
Länge leve knätofsdanserna!

Att det mitt i popens benådade
tidsskede går att samla en handfull
vuxna ungdomar till ett aktivt folk-
danslag i gamla fina bygdedräkter
kanske det inte är många som tror.
Men så har ändå skett i Nykvarn
under vintern, och vid ett par upp-
visningar på sistone har gruppen
visat upp ett snyggt resultat av vin-
terns träning. Det började så smått
redan förra vintern, men i septem-
ber 1966 tog det ordentlig fart. Det
är närmast Arne Karlsson, kyrk-
vaktmästare i Turinge, som utpe-
kas som initiativtagare till det hela.
Stöd har han också fått av bl. a.
Bengt Andersson från Järna, och på
så sätt har det blivit ett sammansatt
Turinge-Järna-lag som i vinter

spänstat upp sig i "knätofsdansan-
dets", inte enbart lättillgängliga
konst. För att vara exakt så är man
nu sex från Järna och sju från Tu-
ringe. Lånar man så någon från det
något större folkdanslaget i Söder-
tälje kan man alltså ställa upp med
jämna par om det gäller. God grund
till samarbete mellan lagen har
man också genom att fru Gun
Jansson, Södertälje, leder Turinge-
laget och hennes make Tony trim-
mar laget i stan. Likaså har man
engagerat fiolmusikanter från Sö-
dertälje spelmanslag. Klädesfrågan
ordnar man delvis genom att hyra
dräkter, och en och annan har även
fått överta dräkter från den tid då
Järna för ett 15-tal år sedan hade
ett eget folkdanslag som övade i
Rönneberga bygdegård.

Laget har redan framträtt vid
flera tillfällen både i Järna och Tu-
ringe nu senast vid förstamajfiran-
det i Nykvarn, och närmast på pro-
grammet står en uppvisning på
gräsmattan vid Turinge prästgård
på de gamlas dag och på den stora
hembygdsfesten den 11 juni vid
Rönneberga i Järna. På repertoaren
står bl. a. Kadrilj från Landskrona,
Ränningen, som är en vävdans från
Uppland, Slängpolska från Närke,
Gotlandskadrilj och flera till. Även
om man nu har ett stabilt lag, väl-
komnar man flera dansare. Det
finns gott om plats i laget och i Tu-
ringe bygdegård där man övar.
Utan tvekan har ungdomen roligt
och roligt är det också att se dem
fortfarande hålla vackra traditioner
vid liv.


