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Troget arbetes belöning  blir en synlig bröstförsköning.
Anders Roland och Bertil Lagerström tilldelades SFVs guldmedalj 

på vårlekstugan 2007.
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Svenska Folkdansens Vänner
kallas till årssammanträde torsdagen den 27 september 2007 kl. 19.30

på Servicehuset Väderkvarnen, Brunnsgatan 26, Stockholm. Portkod 2694.

1 Årssammanträdets öppnande
2 Parentation
3 Val av mötesordförande
4 Val av protokollförare
5 Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera dagens 

protokoll samt vara rösträknare
6 Fråga om godkännande av kallelse och föredragningslista
7 Föredragning av verksamhetsberättelse samt resultat- och 

balansräkning
8 Föredragning av revisionsberättelsen
9 Fråga om godkännande av resultaträkningen och fastställande av

balansräkningen
10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning
11 Föredragning av eventuella propositioner och motioner
12 Bestämmande av årsavgifter för 2008 och avgift för ständigt 

medlemskap
13 Föredragning av styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret

2007–2008
14 Val av styrelse
15 Val av två revisorer samt en suppleant för dessa
16 Val av valberedning
17 Information om namn på funktionärer
18 Årssammanträdets avslutande

Efter sammanträdet serveras kaffe/te med bröd.    

Varmt välkomna!

Vaxholm den 24 augusti 2007

Erik Dalhammar
sekreterare



Några rader från ordföranden  

Nu har Du tillfälle att ställa styrelsen till svars för den största utgiften
någonsin i föreningens historia! Men då krävs det att Du kommer till
årssammanträdet den 27 september. Kallelse finner Du på sidan tre här i
SFV-bladet. 

Orsaken till den utgift jag syftar på är naturligtvis det omfattande VA-
projektet på Uttringe. Som en följd av projektet har det skapats bättre
parkeringsytor. Några andra tilläggsarbeten har också utförts, men ändå har
kostnaderna kunnat hållas inom beräknad ram.

Nu återstår rördragning i huset. Slutmålet är ett WC i huvudbyggnaden.
När detta mål är nått, kommer vi naturligtvis att inbjuda till stor
invigningsfest. För närvarande måste andra underhållsarbeten prioriteras,
och vi får ha tålamod och vänta en tid innan det blågula bandet kan klippas.
Orsaken finns i det faktum att mycket av arbetet utförs av frivilliga krafter
inom föreningen. Den som väntar på något gott …

När jag gör en tillbakablick på våren kan jag med stor glädje konstatera att
den av klubbmästeriet anordnade vårutfärden i juni till Stora Karlsö dels blev
fulltecknad, dels var mycket lyckad. En honnör och ett tack till klubb-
mästaren Erik Larsson!

Vid Vårlekstugan kunde SFV markera sin oerhörda tacksamhet till två
medlemmar, som gjort anmärkningsvärda insatser för föreningen och
Uttringe under lång tid. Vid lunchen hade jag nöjet att på föreningens vägnar
till Anders Roland och Bertil Lagerström utdela SFVs guldmedalj! De hade
nominerats av en medaljkommitté bestående av trenne före detta ord-
förande. Anders, allas vår Atte, har ett långt förflutet såsom dansledare, och
Anders och Bertil har båda på ett enastående sätt arbetat med att förnya och
vårda vårt kära Uttringe. De fick välförtjänt en lång och varm applåd och
fotograferades livligt ur alla vinklar. 

Jan Henrik Bergqvist
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Minnesstund för Dosan
Söndagen den 14 oktober

arrangeras en ljus och glad minnesstund  på Uttringe. Samling kl. 12.30. 
SFV-are, deltagare i Dosans gymnastikgrupp och anhöriga välkomnas varmt.

Lättare förplägnad (smörgåsar, kaffe/te och kaka) serveras till självkostnadspris. 
Anmälan till Jan Henrik Bergqvist senast den 11 oktober,
telefon 08-660 55 20 eller e-post jan.henrik@folkdans.org
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Danskvällar under hösten 2007
Höstens övningar kommer att präglas av en genomgång av SFVs standard-
danser med betoning på enkelhet och friskhet. Vad dessa ord egentligen
innebär, och hur det kommer att visa sig på dansgolvet och i programutbudet
utöver det som nedan anges, kommer den att få se som kommer till övnings-
lokalen på Brunnsgatan 26.

Avslöjas kan nog att första timmen kommer att ägnas åt instruktion på en
basal nivå, varefter den andra timmen ägnas åt mindre basal men dock av
dansledaren/-ledarna övervakad dans, inte heller den utan instruktioner.

September 20 Schottis i turer
27 Ingen dansövning, årssammanträde

Oktober 4 Hambo
11 Vals
18 Fyrmannadans
25 Gustavs Skål

November 1 Klubba
8 Danskväll med spelmän

15 Halländsk kadrilj
22 Västgötapolska
29 Pariserpolska

December 6 Östgötapolska
13 Daldans

Såväl nya medlemmar som nygamla och trogna dansentusiaster hälsas väl-
komna till höstens dansövningar. Vi börjar 19.00 och slutar 21.00, precis som
tidigare på torsdagar. Lokalen på Brunnsgatan 26 har portkod 2694.

Väl mött!  
Danslederiet

 



VÅRLEKSTUGAN 2007
Som kalmarbo har jag inte möjlighet att
besöka SFVs årliga tillställningar så ofta.
Jag tänkte att nu var det dags. Med min
nya folkdräkt (Ölandsdräkten) kände jag
mig redo för en underbar dag ute på
Uttringe. Solen sken när jag gick uppför
den välbekanta grusvägen till huset. Väl
uppe vid trappan möts jag av bekanta
ansikten, jag blir omkramad och många
säger ”nämen är det Minna, vad stor du
har blivit”. Jag tror aldrig att jag kommer
undan dessa kommentarer så länge jag
lever! 

Allt var i sin ordning. Arbetsschemat,
borden, barn som leker, och dansbanan så
klart. När alla hade kommit var det dags
för mat i det gröna. Solen var stark så
många hämtade hattar hos Karlson för att
skydda sig. Många av hattarna kände jag
igen från alla de gånger jag använt
Karlson till att klä ut mig och springa ner
till stora salen och visa upp mig för
föräldrar och övriga SFV-are som alla
ooo:ade, ah:ade. Detta fick mig att le och
vilja springa upp igen och sätta på mig
något ännu roligare. 

Middagen avslutades med glass och
jordgubbar och guldmedaljsutdelning.
Denna gång var det Anders Roland och
Bertil Lagerström som fick medaljer. Jag

är mycket stolt över min pappa och Bertil, de såg så glada och överraskade
ut. Ordföranden Jan Henrik Bergqvist läste upp styrelsens motivering
som hade följande lydelse: 

Ni båda, Anders och Bertil, har i synnerligen hög grad och under lång
tid svarat för en enastående arbetsinsats, dels självständigt med olika
fortlöpande uppgifter i programverksamheten och förvaltning av vår
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Fotografen har gjort sitt.
Varsågod och ta en titt!
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egendom, dels tillsammans med att projektera och slutligen genomföra
den omfattande förvandling av Uttringe, som vi nu kan se framför våra
ögon.

Efter utdelningen var det fotografering som gällde. Många av de
tidigare medaljörerna var också på plats. Sedan var det dags för dans, och

Ulla Lundgren satte sig
bekvämt på sin stol vid
pianot. Traditionsenligt
började hon spela upp till
SFV-vals. Detta är den
stund som jag gillar allra
mest. Att försöka hänga
med i danserna är inte lätt,
men pappa och andra
duktiga entusiaster visar
gärna vägen över dans-
golvet. Susanna Lagerström
och jag fick posera på
samma klippa med våra
dräkter som vi gjort när vi

var små, mycket nostalgiskt. Klockan blev fem och min skjuts kom, nu var
dags att åka tillbaka till Kalmar. Sammanfattningsvis vill jag bara säga att
det var en väldigt trevlig vårlekstuga, jag tar mig gärna tid och kommer
igen.   

Minna Roland

Cecilia ej tvekar alls
när Chris har bjudit upp till vals.

Det är medaljerna som gör er
allihop till medaljörer.



Ett besök på Riksarkivet

En ljus vårkväll var vi ett antal SFV:are som valde att åka ner i
Riksarkivets dokumentvänliga inomhusklimat, inte särskilt människo-
vänligt måste sägas.  Något bergrum är det inte fråga om, utan en sex-
plansbyggnad byggd inuti ett bergrum. Den kunniga guiden dukade fram
och demonstrerade ett antal objekt ur de milslånga hyllorna. Det blev ett
smörgåsbord där alla hittade någon särskild läckerbit bland godsakerna.
Det mesta var original, som bara den behandskade guiden hanterade. En
kopia av en biljett, dvs. ett litet brev, från Marie Antoinette fick vi hålla i,
och kunde konstatera att hennes handstil var lättläst, till skillnad från
Karl XIIs kråkfötter.

Ett annat objekt var en rapport till myndigheten i Stockholm från Falu
gruva om genomförda och planerade brytningar på olika nivåer i gruvan.
Hur ser en sådan ut från en tid när man varken hade kamera eller  dator-
animering? Man satte konstnärer i arbete, som fick göra en bok med
akvareller, där sidorna är intrikat skurna. Resultatet kan liknas vid en
bilderbok där varje bladvändning avslöjar mer och mer av gruvan.
Sprängskisser, är det så det kallas? Vackert är det i alla fall.

En grundlig genomgång av Riksarkivets historia fick vi också, samt hur
dagens offentliga arkiv är uppbyggda.

Ni som missade detta tillfälle bör bevaka Arkivens dag, andra lördagen
i november, då allmänheten är välkommen på visningar. 

Barbro Hammarberg

8

Karl den tolfte skrev så vilt
att han på pappret bläcket spillt.

Sveriges kung fick en ”biljett”
från sin cousine Antoinette.
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Tänndalen 2008
Trots härligt sensommarväder 

i skrivande stund hägrar redan den
härjedalska fjällvärlden i januari med
sina ymnigt snöklädda utförslöpor.

Bussen avgår efter jobbet torsdagen den 24 januari 2008 och återkommer
på söndag kväll den 27 januari.

Pris för inkvartering i dubbelrum beräknas bli 2 800 kr/person. Blir kostnaden
mycket annorlunda regleras detta i efterhand.

I det beräknade priset ingår:
! Bussresa tur och retur Stockholm – hotellet – backarna
! Förbeställd middag på upp- och nerresan
! Frukost och middag på hotellet
! Liftkort

Övrigt: Skidor m.m. kan hyras vid backen.

Anmälan senast den 4 oktober 2007 (även gäster är välkomna) sker genom
insättning av 850 kr/person till Kerstin Lagerströms personkonto (Nordea)
510405-0322. Meddela Kerstin det belopp du skickat samt namn, adress och
telefonnummer, helst via e-post till kerstin.lagerstrom@mail.ip-only.net

Anmälan är bindande.Avbeställningsskydd ingår inte.

För frågor ring:
Bertil Lagerström    arbetstel. 08-10 80 75   mobil 070-528 04 11
Jonas Sjöberg          arbetstel. 08-10 80 75   mobil 070-528 04 10
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Rapport från medlemsrekryteringen

Efter en vilsam sommar är det nya tag som gäller. Rekryteringsgruppen
har utökats med en ny, kompetent medlem: Lena Sjöström Larsson. (Läs
Lenas upprop på sidan här intill!)
Vi har i samråd med Anders Roland bestämt att pröva lite nya grepp inför
hösten. Till exempel finner du som bilaga till detta SFV-blad en inbjudan
till danskurs som du kan:

! Kopiera i A3-format och sätta upp på din arbetsplats, dina barns
gymnasieskola, ditt gym, ställen där du går och dansar etc. Kort sagt:
Överallt där du tror att det kommer att göra verkan.

! Kopiera i A4-format och dela ut till dina bekantas barn eller andra
intressanta personer under fyrtio.

! Kopiera i A5- format och lägga ut på gym, dansställen, skolor mm.

Till alla SFV-barn i lämplig ålder  kommer också att gå ut ett brev som
sedan följs upp med telefonsamtal. Dessutom kommer vi att aktivt söka
upp dem som blev medlemmar på 1990-talet och början av 2000-talet
och försöka locka tillbaka dem till dansen igen.

Dansövningarna kommer att börja med en halvtimmes stegträning och
följas av dans med erfarna dansare, dvs. alla vi som redan går på torsdags-
övningarna. Givetvis är det meningen att vi ska vara behjälpliga
”medinstruktörer”, eftersom alla nybörjare behöver hjälp i början. Tänk
på att de som kommer till oss på kurs är potentiella nya medlemmar och
att det är viktigt att de känner sig välkomna i föreningen! Prata med dem!
Dansa med dem! Var intresserade!

Vidare arbetar vi på att få till stånd en dans- och sångstämma med
huvudvikten förlagd till dansen. Tanken är att de instruktörer som
medverkar där ska återkomma till oss som gästinstruktörer under det
efterföljande året för att få kontinuitet och välbehövlig repetition, samt
avlasta danslederiet lite. I fjärran hägrar även en dansresa till en årligen
återkommande festival i Peru.

Vi behöver fortfarande folk som är villiga att arbeta med dans-
/sångstämma, reseledning, festivalträning m.m. Tveka inte att anmäla
ditt intresse! Kom ihåg: En person kan inte göra ett oändligt arbete men
tillsammans kan vi göra en liten bit var!

Eder hängivna medlemsrekryterare 
Maj-Britt Hall



11

Kära SFV:are, HJÄLP!

Jag har åtagit mig att jobba hårt för att öka antalet nykomlingar till
torsdagarna. Men jag behöver hjälp med att skaka fram namn, e-post-
adress och/eller telefonnummer till många danslystna för att det ska bli
en stor grupp nybörjare. Det kan vara egna eller andras barn, arbets-
kollegor, yngre bekanta och bekantas bekanta (från 17 år och uppåt). 

Lämna kontaktuppgifter till mig, Lena Sjöström Larsson:

E-post: lena@folkdans.org eller vira.arkitekter@telia.com
Telefon: 08 - 755 79 40, 070 - 540 29 98. 

Jag lovar sedan att ta kontakt med alla jag får tips om! Vill du hjälpa mig
mer, så ring!

SFV:s fortlevnad berör ju oss alla, så skjut inte ifrån dig detta. Ensam
är inte så stark, men om vi alla gör lite var blir resultatet fantastiskt!

Lena Sjöström Larsson

Höstlekstuga på Uttringe

Lördagen den 20 oktober samlas vi traditionsenligt till lekstuga på Uttringe. Kvällen
börjar med sedvanligt mingel, varefter middagen serveras i gillestugan. Bordsvatten
och lättöl ingår i priset, och de som vill ha vin till maten betalar lite extra för detta.

När kaffet och kakan avnjutits, tar dansledaren kommandot för att med
skicklighet och finess leda dansen fram till sent på kvällen. För den som önskar give s
en fortsättning på förnatten i form av lite vickning, och kanske kan även en nattbastu
bli aktuell.

Tid: Lördagen den 20 oktober kl. 17.30
Klädsel: Folkdräkt eller mörk kostym
Anmälan: Senast den 10 oktober till Erik Larsson

e-post: erla01@telia.com  eller telefon: 08/755 79 40

OBS: Meddela även: ! om du vill ha vin till maten
! om du vill delta i vickningen
! om du har någon matallergi
! om du vill övernatta

Hjärtligt välkommen!
Klubbmästeriet



Carin ”Dosan” Johansson, f. Boman
11 februari 1910 – 12 juni 2007

Allas vår ”Dosan” var aktiv i
SVF alltifrån sitt inträde i
föreningen år 1931 och till för
ett par år sedan – alltså i
nästan 75 år. Så sent som för
fyra år sedan spelade hon och
Ulla Lundgren in ett antal
SFV-danser på en cd-skiva,
och där kan man fortfarande
förnimma hennes fjäderlätta
men bestämda anslag, något
som gjorde all dans till
hennes musik till en underbar

upplevelse och njutning. Dosan blev genast mycket aktiv i föreningen och
beklädde musikanförarposten i SFV under åren 1933–1937. Hon
tilldelades SVF:s guldmedalj för sina eminenta insatser för musiken i SFV
året 1974, och på  årssammanträdet i september 2005 utsågs hon, jämte
Ulla Lundgren, till hedersledamot i föreningen.

Jag träffade Dosan första gången en solig juliafton 1962 i Reykjavik,
när SFV var på turné tillsammans med KFUM-gymnasterna och den
kvinnliga gymnastiktruppen Vikingarna, där bl.a. hennes dotter Kerstin
var med. Det var en kväll som i många avseenden kom att bli livs-
avgörande för mig. Jag skulle bara titta in hos min pappa – men huset var
fullt av människor, kanske ett sextital, sittandes tätt, tätt överallt, glada,
skrattande, försökande få sig något till livs. När jag kom in höll Olle
Schager ett tacktal till min far, och när detta – efter vad jag tyckte var en
evig tid – var avslutat, föreställde pappa mig för Olle och talade om för
honom att jag hade planer på att åka till Stockholm för att studera på
KTH. Olle svarade kort ungefär ”honom skall vi ta hand om”, och kallade
fram Ulf Räntilä och Arne Wittlöv för att påbörja omhändertagandet. Jag
föreställdes också för Dosan och hon talade om för mig att jag nog skulle
få mycket roliga dagar tillsammans med detta gäng, om jag bara kom till
Stockholm. Redan ett par dagar innan hade hon dock gjort ett första
intryck på mig. Jag råkade gå på en sen kvällstillställning (dvs. den
började kl. 23 och slutade en bra bit efter midnatt!) där ovan nämnda
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trupper uppträdde på Universitetsbiografens scen. Jag hade aldrig sett
svensk folkdans tidigare och tyckte att det såg ganska trevligt ut – men
allra störst intryck på mig gjorde faktiskt ett par som dansade
Tredskodans (något som jag från början trodde hade något att göra med
de träskor man dansade i, vilket ju är fel). Dansparet var Ulf Räntilä och
Agneta ”Mora” Åberg (och jag har aldrig sett några utföra den bättre),
ackompanjerade av Dosan. Jag har ofta vid senare tillfällen funderat över
hur hon lyckades locka fram alla de känslonyanser som framställdes –
något som annars bara låter sig göras på en fiol! Bara en som riktigt
förstod både dans och musik kunde åstadkomma något sådant. Efter
många underbara stunder med Dosan vid pianot har jag förstått att bara
en sann konstnär kan trollbinda såväl publik som sina dansörer på detta
sätt. Hennes sinne för rörelse och tillhörande musik och rytm var helt
enkelt fenomenal. 

Jag hade även förmånen – under några av de år då jag bodde på gamla
KFUM Central på Snickarbacken – att deltaga i morgongymnastik, ledd
av Olle Schager eller Gunnar ”Farsan” Sjöblom till Dosans musik. Hon
väckte mig faktiskt med en interntelefonväckning och kvittrade: ”Gunnar,
det är dags att hoppa ur sängen!” Kan en dag börja bättre? Det tyckte nog
inte heller alla de andra ”gubbarna” (även om de inte åtnjöt samma
väckningsservice som jag) som varje tisdags- och fredagsmorgon skuttade
runt i gamla gymnastiksalen i källaren på KFUM på Snickarbacken. När
ovan nämnda herrar lade av övertog Dosan kommandot helt och hållet,
dvs. både spelandet och ledningen av gymnastiken – och hon blev minst
lika uppskattad och avhållen av ”gubbgänget” som av alla de dansare hon
spelade för (SFV-are, Kadriljen, Folkvisedanslaget etc.). 

Sommaren 1962 fick Dosan en present av min pappa, en skulptur av ett
par snösparvar (som på isländska heter ”sólskríkjur” – ”de som ropar
efter solen”) i glaserad lera, utförda av den isländske konstnären
Gu!mundur frá Middal.  När jag fyllde 60 år överlämnade hon den till mig
med orden: ”Den är bäst förvarad hos dig – den är ett gemensamt minne”.
Varje gång jag ser på den fylls mitt hjärta och min håg av minnen – men
kanske särskilt minnet av ett par dansande Tredskodans, just som
fåglarna ropade efter midnattssolen, som i samma veva smekte toppen av
Snæfellsjökull i nordväst (där expeditionen mot jordens medelpunkt
enligt Jules Verne anträdde sin resa), och den ljuvligaste musik klingar i
mitt inre. Tack Dosan för allt vad du har givit oss. Frid över ditt minne.

Gunnar Benediktsson



Att köra fyrhjuling har ju på
senare tid blivit mycket populärt.
SFV har nu hakat på trenden och
inköpt en dylik av fabrikat Toro. Den
är försedd med en gräsklippnings-
tillsats så att vi på Uttringes domäner
ska kunna kombinera nytta med
nöje. Provryttaren på bilden är Bertil
Norberg.

Flickornas badbrygga, som en tid varit avstängd på grund av att en
bärande bjälke brustit, är nu reparerad så att den åter kan, får och bör
användas. Om allt går som det är tänkt kommer den dessutom att vid
tillfälle utrustas med en ny badstege till badandes fromma.

Välkomna till ljusstöpning lördag 17 november!
Vi stöper ljus för nästa års behov, julpysslar och har trevligt. Ta gärna med
ljusstumpar hemifrån! Vi börjar vid 10-tiden på förmiddagen.

Anmälan till Maria Axelsson,
mcaxelsson@hotmail.com eller 08-532 555 09.
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U T T R I N G E N Y T T

Ny e-postadress:

Chatarina Plomér 
chatarinap@telia.com

Ny adress:

Nina Wohlert
Mariestadsvägen 8
121 50 JOHANNESHOV

Höstens arbetshelg äger rum den 6–7 oktober.
Det blir bl.a. vedsågning och röjning av sly – ta med motorsåg om du
har någon!! Eventuellt börjar vi också förbereda inför toalettbygget.
Enligt traditionen blir det gemensam middag på lördagen 
för alla som vill vara med och som anmäler sig 
senast torsdag 4 oktober till Monica Norberg, 
mnorberg@telia.com eller 08-653 87 90.
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RIKSARKIVET IGEN!

Vårens besök i underjorden gav mersmak, varför jakten på vårt förflutna
fortsätter. Denna gång beser vi Riksarkivets samlingar i Arninge som är ett
centrum för släktforskningen i Sverige. Där får vi under sakkunnig ledning steg
för steg lära oss grunderna i släktforskning, vilket kan leda till att många av oss
fortsätter att leta efter våra rötter. Kanske kan vi få ett gigantiskt släktträd  på
Uttringe som visar att vi alla kommer från samma folkdanslag som en gång i
tiden bildades av Gustav Vasa – vem vet?

Då arkivet ligger lite avsides för en del, kan jag kanske hjälpa till med att
ordna biltransport. Hör av er i så fall.

Tid: tisdagen den 30 oktober kl.18.00 
OBS! Visningen börjar prick 18.00 – kom i god tid!

Adress: Mätslingan 17, Täby  (Arninge)

Färdmedel: Buss 625 från Danderyds Sjukhus klockan 17.05 eller 17.35 
mot Söderhalls trafikplats. Stig av vid Kundvägen (resan tar 
12 minuter) och gå cirka 900 meter till Mätslingan 17.

Anmälan: Senast den 15 oktober till Erik Larsson,  
e-post: erla01@telia.com eller telefon: 08-755 79 40

Välkomna önskar klubbmästeriet

Höst-UUS
Sommar i höst nu övergår.

Allsång på Skansen är slut för i år.
Tur ändå att UUS består!

Vi träffas traditionsenligt till höstens UtantillSångarfest på Uttringe

fredagen den 16 november kl. 19.30

Ta med sånglust och glatt humör. så fixar vi musik, paj,
sallad, dryck, fika m.m.

Anmäl er senast 9 november till Marit Pehrson tel. 758 98 35 
(även telefonsvarare) eller per e-post:: marit.pehrson@bonetmail.com

VÄLKOMNA önskar UUS-gruppen



SFV-resan till Stora Karlsö juni 2007
Det hela började med att SFV-bladet damp ner i vår brevlåda i november
2006. För övrigt är vi alltid lika överraskade över hur trevligt och
innehållsrikt detta blad är när vi vet hur mycket idogt arbete som döljer
sig i samband med varje utgåva. Vi läste bladet som vi plägar göra och
fann då till vår förtjusning Eriks propå om en resa till Stora Karlsö i juni
2007 och efter snabb koll i våra almanackor anmälde vi oss genast. Dock
har jag för mig att SFV gjort en tidigare resa dit för länge sedan och som
vi missade. Under våren försågs de tilltänkta resenärerna med allahanda
information från reseledaren och ett tag var resan överbokad men någon
förändring på en lägerskola resulterade i att alla kunde beredas plats. För
Ann-Sofies och min del behövde vi ju för ovanlighetens skull ej bekymra
oss över resan till och från Gotland samt därmed sammanhängande
övernattning på Varvsholm strax norr om Klintehamn. 

Avresedagen till Stora
Karlsö randades, solen
stod snart högt på himlen
och vi startade mot Klinte-
hamn, där alla 26 rese-
närer som skulle med
mötte upp på kajen. Väl
där infann sig en viss
tvekan om vem som var
vem, men den utbyttes
snart i återseendets glädje.
Det var ju närmare 40 år
sedan vi sågs senast, om vi
bortser från något SFV-
jubileum. Vi märkte snart
att alla andra träffades
precis som vanligt. 

Resan ut till Stora Karlsö avlöpte väl, och vi anlände till Norderhamn efter
ca 40 minuters båtresa vid halvelvatiden. Där välkomnades vi av
tillsyningsmannen, som bland annat informerade oss om att vi skulle få
vår guidade tur runt ön först på söndagen. De flesta av oss hade beställt
lunch på restaurangen medan en hel del gav sig iväg ut med picknick som
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Här vår första närkontakt
med denna för oss nya trakt.



17

skulle avnjutas på något lämp-
ligt ställe. Ann-Sofie och jag fick
agera guider i avvaktan på
söndagens rundvandring, så vi
hade bara att sätta igång och
försöka erinra oss vad vi hört
vid ett flertal tidigare turer över
ön. Sagt och gjort, vi styrde först
kosan till Stora Förvar, som är
en stor grotta där det varit
utgrävningar för länge sedan.
Från den har man en magnifik
utsikt över Norderhamn och

upp mot fyrplatsen. Det är dock tveksamt om grottan har använts till
bostad, men den har använts som uppehållsplats vid besök på Stora
Karlsö. Även om man som ”övernattare” på ön får röra sig tämligen fritt
på densamma är det många
restriktioner på grund av fågel-
skyddsområden. 

Ann-Sofie och jag har vid flera
tillfällen varit s.k. vintervaktare
på ön tillsammans med ett annat
par. Vinter räknas i detta fall från
slutet av september till slutet av
april, och då råder inga nämn-
värda restriktioner. Vi har bland
annat bott på Stora Karlsö under
vecka 3, vilket är ganska häftigt,
även om det har sina sidor att åka
ut med lotsbåten från Klinte-
hamn på ett oroligt hav. Numera
har Sjöräddningen tagit över
transporterna och resan går där-
med betydligt snabbare, vilket är
en klar fördel med tanke på eventuell sjösjuka. Man bor då uppe i fyren
och allt för fyra personers vistelse på ön skall släpas dit. Det finns dock bil
att tillgå, vilket bara funkar vid barmark eller lagom med snö.

Anita brukar nog sin lupp
mest av alla i vår grupp.

Det var ingen större trängsel
vid passage av detta stängsel.



Efter Stora Förvar fort-
satte vi på vägen från
Norderhamn till Fyren och
passerade då bland annat
Dödskurvan, där en kanin
lär ha blivit påkörd för
länge sedan. Väl uppe vid
Fyren kunde vi se en hel
del sillgrisslor som höll på
att ruva sina ägg på sina
invanda klipphyllor. Först i
juni/juli sker det stora
”skådespelet” när de vett-
skrämda ungarna kastar
sig ut över klippkanten till
sina väntande föräldrar
nere på havet.

Vi avnjöt en gemensam buffet i restaurangen, och där förekom på känt
SFV-manér mycken skönsång till drycken och maten. Morgonen efter fick
jag uppskattade kommentarer till sången av det andra sällskapet i
matsalen, som var Karlsöbolagets styrelse. Stora Karlsö ägs till 95% av
Karlsö Jagt- och Djurskyddsförenings AB som har knappt 1 000
aktieägare. Bolaget bildades på 1880-talet och har till ändamål att vårda
Stora Karlsö. Aktierna är tämligen svåra att få tag i, och som aktieägare
har man förmånen att få komma ut innan säsongen börjar och gratis städa
och putsa fönster med mera.

Efter frukost på söndagen vidtog den officiella guidningen då vi fick en
grundlig duvning om Stora Karlsös flora och geologi. Ann-Sofie och jag
fick dessbättre ej några reklamationer beträffande vår information under
lördagen, när nu guideproffsets version förelåg. Lunchen smakade
utmärkt efter den utförliga turen över ön, och därefter återstod bara att
packa ihop våra prylar och samla dem vid bryggan inför återfärden till
Klintehamn, där vi skildes åt. Merparten anträdde bussresan till
hamnterminalen i Visby, och några gav sig ut på nyckeljakt. Ann-Sofie och
jag konstaterade att det låter lockande med Herrarnas Middag på
Uttringe i september.

Slite i augusti
Hans af Petersens
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Karlsös största grotta var
verkligen ett stort förvar.
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UBB 33 ÅR
Fantastisk föreställning, fullkomlig feststämning och fabulös förplägnad
utlovades! Det lät ju lockande! Och fastän jag nästan är född på Uttringe,
ditsläpad första gången av mina föräldrar, Ingvar ”Tåppsy” (dansledare
1938–43) och Maja ”Rolle” Norén redan vid ett års ålder för 70 år sedan, har
varit medlem sedan 1956 med aktiva perioder 56–58 och 64–67 (då jag bland
annat hittade min fru Christina på Uttringe, där vi också förlovade oss 23
april 1966) och sedan hållit kontinuerlig kontakt med föreningen genom
jubileumsdeltagande 1983 och 1993, har jag faktiskt aldrig varit med om en
konsert med det famösa Uttringe Brass Band. Det måste ju repareras någon
gång!

Sagt och gjort. Utrustad med diverse festattribut, bl.a. min farfars käpp
med silverkrycka, som han fick av vänner på sin 33-årsdag 1916, samt en
halmhatt, for jag med Christina ut till Uttringe lördagen den 12 maj. En härlig
kväll, naturen hade fortfarande sin skira, mångfasetterade grönska med
ljusgröna, nyutslagna ekar och blommande äppelträd och häggbuskar. Mitt i
detta låg den gamla herrgården Uttringe och såg ut ungefär som förr; dock
hade lönnarna utanför köksingången och en ek på östsidan av huset fallit för
klimatförändringens stormar! Som gammal skogshuggare konstaterade jag,
nästan med vemod, att det inte längre finns några träd på tomten som
behöver sågas ner. Det ser perfekt ut. Möjligen kan man tänka lite på
föryngringen, och kanske plantera några träd här och var!

Det visade sig att vi kände eller kände igen (vad heter han/hon nu
egentligen?!) nästan alla som var där. Har tiden stått still, de flesta fanns ju
med redan på 60-talet? Ja, vi vet att föryngringen är ett problem för SFV.
Dock är kanske inte UBB riktigt representativt för ålderssammansättningen i
föreningen, det är ju en riktig nostalgiträff. Alltnog, alla såg lika unga, glada
och förväntansfulla ut som man vant sig
vid att man gör på Uttringe.  Köket var
fullt av flitiga matförberedare. Efter en
läskande, röd drink, av en del avnjuten
på verandan med solen skinande in över
den blanka Uttransjön, bänkade vi oss i
storstugan. Vi var så många, cirka 60
personer, att några fick lov att sitta i
salen. 

På borden fanns  en västkustsallad
framdukad till förrätt. När denna var

På verandan ser vi ”Snåke”
konversera glatt med Åke.



inmundigad klev Uttringe Brass Band upp på scenen och rev av några låtar.
Munvig och medryckande talman för gänget var Gustav Hammarberg,
klarinett, och övriga medlemmar voro Bengt Norberg, flöjt, Hans Petterson,
dragbasun, (enda brassinstrumentet!), Stig Tysklind, banjo, Olle Egerstrand,
piano, Anita Wilson, bas och Pehr Juhlin-Dannfelt, trummor. De började
med ”Bättre och bättre dag för dag”, och enligt flera i publiken som varit med
förr var det en passande introduktion! Så framträdde kvällens första
sånglärka, Ea Hamilton, som så småningom fick hela publiken med sig i
”When you’re smiling” med flera låtar.

Så var det dags för varmrätt, kokt kalv med
spenat och citronsås, till det ris och haricots verts.
Till dricka fanns ett antal karaffer vin. Det dröjde
inte länge förrän bandet satte igång igen, och vi
fick höra och delvis sjunga med i gamla kända
låtar som ”Dinah”, ”I en roddbåt till Kina”, ”Sunny
side of the street”, etc. Sånglärka nr 2 trädde in på
scenen: Lotta Sjöberg, som var klädd i svart
klänning med silverlamétopp, och sjöng bl.a. ”All
of me”. Ja, det erbjudandet skulle man gärna ta!
UUK, Unga UttringeKvinnor (Monica Norberg,
Karin Åslundh, Bailey Tysklind och Barbro
Hammarberg) gjorde ett bejublat framträdande
med en skillingtrycks-inspirerad sång. 

Så var det dags för en bensträckare, p-runda, rökpaus eller vad man nu
ville använda tiden till. Jag tog en sväng runt Uttringetomten. När vi kom in
var efterrätten framdukad på bordet,  mandelgratinerade päronhalvor med
vispgrädde, och måltiden avrundades med kaffe och punsch. Men unge herr
Hammarberg och UBB lämnade oss inte ifred, flera klassiska gamla New
Orleans-låtar avverkades och så småningom avslutade de med ”Moonlight
Serenade”. Bandet hyllades med allsång av ”Sjung med UBB”, jag fann mig
föranlåten att tacka för maten och ordförande Jan Henrik Bergqvist tackade
alla som gjort denna kväll möjlig och så trevlig, och sa att om bandet lovar att
komma tillbaka nästa år så lovar han att publiken kommer tillbaka också!
Och sen lyckades UBB inte heller denna gång undgå att på enträgen begäran
från publiken avsluta hela konserten med ”Zambesi”!  

Det blev en kväll precis så härlig som vi hade förväntat oss. För mig är inte
musik så där väldigt viktigt, men när jag hör gamla tradjazzlåtar, som ju
upplivar minnet av gångna tiders skoldanser, då kan jag nästan få tårar i
ögonen. Och det kändes fantastiskt att träffa så många vänner från förr och
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åter uppleva uttringestämningen. Det är ju ett särmärke för SFV att man
alltid kan komma tillbaka och känna sig välkommen, generationsgränser
existerar inte. I högsta grad lever den gamla ABUP-devisen: ”Gör man sig ej
roliga dagar – nog slipper man få dem till skänks!”

Sten-Åke (”Snåke”)  Norén

Sedan fick vi lyssna på kvällens lärka nummer två.

BK – vad var det?  
BK, eller Barnkrubban, bildades 1945 av den så kallade Käring-Juntan (KJ),
som i sin tur hade bildats hösten 1939, då ett antal ”käringar” träffades varje
måndagsförmiddag för att bland annat sticka strumpor och hjälmskydd till
finska soldater. Av Barbro Söder (f. Lindström) har jag fått höra att juntan
faktiskt hade sitt ursprung redan på 1920-talet, då de broderade brudslöjor
till varandra – brudslöjor som sedan blivit använda i flera generationer.
Medlemmar i KJ var bland andra Agnes Ambrosiani, Victory Malm, Astrid
Lindström, Siri Bergqvist och Bebbe Sahlström.

År 1945 hade ”käringarna” barn i tidiga tonåren, och dessa blev grunden
till BK. Så småningom blev även andra SFV-barn och deras kompisar
medlemmar – som mest var vi ett tjugotal. Vi träffades var fjortonde dag i
hemmen, där man för dagen röjde ut ett rum för att få riktigt god plats även
för kadriljer. Rektor var Jan Roland, sedermera pappa till vår nuvarande
dansledare Anders Roland, och lärare var bland andra Brita och Pehr
Lundquist och Elisabeth och Torsten Nyström. Vid ett par tillfällen fick vi
vara med på lekstugor, som på den tiden hölls på Skansens Högloft. Längst
fram i ”fronten” satt KJ och tittade kritiskt, och vi fick hälsa särskilt artigt på
Elsa Uhr, ”Uhret”, som alltid spelade piano till dansen.
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Men vi dansade inte bara folkdanser. Då och då hade vi ”buggarhippor”,
också de i hemmen, och ibland åkte vi till Uttringe och Malmska ”Knallen” och
hade roliga fester. 

Precis som i dagens SFV fanns det avknoppningar, till exempel
”Kuddkommittén” som broderade alla BK-ares namn på en kudde som blev
julklapp till Jan Roland, och ”Järngänget” som badade den 1 maj varje år på
Uttringe. Ett annat roligt minne är när ”lillprinsen” kom till världen på
valborgsmässoafton 1946; då var BK på Knallen och Vic bakade tårta –
äntligen hade familjen på Haga fått en son!

När man blev 18 år fick man bli medlem i SFV, och många av BK-arna fick
ständigt medlemskap av sina föräldrar. Dock inte barnen Bellander! BK
upphörde när medlemmarna kom in i SFV men efterföljdes av Lill-Krubban
(LK) och Nya Krubban (NK). 

År 1995 firade BK 50-årsjubileum på Uttringe, anordnat av Katy Spykman
och Hugo Malm. Det var spännande att se vilka man kände igen, roligt att
minnas och se på gamla fotografier.

I mitten av 1950-talet hade jag tappat kontakten med SFV. Arbete och
familj tog all tid, men till en del berodde det nog också på att jag ”gifte ner
mig”, dvs. med en man som tyckte att ”knätofs var löjligt”. Men män mognar
sent, och i mitten av 80-talet upptäckte Torkel hur roligt det är med folkdans.
I dag är han mycket aktiv i SFV och kan flera danser än jag. Men det är en
annan historia…

Varmt tack till Barbro Söder och ”Sluggo” Malm för all hjälp med glada
minnen! 

Maj-Lis Westling
f. Bellander

Mot ”Knallen” september
1946.

Främre raden fr.v.: Hugo
Malm, Olle Kempe. Sven
Sahlström, Gunnar
Baarsen.
Bakre raden fr.v.:
Oidentifierad (Kicki?),
Stellan Bergqvist, Barbro
Lindström, Håkan Lund
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Viktiga datum

SEPTEMBER 15 Herrarnas Middag
20 Höstens första dansövning;

danskurs börjar
27 Årssammanträde

OKTOBER 6–7 Arbetshelg på Uttringe
14 Minnesstund för Dosan

på Uttringe
20 Höstlekstuga på Uttringe
30 Besök på Riksarkivet, Arninge

NOVEMBER 16 UUS
17 Ljusstöpning på Uttringe

DECEMBER 8 Lilla Julafton på Uttringe
13 Höstens sista dansövning
31 Nyårsafton på Uttringe

Manusstopp för nästa SFV-blad är den 26 oktober 2007 

Skicka dina bidrag och gärna foton till

Gunnar Sundin
Långvretsvägen 27, 163 46  Spånga

gunnar.sundin@telia.com

Redaktionen förbehåller sig rätten att förkorta bidrag av utrymmesskäl!



Svenska Folkdansens Vänner – stiftad 1893

Ordförande
Jan Henrik Bergqvist, tel. 08-660 55 20, jan.henrik@folkdans.org

Dansledare
Anders Roland, tel. 08-768 42 94, anders.roland@telia.com

Föreningens hemsida: www.folkdans.org
E-post: sfv@folkdans.org

Nya medlemmar
anmäls till sekreteraren Erik Dalhammar, Vegabacken 19, 185 41 Vaxholm,
tel. 08-541 368 10, erik.dalhammar@telia.com

Dansövningar hösten 2007
Alla torsdagar kl. 19.00 från 20 september till 13 december, utom 27 september.
Lokal: Servicehuset Väderkvarnen, Brunnsgatan 26, portkod 2694.

Föreningens dräkter
hyrs ut av dräktkammaren efter anmälan minst två veckor i förväg till 
Maria Wallén, tel. 08-37 48 80 eller Kerstin Lagerström, tel. 08-92 72 70.
Dräktkammare och arkiv finns på Wivalliusgatan 21, våning S1, Kungsholmen.

Årsavgifter för kalenderåret 2007
Aktiv medlem: 300 :- (sammanboende par 550:-)
Stödjande medlem: 150:- (sammanboende par 275:-)
Ständig medlem: engångsavgift 3 600:-
Uttringeavgift: 35:-, årskort 300:-

Föreningens plusgironummer 15 16 71-5
För medlemsavgifter 33 46 35-0

Klöverfonden (plusgiro 15 16 71-5) används för att hedra en jubilar eller minnet
av en vän. SFV meddelar personen, respektive anhöriga, om avsändarens namn
är angivet på talongen.

Uttringes Jubileumsinsamling (plusgiro 15 16 71-5) tar med stor tacksamhet
emot alla generösa bidrag, stora som små. Ändamål: förbättringar på Uttringe!

Uttringe
har adress Uttringevägen 200, 144 63 Rönninge, tel. 08-532 500 21.
Vill du besöka Uttringe, kontakta Kirsten Enocksson, tel. 08-626 55 86
(mobil 0734-39 34 01).

V Ä RT ATT VETA


