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Dalgångsskolan 
dansar dagen lång 

OXELÖSUND (SN): 
- Förr när man firade 

någonting då dansade 
man ofta på logen. Då på-
gick dansen i regel från 
mjölkdags till mjölkdags. 
Är det någon här idag 
som kan säga när man 
brukar mjölka? 

Jodå, barnen i låg-
stadiet i Dalgångsskolan 
kände till att mjölkdags 
var klockan 6 på kvällen 
och 6 på morgonen. 

Den som ställde frågan 
var Barbro Tällman från Ja-
kobsberg. Hon är själv lära-
rinna med klass i B-form 
men idag gästar hon Dal-
gångsskolan i Oxelösund 
med ett sång- och danspro-
gram som heter "Danser 
och lekar från förr". 

Tobaksrullen 
I musikrummet tog Barb-

ro barnen med på en lång-
dans. Men dessförinnan ha-
de man lärt sig den enkla 
texten som man sjöng hela 
tiden medan man ringlade 
fram i danser som "Or-
men", "Snäckan", "Trä på 
nålen" och "Tobaksrullen". 

Det här var fyra av de 
vanligaste sörmländska 
långdanserna och som var 
vanliga långt in på vårt se-
kel. 

Barbro berättade också 
att man ofta bara hade en 
spelman som fick spela näs-
tan hela tiden. Dessutom 
dansade man mycket för-
siktigt för att inte trötta ut 
sig och spelamannen. 

En kulturskatt 
Ja, det var en hel del om 

de gamla danserna som bar-
nen i lågstadiet med sin lä-
rarinna Birgitta Andersson i 
spetsen fick lära sig om for-
na tiders seder. Och det var 
också detta som var me-
ningen. 

— Det är en kulturskatt 
som annars går förlorad, sä-
ger Barbro Tällman. 

Barnen fnittrade förtjust när de sjöng och dansade som man gjorde förr. Det är danser som 
går hem fortfarande. F o t o : P E o JOHANSSON 

Hon är just nu ute på en 14- sen Kultur i Södermanland ländska barnen får tillgång 
dagars turné med det här som ligger bakom idén och till en av våra kulturskatter 
programmet. Det är stm^i « — •• -


