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Stort intresse för Järna-Turinge Folkdansgille

Barndansverksamheten kan bli hur stor
som helst men ledarna räcker inte till

JÄRNA: När det gäller Järna-Turinge Folkdansgille så kan man med
bästa fog citera den populära Olrog-visan "Gammeldansens vänner har ökat
ut sitt nig och kutarlag". För folkdanslaget, som sedan 1968 har sin stationeringsort i Järna, har verkligen på dessa fem år mångdubblat sin verksamJärna-Turinge Folkdansgille är
en ganska ung skapelse som såg
dagens ljus 1967 i Turinge på initiativ av kyrkvaktmästarparet Arne
och Ruby Carlsson. Redan från början fanns det några Järnabor med i
danslaget och därav kom också
namnet Men det blev ingen riktig
fart och 1968 på hösten beslöt man
sig för att flytta över verksamheten
till Järna.
Det var ett klokt drag och
medlemskåren, som då knappast
räckte till att göra en uppvisning,
växte snabbt. Nu är man uppe i 40talet vuxna dansare och man kan
nu utan vidare ställa upp med 10talet par vid en uppvisning. Att alla
40 inte kan ställa upp beror dels på
att flera är för nya och har övat för
lite och många saknar ännu
dräkter.
DYRBAR HOBBY
Det senare är nämligen en stor
utgift som medlemmarna får bekosta själva. För den som kan köpa
tillbehören och sy själv blir det en
kostnad på i runt tal 300 kronor.
Men skall man köpa dräkten färdig
så får man räkna med i stort sett
det dubbla, dvs 600 kronor. Priserna
varierar dock kraftigt och beror
mycket på hur mycket arbete det
är på dem i form av broderier och
annat.
Men det är inte bara dräkterna
som medlemmarna bekostar själva.
De betalar också en terminsavgift
till danslaget och dessutom bekostar
de själva resor och andra med uppvisningar och liknande förenade
kostnader. Det förekommer också
kurser bl a vid Sundbyholm
anordnade av Södermanlands distrikt av Ungdomsringen och åker
lagmedlemmarna dit så bekostar de
själva deltagandet.
Det fordras alltså både intresse
och ekonomiska uppoffringar att
vara folkdansare. Man gör det för
nöjes skull och man lägger ned
ganska mycket tid på sin hobby. En
dag i veckan tränar laget och dessutom har man uppvisningar. En del
får danslaget betalt för men de flesta gör man för att roa sig själva och
andra. Bl a åker man omkring på
olika ålderdomshem och pensionärshem.
FILMINSTITUTET
VÄNTAR
Man har nämligen ett ganska vitt
verksamhetsområde eftersom Järna-Turinge
folkdanslag
har
medlemmar inte bara från hela
Östra Sörmland utan också från
Kungliga huvudkommunen, Stockholm. Dansarna från Järna och Turinge som startade danslaget, har
nu fått sällskap från Södertälje,
Mölnbo, Gnesta, Hölö, Mörkö, Trosa
och Stockholm.
Folkdanslaget har mycket gott
renommé och har fått träda fram i
en hel del stora sammanhang. Sålunda deltog man i Kringellek i
Södertälje i somras vilken

het. För fem år sédan var man knappt så många att man kunde göra en
uppvisning. Idag är man 40 vuxna dansare och närmare 100 barndansare
och praktiskt taget kunde man få hur många som helst om lokalerna, tiden
och ledarna räckte till. Det är ett enormt intresse och ändå är det ganska
dyrbart att vara folkdansare.

Stig Söderström i bakgrunden spelar upp till dans för fr v Margareta Andersson, Kjell Åström, Siv Tennström> Börje Pettersson,
Birgitta Jansson och Bertil Pettersson (ordförande i Folkdansgillet).
anordnades i samband med riksspelstämman. Danslagets program
upptog då Stabbdans — bröllopsfest
i dansform. Det programmet
kommer att uppföras flera gånger
sägur ordföranden R. rtil Pettersson
och därvid väntar bl a en
uppvisning på Filminstitutet.
Järna-Turinge Folkdanslag har
också haft internationella utbyten
med likasinnade i Finland. Detta
har man kunnat finansiera på så
sätt att man gett uppvisningar, och
att man fått uppehället genom sina
finska vänner och kolleger. Dessa
har i sin tur vid besök i Järnatrakten, återgäldats uppehället av
Järnalagets medlemmar.
UNGA STÅR I Kö
Framgångarna för Järna-Turinge
Folkdansgille smittade av sig nedåt
i åldrarna och frågan om startande
av ett barndanslag aktualiserades.
Men det stannade inte vid ett
barndanslag utan nu har man närmare 100 barn och ungdomar i
åldern 7—15 år. Och det här är en
verksamhet som skulle kunna bli
hur stor som helst.
Minst hälften i ungdomsverksamheten tillhör nämligen den yngsta gruppen. Barndansverksamheten
är indelad i tre åldersgrupper och
påfyllnaden underifrån är markant.
Många fler skulle också vilja bli
med men det är vissa svårigheter
med lokaler, men även ledarfrågan
kan bli ett bekymmer eftersom
tiden inte räcker till.
Liksom de vuxna får även barndanslagens medlemmar betala en

terminsavgift och hålla sig med
dräkter själva. Men när det gäller
barnlagen så ställer inte gillet det
kravet att det skall vara folkdräkter vid uppvisning. Dels är
dräkterna dyra, dels växer barnen
ur dem snart och när det gäller
barn så vet man inte om intresset
blir bestående.
— Det här är ett litet problem,
säger vuxenlagets vice dansledare
Inga Eriksson, som tillika är ledare
för en barngrupp. Det är väldigt
sött med folkdräkter på barn, men
det är för dyrt. Därför har vi di-

skuterat att försöka skaffa fram en
billigare enhetlig dräkt. Vi har
dock inte kommit till något resultat
ännu.

EGNA MUSIKANTER
Och under tiden som man inom
Järna-Turinge Folkdansgille funderar över hur man på bästa och billigaste sätt skall lösa barndräktsfrågan så dansar man vidare på popularitetens vingar. Antingen man
uppträder gratis och på eget initiativ på pensionärshemmen eller

Oxdansen är ett alltid lika populärt inslag vid folkdans framträdanden och här exekveras den av Göran Enström och Kjell]
Åström.

engageras för ett större scenframträdande eller vid en lövad stång
midsommarafton så är mottagandet
lika hjärtligt.
Nu håller man sig också med
egna musikanter, det är Stig Söderström och Hans Vimmergren som
slår an takten. Att den sedan hålls
det svarar inte bara ledarna Gun
Jonsson och Inga Eriksson för, utan
hela det väl samtrimmade danslaget
som inte bara ägnar sig åt folkdanser utan också åt folkliga danser
till mångas förnöjelse.
PÄRA

