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Anna Gredvall 100 år den 29 maj 2019
Anna har under sin långa levnad varit medlem och dansledare i flera föreningar. Hon 
och maken finns på ett foto när Växjöortens Folkdanslag firade sitt 25-årsjubileum, 
alltså för mer är 50 år sedan! Kerstin Paulsson träffade Anna i augusti 2017 och ni 
kan ta del av intervjun i Träskoposten nr 4-2017. Göran Andersson, Folke och jag 
uppvaktade Anna på 100-årsdagen med en blomma från vårt folkdanslag och kunde 
samtidigt se Värendsgillets fina hyllning i form av ett omfattande och av Anna 
önskat dansprogram, där Anna noggrant följde varenda tur och steg.  
Birgitta Schön

Meddelande från styrelsen

Den 24 augusti blir det en träff mellan styrelsen och danssektionen.
Det finns en känsla av att föreningen splittras och inte känns som ”ett” lag. 
Hur skall vi få nya dansare och vilken verksamhet ska vi ha?
Är det viktigt att vi alla är med på tåget och inte springer förbi varandra när det 
gäller initiativ till aktiviteter och planer för föreningens verksamhet?

Dansstart Torsdagen den 29 augusti kl 18.00 – 21.15
IOGT/NTO, Vattentorget

Polskedans Söndagen den 1 september kl 18.00 – 21.30
 IOGT/NTO, Vattentorget

Polskegnuggen Söndagen den 8 september kl 18.00 – 21.30
 IOGT/NTO, Vattentorget

Medlemsförteckning bifogas inte detta utskick. Se GDPR reglerna se hemsidan

En gemensam danskväll planeras
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EUs Dataskyddsförordning
En ”Policy” håller på att tas fram 
och den skall behandlas på nästa 
styrelsemöte.
För att skydda  medlemsregistret 
från allmän spridning kommer den 
endast finnas i lösenordsskyddad 
form på hemsidan och inte skickas 
ut med Träskoposten.
På hemsidan finns nu en sida  
GDPR
General Data Protection Regulation och gäller i hela EU och har till syfte att skapa 
en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter.



KALLELSE TILL FÖRENINGSMÖTE
Tid: Torsdagen den 17 oktober 2019 kl 20.00

(Dans 18.30-ca 19.30, därefter fika)
Plats: IOGT, Växjö

1. Mötet öppnas
2. Fastställande av dagordning
3. Val av justeringsmän
4. Årsmötets protokoll
5. Rapporter

a/ Ordförande
b/ Kassör
c/ Övriga ledamöter
d/ Övriga rapporter

6. Beslutsärenden
a/ Julavslutning – arrangemang och ansvariga för dessa

7. Övriga frågor
8. Mötets avslutande

OBS! Tag med dagordningen till mötet!

Påskfesten 18 april
På skärtorsdagen den 18 april samlades ett fyrtiotal medlemmar till påskfest i 
Videsborg. En god påskbuffé tillagad av medlemmarna avnjöts. En grupp från 
spelsektionen under ledning av Roland Hansson och Kjell Karlsson såg tillsammans 
med dansledarna till att det blev fart på oss. Gammaldans, gillesdans och en del 
polskor dansades under kvällen. Festkommittén hade gjort ett jättebra jobb med att 
ordna en trevlig fest. Så småningom var det dags att köra hem i den underbara
men lite kyliga kvällen.
Ivy Andersson

Den gemensamma dansen 25 april
Torsdagen den 25 april samlades ett fyrtiotal av lagets medlemmar till dans i IOGT. 
Glädjande nog deltog även en del av lagets polskedansare i dansen. Elva av lagets 
spelmän spelade under kvällen under ledning av Kjell och Roland. Förutom Rolands 
dragspel trakterades fioler, nyckelharpor samt även en gitarr. Polskor blandades med 
sedvanliga gammaldanser och några gillesdanser. Göran Andersson kämpade tappert 
med att försöka lära oss kadrilj från Torne härad. Det blev i alla fall nästan rätt, 
innan det blev dags för kaffepaus. Efter en synnerligen trevlig kväll med härlig 
musik var det dags att rikta ett varmt tack till musikerna samt att sjunga den 
sedvanliga avslutningsvisan.
Ivy Andersson

Fest på midsommarafton i Videsborg
På midsommaraftonens kväll samlades drygt 20-talet medlemmar till sedvanlig fest i 
Videsborg. Festkommittén hade ordnat en god försommarbuffé. Dansledarna satte 
sedan fart på oss i diverse gillesdanser och polskor. Efter go fika och mer dans var 
det dags att köra hem i det härliga sommarvädret.
Ivy Andersson
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Vårens dansverksamhet

Folkdanslaget har en mycket omfattande dansverksamhet. 

Eftersom jag gillar många sorters dans, så har jag med glädje och danslust deltagit 
både i söndagarnas polskor och torsdagarnas folk- och gillesdans. Särskilt trevligt 
har det varit med uppföljningen av nybörjarkursen med Göran Andersson och Karin 
Bordon som ledare. Alla ”gamla” har också deltagit och kanske förbättrat sina steg. 
Polska var nytt för många och även Kadrilj från Jät, som borde vara obligatorisk 
danskunskap för oss från Småland. Eivor Svensson, Kjell Forsberg, Elisabeth och 
Arne Angelöv har som vanligt stått för avsnittet med gillesdanser. Ett trevligt 
dansminne är gemensamhetsdansen torsdagen den 25 april. Spelsektionen, ett helt 
spelmanslag, stod för ett varierat program.

Polskedansen har varit rolig och innehållsrik med danser från olika delar av landet. 
Gerd Ouchterlony och Bengt Fransson har stått för utlärning och genomgång av 
danserna halva kvällen och Kate Graae-Nielsen och Göran Persson den andra 
halvan. De sistnämnda har även varit dansledare för polskegnugget. Alla 
dansledarna har tackats för sitt arbete. Den 12 maj var det avslutning på vårens 
polskedans. Vi dansade till lagets egna spelmän, som spelade i olika grupper hela 
kvällen med uppehåll för det fantastiska knytkalaset. Att det kan bli så bra när cirka 
40 personer tar med vad de vill! Det fattades ingenting för en fin buffé! 

Tack alla dans- och spelvänner för en fin danstermin!

Birgitta Schön
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Sommarens dansuppvisningar

Totalt 26 personer (dansare, spelmän och ledare) har varit engagerade i sommarens 
olika dansuppvisningar: 
- "Midsommarfirande" 25 maj, vid Ryttartorpet (6 par)

inbjudna av Friend Family, som är vänfamiljer till internationella Linnéstudenter
- Nationaldagen 6 juni, vid Skatelövs hembygdsgård, Rosenlund (8 par)
- 20 juni, på äldreboendena Norrelid och Birka (4 par)
- Midsommarafton 21 juni, i Moheda hembygdspark och vid Vederslövs 
hembygdsgård (6 par)

Spelmännen Roland Hansson, Viola Ek, Margareta och Olle Ring har växelvis, i 
olika konstellationer, spelat vid de olika uppvisningarna och vid träningstillfällen 
däremellan.

Eftersom både dansare och spelmän har varierat vid de olika framträdandena, har vi 
i år valt en dansrepertoar med relativt enkla men ändå omväxlande danser, för att 
kunna vara så flexibla som möjligt.
På de offentliga arrangemangen har vi visat upp danserna Vendelsöschottis, Fjärilen, 
Bridge of Athlone, Cumberland Square, Sladil-polka och Ljungbackavalsen.
På Norrelid och Birka några andra danser lämpliga för fyra par, ex. Åttamannadans 
från Ödsmål, Rundan, Hambo från Turinge - tvåpars, Hammerschmiedsgesellen och 
Fyrpolska från Växjö.

Vädret har varit ”med oss” och vi har haft ganska mycket publik, som vid några 
tillfällen bjudits in att delta i en avslutande Promenadpolonäs. Det har känts 
uppskattat.

Tack till alla involverade för en trevlig sommargemenskap.

Eivor
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Hos Värendsgillet
Den 26:e mars var vårt folkdanslag inbjudet till Folkdanslaget Värendsgillet. Ett 
tjugotal från vårt lag och ett trettiotal från deras lag, samt några som är 
medlemmar i båda lagen, mötte upp för denna träningskväll i Ulriksbergskolans 
gymnastiksal.
Flera olika dansledare turades om och lotsade oss igenom en omväxlande 
repertoar av danser, t.ex. Växjövalsen, Gunnesbopolka, Midsommarhambo, Åtta 
man Engel, Jämtpolska m.fl. Under en välbehövlig paus mitt i, bjöds vi på gott 
fika.
Dessa årliga utbyten lagen emellan är alltid trevliga, och vi hoppas att vi kan 
fortsätta med detta.
Kjell Forsberg o Eivor Svensson

Spelsektionen bjöd på gemensam danskväll 
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Logdans för 22:dra gången

När våren är som vackrast brukar lagets logdans äga rum, i år den 24 maj. För 22:dra 
gången var det till Malin och Mikael Fernholms musik. De har varje gång haft olika 
spelvänner med sig. Detta året var det Ulrika Gunnarsson och Magnus Gustafson, 
men inte bara det! Nu har deras två barn Holme och Blenda blivit så duktiga att de 
spelade också! Mycket roligt! Det blev omväxlande fin dansmusik och dansvänlig 
sång och trall. 

Vad dansade vi då? Jo, de vanliga gammeldanserna samt polskor och efter fikat ett 
danspass med gemensamhetsdanser på begäran av Mikael. Det bestod i långdans, 
engelska och kadriljen 
Fria valet med efterdans. Vi var nästan 50 medlemmar som hade väldigt roligt hela 
kvällen. Tänk så långt våra medlemmar reser för att uppleva en sådan här danskväll. 
Från öster och väster: Mörbylånga på Öland och Oskarshamn samt Forsheda sydväst 
Värnamo. Utomhus var det lite kallt och ruggigt men för dansarna var det lagom, 
men lite svalt var det nog för spelmännen.

Ingen logdans utan loge! Vi tackar Sigge och Anne-Carin Jacobsson för att vi fick 
vara hos dem. De hade gjort ett stort arbete innan med städning av alla grejer i sitt 
innehållsrika museum!
Birgitta Schön

Årets gökotta samlade ett 20 tal 
deltagare. Roligt att några från 
polskegänget också slöt upp! Vi 
startade med lite fika och fick en 
lång historik om Ryttartorpet och 
Sveriges historia av Rolf Alriksson. 
Några av oss tog en skön promenad 
till stora och lilla Pene, Håkan bjöd 
Gunnel på en tur i gammelbilen. 
Naturen var vacker och fågellivet 
rikt. Göken hördes inte, däremot 
kunde vi njuta av 
trädgårdssångaren. I sedvanlig 
ordning blev det grillning, 
tipspromenad med lärorika frågor 
och pilkastning. Tipspromenaden 
vanns av Kerstin och Kjell K. Dart 
är svårare än man kan tro!  Kjell K 
och Elisabeth lyckades bäst och fick 
blommor i pris.    
Tack till alla för ett bra ordnat 
arrangemang! / Tina

Gökotta i Ryttartorpet 30 maj 2019
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Lite om aktiviteter under sommaren

Dansbanan byggs i Korrö 2019
Dansbanan skulle byggas på måndagen men det blev lite strul p.gr.av att taket inte 
kunde bli klart så Arne fick snabbt omorganisera till tisdagen kl.14.00. Eftersom 
Kalle och jag  inte hann åka hem från Öland så fick jag följa med. Jag passade på att 
ta några kort på bygget. Det var första gången jag såg hur det gick till. Oj vad det 
arbetades överallt, först det viktiga underredet, där jobbade även Ingrid som spikade 
så inget kunde röra sig sedan lades golvet på och skruvades fast efter hand. Eftersom 
golvet var väldigt torrt var det tvunget att oljas. Innan dess sopades det (här gjorde 
även jag en liten insats). Efter oljan torkades överflödet bort. Trots det blev det lite 
trögt att dansa på på fredagen. Hoppas alla hade lite överseende med det för tänk så 
mycket bättre det blir senare. Räcket skulle också målats men det vågade man inte 
när man fick byta dag till tisdagen för tänk om det inte hade torkat.. Det är ett tungt 
jättearbete att sätta upp banan men bättre dansbana får man leta efter. Bilderna får 
tala för sig själva. Vi har dansat på BAO:s dansbana där får man passa sig för att 
snubbla för det golvet är lite hur som helst.
Mitt i arbetet gjordes det skön paus för kaffe och mackor. Elisabeth hade brett 
massor med mackor som avnjöts med stor aptit. 
En eloge till alla som sliter med dansbanan. 
Stort tack //Inga R.
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Folkdans – Bygdedans - Gammaldans – gillesdans - uppställningsdans ?

Träskoposten har noterat att  torsdagsprogrammet blivit uppdelat i 3 delar: 
Gammaldans/Folkdans och Gillesdans och har därför ställt följande fråga: 
Vad är det för skillnad på folkdans och gammaldans? 

Göran Andersson har svarat:

Jo alltsammans är folkdans, så därför skriver vi folkdans /gammaldans. Första passet 
är mer grundläggande, för de som har dansat tidigare men som hållit uppe och vill 
ha lite repetition. 

Jag skulle vilja ta upp lite om alla termer som vi slänger oss med. Folkdans är ett 
övergripande begrepp, som innebär danser som folket har dansat, och med folk 
menar man i det här sammanhanget, främst landsbygdsbefolkningen. Det vill säga, 
att polskor är i allra högsta grad folkdans, liksom kadriljer, engelskor, menuett, 
gammaldans som schottis, polka osv. Danser som inte ingår i denna benämning, är 
de moderna gillesdanserna. Jag lägger inga värderingar i detta, men det är bra att 
veta vad som ingått i vår svenska danskultur, så vi vet vad vi pratar om.

På 1920 och 30-talet fanns en mycket framstående dansforskare på Nordiska museet, 
Ernst Klein, och han upptäckte att många av danserna som folkdansrörelsen 
dansade, var danser, framtagna för scen och till uppvisningar. Alltså inte folkdans 
enl. den definitionen. Han myntade ett nytt begrepp, folklig dans för de danser som 
hade dansats av allmogen. Det användes ganska mycket på 1960 till 1990, men sen 
har man mer o mer gått tillbaka till folkdans, för och få en likformighet med 
folkmusik, folkdräkt, folkvisa osv.

På 70-talet så myntade främst polskedansarna begreppet bygdedans efter norsk 
förebild, och när jag läste etnologi, tidigt 70-tal, hette det tex bygdedräkt, inte 
folkdräkt. Man ville framhäva varje ”bygds” särprägel i dans o dräkt. Det slog väl 
inte heller utan det är nog folkdans som gäller, trots bristerna. Själv använder jag 
gärna folkdansrörelsens danser om de danserna, de som främst finns i Gröna boken 
och som är framtagna främst för uppvisningssyfte. De har använts av 
folkdansrörelsen från 1880 och innan dess vid olika teatrar. Några av dem går 
tillbaka till 1800-talets första hälft, och tex Vingåkersdans finns omnämnd från 
Kungliga Teatern (Operan) redan på 1770-talet
.
Ett annat begrepp som har börjat användas mer och mer och som är väldigt luddigt 
är uppställningsdans. Det kommer sig av att dansledare, kanske oftare förr, säger 
ställ upp till och sen kan det vara vad som, tex Bodapolska eller Schottis i turer eller 
Åtta man engel  eller vals. Jag tror att de som använder begreppet i de flesta fall 
menar danser ur Gröna boken, där man står i särskilda formationer, som fyrkant, på 
linjer eller på ring, men säger egentligen ingenting om vad det är för dans. Det är 
inget bra begrepp, så även om jag kanske använder det då och då, skall man nog 
försöka undvika det. 
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Årets deltagare: Gerd och Bengt, Sverker och Solweig, Karin och Peder, och Cecilia
Under kursen lärde vi oss: åtabakspolska,  gammalpolska, hambopolska, 
norskleitjen, shlakapolska, schlängpolska, rupolska, jäns´n och hyfs. Flera av dessa 
dansar vi regelbundet men kanske ska vi prova på rupolskan i höst.
Hälsningar Bengt och Gerd

I år var det äntligen kurs i Föllinge igen efter några års uppehåll. Den magiska 
Tunbacken var upptagen så kursen hölls nere i byn istället. Beret Bertilsdotter och 
Jens Holmström lärde ut 7 polskor och inspirerade av den fantastiska musiken, 
spelad av bröderna Mats och Ulf Anderson samt Kjell-Erik Eriksson och Elin 
Jonsson gick det ”hyfsat”.
Danserna och musiken har sitt ursprung i västra Jämtland och Ernst Grip, född i 
Föllinge 1918, är förmedlare av danserna som han som barn såg äldre människor 
dansa. Under beredskapsåren 1940 – 1945 var Grip i tjänst längs norska gränsen och 
kom då i kontakt med danserna och musiken igen.
1984 fick Grip kontakt med spelmannen Ulf Andersson och detta ledde till att kurser 
i Föllingedanser har hållits sedan 1985. Ernst Grip gick bort 1998 men kunskapen 
om danserna lever vidare genom Beret och Jens.
Genom åren har många medlemmar i Växjöortens folkdanslag gått kurs i Föllinge.



Sex förvätansfulla smålänningar åkte till Boda Gammelgård 
för att lära oss mer om polskorna från östra Siljansområdet.
Vi fick dansa polskor från Rättvik, Ore, Orsa och framför allt Boda. 
Britt och Mats hjälpte oss att utveckla vår dans och vi var mycket nöjda efter kursen. 
Hela veckan var det även fina danskvällar i bystugorna till fantastiska spelmanslag. 
På bingsjöstämman kom alla spelmanslag från  Dalarna och vi fick dansa deras olika 
polskor. Den mäktigaste upplevelsen var Allspelet, då fylldes dansgolvet av 
hundratals spelmän och minst lika många stod utanför.
Göran

Musik i Siljan

Birgitta, Jan-Olov, Göran, Kate, Mats, Knapp Maria, Britt, Inger, Lars     foto Göran

Tjejerna beundrar 

herrarnas 

färdigheter på 

dansgolvet …
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Höstvandring 8 september 2019
Vi samlas på Vattentorget kl 10 för gemensam resa till Åby, där vi stannar vid 
Å.T.IF.s klubbstuga. Vi gör en liten rundvandring i samhället. Det första som vi 
besöker är bandyhallen, som håller på att byggas. Vi fortsätter sedan vår vandring 
tillbaka till klubbstugan, där vi äter och dricker våra välfyllda matkassar. OBS! 
Ingen grillning! Innan vi reser hem blir det kanske någon överraskning.

Thore Gustafson tel 0470-27855 Kerstin Paulsson tel 0470-22987

Uppvisning i Moheda
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Värdlista gillesdans tors. kl. 18-21.15 höst 2019

29/8 Birgitta och Folke Schön 
 5/9 Kerstin Paulsson, Karin Martinsson
12/9 Birgitta Björklund, Margareta Sandberg
19/9 Kennert Danielsson, Ivy Andersson
26/9 Ingrid Svensson, Per Carlsson
3/10 Ingrid och Thore Gustafson
10/10 Gästande lag Klubbmästarna
17/10 preliminärt föreningsmöte Klubbmästarna
24/10 Meta och Anders Johansson
31/10 Britt-Marie och Lennart Gummesson
7/11 Kerstin och Anders Karlsson
14/11 Regina Gustavsson, Harry Karlsson
21/11 Karin Johansson, Johne Gunnarsson
28/11 Jeanette och Per Berggren
5/12 Tina och Håkan Danielsson

Värdlista polskor sön. kl 18-21.30 höst 2019

1/9 Irma och Curt Stark
15/9 Karin Estling, Björn Skogsström
13/10 Sverker Bernhardsson, Solveig Karlsson
27/10 Barbro och Michael Fosseus
10/11 Martin Haeggblom, Ingerd Sjöstrand
24/11 Anders Isaksson, Ingegerd Vejvi
8/12 Inger Lundberg, Lars Svensson

Syträffar–folkliga kläder

Många av oss har nog ett påbörjat arbete med ett dräktplagg som sedan av olika 
orsaker inte blivit slutfört, någon har ett plagg " som har krympt i garderoben". Det 
var anledningen till att vi hösten 2014 träffades några stycken för att tillsammans sy 
färdigt och justera våra dräktplagg. Det visade sig att det fanns ett långt större 
intresse än någon kunnat ana. Vi träffas fortfarande en kväll varannan vecka för 
hjälpa varandra med olika projekt och sy tillsammans samtidigt som vi pratar om 
folkliga kläder och traditioner. Några deltagare är kvar sedan starten andra har 
kommit och gått när deras projekt blivit klara. Flera deltagare är långväga ifrån men 
löser det genom att samåka.
Till hösten börjar vi våra syträffar tisdag 10 september kl. 18.30 i Lenhovda. Hör av 
dig om du vill vara med.
Birgitta Blixt
birgitta_blixt@hotmail.com
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Aktivitetskalender
24 augusti Bryggdans vid IOGT kl 11-00 – 13.00
24 augusti   Folkdansträff med styrelsen och danssektionen kl 14.00
25 augusti  Grundkurs i rundpolska IOGT kl 10.00 – 17.00
26 augusti   Styrelsemöte kl 14.00 hos Cecilia
29 augusti   Start torsdagsdanen
1 september Start polskedansen
8 september Höstvandring
8 september Spelträff i Furubo kl 15.00 med tema Bingsjö och Rättvikspolskor
8 september  Start polskegnuggen
10 september         Syträffa i Lenhovda  kl. 18.30
28 september Kurs i slängpolska IOGT kl 9.30 – 16.00
10 oktober   Urshults bygdegille samt Värensgillet bjuds in till dansen
17 oktober   Höstmötet IOGT kl 20.00
31 oktober Stoppdatum för Träskoposten nr 4
16 november O-fest Tävelsås Bygdegård kl 18.00
17 november Avslutning polskegnuggen
5 december   Avslutning torsdagsdansen
8 december   Avslutning polskedansen
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Midsommarens dans i Moheda

Hitta alla 
danstillfällen 
under hösten!
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