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Folkdanslaget Allmogegillet 
Stockholm 



Allmogegillet – en förening på nedgång … eller? 
Text: Alice  Foto: via Nina 
 
Vi talar ofta om det bristande intresset för folkdans, gammaldans och folkmusik, liksom allt annat 
som var populärt när vi var unga. ”Vi” är oftast 40-talisterrna som dansar på tisdagarna och är 
aktiva i Allmogegillet. Och visst är det svårt, för att inte säga omöjligt, att locka nya och yngre 
dansare och dragspelare till föreningen. Vi har försökt och försökt igen utan resultat. Men det 
finns kanske fler oprövade sätt? 
 
Men tråkigt har vi inte, vi som fortfarande hänger i! Vi inte bara dansar utan tar vara på alla 
aktiviteter och den gemenskap vi har. Och visst har vi mycket på gång! 
 

• Varje danskväll överraskar en medlem med något gott till kaffet i pausen som är viktig. 
Det är bevisat nyttigt med möjlighet till samtal och skvaller upplyste någon om vid 
senaste pausen.  

• Under de senaste veckorna har de som gillar polskor haft möjlighet att ägna en dag åt att 
träna polskor, nya och gamla. Som vanligt under sakkunnig ledning med god förtäring! 

• Vi har dansat i Danderyd tillsammans med Täby och Bromma Folkdansgillen. Mest 
gillesdanser men också ett par folkdanser i flygande fläng. 

• Innan senaste föreningsmötet dansade vi inte som vi brukar utan fick en mycket 
intressant lektion och övning i folklig sång som vi också dansade till. 

• På föreningsmötet dök frågan upp om det fanns intresse för en utlandsresa. Tyskland 
kanske eller Marrakesch? 

• Och så har vi varit på Victoriabiografen och sett ett av Anders Hansers fantastiska 
bildspel. Den här gången om Benny Andersson och Orsa spelmän. 
 

 
•   

En onsdag i november  var det fullbokat på biografen Victoria då Benny Andersson & Orsa spelmän 
visades för 165 personer från flera olika föreningar. Stor succé! Även i Kilafors där samma program visades på 
kvällen för 75 personer  

• Och vi ser framåt. Om två år firar Allmogegillet 100-årsjubileum. Hur blir den festen?  
Så inte slumrar Allmogegillet! Men inget sker per automatik. Naturligtvis beror det på de 
hängivna medlemmar som lägger ner så stort engagemang och mycket tid på att ordna allt. 
Danslokalen ska bokas, kaffe och muggar ska finnas Dansledarna som lägger ner mycket tid på 
val och kunnande av danser och alltid måste vara flexibla i dansval  Man vet ju aldrig hur många 
par det blir en danskväll. Vi har fortfarande förmånen att kunna dansa till levande musik av 
musiker som troget ställer upp. Aktivitetsgruppen som hittar på så många trevliga aktiviteter där 
också icke dansande kan delta. Och inte blir det någon tidning om ingen engagerar sig. Och hur 
skulle julavslutningen se ut om ingen såg till att det blev gröt, skinksmörgås och julklappar? Och 
mycket mer … 
Må vara att folkdansen är på nedgång men vi som fortfarande deltar i allt vad Allmogegillet 
erbjuder har trevligt! 



Midsommarträning med guldkant! 
Text o bild : Ulrika 

Vissa i den här föreningen deltar ganska sparsamt på tisdagsträningar (vi jobbar på att förbättra 
närvaron men det går inte så otroligt bra) men när det drar ihop sig till midsommar då kan 
dansskorna dammas av och träbenen oljas i gängorna, så även i år. 

Som vanligt är det två tisdagar innan midsommar som vi övar danserna och den första tisdagen 
brukar vara lite mer omtag än den andra gången när vi mer fokuserar på uppställningar och 
genrepar. Ungefär så i år med fast med en elektronisk speleman som inte helt sköter sig själv. 
Men lite spännande är det allt att vi kan ändra hastigheten när så fordras. En liten paus mitt i så vi 
får lite dryck och vila, samt pusta ut innan vi kör vidare. En omgång med de som ska dansa dagen 
innan midsommar afton och en med de som ska vara med på själva midsommaraftonen. 

 

 Vid andra träningstillfället har 
discjockeyn hjälpare igen och nu går det 
lite bättre och vi hinner mycket före 
paus. Vid det här träningstillfället kändes 
det att paus var viktigt. 

 

Vid pausen kommer så Alice nedför 
trappen med - tårta! Vi har hamnat på 
guldbröllopsfirande! Vilken festpaus det 
blev. Otroligt god tårta smakade fint och 
så här lite efteråt känns det som om 
träningen efter paus blev ganska kort. 
Men det blev "lagom" för 
midsommaraftonen förflöt utan alltför 
stora missöden. 

Tack för att vi fick vara med och dela ert 
guldbröllopsfirande! 



Några rader om midsommaruppvisningarna 2018 
Text Per  Foto Renée 

 

 

Liksom senaste år hade vi fyra uppvisningar inför midsommaren. Vi fick ihop en uppställning med fyra 
par till Högsätra på torsdagen. På midsommaraftonen var vi sju par som växlade om mellan 
danserna. 

Torsdagen den 21 juni 

Dagen före midsommarafton var vi som vanligt på Högsätra äldreboende på Lidingö. Denna gång var 
vädret osäkert så vi fick dansa inomhus. Med hjälp av Jonne, som med kort varsel ”tvingades” hoppa 
in, räddades den planerade uppställningen med fyra par. 

Bjudkaffet med jordgubbar uteblev denna gång. Men ett fik i Larsberg besöktes efter dansen. 

Midsommarafton den 22 juni 

Vädret var även på midsommarafton tveksamt så det blev 
dans inomhus på alla tre platserna. Denna dag var vi sju par. 
På Pauvres Honteux reste vi den vackert klädda 
midsommarstången innan vi startade dansen. René och 
Anna-Greta som båda dansat många uppvisningar här, 
nästan sedan start på 1960-talet, var med bland åskådarna. 
Själva blev vi som vanligt belönade med jordgubbstårta och 
kaffe innan vi drog vidare till nästa ställe.  

Programmet upprepades på Siggebogården. Här hade vi 
Lidingöborna Jonne och Kerstin som stöd och 
påhejare. 

Och till sist upprepade vi programmet även på 
Löjtnantsgården. 

Programmet var till stor del hopsatt av Lisbeth. Som 



vanligt presenterade Jörgen danserna och dansarnas dräkter på ett förträffligt sätt. 

Eftersom vår dragspelare Ingvar flyttat till Skåne och vi inte lyckats ersätta honom tvingades vi dansa 
till musik från datorn. Det kändes nog ovant för flertalet dansare eftersom både takt och intonation 
var lite främmande. Under de båda träningstillfällena inför uppvisningarnafungerade det inte alls 
perfekt men till uppvisningarna hade vi vant oss tillräckligt och dessutom hade vi Jonathan som säker 
DJ. 

Gemensamt var att vi hade stor publik på alla boenden. Antalet åskådare översteg nog 50 på alla fyra 
ställena. 

 

Faktaruta: 

 

 

Danser: 
- American promenade som indansning och inledning 
- Jämtpolska 
- Vindmölledans (avkortad) 
- Kadrilj från Övraby socken 
- Sunnanövalsen 
- Zick-Zack-schottis 
- Turingehambo för två par 
- Ekebypolska 
- Tjeckisk polka 

Dansare: 
- Alice och Jörgen 
- Anita och Kalle S (midsommarafton) 
- Karin och Per 
- Lisbeth och Hans (midsommarafton) 
- Margareta och Lasse (båda midsommarafton) 
- Misse och Bosse 
- Ulrika och Mikael (midsommarafton) 
- Elsa och Jonne (endast torsdagen) 

Övriga medverkande: Mats, Jonathan 



 

Några intryck från Nordlek i Falun och Korröfestivalen 
Text: Per Larsson 

Falun 

Även detta år blev det en dansvecka i Dalarna för oss. Inte i Rättvik som så många gånger tidigare utan 
denna gång i Falun. Där anordnades Nordlek 2018 med flera tusen deltagare från främst de nordiska 
länderna. Dansaktiviteterna var koncentrerade till området vid Lugnet som har gått om hallar lämpade för 
dans. I den stora sporthallen ägde bland annat öppningsceremonin, de nationella uppvisningarna och 
avslutningen rum. Det som tilltalade oss mest var att delta i den svenska uppvisningen med flera hundra 
dansare. Vi hade ju förberett oss extra för detta genom att vara med i kurser som Folkdansringen ordnade i 
både Örebro och Alvik. Vi bildade en uppställning med dansare från flera olika föreningar. Det dansades 
sex danser av helt olika karaktär i ett svep under tio minuter. 

Dagtid användes hallen till stor del till olika workshops. Vi provade danser från våra nordiska grannländer, 
till exempel Sönderhonig från Danmark. På kvällarna spelade traditionella spelmanslag där men även mer 
eller mindre vilda spelgrupperingar. Detta smittade naturligtvis av sig även på dansarna. 

För de som inte ville eller orkade dansa så mycket fanns alternativ med sena kvällskonserter att lyssna till. 
Ett mycket trevligt arrangemang ägde rum i Kristine kyrka vid Stora torget. Där spelade ett antal unga 
musiker ”De fyra årstiderna” av Vivaldi varvat med inslag av medverkande ur Dala-Flodas kulturliv som 
genom dräkt, musik och dans illustrerade årets olika högtider. 

I brist på deltagare från Allmogegillet fick vi istället möjlighet att delta i Söderringens två uppvisningar ute 
på stan. Den ena uppvisningen var på torsdagen på Fisktorget och den andra på fredagen på Holmtorget. 
Det var Erland Nilsson, som tyvärr dog just på Dansens Dag i april i år, som satt samman dansprogrammet 
som hade melodier av Evert Taube som genomgående tema. Dansen till ”Eleonor dansar” med koreografi 
av Erland liksom ”Kejsarinnans tango” och ”Sexdans från Mellösa” var nya danser för oss. Flera av 
danserna krävde en del anpassning till musiken och i något fall anpassades musiken till dansen. ”Vår” Peter 
ledde träningarna förträffligt och presenterade även programmet. Vi uppskattade mycket att vi fick vara med 
Söderringen i Falun och vi hade mycket trevligt tillsammans med dem både under träningarna och under 
uppvisningarna. 

Sedan fanns det så mycket mer att ta del av: Utflykter, föredrag, dräkter, slöjd, historiska danser, 
kompositionstävlingar osv. Ni som missat detta får en ny chans om tre år då Nordlek arrangeras i 
Tammerfors. 

Korrö 

Sista helgen i juli åkte vi så söderut till Korröfestivalen som vi även var på förra året. Den hålls i ett område 
med historiska hantverkshus grupperade runt den strömmande Ronnebyån.  

Vi prövade på olika danser och gick på workshop där vi lärde oss en slängpolska med fasta turer vilket vi 
uppfattade som ovanligt. Den största behållningen fick vi nog när vi dansade till Klintetten i stora tältet. De 
bjöd på ett mycket varierat och dansinbjudande program. Det dansades efter spelschema till kl 4.00 för de 
som ville och orkade. Dansen gjorde att vi helt glömde bort att betrakta kvällens ovanliga blodmåne. 

Efter Korrö fortsatte vi till Kalmar med intressant besök på slottet. Ett slott som ser ut som ett slott ska se 
ut. Dessutom visades en utställning om Leonardo da Vinci. Hans enorma mångfald uppvisades men hans 
eventuella intresse för dans redovisades aldrig. På kvällen stannade vi till i Stadsparken där ett stort 
dragspelslag spelade, men ingen Kalmarpolka. 



Hej Allmogegillet. Här kommer… 

 …en liten berättelse om en vecka med husbil. 
Text och bild:  Maj-Lis     
Åke o jag hälsade på släktingar i Norrland, närmare bestämt Vallen i 
närheten av Junsele. .En tripp på ca 560 km som, enligt Googles beräkning, 
tar 6 timmar och 4 minuter. 

Vi övernattade dock ett 10-tal mil före Sollefteå, tyvärr med en skällande 
hund utanför, som höll oss vakna ett bra tag, innan vi slutligen somnade. 

Anledningen till vårt besök var, att vi skulle hjälpa till att restaurera fönstren 
på deras sommarhus,  med att skrapa, grundmåla och måla samt byta några trasiga glasrutor. I 
gengäld blev vi belönade med både  lunch och kaffe. Mygg och knott fick vi på köpet. 

På lördagen for vi vidare till Reneé, Rikard och Wille i Långå  
Härjedalen.  

Efter en god middag avslutade vi dagen med en tripp med bil 
och fyrhjuling till en närliggande vindkraftpark med en härlig 

utsikt trots den sena timmen (23.00). 

Efter en kvällsfika där uppe med god kaka, återvände vi till 
Långå för en välbehövlig vila. 

På söndagen återvände vi mot Bålsta för att på tidig måndagmorgon återlämna husbilen. Väl 
hemma i Sollentuna var det dags att avsluta resan och återställa allt bagage. 

En trevlig resa i vår sköna svenska natur. Det blev totalt ca 1500 km i bränslekostnad , hyra för 
husbil, måltider m.m. som blev ganska hög för 8 dagar. 
Men ett alternativ, om man vill unna sig något extra. Det 
var skönt  att ha husrum och  bekvämligheter med på 
vägen. 

Här kanske man kunde döpa bilden till ”Snillen 
spekulerar” Men det är faktiskt Åke o Rickard,  som tar en 
paus innan flaggstången ska resas. 



Besök på Ersta museum 
Text o Bild Kjell Elenius 
 
På initiativ av aktivitetsgruppen möttes 
ett femtontal glada Allmogegillare på 
Ersta malmgård den 20 september för att 
få en guidad visning av Ersta museum. 
Det är inrymt i det lilla, gula, norra 
porthuset på Erstagatan 1 och är liksom 
det södra porthuset från mitten av 1700-
talet. De två är de äldsta byggnaderna på 
Erstas område.  

 
På Ersta utbildade man diakonissor. Ordet diakonissa betyder tjänarinna. Enkelt kan 
man beskriva en diakonissa som en troende kristen sjuksköterska. Vår museiguide Sofia 
Weglert var mycket kunnig och hade tidigare arbetat på Erstas administration. Hon 
berättade att sjuksköterskan Marie Cederschiöld i slutet på 1840-talet erbjöds tjänsten 
som föreståndare för den planerade diakonanstalten. Efter en ettårig utbildning vid 
diakonissanstalten i Kaiserswerth i Tyskland, där också Florence Nightingale 
utbildades, startade hon verksamheten på Pilgatan 8 på Kungsholmen i Stockholm. 
Sjukhuset hade plats för ett tiotal sjuka kvinnor och barn. Både kropp  
och själ skulle vårdas. 
 Efter elva år drog Marie sig tillbaka av hälsoskäl.  
 
Utbildningen hade tre steg: elev, prosyster, diakonissa. För att vigas till diakonissa 
måste man svara ja på frågan om man ville vara ”sin Herres, de fattigas och sina medsystrars tjänarinna”. Den 
första vigdes år 1855. 
 
År 1862 blev pastor Johan Christoffer Bring ny föreståndare. Han flyttade diakonin till större lokaler på 
Erstaklippan 1864. Sjukhuset hade plats för 40 patienter och var toppmodernt med rinnande vatten, badrum, 
ventilationssystem och varmluftsuppvärmning. Verksamheten växte betydligt och antalet diakonissor växte. J. 
C. Bring startade också anstaltens tidning Olivebladet. Han tog även initiativ till att bygga Ersta kyrka och var 
vara ansågs allmänt som en god predikant. Han ledde verksamheten till din död 1898. 
 
På Ersta sjukhus kunde man få bättre vård mot en högre avgift. Detta gav ett överskott som tillsammans med 
donationer användes till att vårda fattiga helt avgiftsfritt i vad som kallades ”frisängar”.   
 

Mot slutet av 1800-talet blev sjukhuset 
åter för trångt. En insamling startades 
som tillsammans med Stockholms 
stads ekonomiska stöd räckte till en 
utbyggnad av sjukhuset 1907. Ersta 
förband sig då till att emot patienter 
från kommunen. Nu fick man 103 
platser, varav 17 var frisängar, 10 var 
för privatpatienter och resten för 
Stockholms stad och fattigvården. I 
dagsläget är antalet p latser också runt 
100. 

På Ersta startade man 1880 en paramentavdelning där man tillverkade och sålde textilier av olika slag för 
kyrkligt bruk. Vackra exempel fanns att se på museet. Verksamheten upphörde 1966.   
På övervåningen i museet fanns ett rum som tidigare använts som barnhem för barn till mammor som blivit 
inlagda på sjukhuset. Barnhemmet fanns kvar ända till 1950 då det stängdes som ett resultat av samhällets 
utveckling i övrigt. 
 



I det södra porthuset finns oblatbageriet. Ersta 
diakonisällskap har tillverkat nattvardsoblater 
sedan 1909. Man producerar nu drygt fyra 
miljoner oblater om året. Det görs för hand av 
anställda och volontärer.  
                                 
  
Jonne  studerar ett oblatjärn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efter visningen gick vi alla de få stegen till restaurangen och intog en god lunch tillsammans innan vi nöjda 
med dagen skiljdes åt. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvättmedelsnostalgi 



Polskekurs i Allmogegillets regi den 20 okt 2018 
Text: Renée,  Bild: Nina och Renée 

 

Åter var det dags att inspirera  främst Allmogegillarna men även 
andra intresserade, att lära sig några nya polskor. eller träna på 
välkända dito under ledning av John Westerholm och  mej. Och med 
Kjell o Nina som förträffliga hustomtar, som såg till att vi fick  både 
fm-fika, lunch och em-fika.  

Lokalen var åter  IOGT/NTO:s utmärkta lokal i City 

Vi hade satt gränsen för antal dansare till 7 par för att inte behöva trängas på dansgolvet. 
Och 7 par, varav ung hälften från Allmogegilet, blev det 

 Vi  visade och övade detta år på Shottis från Boda, Polska från Älvdalen, Gammalpolska 
från Föllinge, Hambo från 2 håll efter Ragge samt Mazurka från Fagernäs ( i Norge) 

Samtliga ”elever” fick till  samtliga danser , även om det på slutet, då vi repeterade allt vi 
lärt under dagen, var lite svårare att hålla isär alla steg, fattningar och danser, men det är 
ju ett välkänt faktum för oss alla, som går på danskurs då och då. 

Roligt att få vara instruktör i denna härliga lokal med detta positiva gäng ! 



Workshop i folklig dans 

Text: Margita Lundman 

Den 6 november 2018 bjöd Allmogegillet 

sina dansare på en workshop i folklig sång. 

En vanlig tisdagkväll, men en halvtimme 

tidigare än vanligt, dvs. 18.30, samlades 

cirka femton allmogegillare på Idungatan till 

en workshop i folklig sång. Ledare var Åsa 

Norrlid Rehnström. Hon är sångerska och 

fiolspelare från Linköping som har bott i 

Märsta i sju år. Åsa har gått flera musik-

utbildningar och har framträtt med en 

folkmusikgrupp under flera år. Hon har 

också erfarenhet av att lära ut visor och 

sjunger och spelar dessutom gärna till dans.  

Det var en blandad skara, damer och herrar, 

nybörjare och mer vana sångare som mötte 

upp till träffen.  

Workshopen varade 1 ½ timme. Under den 

tiden provade vi att sjunga tre olika sånger. 

Den första sången gick i hambotakt.  

Texten löd som följer: 

   Igelbäckarn och Gammeldragarn 

   Igelbäckarn och Gammeldragarn 

   Igelbäckarn och Gammeldragarn 

 Och Kolartorparn och Spak-Mats 

   Hemma i mitt hus, där jag ska bo 

 Där finns det gott om kärringar må ni tro 

 Arga som bin 

   Fula som svin 

   Surrar de kring varandra. 

Vi sjöng först samstämmigt. Åsa sjöng några 

strofer och vi härmade så gott vi kunde. 

Efter några gångers omtag satt texten och 

melodin något så när.  

Åsa Norrlid Renström 

Sen fick vi pröva att sjunga i ”borduner”. En 

bordun är en oförändrad, ofta låg, ton som 

ackompanjerar en melodi. Ordet bordun 

kommer från franskans bourdon, "humla". 

Halva gruppen sjöng i borduner, halva 

gruppen sjöng melodistämman.  

Den andra sången ”Här dansar vi på 

bredaste golv, och här har vi dansat länge” 

sjöngs i slängpolskerytm. Även den gick 

ganska bra. Den tredje var svårare. Det var 

en norsk tragisk sång ”Nå rejser jeg min veg, 

men dette vet vi ej..” 

Som avslutning provade vi att sjunga till 

dans. Då turades vi om att sjunga respektive 

dansa till hambosången.    

Alla sånger spelades in; den intresserade får 

gärna en kopia av inspelningarna.  

Att sjunga folklig sång var ”så mysigt”, 

”mycket roligare än jag trodde”.  

En mycket trevlig stund som absolut gav 

mersmak.  



 



 



U P P V A K T N I N G A R    2 0 1 9 
 
GÖRAN WIEZELL  490101  70 år 
 
INGA-LILL NORDENSKIÖLD 390115  80 år 
 
HANS OLSSON  490118  70 år 
 
ELISABET ÖQVIST  440507  75 år 
 
BO PETTERSSON  390529  80 år 
 
KERSTIN WESTERHOLM 390626  80 år 
 
BENGT GÖTHBERG  340906  85 år 
 
MISSE SILJESTRAND  390930  80 år 
 
PER LARSSON  441006  75 år 
 
ELISIE JAREBJÖRK  391020  80 år 
 
LISBETH OLSSON  591021  60 år 
 
 
Passerade en riktigt bra P-skylt halvvägs  hem från Öland i höstas/Renée 



TACK, TACK, TACK! 

TACK! för den jättefina 
blombuketten jag fick när jag fyllde 
75 år  

Jörgen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Micke har fyllt 50 och därmed har han 
firats av föreningen. 

Han vill tacka för uppvaktningen! 

Blommorna var kanonfina! 
Födelsedagen tillbringades först med 
en god lunch på Två små svin innan 
vi drog till Amsterdam för att ta 
Thalys till Paris och Disneyland. En 
helt suverän helg. 
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