Ringhagen
(Bengt Bengtsson)
Inom Västerhaninge avdelning av Bondeförbundet bildades i slutet på
1920-talet ”Bondeförbundets Byggnadsavdelning”, en ekonomisk förening
där intressenter kunde teckna andelar och år 1929 uppfördes
Västerhaninge Bygdegård. För att bidra till finansieringen hölls årligen en
sommarfest i ”den för sin naturskönhet så välkända festplatsen
Ringhagen” som det stod på affischerna. Bönderna hade arrenderat
Ringhagen på 10 år av Edvin Nilsson i Fors och uppförde där en
dansbana. Den byggdes på så sätt att man spikade av spontat golvträ ihop
luckor som sedan sammanfogades till ett dansgolv. När sommaren var
över togs golvet isär och travades upp inomhus för att nästa sommar åter
sammanfogas till dansgolv igen, detta pågick några år, sedan inköptes
impregnerat virke och en permanent dansbana uppfördes i Ringhagen. Det
byggdes även ett hus som innehöll kök för kaffekokning och kiosk för läsk,
godis och dansbiljetter. Sedermera inköptes en separat kiosk för detta.
Det anordnades 3-4 fester om året i Ringhagen, den första stod bönderna
för. Den ägde rum första helgen i juli månad, då förekom förutom dans till
något inhyrt danskapell sedvanliga basararrangemang såsom skjutbana
för luftgevär, pilkastning och tombola med en högvinst som kunde vara en
cykel eller en kaffeservis.
Det fanns även en ”guldgruva” som bestod av en balja med sågspån i
vilken låg som lockbete en guldtia och diverse småslantar. Mot en avgift på
25 öre fick man gräva ett spadtag, skaka det genom ett såll, de slantar
som stannade i sållet fick man behålla. De olika stånden på festplatsen var
lövade och vackert dekorerade. På söndagseftermiddagen anordnades
tävlingar i slåtter med lie och höhässjning på någon intilliggande åker. På
natten mellan lördag och söndag gick man nattvakt och hade en genytlig
samvaro.
Fester anordnades varannan vecka, efter bönderna var det Skyttegillets tur
med sedvanliga arrangemang. På söndagen var det korporationsskjutning
på gillets skjutbana mellan olika yrkesgrupper. Första helgen i augusti var
det ungdomarna i SLU som var arrangörer, på söndagseftermiddagen
spelade man buskis på scenen, ett mycket uppskattat jippo som drog
mycket publik. Även trädgårdsmästarna i Tungelsta hyrde Ringhagen för
sommarfest, ett år var det dragkamp mellan trädgårdsmästarna och
bönderna. År 1952 anordnades sista festen på Ringhagen.

På denna bild från slutet av 40-talet skymtar man dansbanan
på Ringhagen i övre högra kanten.
Flickan på bilden är ”Lillan” eller ”Gogo” Lindqvist som bodde
hos familjen Numan i Gästgivargården från 1929.
Hennes dopnamn var Marie, mamman var fransyska
och pappan polis i Stockholm.
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