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Meddelande från styrelsen

Inbetalning av medlemsavgift och dansavgift
Årsavgift 2019 Årsavgiften skall betalas senast den 31 januari 2019

Vuxen 250 kr
Ungdom tom det år han/hon fyller 25 år 150 kr
Familj med barn upp till 25 år 650 kr

Dansavgift Dansavgift för 2019 250 kr
Postgiro 272762-6

De flesta betalar nu via internetbanken, men om du önskar ett
inbetalningskort så kan du kontakta kassören Anders Johansson. Glöm inte att 
skriva ditt namn på inbetalningskortet!

Övrigt Meddela Michael Fosseus om du önskar få Träskoposten eller annan
information via e-post.

Årsmöte Årsmötet äger rum söndagen den 24 februari 2019 kl 15 på IOGT
Verksamhetsberättelser Verksamhetsberättelser från sektioner och arbetsgrupper 

skall vara sekreteraren Ivy Andersson tillhanda senast den 14 januari 2019
mail: anderssonivy@gmail.com

Träskoposten Stoppdatum under 2019: 1 februari

Rapport från föreningsmötet 11 oktober

Ca 35 medlemmar deltog i höstmötet på IOGT. Den 8 november har Värendsgillet 
och Urshults bygdegille bjudits in till dansen. Inbjudan har inkommit till 
Kulturnatten den 26 januari 2019. 
Dansfestivalen på Bornholm äger rum 7—10 juni. En gemensam danskväll kommer 
att anordnas på IOGT den 2 december, då menuett och någon engelska kommer att 
läras ut. Lagets musiker spelar till dansen. Eget fika medtages. Laget har fått 
mottaga en Sunnerbodräkt, som kommer att förvaras i klädförrådet.
Ivy Andersson

Nya medlemmar

Följande medlemmar hälsas välkomna tillbaka till laget:
Eva Åhman, Kalvsvik, Yo-Shi Svanberg, Växjö, Barbro Rubensson, Växjö, Hanna 
Johansson, Växjö samt Jacob Gustavsson, Växjö.

Följande nya medlemmar har tillkommit under hösten och hälsas varmt välkomna 
till laget:
Rebecka Svensäter Växjö, Margareta Sandberg Växjö, Josefin och Sebastian 
Ingemansson, Växjö, Jan-Ove Ohlsson, Tingsryd, Louise Johansson, Växjö, Anna 
Allden, Växjö, Göran Rådstedt, Alvesta, Sara Östh, Växjö, Charlotte Nilsson, 
Växjö, Josefin Svensson, Växjö, Karin Weslien, Fagerhult, Jan Sandberg, 
Oskarshamn, Dag Ellard, Ljungby, Kurt Bergström, Växjö
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Historien om folkdanslagets dansbana

Under flera år hade laget till midsommarfirandet vid Kronoberg hyrt en dansbana 
av en man i Skåne, men i februari 1993 fick man nej på sin förfrågan. Någon 
schism hade troligen uppstått,  för mannen svarade att han hellre ”illade opp den 
än sålde den till snåla smålänningar.” Men han medgav att han ändå hade haft 
många trevliga stunder med lagets medlemmar under årens lopp vid . 
vid monteringsarbetet.
Under ett medlemsmöte den 15 februari 1993 
föreslog Bert Persson, Johne Gunnarsson och 
 Allan Claesson att laget skulle bygga en 
egen dansbana, eftersom midsommaren 
närmade sig med stormsteg och inkomsterna 
från festen var mycket viktiga för lagets 
fortsatta existens. Dansbanan budgeterades 
till 30 000 kronor, men man räknade med 
prisrabatter, goda kontakter och mycket eget 
arbete av lagets medlemmar.
Under de två följande veckorna hade de tre 
ovan nämnda sex projektmöten då man 
diskuterade ståldetaljer, bultar, skruvar, 
fixturen till lämmarna och mycket annat. Man 
hade också fått in uppgifter på alla stora 
kostnader, vilka slutade på 29 000 kronor.
Turligt nog ägde Bert en mekanisk verkstad 
med en stor gårdsplan och två helger i maj 
bokades in där. 15-20 man arbetade under 
Berts ledning vid olika maskiner och verktyg, 
med att kapa profiler, borra hål, svetsa, slipa 
och fila. Bland annat skulle 9000 skruvar 
skruvas fast med hjälp av flera inlånade 
skruvdragare.
En dag var olyckan framme då Bert fick foten 
i kläm och fick gå med både bandage och  
kryckor en lång tid framöver, men humöret 
var det ändå inget fel på.  Under alla dessa 
dagar arbetade flera av lagets kvinnliga medlemmar med att laga mat, bre 
smörgåsar, koka kaffe osv i Lisa Perssons kök. Detta uppskattades naturligtvis i 
hög grad av arbetsfolket. Värmen på gården och närheten till alla svetslågor 
kostade mycket svett, så backarna med dricka hade strålande åtgång.
När allt var klart transporterades delarna till Kronoberg och alla medverkande var 
både glada och stolta över den fina dansbanan.
Cirka 500 arbetstimmar hade använts och de betalda räkningarna uppgick vid årets 
slut till 14 376 kronor.
Dansbanan används fortfarande varje år och det är många dansare som ständigt 
berömmer den som en av de bästa dansbanor de har dansat på. 
Kerstin Paulsson
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Bondpolska och Bodapolska i Tobo sommaren 2018

och det är till platsen som bär hans namn som min resa går. Förutom att vara ett 
nationellt centrum för folklig dans och musik är Erik Sahlströminstitutet (ESI) även 
en yrkeshögskola med helårskurser, distanskurser och kortare kurser som den 
sommarkurs jag har anmält mig till.  Den stora salen i institutets gula villa bjuder på 
ett härligt dansgolv för möten mellan musiker och dansare.

 

Det är med en viss bävan som 
jag i början av juni reser mot 
järnriket i Upplands norra 
skogar. I arbetet vid järnbruken 
lades grunderna för vårt 
välfärdssamhälle men här finns 
också basen för den svenska 
nyckelharpstraditionen. De 
gamla bruken är nu nedlagda 
men nyckelharpor byggs och 
spelas fortfarande till dans. Den 
mest kände nyckelharpspelaren 
är Erik Sahlström (1912-1986)   
 

Vi är 12 dansare som samlats för fyra dagars kurs tillsammans 
med Andreas Berchthold och Ami Dregelid. De är väl kända 
dansinstruktörer både i Sverige och utomlands och även 
huvudlärare för den ettåriga danskursen vid ESI. På 
programmet står Bondpolska och Bodapolska. De båda 
danserna har liknande stegkombinationer men ack, så olika 
uttryck. Den levande musiken är en viktig del av den 
koncentrerade stämning som kursen karaktäriseras av. För 
musiken på nyckelharpa och fiolspel står Sonia Sahlström, 
dotter till Erik. Sonia är spelman och lärare på ESI. Hennes 
musikaliska resa startade i den uppländska folkmusikmyllan 
och hon beskriver med ett leende sitt tonårsuppror  som bestod 
i att byta ut sin fars val av nyckelharpa – den kromatiska 
nyckelharpan – och i stället välja den äldre och i viss mån   Erik Sahlström
begränsande silverbasharpan.  

Genom studier på folkhögskolan i Härnösand mötte Sonia spelmannen Röjås Jonas 
som öppnade dörren för den folkliga musiktraditionen från Dalarna och i synnerhet 
musiken från Boda.  Sonia är en generös och lyhörd musiker som timmavis spelar 
med oerhörd närvaro och koncentration till vår dans. Med Sonias hjälp undersöker 
vi genom våra kroppar musikens rytmik , melodik och periodicitet. Bondpolskorna 
från Uppland, bland annat från Viksta Lasse, spelar Sonja framför allt på 
nyckelharpa medan Bodapolskans sinnrika melodier gestaltas på fiol. 

Ami och Andreas lägger mycket fokus på kroppshållning, riktning, balans och 
gravitation i dansundervisningen. En stor del av kurstiden består av att lyssna till 
musiken, sig själv och de andra i rummet och gå till pulsen i olika rytmiseringar.
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Tid, kraft och energi – de tre grundpelarna för all 
dans och rörelse – utforskas både individuellt och 
tillsammans med de andra deltagarna. Att i ord 
reflektera kring sina erfarenheter och upplevelser 
är också en viktig del av kursinnehållet. Först på 
tredje dagen sätter vi ihop stegkombinationerna i 
Bondpolska respektive Bodapolska till en hel 
dans. Här växlar vi mellan ”herr”- och ”dam”-
steg – eller med den terminologi som används på 
kursen – mellan ”inner”- och ”ytterplats”. Det kan 
till en början kännas förvillande men efterhand 
skapas en förståelse för dansen som helhet och 
som för min egen del nu känns som nödvändig. 

Hur uppstår en dans? När jag ser Ami och 
Andreas dansa Bodapolska tillsammans blir jag 
överväldigad av den sinnrika rytmik som uppstår 
i samspelet dansare emellan. Vem har en gång 
bestämt när och hur vilket steg som ska tas och av vem? vem? Ödmjukt kapitulerar 
jag för skönheten i dansarnas rörelser och önskar bara att få möjlighet att fortsätta att 
dansa och tränga djupare in i dansandets hemligheter. När jag den sista dagen kan 
dansa Bodapolska och Bondpolska både på inner- och ytterplats känns det som en 
seger. Nu, några månader senare, behöver jag nog en liten repetition för att upprepa 
bragden. Men vetskapen om att jag kunde då ger mig självförtroende. 

Sonia Sahlström

 Ami och Andreas

En av kvällarna under kursen var det öppen 
danskväll som startade med att Håkon och Ami 
Dregelid lärde ut ”rudl” – en norsk variant på snoa 
som de tillsammans innehar flera mästerskapstitlar i 
(kolla Youtube). Musiken bestod av en inspelad låt 
på mungiga som spelades om och om igen. Nästan 
som i trans tog jag till mig dansen. Till danskvällen 
kom, förutom folk från ESI, även dansare från 
trakten. Spelmän var Sonia och hennes man Håkan 
Larsson på munspel. Plötsligt blev jag uppbjuden av 
en man som jag kände igen… Jo, det är en av 

nyckelharpsbyggarna i ”Tobotriangeln” som jag läst 
om alldeles nyss i boken ”Harpan och Järnet”!
Ett besök i på Erik Sahlströmsintitutet är en 
upplevelse. På hemsidan www.esitobo.org kan du 
hålla utkik över vad som bjuds. Nu i oktober är det 
heldagskurs med Andreas i Bodapolska och den 8 
december är det fördjupning i Orsapolska med Ami 
Dregelid. 

Cecilia Frostenson
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Resa till Bohuslän

Vi var åtta personer från vårt folkdanslag som nappade på Värendsgillets inbjudan att följa 
med på deras bussresa till Bohuslän den 24-26 augusti. Via stopp i Kungälv, Valla kyrka 
och Sundsby säteri kom vi till Ljungskile Folkhögskola, som ligger högt med en underbar 
utsikt. Första kvällen dansade vi bohusländska danser, som leddes av medlemmar från 
folkdanslag i Ljungskile och Uddevalla, bl a Åttamannadans från Ödsmål. Mycket 
passande då vi passerat Ödsmål på eftermiddagen. På programmet stod båttur till fyren 
Hållö, promenad på Smögenbryggan, Sotenkanalen, Taube-land d v s Orust med Malö 
strömmar och handelsman Flinks affär, promenad i Grundsund, känt från TV som Saltön. 
Sista punkt var ett besök på Bohusläns museum i Uddevalla och lunch där.  God mat och 
en fantastisk guide, mycket kunnig och dessutom en god trubadur förhöjde resan. Alla var 
överens om att det varit några mycket trevliga dagar.

Birgitta Schön
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Höstvandringen

Ett tjugotal medlemmar höstvandrade i härligt väder i Ingelstad. Först gick vi på det 
gamla smalspåret till badplatsen med en fin dansbana från 1980-talet och sedan upp 
till Inglinge hög, där vi drack vårt elvakaffe.

Sedan blev det tipspromenad vid en trevlig jaktstuga med fin grill till våra korvar. 
Harry gissade bäst på pumpans vikt och fick den 9,9 kg tunga pumpan, som Tina 
själv hade odlat, med sig hem. Tina och Håkan tackades för en fin dag i Ingelstads 
omgivningar.
Kerstin Paulsson
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75-års firande på bryggan vid vattentorget 

När Cecilia föreslog en aktivitet på stan för att fira 75-år blev jag tveksam. Laget 
hade ju visat upp sig många gånger med dräkter och dansat intränade figurer.  
Det tog mig många år att hitta någorlunda rätt i folkdansens magi men så 
småningom blev jag  helt fängslad av polskor i tretakt - att få dansa med någon att 
hålla i - att få rytmerna och rörelserna att samverka.
 
Bryggdansen lyckades med utmaningen att förmedla folkmusiken och folkdansens  
glädje till många - både vana och ovana.

Nya dansledare tar nya grepp. Vi fick vara med om ett event mitt i Bondens 
Marknad.  

Programmet började med att till härlig folkmusik från lagets spelmän drog Findus 
och Pettson  samman alla barnen på torget till långdans. Jag blev verkligen 
imponerad och överraskad.
Göran berättade om föreningen, lite historik, och visade vad vi håller på med. Det 
blev "prova på" både   schottis, hambo,  vals och polska.

Och ännu en överraskning: det kom både bild och text i Smålansposten och 
Växjöbladet så den önskade uppmärksamheten av vår förening lyckades!
Michael Fosseus

Smålandsposten
den 27/8

Växjöbladet 
Kronobergaren

den 31/8
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             Gemensam danskväll  den 2 december kl 18.00 - 21.30

För alla föreningens dansintresserade - Nybörjare, Torsdags- och 
Söndagsdansare inbjuds till en danskväll med spelsektionens spelmän.

Det blir en blandning av polskor, folkdans, gillesdans  och en del som är nytt 
för alla som engelska och menuett med hjälp av danssektionens ledare.

Ta med instrumenten och egen fika!
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Vill ni dansa till Skatelövs spelmanslag?

Den 27 december kl 19.00 i Föreningslokalen, Grimslöv. 
Inträde: 100kr. Fika ingår! 

Välkomna! 

Fortsätt dansa gammaldans och enkla folkdanser!  Torsdagar kl 18.30-19.30
Efter kaffepausen dansar vi gillesdanser och folkdanser fram till kl 21
Frågor besvaras av Göran tel 070-731 64 75 eller Birgitta tel 070-6183386

 0-fest 2018

 Välkomna till Tävelsås bygdegård lördagen den 17 november kl 18 för firande av 
årets"nollor" som är väl värda att hyllas.
Anmäl senast 10 november på lagets anslagstavla eller till:
Elisabeth Angelöv tel 079-014 06 91 alt
Arne Angelöv tel 070-493 25 81
Lena Billberg-Hansson tel 070-964 25 27
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Värdlista våren 2019

Värdarnas uppgifter är att ta fram och bort anslagstavlan och musikanläggningen. 
Den senare behövs för högtalaren och dansledarens mikrofon även de kvällar vi har 
levande musik. Stäng inte av musikanläggningen – dra bara ur sladden. 
Beträffande mikrofonerna, ta endast fram lådan! Vidare behövs några bringare 
med vatten samt kollas att golvet är tillräckligt välsopat. Byt gärna dag med 
varandra, eller skaffa ersättare bland dem som inte fått uppdraget denna terminen. 

Värdlista för torsdagsdansen kl 18.30 – 21.00

24/1 Ingrid Svensson, Pär Carlsson
31/1 Tina och Håkan Danielsson, Kerstin och Anders Karlsson
7/2 Ingrid och Thore Gustafson, Lennart Håkansson
14/2 Irma och Curt Stark, Margareta Sandberg
21/2 Solveig och Karl-Gustav Andersson
28/2 Harry Karlsson, Regina Gustavsson
7/3 Ivy Andersson, Gun Langner
14/3 Inga och Kalle Ringsborg
21/3 Per och Jeanette Berggren
28/3 Karin Johansson, Johne Gunnarsson
4/4 Birgitta Björklund, Kerstin Paulsson, Martin Blixt 
11/4 Meta och Anders Johansson
25/4 Birgitta och Folke Schön 
2/5 Eva Hörberg, Kennert Danielsson
9/5 Gunnel Pettersson, Ingrid Berglund
16/5 Ethel Thim, Kjell Forsberg  
23/5 Gunilla Karlsson, Karin Martinsson

Värdlista för polskesöndagarna kl 18.00 -

27/1 Barbro och Michael Fosseus
10/2 Gunilla och Claes Lindström           OBS! Start kl 19.00
24/2 Martin Haeggblom, Ingegerd Sjöstrand 
10/3 Brita Westlund, Lena Blomquist, Ingegerd Vejvi 
24/3 Elisabeth och Arne Angelöv
14/4 Karin Estling, Björn Skogström
28/4   Anders Isaksson, Sverker Bernhardsson, Solveig Karlsson  
12/5  Inger Lundberg, Lars Svensson
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Aktivitetskalender

31 oktober Stoppdatum Träskoposten
4 november Spelträff kl 15 hos Roland i Furuby, tema menuett och polska
8 november Urshults bygdegille och Värendsgillet bjuds in till dansen
17 november 0-fest i Tävelsås bygdegård kl 18.00
18 november Polskegnuggen avslutas
2 december Danskväll kl 18 på IOGT med lagets spelmän. Eget fika medtages
6 december Torsdagsdansen avslutas
9 december Polskan slutar
27 december Mellandagsdans kl 19 i Grimslövs föreningslokal
14 januari 2019 Verksamhetsberättelserna skall vara sekreteraren tillhanda
20 januari Polskegnugg kl 18
21 januari Styrelsemöte hos Anders Johansson kl 18
24 januari Torsdagsdansen startar
27 januari Polskedansen startar kl 18
26 januari Kulturnatten i Växjö
1 februari Stoppdatum för Träskoposten
24 februari Årsmöte kl 15 på IOGT
16 mars Polskekurs på IOGT med Margareta och Leif Virtanen
7-10 juni Dansefestival på Bornholm
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