från starten och 

numera kallar vi den för torsdagsdansen. Den regelbundna träningen har 

varierat och ibland mynnat ut i omfattande teaterspel och fantastiska 

uppvisningar, se sid 23–26 i Jubileumsnumret 2013. 

 

Deltagarantalet har varierat, men även under senaste 10-årsperioden upp mot  

50 deltagare. Programmet för danskvällarna har syftat till ökad dansfärdighet 

samt att ge en glad och lättsam samvaro och rolig motion. Dans för nybörjare 

har anordnats. Utbudet av danser är stort. På repertoaren: gammaldanser, Gröna 

boken-danser, folkliga danser - särskilt från Småland samt mycket gillesdanser 

och då många nykomponerade. 

 

Dansledarna och en del medlemmar har deltagit i externa kurser för att öka sin 

kunnighet, till exempel Småländska danser och danser från Storbritannien hos 

Sunnerbogillet i Ljungby. 

 

Avtackning av dansledarna, vid säsongsavslutningar 2018 och 2019:  

Kate Graae-Nielsen, Göran Persson, Folke och Birgitta Schön (båda avgående 

efter många år), Gerd Ouchterlony och Bengt Fransson. 

Karin Bordon, Göran Andersson, Kjell Forsberg, Eivor Svensson, Arne och 

Elisabeth Angelöv. 
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Polskedansen 

 

Ända från starten 1997 har polskedansen varit populär och lockat deltagare från 

nästan hela Småland. Antalet danstillfället per termin har utökats. 

Deltagarantalet har varierat, men i början av senaste 10-årsperioden kunde så 

många som 40–55 personer dansa regelbundet. Nu efter pandemin har det varit 

ett 30-tal per gång. Polskor från Dalarna och Jämtland är populära och även 

Menuett är en önskad dans. Nybörjardans har skett flera gånger, till exempel 

2017. 

 

 

Dansledarna och flera 

medlemmar har åkt till 

Föllinge och Visingsö och 

deltagit i veckolånga kurser 

där, samt dagskurser i 

Norrköping. 

 

 

 

 

 

Uppvisningar 

 

Folkdanslaget har visat upp sina danser vid olika tillfällen och i olika miljöer. 

Som exempel gjorde laget 2017 tio uppvisningar och 2018 nio. Regelbundet 

från starten och fram till 2019 har uppvisning skett vid midsommar, 

företrädesvis på ålderdomshem och hembygdsgårdar och förstås på Kronoberg 

(fram till 2000). De har varit mycket uppskattade. 

 

Återkommande från 2005 

har varit att visa upp 

dansverksamheten på 

Kulturnatten i Växjö, med 

uppehåll för pandemiåren. 

Den senaste gången, nu i 

januari 2023, deltog inte 

mindre än 15 par från 

båda dansgrupperna. Som 

kuriosa kan nämnas att på 

programmen för 2005 och 

2023 stod Menuett. 

Annars har dansledarna 

komponerat nya program 

med olika danser till varje uppvisning. 

Ledare och dansare i Föllinge 2015      

  Kulturnatten på IOGT 2015 
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Logdans 

 

Ett uppskattat inslag har varit logdansen som ordnats fram till 2019. Det var då 

22:a gången och Malin och Mikael Fernholm med olika vänner har spelat varje 

gång. Länge var vi i Skir, sedan ett år i Grimslöv och slutligen i Skårtaryd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommardans i Dädesjö 

 

Ett nytt inslag i verksamheten, arrangerat av polskedansledarna och som 

testades vid pandemin, men som sedan blivit uppskattat är dans på 

utedansbanan i Dädesjö. Lagets egna spelmän har spelat i olika grupperingar. 

Även andra spelmän utifrån har deltagit. Träffarna vänder sig till alla våra 

dansare och dansvalet är blandat. 

 

 
Dans på Knallabacken, Dädesjö 2020 

Dans på logen i Skir 2014 
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SPELGRUPP 

 

Laget har under årens lopp haft turen att ha många duktiga spelmän, vilka flitigt 

har ställt upp med att spela vid uppvisningar, fester och vid andra danstillfällen. 

Vid årsmötet 2016 beslöts det, att en musiksektion skulle bildas. Ansvariga för 

denna blev Kjell Karlsson och Roland Hansson.  

Ett femtontal spelmän brukar träffas för att öva två gånger per termin. De flesta 

spelar fiol men det finns även några som spelar nyckelharpa, någon cittra samt 

Roland på dragspel. Vid 

enstaka tillfällen kan det dyka 

upp några durspelare. Nya låtar 

läggs ut på lagets hemsida 

såväl inspelade som med noter.  

 

Gruppen har sedan den 

bildades initierat flera 

gemensamma danskvällar för 

alla lagets dansare, till exempel 

i december 2018 då 60–65 

medlemmar dansade till deras 

medryckande musik. 

 

KURSER 

 

Under årens lopp har laget arrangerat egna kurser såväl i dans, spel som i annat. 

På senare år har kurser i polska ordnats. Ibland har det skett i samarbete med 

Valshuset såsom dans- och spelkursen med Boda Mollkapell den 1 oktober 

2022. I början av 2018 och 2019 ledde Leif och Margareta Virtanen ett par 

kurser i dalapolska. Heldagskurser har även ordnats i Värmlandspolskor, 

Föllingedanser och i Slängpolska med inhyrda dansledare. Kortare kurser med 

lagets egna dansledare har också genomförts till exempel grunderna i polska 

2019 och i Dansk Lanciärkadrilj 2016. En studiecirkel baserad på boken 

"Ståten och nyttan", då deltagarna fick lära sig mycket om kläder från förr, har 

också genomförts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spelgruppen övar hemma hos Fosseus 2021 

Polskekurs med Leif och Margareta Virtanen 2018 
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UTBYTE MED ANDRA LAG 

 

Växjöortens 

Folkdanslag har haft 

mycket glädje av att 

träffa andra 

folkdanslag. Varje 

höst bjuder laget in 

Värendsgillet och 

Urshults Bygdegille 

till en torsdagsdans, 

och under våren har 

laget inbjudits till en 

tisdagsdans hos 

Värendsgillet.  

 

 

Den 28 maj 2016 firade Värendsgillet 60 år med en fest i Kvarnhagskällaren. 

Många av lagets medlemmar deltog. Den 20 augusti 2022 hade Värendsgillet 

även ordnat en trevlig danskväll i Gemla Folkets Park. Tidigare har vårt lag 

även deltagit i trivsamma danskvällar och fester hos Urshults Bygdegille. 

Skatelövs Spelmanslag har under många år (förutom under pandemin) ordnat 

mellandagsdanser i Grimslöv, och den 22 oktober 2022 ordnades dessutom  

en jubileumsfest i Grimslöv för att fira att spelmanslaget hade varit verksamt  

i 40 år. 

 

FESTER 

 

Varje höst har laget 

ordnat den s.k. 0-festen 

för att fira dem som 

har fyllt jämnt under 

året. Under pandemin 

kunde någon sådan inte 

arrangeras, vilket 

medförde att det blev 

två fester under 2022. 

Lokal har för det mesta 

varit Tävelsås 

bygdegård. Lagets 

musiker har under 

senare år spelat till 

dansen.  

En torsdag i november 2014 med gästande lag.  

  Jubilarer 2016 
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Även julfester, påskfester och midsommarfester har anordnats.  

Jubileumsfesten 2013 ägde rum i föreningslokalen i Risinge. Laget fick då  

bl.a. mottaga Växjöortens jubileumsvals av Skatelövs Spelmanslag. 

 

 
 Midsommarfest i Videsborg,Vederslöv 2015 

 

75-ÅRSJUBILEUM 2018 - BRYGGDANS 

 

75-årsjubileum firades med bryggdans på Vattentorget vid Växjösjön den 25 

augusti. Tanken var att visa upp verksamheten samtidigt som vi hade roligt. 

Många medlemmar, både spelmän och dansare, deltog och allmänheten 

lockades med.  

 

Program: sånglekar, 

Pettson och Findus 

dansar hambo, prova 

på schottis, dansa 

polska.  

Både 

Smålandsposten och 

Växjöbladet skrev 

om evenemanget. 

 

Det blev en lyckad 

dag som upprepades 

2019. 
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RESOR 

 

Medlemmarna har under årens lopp gjort en hel del resor, antingen arrangerade 

i egen regi eller genom ett resebolag. Den 1 mars 2014 besöktes Arlövsrevyn, 

där medlemmarna fick en trevlig dag med mycket skratt. 

 

Den 24 maj 2015 åkte ett tjugotal av lagets medlemmar med Ramkvillabuss  

till Malmö för att titta på och lyssna till Tattoo, som ägde rum i Malmö Arena. 

Totalt 600 musiker från olika länder medverkade. 

 

I maj 2015 var det dags att åka till Jönköping för att se en föreställning med 

Galenskaparna och After Shave. Våren 2016 besökte en del av lagets 

medlemmar Göteborg för att titta på Galenskaparnas föreställning 

"Spargrisarna kan rädda världen". 

Den 23 juli 2016 åkte ett tjugotal medlemmar till Kalmar för att lyssna på  

och dansa till Benny Anderssons orkester. 

Den 17 september samma år gick resan med egna bilar och 29 personer till 

Hultsfred för att besöka Maarit och Bo Lundwalls ateljé. Färden gick sedan 

vidare till Astrid Lindgrens Näs, där muséet och parken besöktes. Resan 

avslutades med fika i Ingebo Hage, innan färden gick hemåt. 

Åtta personer från laget följde med Värendsgillets resa till Bohuslän 24-26 

augusti 2018. Förutom sightseeing i Taubes fotspår blev det naturligtvis  

en hel del dans. 

 

Bornholm 

 

 
 

23 av lagets medlemmar deltog i Bornholmsfestivalen 6–9 juni 2014. 

Uppvisningen, som leddes av Folke Schön, genomfördes till musik av  

Viola Ek och Roland Hansson. 



11 
 

 

Nordlek 

 

Den 14 juli 2015 besökte några av lagets medlemmar Nordlek, som då ägde 

rum i Viborg i Danmark. Över 2 000 personer deltog. Under veckan lärde  

man ut danser från de olika nordiska länderna. För Sverige blev det  

Västerviks jubileumsvals. 

Åtta av lagets medlemmar besökte Nordlek i Falun 10–15 juli 2018. Totalt 

deltog ca 2 600 dansare och musiker från olika länder. Överallt i trakten kring 

Falun pågick spel och dans. Vädret var soligt och mycket varmt, vilket var 

påfrestande för de folkdräktsklädda deltagarna. 

 

Europeade i Helsingborg  

 

Den 52:a Europeaden ägde rum i Helsingborg 5-9 augusti 2015.  

6 000 dansare, musiker och sångare från många olika länder deltog.  

Några av lagets medlemmar hade åkt ner för att titta på evenemanget. 

 

Svenska Folkdansringens jubileum 26–28 maj 2022 

 

Elva medlemmar från laget deltog i Svenska Folkdansringens 100-årsjubileum  

i Stockholm 2022. Efter invigningsceremonin på torsdagen fick deltagarna 

lyssna till ett intressant föredrag "Ur arkivens gömmor" med gamla bilder och 

filmer. Under fredagen pågick olika seminarier. Bland annat lärde de ut baldans 

och kadriljer samt även 100-årshambon. Fredagskvällen ägnades åt god mat, 

dans och underhållning i Stockholms Stadshus. Under lördagen pågick diverse 

aktiviteter i Rålambshovsparken. Tyvärr regnade det mycket, vilket förstörde 

nöjet. Lördagen avslutades med konsert med Zorns folkmusik och med mer 

musik och dans.  

Växjögänget 

åkte hem på 

söndagen efter 

en mycket 

trevlig och 

givande helg. 
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VANDRINGAR MM  

 

Dans är som bekant en utmärkt 

motionsform, men laget motionerar 

även på annat sätt. Under många år 

har det ordnats gökotta alternativt 

gökafton (oftast utan att höra 

någon gök) t.ex. i Skårtaryds 

urskog 2013 och vid Vartorps 

kvarn 2014. Höstpromenader med 

tipsfrågor och grillning har också 

ägt rum. Flera gånger har promenaderna ägt rum i Åsnens nationalpark och vid 

Husebymaden. I augusti 2014 fick många av lagets medlemmar vid besöket i 

Svänan norr om Växjö höra berättelser om livet i torpstugorna. I september 

2016 förlades vandringen till hembygdsgården i Gemla, där deltagarna besökte 

det fina leksaksmuséet. År 2018 ordnades en trevlig vandring i Ingelstad. 

 

DANSBANAN 
 

Alltsedan 1993 har laget haft en egen dansbana, som tidvis har använts i 

samband med egna uppvisningar. År 2000 användes den, då laget genomförde 

den sista midsommarfesten vid 

Kronobergs slottsruin. Under senare 

år har dansbanan varit uthyrd till 

Korröfestivalen i slutet av juli. 

Montering och demontering har 

gjorts av lagets egna medlemmar 

med viss hjälp det senaste året. 

Dansbanan var även uthyrd till 

Alvesta kommun i samband med 

Alvestayran maj 2017. 

 

 

FRÅN 70-ÅRSJUBILEET 2013 

 

  Anders Johansson berättar om Svänan 

  Dansbanebygge i Korrö 2013 

       Skatelövs spelmanslag stod för musiken 


