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Bilden på förstasidan är en gruppbild inför vår första USA-turné i
april 1974 till Chicago och svenskbygderna.
Sittande från vänster:
Inger Schedin, Ingrid Ottosson, Siv Johansson, Inger Nilsson, Kerstin
Jansson, Maj-Britt Larsson, Anita Hyldéen, Britt-Marie Ohlsson, Anna-Greta
Eriksson, Irene Westberg, Lena Persson, Elisabeth Fransson
Stående från vänster:
Två inlånade spelmän, Margareta Harnesk, Lennart Larsson, Marianne
Karlsson, Birgitta Thunholm, Inger Eriksson, Lilian Jakobsson, Åke
Thunholm, Elisabeth Ahlsén, Rolf Redén, Gert Jansson, Karl-Erik Eriksson,
Thea Nordström, Per Olof Fransson, Katarina Eriksson, Christer Nord,
Christer Arvidsson, Christian Eriksson, Anders Eriksson, Leif Hyldéen, Björn
Johansson, Sven- Erik Brandtås
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Vi kommer i denna historia om vårt folkdanslag i kommunerna
Öster- och Västerhaninge, sedermera Haninge, att nämna
personer vid namn.
Namn, som vi som fortfarande är aktiva i denna förening,
kommer ihåg, och som vi finner vid genomgång av protokoll,
bilder och andra handlingar.
I övrigt ber vi om ursäkt för de namn som vi tappat.
Västerhaninge i april 2013
Åke och Birgitta Thunholm
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Under de sista krigsåren…
… startade en grupp som tyckte att det var roligt att dansa folkliga danser.
Vi träffades lite då och då för att utöva dessa danser. Vi höll på med dessa
träffar till år 1948 då vi tyckte att det var dags att bilda ett Folkdanslag.
En kväll kom Sven Landsberg på cykel förbi när bröderna Lennart och KarlErik Larsson var ute i trädgården, de frågade vart han var på väg för att
dansa och tyckte att de kunde följa med, så nästa gång han kom följde de
med, så lätt värvades medlemmar då. Dessa uppgifter har Karl-Erik
Larsson gett oss.

En mycket tidig bild, på väg längs Stationsvägen från Folkhögskolan till fotbollsplanen
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1948
Delar av denna grupp, Helmer Ternblad, Göte Arvidsson, Kalle Ottosson,
Hilding Karlsson, Doris Danielsson och Uno Nyström bildade en
interimsförening den 22 juni. Västerhaninge Folkdanslag bildades sedan
den 30 september samma år.
Då valdes till ordförande Helmer Ternblad, sekreterare Doris Danielsson,
kassör Uno Nyström och till tränare Göte Arvidsson.
Efter några år då det
kom in flera
medlemmar från
Österhaninge så
tyckte man att
föreningen
borde byta namn till
Folkdanslaget
Haningarna som då
representerade
både Öster och
Västerhaninge.
Helmer Ternblad
För att kunna dansa dessa krångliga danser så fodras det ju musik, det
dansades inledningsvis till pianomusik av Helmer Ternblad, Helmer
spelade också fiol.
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1950
Redan detta år var vi så duktiga på att dansa att vi blev engagerade till
Årsta Havsbad för uppvisning och lekledning. De första åren blev vi och
barnen upphämtade med häst och vagn som kördes oss ner till
dansbanan.

1951
Till ny sekreterare valdes Ulla Åkerberg. Föreningen gör nu ett försök att
anskaffa egna folkdräkter för de som ska dansa uppvisningar, tills det var
klart hyrdes dräkter från Skansens Dräktförråd.

Vi försökte med detta väcka intresse för folkdans och folkmusik bland
Haningeborna. Redan då hade föreningen blivit så stor och aktiv att vi
började planera för en turné till Finland.
Detta år ordnades även en insamling bland medlemmarna för att vi skulle
kunna köpa en fana till föreningen. Denna inköptes till ett pris av
207: - kronor som till största delen bekostats av medel som kom från
medlemmarna, även dräktförrådet utökades.

1952
Den resa till Finland som de pratats om blev av i samband med
Olympiaden i Helsingfors. Denna resa kunde genomföras av sex par men
också en del övriga, vi bodde i dåvarande vänorten Borgå
De som var med på denna resa:
Helmer Ternblad, spelman, Göte och Marianne Arvidsson, Siv Falk,
Karl-Erik Ottosson, Hans Holmqvist, Ulla Åkerberg, Anna-Lisa Demander,
Rune Bjerkesjö, Ulla Pettersson, Kaj Johansson, Pia Karlsson,
Hilding Karlsson, Kerstin Lundblad och Kalle Åkerberg.

Midsommaren 1951 på fotbollsplanen i Västerhaninge.
Sittande fr.v: 2 Gun Lundqvist, 4 Maj Lundqvist, 7 Göte Arvidsson,
10 Doris Danielsson, 12 Kian Karlsson, 14 Ulla-Britt Lundqvist.
Stående: 2 Torsten Sahlberg, 3 Gun-Britt Karlsson, 5 Mariann Johansson,
6 Uno Nyström, 7 Lennart Larsson, 8 Bosse Klasson och 9 Karl-Erik Ottosson.
Haningarna, historia och minnen

Det bestämdes att resan skulle bekostas av föreningen den kom att kosta
125: - per person, uppehället fick var och en bekosta. De bevistade även
några tävlingar på Helsingfors Olympiastadion.
Det var enligt hörsägen en mycket trevlig utflykt.
I slutet på året inköptes toppemblemet till vår fana till det facila priset av
125: - kronor, emblemet kom att föreställa två orrar i gulmetall.
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Föreningen hade nu blivit så
känd att den togs i anspråk för
åter-kommande arrangemang
såsom midsommar- och
luciafester tillsammans med
Börje Karlsson på Haningebladet.
Detta år når medlemsantalet
30 stycken.

Förlagan till fanans toppemblem ritades 1952 av Sven
Pettersson

1953
Danslaget deltog i Svenska Ungdomsringens Stockholmsdistrikts fest på
Stadshuset, man medverkade i en uppvisning.
Och som tidigare år ett luciasamkväm i Bygdegården.
Laget anordnade även en maskeradbal i mars, vid dessa arrangemang
serverades kaffe med dopp som medlemmarna själva ordnade och som
gav tillskott i kassan.
Detta år anmäldes även föreningen till Svenska Ungdomsringen som är
vår huvudorganisation.
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Träff i Nynäshamn 1954 med några övriga danslag

1955
Till kassör nyvaldes Rune Ståhl och som sekreterare Hans Appelquist, ny
sportledare blev Hilding Karlsson. Den 18/4 inköptes boken Svenska
Folkdanser, den kostade då hela 18: - kronor!

Åke och Birgitta Thunholm 2013

7

Samma år genomförde laget
en omfattande turné till
Tyskland, en stor hjälp med
att genomföra denna turné
fick vi av det tyska paret Ilse
och Hans Meijer. Flera stora
städer besöktes, Hamburg,
Köln, Heidelberg, Garmich
Partenkirchen, Zelle och
München.
Göte Arvidsson, här i Köln
På många av dessa platser gjordes mycket uppskattade uppvisningar.

Stående uppe t.v. Hilding Karlsson
och med fanan, Göte Arvidsson

1956
Detta år avsade sig Helmer Ternblad sitt ordförandeskap på grund av
bristande tid, ny ordförande blev Göte Arvidsson och Ulla Pettersson blev
ny sekreterare. En ny tränare valdes, Kalle Ottosson.
Laget deltog tillsammans med andra lag från Stockholm i invigningen av
Ryttarolympiaden på Stockholms Stadion. Efter ceremonin marscherade
man upp till Skansen och var med på Svenska Ungdomsringens dag där
man möttes av en rejäl regnskur och blev genomsura.
Sen var det kö på Sollidens toa för att kunna bli något så när torra och
deltog sedan i en uppvisning vid Skånegården.
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Heidelberg 1956
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1958
Till kommitté för en midsommarfest valdes Bosse Larsson och Hans
Appelquist. Den 28 september gick orienteringen i Svenska
Ungdomsringens Trekamp i Tungelsta med start och mål vid Västra skolan
Haningarna var arrangörer med Hilding Karlsson och Åke Thunholm som
ansvariga.

1959
Vi har sedan 1950 dansat och lekt på Årsta Havsbad och detta var sista
gången för den här perioden.

Luciakaffe i Tingshuset 1956, fr.v. Ulla Åkerberg,
Siv Lindersson, Gerd Eriksson, Åke Thunholm och
Bosse Larsson

1957
Då Rune Ståhl avgick som kassör på grund av sjukdom valdes Åke
Thunholm som efterträdare. Till midsommar detta år inköpts en dansbana
till en kostnad av 600: - kronor. Den lånades ut och försvann!
Många medlemmar hade under de senaste åren gift sig och bildat familj,
varför det var svårt att engagera dem i nya arrangemang, därför var vi
under en del år med på Haningebladets skidresor upp till Ramundbergets
Fjällgård för att försöka hålla föreningen vid liv. Ett mycket uppskattat
arrangemang av så väl yngre som äldre medlemmar. I samband med
Haninges Lucia dansade vi uppvisningar i Tungelsta, Vendelsö, Handen
och Västerhaninge.
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1960

1965

I början av 60-talet befann sig föreningen i en vågdal p.g.a. en
generationsväxling bland de aktiva. För att intresset inte skulle försvinna
helt bland de äldre medlemmarna försökte vi träffas på olika
arrangemang.
Laget var på en resa till Åland som vi fick hjälp av Årsta Havsbad att ordna
för att vi dansat för dem i 10 år. Då vi åt kräftor på Societetshuset i
Mariehamn med dans på kvällen, och vi bodde över natten i olika hem för
att på morgonen därpå ta båten hem. Tränare under dessa år har varit
Göte Arvidsson och Kalle Ottosson.

Var året då TV började sända ett program av Lena Fürst, som hette
Gammeldans på Högloftet, vilket sändes från Skansen.
Orkester var Gnesta Kalle och hans musiker, Bosse Larsson var
programledare, han var ju också medlem i Haningarna.

1961
Nyvaldes Marianne Karlsson till kassör och tränare Kalle Ottosson.¨

1963
Hölls årsmötet hos Birgitta Fohlin på Skogs Ekeby. Nyval av sekreterare,
Siv Johansson.

1964
Till kassör nyvaldes Anne-Marie Johansson. Vi medverkade i ett TVprogram som hette Allmänna Gränd där vi dansade en Västgötapolska.
I samma program sjöng Bosse Larson och Sven Brandt, Vera i
vintappargränd av Evert Taube.
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Vi och Skansens Folkdanslag bidrog med dans i dessa 25 program. Vi
deltog även i ett midsommarprogram i TV under dessa år som sändes från
Tallbackens dansbana på vägen ut till Dalarö. För musiken denna gång
stod Preben Jenevis orkester.
Tack vare dessa program ökade intresset för folkdans och gammeldans
explosionsartat i Sverige så vi fick problem att ta emot alla nya
medlemmar men vi försökte så gott vi kunde.
På sommaren detta år var vi på Gotland på en gemensam turné och
semesterresa. Som ordnades tillsammans med Resos man Lennart
Sundberg och vår kontaktman Åke Thunholm.
Vi var där med familjer, det yngsta barnet var två månader och det äldsta
c:a 10 år. Vi bodde i Slite i en skola så där var kul att springa fram och
tillbaka i korridoren.
En liten episod från denna resa man gärna minns, var när vi var bjudna
ner och dansa tillsammans med Folkdanslaget När-Lau där vi serverades
nyplockade jordgubbar i massor, de var himmelskt goda för oss
fastlandsbor.
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1966
Vi fick detta år en ny biträdande tränare, gotlänningen Bengt-Arne
Pettersson.

Siv Johansson, Bosse Larsson, Ingrid Ottosson,
Göte Arvidsson och Gerd Eriksson

1967
Vi flög över till Gotland från Bromma i ett tremotorigt plan och dansade
där över midsommar. När vi skulle hem strulade det lite, vi satt och
väntade på vårt plan och de började stänga Visby Flygplats.
Vi ringde då flygbolaget och frågade varför vårt plan inte kommit, det
visade sig att de glömt oss, men som tur var satt piloten kvar och fikade.
Han gick ut och startade planet och kom och hämtade oss, men vi kom
hem väldigt sent så det var en del trötta Haningar på arbetet på
måndagen.
Denna resa arrangerades av Bengt-Arne Pettersson åt oss, han körde oss
också runt i en buss han hyrt.

Då Göte Arvidsson avsagt sig ordförandeskapet valdes till ny ordförande
Björn Johansson och som sekreterare Birgitta Thunholm.
Vi fick en förfrågan från Bosse Larsson om vi kunde ställa upp med fem
högst 10 par vid TV-inspelningar, dels på Herrgården den 22 maj och i
Vaxholm den 19 juni vilket vi ju gärna gjorde, det var ju ett avbrott i
vardagen.
Vi dansade även en uppvisning och en lekledning på Amerikanska
ambassaden. Det var Birgitta Fohlin som arbetade där som
rekommenderade oss. Då väcktes vårt intresse för en turné till USA.

Vi deltog också i flera TV-program från Högloftet på Skansen.
Haningarna, historia och minnen
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1968
Då Anne-Marie Johansson avsagt sig kassörsuppdraget valdes Gerd
Arkelöw till kassör. Tränare blev Kalle Ottosson och Sten-Åke Wikström.
Vi var med i TV-serien Teskedsgumman 2,den spelades in i två dagar i
närheten av Gustavsberg. de klädde oss i kläder som var tidstrogna tidigt
1900-tal och vi dansade en vals till Spiskroksvalsen, som spelades av
Lennart Larsson.

1969
Vi fick tillbaka Bengt-Arne Pettersson som tränare.

Vi hade inte tagit upp någon förhandsanmälan så när det började droppa
in folk blev vi alldeles förskräckta för den lokal vi hade räckte ju inte till på
långa vägar. Så vi fick tänka om och snabbt ordna en andra kurs, då i
Bygdegården med Leif Mård som ledare så det löste sig.
Sedan fortsatte vi denna verksamhet till och med 1980, i Lidaskolan,
Nytorpsskolan och Tungelsta skola. Ledare för dessa kurser var Karl-Erik
Eriksson, Åke och Birgitta Thunholm. Musiker var Lennart Larsson, Leif
Sundberg, Nils Häggbom, Sigge Eriksson, Rune Larsson och Sven-Erik
Eskilsson.
Dessa kurser var välbesökta i Tungelsta var det 40 par som svängde runt i
skolans matsal.

1970
Till att hjälpa Bengt-Arne valdes Maj-Britt Larsson. Vi var nu så många att
vi ibland kunde ställa upp två uppställningar på åtta par.
Nu fortsatte TV att sända gammeldan, fast det hette numera Nygammalt
och ny orkester var Lindquistarna. Vi var med de fem första gångerna.
Till sommaren far vi på ytterligare en kombinerad turné och semesterresa
till Gotland den här gången bor vi i Norrbackskolan i Visby, även denna
gång samarbetar vi med Reso och har barnen med oss.

1971
Gerd Arkelöw avsade sig som kassör, då valdes Birgitta Thunholm som
efterträdare och ny sekreterare blev Kerstin Larsson.

1973
Som nya tränare valdes Leif Mård och Maj-Britt Larsson. Vi började
anordna gammeldanskurser, den första skulle äga rum på Ägget i
Västerhaninge med Sven-Erik Brandtås som ledare.
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1974
Ett år efter vårt 25 årsjubileum åkte vi på en turné till USA som ordnades
av resebyrån Resespecialisten och vår kontaktman Björn Johansson med
en utvald kommitté.
Vi startade vår resa i april till USA:s svenskbygder, vi började i Chicago
sedan fortsatte vi till Moline, Minneapolis. Wisconsin, vi bodde ofta hos
svenskamerikaner i deras hem.
Det var mycket intressant då fick vi en inblick i hur våra emigranter hade
det i USA. Vi dansade ett flertal uppvisningar i dessa orter. Vi avslutade
denna resa med ett par dygn i New York där vi gjorde en uppvisning i
Svenska Kyrkan.
Den dans vi speciellt kommer ihåg att de tyckte var lite speciell var ”Väva
Vadmal” när vi löste upp ringen som vi trasslat in oss i.
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Även ”Polska från Skaftö”, där killarna hjulade, uppskattades mycket och
även ”Daldansen” då herrarna lyfter damerna fyra gånger på raka armar
från sida till sida. Vi hade under tiden 18/4 till 1/5 11 stycken
uppvisningar.
Dessa uppvisningar tränades in av Leif Mård, och under dessa träningar
om det var problem med musiken under träningarna tog han fram sin fiol
och visade hur det skulle låta.
Musiker på resan var Lennart Larsson på dragspel, och två inhyrda
spelmän från Södertälje, en på gitarr och en på dragspel samt en
sångerska.

1975

Vi stod också för aktiviteter som fiskdamm, pilkastning, chokladhjul, peka
rätt, tombola och lotterier. För allt detta fanns en kommitté som till stora
delar var samma i alla år det var Åke och Birgitta Thunholm,
sammankallande, Anders och Anna-Greta Eriksson, Kalle och Inger
Eriksson Mats Eriksson Lena Arkelöw, Elsa Ericsson, Linnea Wahlberg och
Anna-Greta Thorsson.
Vi höll på med detta i 30 år.
Vi hade även ett gäng som åkte runt och dansade bl.a. på PRO i Västerhaninge, kyrkan i Tungelsta, Ekeby loge och Handens centrum. Första åren
även på Årsta Slott och senare, från 2003, dans och lekledning på Häringe
Slott.

Nya tränare blev Inger Schedin och Christian Eriksson. Vi var inbjudna till
Rumpmasträffen i Avesta söndagen före midsommar. Vi åkte dit med buss
på lördagen och tältade i Grytnäs vid en sjö. För att sedan på söndagen
åka ner till Avesta och dansa en uppvisning tillsammans med Grytnäs
Folkdanslag vid Rembostugan, detta blev sedan en tradition i flera år.

De sista 20 åren satt vi i skollokaler och sedan i Linneas Wahlbergs källare
och snickrade, sydde och vävde alster till tombolan. De som var där mest
var Kalle, Anders, Inger, och Anna-Greta Eriksson. Elsa Ericsson, Åke och
Birgitta Thunholm, Gerd Arkelöw, Anna-Greta Thorsson och Kerstin
Jansson.

De var även nere hos oss på några teaterbesök och lite umgänge i
Västerhaninge.

Det var även flera av oss som satt hemma och knåpade. Och så hade vi vår
dalmas, Arne Franzén som är jätteduktig på att snickra, han gjorde en
vagga som vi lottade ut, det
syddes även hel sängutrustning
till denna vagga. Och den blev
så populär så han fick göra en
till nästan varje år.
Så tänk er hur många
Haningebarn som vaggats till
sömns i en sådan!

1976
Till vice tränare valdes Lars Holgersson. Vi startade ett Midsommarfirande
på Ekeby Loge, på midsommarafton där vi dansade en uppvisning och två
lekledningar.
Vi började i blygsam skala med Marianne och Bertil Karlsson som fick
hjälp av alla våra barn som vi kunde skrapa fram i åldrarna 6-12 år.
Vi såg snart att det här arrangemanget blev så populärt att vi var tvungna
att satsa på mer folk på Ekeby, det bara växte under åren.

Haningarna, historia och minnen

Åke och Birgitta Thunholm 2013

13

Vi som var i USA 1976

Inför uppvisningen på Disney World 1976

När vi hållit på med detta i 30 år och vi började bli äldre så vi orkade inte
längre spendera halva våren på förberedelser till denna fest så vi slutade
år 2005, under alla år vi arbetat med detta har vi avslutat det hela med att
grilla och äta tillsammans. Bertil Karlsson stod för grillningen.
I december detta år startade vi vår andra turné till USA, Florida och
Bahamas.
Det var samma folk som hjälpte oss med upplägget denna gång. Vi
startade kl. fem på morgonen med buss till Arlanda flygplats, först till
Hamburg, byte inrikesflyg till Frankfurt, så vidare till Bahamas dit vi kom
ungefär samtidigt som ni här hemma satt och åt frukost.

Haningarna, historia och minnen

Upplägget på denna resa var i Bahamas ett par dygn med uppvisningar
och eftersom det var Jul snart så förevisade vi ett luciatåg. Vår Lucia var
Elisabeth Fransson, när vi uppträdde med detta susade det i palmerna och
det var 27 grader varmt.
Tänk er det i våra vadmalskläder det var varmt!!
Vi fortsatte med båten Flavia till Miami. På båten dansade vi första
kvällen, och andra kvällen gick vi ett Luciatåg. Det gungade rätt bra när vi
dansade så några linjer var inte att tänka på, några blev lite sjösjuka och
överlät allt dansande till de som mådde lite bättre.
I Miami var vi några dagar så fortsatte vi till Palm Beach, sedan Orlando
där vi fick ett par dar på Disney World där vi även dansade och fick
biljetter till flera åkattraktioner.
Vidare till Cypress Garden där vi fick se en vattenskidshow.
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Så till St Peterburg på Floridas västra kust, vidare till Jacksonville.
Vi gjorde under denna tripp många bejublade uppvisningar.
Vi var några stycken som även denna resa fick bo hos svenskamerikaner.
Vi gav under tiden 4-22 december 12 stycken uppvisningar.
Så startade vi hemfärden via ett iskallt och blåsigt New York mitt i
julstressen, Vi kom också hem till ett snöigt och kallt Haninge två dar före
julafton så julen blev väldigt tröttsam för många av oss. Under denna
turné tränade oss Inger Schedin och musiker var Leif Sundberg på
dragspel, Peter Hedlund på nyckelharpa och Folke Stenback på fiol.

1977
Tack vare TV:s gammeldansprogram blev det poppis med sådan dans så vi
startade tre danskurser, en på Obs för dess personal som Karl-Erik
Eriksson ledde och två i Tungelsta skola som Åke och Birgitta Thunholm
ledde på våren nybörjare och på hösten fortsättning.

1978
Sten-Åke Wikström ersatte Inger Schedin som tränare med Lars
Holgersson, Karl-Erik Eriksson och Christian Eriksson som hjälptränare.
Föreningen firade 30-års jubileum på Ekeby Loge med god mat och dans
till en bra orkester.

1979
Laget var inbjudet av Sorunda Folkdanslag till lekstuga tillsammans med
lagen från Nynäshamn, Ösmo och Södertälje, c:a 100 deltagare
hörsammade inbjudan så det blev en trevlig tillställning.
Dessa lekstugor höll vi på med i en del år framåt som en stafett med olika
arrangörer.
Midsommarfirandet vid Ekeby Loge hade nu blivit riktigt stort. Vi hade
även sex par som dansade runt om i kommun, det var Handens sjukhus
och Handens centrum där vårt Barnlag från handen hjälpte oss.
Så fortsatte vi på PRO Parkvillan i Västerhaninge och på Årsta slott.

TV-inspelning 1977, Skinnarviksbergen
Siv Johansson, Karl-Erik Eriksson, Birgitta Thunholm,
Thore Skogman, Lilian Jakobsson, Sven Erik Brandtås
Haningarna, historia och minnen
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1980
Enda nyvalet detta år var tränaren Lars Holgersson. Vi har även haft
barnverksamhet, ett lag i Handen som till att börja med kördes
tillsammans med Skördegillet, vi övertog sedermera detta barn-lag.
Ledare för detta har varit Maj-Britt Larsson, Ingrid Ottosson,
Barbro Hellron under olika perioder. Musiker var Hans Andersson och
Sven Lindberg.
Vi hade också ett lag i Västerhaninge, ledare för dessa var Marianne
Karlsson, Gerd Arkelöw, Maud Olsson, Christian Eriksson, Anna och
Gunnar Holmkvist och Anders Eriksson under olika perioder.
Musiken löste vi med bandspelare.

1981
Björn Johansson bad att få tacka för sig, till ny ordförande valdes då
Per-Olof Fransson.
I april var det dags för den tredje USA turnén, denna gång till västkusten.
Vi hade även samma samarbetspartner denna gång. Vi flög direkt till
Seattle där åkte vi båt ut till en ö med ett indianreservat och bjöds på en
otroligt fet musselsoppa som jag tror att alla provsmakade men sedan
avstod. Efter det fick vi en fin laxmiddag och den smakade mycket gott.
Vi bjöds dessutom på show med indiandans.
Så var det buss ner till Oregon men på vägen stannade vi vid St Helena
som året innan haft ett vulkanutbrott. Det var otroligt att se vilka krafter
som ett sådant har, träden låg som tändstickor på bergsidorna och det var
meterhög lera och aska överallt.
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I Oregon dansade vi på en skola, sedan skulle vi försöka lära eleverna att
dansa hambo men det gick så där. Dag så för flyg till San Fransisco där vi
fick ett par fina dagar att leka turist på. Vi hade ej någon dimma så vi såg
hela stan i klart väder.
Vi hade på denna tripp en turistgrupp med, de fick åka efter kusten ner till
Los Angeles. Medan vi åkte in i landet för att komma till Tulock och
Kingsburg för där skulle vi dansa.
Sen åkte vi till Santa Barbara där vi var några som försökte att bada i Stilla
Havet, det var kallt kan jag tala om. När vi kom ner till Los Angeles blev
det besök på Disneyland och Universal Studios. Vidare med buss genom
Nevadaöknen där vi stannade i Calico, en gruva mitt ute i öknen.
Därefter till Las Vegas med alla spelautomater, hotell och neon.
Vi var på Lido de Paris och såg Roy och Roy trolla och en lättklädd balett
och många djur. Här bodde vi på Landmark hotell de hade en jättemysig
pool som de flesta av oss provade.
Sedan dags för Gran Canyon, det var stort, vi sov där en natt och så nästa
dag fortsatte vi ner till Arizona och Phoenix där vi dansade, Här gavs tid
för sol, bad och rekreation, vi hade under denna turné 12 uppvisningar
mellan 3-21 april.
Därefter hemfärd, vi var några som hade lite svårt att sitta på planet tack
vare solen i Phoenix. Inger Schedin tränade oss denna resa. Musiker var
Erland Johansson dragspel, Jimmy Pettersson fiol och Georg Haglund på
nyckelharpa.
Birgitta Thunholm har under alla dessa tre resor haft hand om kassan.
Men ni må tro att alla tre resorna har varit fantastiska var för sig, tänk
vilka upplevelser!!
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1982
Nyvalda tränare detta år, Kalle och Christian Eriksson. Vi deltog i en TVinspelning i Tullparken på Dalarö där vi dansade både modernt och
gammaldans och lekte med barnen tillsammans med Bosse Larsson.
Programmet sändes på midsommarafton. Vi har nu återupptagit
Gökottorna på tidiga söndagsmornar i några år framåt. Vi köpte en
musikanläggning som vi ska ha nytta av på våra uppvisningar och nere på
Ekeby Loge och även på träningarna.

1984
Då Per-Olof Fransson inte ville fortsätta som ordförande valdes Inger
Schedin.

Vi åkte till Isle of Man på en Folkdansfestival. Båt från Göteborg till
Harwich, korsade sedan England med buss och kom fram till Crewe i
närheten av Liverpool.
Så var det en båt över Irländska sjön till Douglas på Isle of Man där vi
träffade dansare från andra länder. Tillsammans hade ett stort antal
uppvisningar.
Inför denna turné tränade oss Inger Schedin, för musiken stod Arne Liif på
dragspel, Ove Rung och Kent Harp fiol och Per-Ivar på bas. Vi var även
inbjudna till Finland och vår vänort Pargas där vi representerade Haninge
Kommun och gjorde ett par uppvisningar. Sedan fick vi en guidad tur I åbo
och dess omnejd. Vi fick även lära oss en finsk dans, “Humppa“.

Isle of Man 1984
Uppvisning i Haninge Centrum 1984.
I mitten Monica Collin och Åke Östlund
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1985
Ny sekreterare blev Ingrid Franzén.
Vi var på studiebesök på Operan där vi fick en guidad tur bakom
kulisserna, sedan fick vi se en föreställning av Rosenkavaljeren.
Vilken kanske var lite för tungt för många av oss för en del somnade!

Tränare var Inger Schedin och musiker var Arne Liif dragspel och Leif
Lindberg på fiol.

1986
Nu var det dags för nya tränare igen, det blev Anders Eriksson och Kerstin
Darnhede.
Nu började det dansas Hambo efterliknande Hälsingehambon den första
vi var med på var Dalaröhambon, den startade uppe på torget och gick
ner till hamnen.
Ni må tro det var marigt att dansa hambo i nedförbacke!

1987
Nyvald sekreterare blev Kjell Hestner.
Vi åkte till Österrike med Christian Erikssons buss. Vår guide var
österrikiskan Hella Wald. Vi började bo på Jugend Hause i Lübeck, vidare
via Kassel och Würtsburg till Wien där vi bodde på Klostret Benediktus
Hause. Hella var med i ett lag i Wien som vi hade en danskväll med.
Vi var på en busstur i staden som Hella visade oss runt på. Vi åkte också
båt på Donau för att se Wienervals och lyssna på Straussmusik. Nästa dag
var vikt för en tur till Grinzing som för många är ett fint minne.
Nästa dag fortsatte vi till Ungern och Budapest där vi dansade vid
Fiskarbastionen. Så till Ebendorf där vi träffade ett österrikiskt danslag.
Dags sedan för Villach där vi badade Thermalbad, vilken upplevelse!
Vidare till Rothenburg an der Tauber, på denna resa träffade vi andra
danslag som visade oss sina danser och vi gjorde samma sak för dem.
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Uppvisning vid Tungelsta Kyrka 1987
Peter & Lena Arkelöw, Christian Eriksson, Annika Arkelöw
samt Bengt & Margaretha Malmström

1988
Ny ordförande detta år blev Gerd Arkelöw, som tränare verkade Inger
Schedin, Lars Holgersson, Kalle Eriksson och Barbro Hellron Andersson.

1990
Nu var det dags för en ny turné, denna gång med tåg till Österrike via
Hamburg, München till Saltzburg där vi turistade ett par dagar. Vi
fortsatte till Innsbruck och bodde väster om Europabrücke,
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på Café Lisl i Neustift, vi gjorde en tur upp i Alperna så att de som ville
kunde få åka lite skidor.
Vi träffade österrikiska danslag och hade gemensamma uppvisningar.
På denna resa hade vi också en sånggrupp som sjöng svenska visor,
mycket Evert Taube blev det. Vår ledare för denna grupp var Gerd
Arkelöw. Tränare var Barbro Hellron-Andersson och musiken sköttes av
Erland Johansson på dragspel och George Haglund på nyckelharpa.

1991
Ny sekreterare blev Margareta Zetterström och Peter Arkelöw klev in som
tränare.
Vi fick nu tillbaka engagemanget på Årsta Havsbad med uppvisning och
lekledning på midsommardagen. Samtidigt hade vi ett engagemang med
samma upplägg på Lisön. Så den midsommarhelgen var väldigt hektisk
men vi alla som arbetade med detta trivdes med det.
Detta år återupptog vi våra Ärtsoppefester, de första åren köpte vi färdig
soppa från en restaurang. Men vi tyckte att den blev för dyr. Så Inger
Eriksson och Birgitta Thunholm kokade istället soppan hemma, den blev
faktiskt lika god.
År 1998 tröttnade Inger på att koka soppa Birgitta fortsatte nu med hjälp
av Anna-Greta Thorsson, Elsa Ericsson, Ylva Hällgren och Margareta
Zetterström. Denna traditionella fest går av stapeln varje år i mars än i
dag 2012.

Ny resa denna gång till Skottland med Christian Erikssons buss, först ner
till Calais, sedan båt över till Dover.
Vi åkte genom England till Edinburgh och Inverness. Vi blev rätt besvikna,
vi såg inte skymten av något odjur i Loch Ness!
Vi besökte till vissas glädje också whiskydestilleriet Glen Fiddisch!
Därefter via Manchester till London och Dover och samma väg hem, det
blev en 30-timmars bussresa. Arrangörer för denna resa var Inger Eriksson
och Christian Eriksson. Tränare var Barbro Hellron-Andersson och för
musiken stod Erland Johansson.

Uppvisning på Covent Garden 1992.
T.v. bl.a. Karl-Erik Eriksson, Barbro HellronAndersson, Åke och Birgitta Thunholm,
Hans Andersson och Annika Arkeköw.

1992
Detta år hade vi tre tränare, det var Lars Holgersson, Hans Collin och
Annika Arkelöw.
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Vi åkte buss till Vettershaga, sedan båt ut till Ängsö en av
sommarensbästa dagar vädermässigt. Vi gjorde en rundvandring på ön för
att sedan äta medhavd picknick i gröngräset. En helt underbar dag!

1994
Nyvald tränare blev Karl-Erik Eriksson.

1998
Ny sekreterare blev Kia Eriksson.
Vårt 50-Årsjubileum firade vi på Riksäpplet. Det är kockskolan i Handen.
Det var mycket god mat, lagad och serverad av elever på skolan.
Vår underhållare var Eddie Oliva Vi började nu med julgransplundring för
våra familjer med barn och numera barnbarn. Barnen fick saft och bullar
och var sin godispåse, vi vuxna bjöds på kaffe med dopp. Detta fortsatte
några år till barnen var så stora att de inte längre tyckte det var kul.

2000
Här dansar vi på Torget i Årsta Havsbad 1994

1995
Nu blev det ändring bland tränarna, Anders Eriksson gick in istället för
Hans Collin och Annika Arkelöw.

1996
Det här året avlöste Hans Andersson Gerd Arklöf som ordförande.

1997

Ny sekreterare blev Margareta Zetterström.
Vi besökte åter Isle of Man, nu på Millenium International Festival, efter
en inbjudan från arrangören som ville att vi skulle göra ett återbesök.
Denna gång bodde vi i Port Erin på ett hotell på Strandpromenaden. Vi
hade även denna gång en fin vistelse på denna vackra ö. På denna festival
fanns representanter från Tjeckien, Polen, Danmark, Irland och en
manskör från Rumänien. Som tränare verkade det ordinarie teamet och
för musiken stod Leif Sundberg på dragspel, Sven Lindberg på klarinett
och Bertil Vettersten på nyckelharpa.

2001
Vi avslutade den tioåriga traditionen med dans på Årsta Havsbad.

Ny tränare blev nu Christian Eriksson. Hans Andersson ordnade med en
utflykt till naturreservatet Ängsö.
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2002-2012

Från en midsommarfest på Ekeby 2004
T.h. Anders Eriksson och Hans Andersson,
nedan Anna-Gretorna Thorson & Eriksson
räknar tombolapengar.
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Midsommar på Häringe 2005
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Vi har under årens lopp bytt lokal några gånger, nu är vi i PRO-lokalen.
Vi har under dessa år varit samma styrelse. Vi fortsätter med våra
julfester, ärtsoppefester och lite småutflykter hemomkring. Vi dansar på
måndagar, vi gör det nu för tiden mest för motionens skull och för en rolig
samvaro. År 2005 slutade vi vår Midsommarfest på Ekeby Loge då vi som
nämnts tidigare inte orkade mer.
År 2011 Bytte vi ut en tränare, Christian Eriksson mot Sonja Mård

Vi skall här försöka komma ihåg namnen på dem som har spelat för oss på
träningar under årens lopp. Jag ber om ursäkt om det är någon jag glömt.
Helmer Ternblad, Lars Olsson, Lars Ramström, Erland Johansson, Leif
Sundberg, Sven, Jan-Åke, Ann-Britt och Leif Lindberg, Bertil Vettersten,
Jan Agart, Torvald Lindersson och Hans Andersson.

Några av våra musiker genom åren.
Ovan på Santa Barbara, Kalifornien, USA 1981:
Jimmy Pettersson, Erland Johansson och Georg
Haglund. Nedan:
Bertil Wettersten, Sven Lindberg, Jan Agart och
Leif Sundberg.

Fest i Tingshuset 2008,
t.h. Margareta Malmström och
Ingegerd Olsson
.
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Avslutning
Naturligtvis är denna nedteckning inte fullständig, det är våra egna
upplevelser och minnen från mitten på 50-talet. Vi som varit
medlemmar i föreningen i över 50 årförfattarna till dessa rader, Åke
och Birgitta Thunholm.
Åren före detta bygger på intervjuer med dem som är äldre än oss.
Vi har dessutom haft tillgång till protokoll och andra handlingar.
Vi tackar alla medlemmar som vänligen ställt upp med fakta och
bilder till publikationen, bilder som ibland har låg teknisk kvalitet
men vi tycker att motiven är de viktigaste.

Inbjudan
År 2013 tränar vi i PRO-lokalen på Vintervägen 4 i Västerhaninge, vid
Folkhögskolan, på måndagar kl. 19.30 – 21.30. Från första
måndagen efter Trettondagen till midsommar sedan sommarupphåll och höststart första måndagen i september till sista i
november.
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Författarna på Hälsingehambon 1979
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1956 genomförde Haningarna en omfattande turné till Tyskland. Flera stora städer besöktes, Hamburg, Köln, Heidelberg, Garmich Partenkirchen, Zelle och
München. På många av dessa platser gjordes mycket uppskattade uppvisningar. Bilden nedan är från Heidelberg.
Fanbärare är dåvarande ordföranden Göte Arvidsson.
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Resan 1987
Tyskland-Österrike-Ungern

Första raden:
Andra raden:
Tredje raden:
Fjärde raden:

Carina Eriksson, Annika Arkelöw, Carina Clemes, Helen Lindqvist, Lena Eriksson-Arkelöw
Margareta Zetterström, Gerd Arkelöw, Barbro Hellton-Andersson, Gun Holmqvist, Birgitta Thunholm, Linnea Wahlberg
Sigrid Lindén, Anders Eriksson, Irene Westerberg, Ylva Hällgren, Elsa Ericsson, Ingegerd Olsson
Erland Johansson, Hans Zetterström, Peter Arkelöw, Björn Johansson, Hans Andersson, Anders Lindén, Roland Ericsson,
Åke Thunholm, Karl-Erik Eriksson, Sven-Erik Westerberg, Sten Olsson, Åke Östlund
Haningarna, historia och minnen

Åke och Birgitta Thunholm 2013

