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Det är vad valberedningen behöver inför 
årsstämman i mars. 
 

Det finns tre platser i styrelsen som  
behöver fyllas; ledamot, kassör och ordfö-
rande. Sen finns även vissa tomma platser 
i sektionen. Även Distriktsinfo söker ny 
redaktör. 
 

Just nu finns endast två personer av fem 
klara, det är tre föreningar som inte ännu 
har fått fram en medlem i valberedningen. 
Detta skulle vara klart den 1 juli. 
 

Kontakta dem om du vill verka över  
Uppland eller om du har något förslag att 
komma med, ring eller e-posta till: 

Lennart Backman  
telefon 0294-407 50,  

Lennartoanita@tele2.se  
Magnus Johansson 

ordf@philochoros.studorg.uu.se 
 

De kommer att bli väldigt glada  
att höra av just Dig! 

 

Dansandet och medlemskapet hamnar på 
en helt annan och roligare nivå när man 
tar möjligjeten att verka över hela  
distriktet.  

Så ta chansen nu! 

Folkdansringen i Uppland 
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Distriktsstämman 2011 
 

Som en första påminnelse så sker 2011 års  
distriktsstämma den 19 mars i Märsta. 
 

Mer information blir det i kommande nummer och i samband 
med kallelsen.  

1000 skäl att vara ledare inom Folkdansringen 
 
Distriktsstyrelsen har beslutat att varje år avsätta en summa 
pengar att utdelas till verksamma ledare inom föreningar i 
Upplands distrikt. Det kan vara både ledare för grupper lika 
väl som den som jobbar med de administrativa delarna. Hit-
tills har ungefär 20-tal medlemmar fått stipendiet under de år 
som vi haft denna utmärkelse. Det delas ut i samband med 
vårt årsmöte i mars. 
 

Traditionen fortsätter även 2011, så har Ni någon/några inom 
Er förening som ni tycker har gjort sig förtjänt av ett stipen-
dium för sina arbetsinsatser? 
 

Skriv några rader och berätta om den personens förtjänster 
och skicka in till distriktsstyrelsen på distriktsadressen senast 
den 1 februari. 
 

Märk kuvertet ”Stipendium”. 
 

Styrelsen i Folkdansringen i Uppland 

Sista dag för  MOTIONER till distriktsstämman 
Härmed meddelas att sista tidpunkt för att lämna in en eller 
flera motioner till distriktsstämman i mars är  

den 31 december! 
Så vässa penna och skriv ner några förslag på det som behöver 
förända eller förbättras. 
 

Styrelsen i Folkdansringen i Uppland 
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Dans på stan eller det blir inte alltid som man tänkt sig 
 

I år valde Folkdansringen i Uppland att uppmärksamma dansens dag  
tillsammans med Uplands Spelmansförbund på folkmusikens dag som  
inträffade den 28 augusti. Genom att uppträda gemensamt skulle folkmusik 
och folkdans få större genomslagskraft och förhoppningsvis attrahera fler 
medlemmar. 
Denna härliga sommardag samlades deltagarna som brukligt vid Linnéträd-
gården. Samarbetet med USF medförde att spelmännen var fler än tidigare 
och kanske väckte tåget därför mer uppmärksamhet. Reaktionerna utmed 
vägen var lite blandade – många log och verkade tycka att både folkdräkt 
och folkmusik var ett trevligt inslag i gatubilden, medan en del bara såg 
förvånade ut. Vid Stora Torget måste tåget slingra sig fram mellan valstu-
gorna och för ett ögonblick fick en och annan valarbetare säkert konkurrens 
om uppmärksamheten. Så kom då tåget fram till Forumtorget där vi, för att 
inte tappa tempo, skulle gå direkt in i den inledande polonaisen. Så blev det 
inte – på platsen rådde fullständigt kaos. En upprörd representant för Upp-
sala Danscenter viftade ivrigt med sitt polistillstånd och ansåg sig därför ha 
företräde till såväl torget som elskåpet. Försöken att komma överens miss-
lyckades och för att bringa klarhet i förvirringen fick polis tillkallas. I vän-
tan på ordningsmakten kunde vi dansa våra gemensamma danser - men det 
var verkligen inte den drömstart vi räknat med. Polisen konstaterade att 
torget var dubbelbokat och lämnade parterna att lösa problemet bäst vi kun-
de. Enda sättet var då att framträda växelvis så när Fyrisgillets Minstingar 
framfört sitt program överlämnades torget för en stund åt utövare av en helt 
annan sorts dans och med helt annan musik (och volym). 
Vid närmare eftertanke var det kanske inte så dumt ändå – det som hände – 
här fick två helt olika sätt att uttrycka dans och musik tillfälle att samsas på 
samma torg, vilket innebar mervärde inte minst för publiken, som för övrigt 
hade mycket att välja på denna soliga lördagsförmiddag, då hela Uppsala 
tycktes vara på benen. När vi efter en stund kunde återuppta vårt program, 
fick Fyrisgillet visa prov på olika gillesdanser följt av fartfyllt, något avkor-
tat dansprogram av Tenstas båda folkdansgrupper. P.g.a. den uppkomna 
situationen fanns inte tid att fullfölja vårt program utan vi beslöt att avstå 
från de avslutande gemensamma danserna och att inte heller bjuda in åskå-
darna till dans. Det måste bara erkännas – luften hade fullständigt gått ur 
oss. Lite omtumlade lämnade vi händelserna bakom oss och sällade oss till 
USF där spelmännen inte hade det helt lätt att göra sig hörda i bruset från 
torget bredvid. 
Dagen blev inte som vi tänkt - men alla var eniga om att vi trots allt gjort 
det absolut bästa av situationen… och alla folkdansfoldrar som underteck-
nad skulle dela ut?  – de får sparas till nästa år. 
 

Ewa Fogelfors  
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Bosse Peterzon 
 
Folkskolläraren, dansaren, dansinstruktören 
och folkdräktsexperten Bosse Peterzon,  
Uppsala, har gått bort 79 år gammal. 
 
Många känner Bosse från skolans värld som 
lärare eller kollega. Han var under hela sin 
yrkesverksamma tid lärare i  
Uppsala – en folkskollärare i dess bästa bety-
delse. 
 
Många andra känner Bosse från folkdansens 
område. Redan 1951 blev han medlem och 
dansledare i studenternas folkdansförening 
Philochoros i Uppsala. Ingen har under så 

lång tid haft en så avgörande betydelse för denna ärevördiga före-
nings utveckling som Bosse. Han fortsatte med stort engagemang att 
aktivt ta del av arbetet inom Philochoros, så länge hans sjukdom 
tillät detta, och han följde även därefter intresserat föreningens verk-
samhet. 

 
Bosse var en enastående och inspirerande dansinstruktör, en  
mästare i att förmedla särarten i varje dans och dess musik och i att 
få alla att verkligen känna detta i hela kroppen. Han instruerade på 
ett levande och individuellt konstruktivt sätt, ständigt positiv och 
uppmuntrande. 
 
Bosses danspedagogiska metod innefattade inte bara dansinstruktion 
utan också information om dansen och den miljö där den har före-
kommit. Han anlade också alltid ett källkritiskt perspektiv på dans-
uppteckningarna liksom på hur kunskapen om danserna har  
förmedlats. Här hade han också en gedigen erfarenhet som dansupp-
tecknare att falla tillbaka på. Han blev tidigt en viktig medhjälpare 
till Johan Larsson och Ingvar Norman på deras uppteckningsresor 
runt om i Sverige utan att detta kommer fram i Svenska Ungdoms-
ringens ”blåa” och ”orangea” instruktionsböcker. För insamlingen  
av danser i Uppland var han huvudansvarig men ville trots detta inte 
framträda som författare till boken Folkliga danser från Uppland. 
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Ett signum för Bosse var också att förmedla kunskap om dans-
historia, olika danstypers ursprung, sammanhang och spridning  
liksom om danstraditioner i andra europeiska länder, framför allt  
i Norden. Att våra danser är en del av ett gemensamt europeiskt  
kulturarv och inte något unikt ursvenskt fenomen, om än omformat 
på svensk botten, kan behöva understrykas i dessa tider, då nationell 
trångsyn på sina håll vinner terräng. Detta perspektiv var för Bosse 
en självklar del i hans dansförmedling, och det är något som i betyd-
ligt större utsträckning än som oftast är fallet borde genomsyra  
Folkdansringens dansverksamhet. 
 
Men Bosse var inte bara philochorist. Han verkade också under lång 
tid och på många plan inom Svenska Folkdansringen, som  
förärade honom sin högsta utmärkelse, guldmärket, liksom polsk-
märket i guld för hans verksamhet som dansinstruktör och dansupp-
tecknare. Bosse var också under många år domare vid den årliga 
polskmärkesuppdansningen. Han gjorde även en stor insats för att 
sprida kunskap om svensk folklig dans i USA, där han under många 
år var en uppskattad gäst som dansinstruktör. 
 
Bosse var också expert på folkligt dräktskick och lade ner ett  
stort arbete på att dokumentera dräktskicket i Uppland, framförallt  
i Häverö och Riala. 
 
Bosse var intensiv och levande, alltid i farten, full av upptåg och nya 
idéer. Vi minns honom förtjust berätta hur han en gång sydde ihop 
alla bullarna på ett bullfat för att se hur den som först försökte ta en 
bulle skulle reagera, och vi ser honom framför oss, när han med ett 
pärlande skratt invigde den honom förärade Häverö baddräkt  
genom ett hopp från bryggan vid Stornoret, Philochoros hus utanför 
Uppsala. 
 
Bosse lämnar ett stort tomrum efter sig inte bara i Philochoros utan  
i hela den svenska folkdansrörelsen. Han lämnar också ett arv att 
förvalta. 
 
Gunilla Landmark, Mats Wahlberg 
Philochoros 
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FOLKDANSRINGEN I UPPLAND  
BJUDER UPP TILL KURS 

  

DANSER FRÅN UPPLAND – ”BOSSES FAVORITER” 
 
NÄR: Lördag den 22 januari 2011  kl. 10.00 – 16.00 
 
VAR: Grand, Trädgårdsgatan 5 i Uppsala 
 
INSTRUKTÖRER: Göran Skagius och Gunilla Landmark. 
  Särskilt inbjuden gäst är Ing-Britt Dahlström,  
  Bosses danspartner under alla år. 
 
SPELMAN: Annika Ekstav och Erika Lindgren-Liljenstolpe 
 
KURSINNEHÅLL: Bo Peterzon, som varit med och upptecknat och 
förmedlat de uppländska danserna, skulle 2011 ha fyllt 80 år. Han 
gick bort i september 2010. För att hedra och hylla honom ordnar 
distriktet en danskurs där vi tar upp Bosse favoriter. Utgångspunkten 
är de danser som finns beskrivna i boken Folkliga danser från  
Uppland. Vi kommer bl.a. att dansa danserna från Viksta. 
 
KURSAVGIFT: 150 kr per person för medlemmar i Folkdansringen 
Övriga betalar 
 200 kr per person. Betalas efter erhållen bekräftelse till   
 Folkdansringen i Uppland, plusgiro 44 56 88 -5. 
 
ANMÄLAN: Senast den 10 januari till goran.skagius@bredband.net 
 
UPPLYSNINGAR:  
  Gunilla Landmark, 018-50 06 20, 0706-560620 
  Göran Skagius, 070 244 4745 
  Magnus Mårtensson, 018-32 86 04, 0702 053343 
 

Anmäl Er gärna parvis samt ange förening, mailadress, adress och 
telefonnummer. 
 
Antalet deltagare på kursen är begränsat, så dröj inte med anmälan. 
 
LUNCH/FIKA: Ta med egen lunch och eget fika. Det finns  
   också gott om lunchställen i närheten. 
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BO PETERZONS HEDERSFOND 
FÖR SVENSK FOLKLIG DANS 

 
I samband med Bosse Peterzons 70-årsdag instiftade studen-
ternas folkdansförening Philochoros en fond för att hedra  
Bosse för hans mångåriga, engagerade, entusiasmerande och 
kunniga arbete på den svenska folkliga dansens område.  
Fondens namn är Bo Peterzons hedersfond för svensk  
folklig dans och den förvaltas av Philochoros. 
 
Fondens syfte är att främja forskning, utbildning och under-
visning i svensk folklig dans med särskilt beaktande av det 
geografiska och historiska sambandet. För att göra detta kan 
fonden dela ut stipendier, hedersstipendier till särskilt förtjänta 
personer eller på annat sätt verka för det avsedda ändamålet. 
 
Beslut om utdelning från fonden fattas av en stipendienämnd 
där bedömningsnämnden för Polskmärket utser en ledamot 
(Tommy Englund, Sandviken) och Philochoros utser två,  
varav en ska vara medlem i Philochoros och tillika samman-
kallande (Ing-Britt Dahlström, Kulturföreningen Fyrisgillet 
och Gunilla Landmark, Philochoros) 
 
Om man vill lämna ett bidrag till fonden gör man det genom 
att sätta in en valfri summa på föreningen Philochoros plus-
giro 16 15 43 – 4. Ange att inbetalningen avser Bosses fond. 
 
Ansökan om bidrag från fonden kan skickas till Om man vill 
ansökan om medel från fonden kontakta  
Gunilla Landmark, Viktoriagatan 11, 752 24 Uppsala 
gl@gunillalandmark.se eller 018-500620 eller 0706 560620  

EFTER KURSEN: Samma kväll ordnar Philochoros allmän 
danskväll på Grand med bl.a. fin upplandsmusik att dansa till.   
Se särskild annons om detta. 
 

Välkomna // Folkdansringen i Uppland 
http://www.folkdansringen.se/uppland/  



 

Plats: Grand i Uppsala, Trädgårdsgatan 5 
Biljetter: köpes i dörren, kostar 100 / 150 kr (student/vuxen) 
Tider: kl 12-16 Danskurs för vana dansare 
  kl 17  Utlärning i polska för nybörjare  
    (utan anmälan) 
  kl 19  Konsert 
  kl 20  Dans till midnatt 

Grandkvällarna arrangeras av 
Philochoros  

För mer information se www.student.uu.se/studorg/philochoros 
 

Anmälan (danskurs):  
Thomas Matzen: 070-284 78 82, matzen@bredband.net 

Grandkvällar 
2011 

 

Lördag 22:a januari 

Ahlberg, Ek & Roswall 
Mission Impossible 

Lekstugan 
 

Lördag 9:e april 

Bollnäsbygdens 
spelmanslag 
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Mästerskapet i Gammaldans 
12 februari 2011 

 
IOGT-gården i Vattholma 

2 mil norr om Uppsala 

Info 
Ungdomsklass, födda 1996 eller senare 
Seniorklass 
Veteranklass, födda 1956 eller tidigare 
Gärna dräkt men inget krav 
Ej föreningskrav 
Ta med egen mat eller köp mackor/fika/korv på plats 

Varmt välkomna! Arr: Tensta Folkdanslag 
 www.tenstafolkdanslag.se 

Tider 
Kl. 09:00 Kansliet öppnar 
Kl. 10:00 Tävlingen startar 
Kl. 17:00 Tävlingen avslutas 

Musik  
 

Westlings 
 

Följande danser ingår i Gammaldansmästerskapet 
Snoa, schottis, hambo och vals 

Du kan också välja att delta i valfritt antal danser 

Anmälan till kassoren@tenstafolkdans.se 
alt. Helena Carlsson, Masmästarvägen 1, 743 50 Vattholma 
 

Startavgift  
Ungdomsklass:  150:-/par 
Senior/Veteranklass: 300:-/par 
Till plusgiro 211761-2 senast 31 januari 2011 

 SNÖRAKAN 

Distriktsinfo Nr 4, 2010 

9 



Distriktsinfo Nr 4, 2010 

10 

FOLKDANSRINGEN I UPPLAND  
BJUDER UPP TILL KURS 

DANSER FRÅN BERGSLAGEN 
 

NÄR: Lördag den 5 februari 2011  kl. 9.30 – 16.30 
 Vi börjar med gemensamt fika, som ingår i kursavgiften 
 
VAR: Tensta Bygdegård i Tensta ca 2 mil norr om Uppsala 
 
INSTRUKTÖRER:  
 Britt-Mari Westholm Dahlgren och Bengt Mård 
 
SPELMÄN: Mats Wallman och Anders Wallman 
 
KURSINNEHÅLL:  
 * Slängpolska eller handpolska från Skattlösberg 
 * Slängpolska från Grangärde 
 * Vändlek från Grangärdetrakten, polkavariant 
 * Vändlek från Grangärdetrakten, polkettvariant 
 * Stöthambo från Västerbergslagen 
 * Schottis från Svanskogen, Grängesberg 
 * Polkett från Grängesberg 
 * Vals från Hörken, variant 2 
 * Sväv från Basttjärn, polkavariant i Bergslagen 
   

Danserna är diplomdanser vid  
Polskmärkesuppdansningen 2011. 

 
KURSAVGIFT:  
 250 kr per person för medlemmar i Folkdansringen.  
Övriga betalar 
 300 kr per person.  
Betalas efter erhållen bekräftelse till  
 Folkdansringen i Uppland, plusgiro 44 56 88 -5 
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Spelkurs!! OBS! PRELIMINÄRT! 
 
I anslutning till Diplomdanskursen planeras för en endags-
spelkurs, med musik som passar till danserna.  
Denna kommer att vara den 6 februari på Ringhem.  
 
För exakt tid, plats och kostnad se decembernumret av  
Uplandsspelmannen, dvs Uplands spelmansförbunds  
medlemsblad.  
 
Kursen kommer att vara i Folkdansringens regi.  
Musiksektionen 

ANMÄLAN:   
Senast den 17 januari till martensson_magnus@telia.com. 
 
UPPLYSNINGAR: 
 Göran Skagius, 070 244 4745 
 Magnus Mårtensson, 018-32 86 04, 0702 053343 
eller Gunilla Landmark, 018-50 06 20, 0706 560620. 
 
Anmäl Er gärna parvis samt ange förening, mailadress, adress 
och telefonnummer. 
Antalet deltagare på kursen är begränsat, så dröj inte med  
anmälan. 
 
FIKA: För- och eftermiddagsfika ingår i kursavgiften. 
 
LUNCH: 
Ta med egen lunch. Det finns kök med bl.a. mikro att tillgå. 
 
Välkomna 
Folkdansringen i Uppland 
http://www.folkdansringen.se/uppland/ 



Nästa nummer kommer ut den 14 jan, sista inlämningsdag den 23 dec. 
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SVERIGE 

PORTO BETALT 

Avsändare: 
Folkdansringen i Uppland 
Gamla Uppsalagatan 21 
753 34 Uppsala 

Material till nästa nummer av Distriktsinfo skickar du till:  
 

 Åsa Thulin Telefon: 0708-27 64 47  
 Finnbergsvägen 52  
 131 31 Nacka E-post: uppland@folkdansringen.se 

KALENDARIUM 

Föreningsbrev  

Datum  Aktivitet Plats 
31 dec sista dag för  MOTIONER  

31 jan sista dag för ansökan om  
Carl-Johan Hultberg-stipendiet  

 

1 feb sista dag för ansökan om ledar-
stipendie 

 

5 feb Danskurs - danser från Bergslagen Tensta 

6 feb Spelkurs - preliminärt Ringhem 
12 feb Snörakan -  

mästerskapet i Gammaldans  
Vattholma 

19 mar Distriktsstämman Märsta 

22 jan Grandkväll Uppsala 

9 apr Grandkväll Uppsala 

22 jan Danskurs - Bosses favoritdanser Uppsala 


