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Om personen jag dansar med är för 
på eller tar för sig för aggressivt får 
det mig att ta avstånd istället. För 
då finns inte respekten för att det 
är ett gemensamt beslut om hur 
man dansar. Båda behöver vara 
med på det 

 
Lunds dansklubb Gåsastegets klubbtidning Gåsabladet kommer ut flera gånger per år 

 
TANKAR OM DANS 
Vart tog alla dansare vägen när många danställen försvann, Del 4. 
Dansbandens storhetstid har varit och allt färre söker sig till dansen. Så är tyvärr 
trenden för de stora dansställena om vi inte kan bryta den negativa spiralen. Det är 
mycket söndagsdans som gäller nu och inte på lördagar som när jag var som mest aktiv 
på dansgolvet.  
 

 

Min dans odyssé fortsätter och vi är fortfarande i början på 70-talet. När dansbandens 
storhetstid börjar och det finns många dansställen i närområdet och ännu fler om man 
bara åker 5-10 mil och det kunde man. För det här med dans var en ny upptäckt som 
man gärna fortsatte med att utforska. I början är det mest discodansen som har 
största intresset.  

Men vi fortsätter upptäcka flera av de stora danstemplen som Jägersbo, Åhusparken 
och Nyckelhålet. 

Dansbandsmusikens storhetstid var 1970-talet. Som mest har det i Sverige funnits 
kring 800 heltidsarbetande dansband, ett antal som i slutet av 1990-talet var ungefär 
500. Ordet "dansband" blev etablerat i Sverige 1976, vilket då skulle vara modernare 
och tuffare än de dansorkestrar som redan fanns, senare har många övergått till att 
kalla sig liveband. 
  

Del 1 finns i Gåsablad nr 5  
 
Del 2 finns i Gåsablad nr 7 

Del 3 i Gåsablad nr 9 

https://sv.wikipedia.org/wiki/1990-talet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Musik%C3%A5ret_1976
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Här är några saker som präglade årtiondet:  
 
V-jeansen som minst sagt var svåra att ta på sig,  
Abbas succé i schlagermfestivalen1974 

  

Tågluffarkortet Interrail (1972), Spola kröken-tröjan (1971), Musikalen Oh Calcutta 

 

 
Stor del av Sverige stod stilla när Ingemar Stenmark åkte, Barnprogrammet Fem myror 
är fler än fyra elefanter (1973 
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Proggrörelsen där grupperna Hoola Bandoola Band och Nationalteatern var bland de 
största. 

 

 
Musiken 
Musik som kan ha spelats 1970-75 är bla: Kung Fu Fighting, Lady Bump, You Are the 
First, My Last, All Around My Hat, All Right Now, American Pie, Angie, Annie's Song, 
Bad Moon Rising, Ballroom Blitz, Born To Run, Bridge Over Troubled Water, Cover Of 
The Rolling Stone, Get It On 
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JÄGERSBO DANSBANAN VID RINGSJÖN OCH HÖÖR, text Från Lill Arnes orkesters 
hemsida/Gamla dansbanan. 

Troligen bedrevs dans i Jägersbo redan på 1800-talet men de äldsta papperna som 
visar att det funnits en dansbana i Jägersbo är från 1901. Den har alltid drivits i privat 
regi.  

 

   

 

På 1930-talets byggdes tak över dansgolvet för att skydda det från regn. Vid denna tid 
började även andra orkestrar tas in än det egna husbandet. Innan bilismen slog igenom 
fanns även en speciell garderob där cyklar kunde lämnas in. På 1950-talet byggdes 
Jägersbo om till vinteranläggning och den då kontroversiella rockmusiken släpptes in.
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1969 fattade nöjesarrangören Julius Malmström det kontroversiella beslutet att 
diskotek skulle startas i lokalerna, trots att 1970-talet skulle karaktäriseras av en 
dansbandsvåg.  

Ägaren Jan Nilsson drev även Vägasked innan han sålde båda ställena till Ulrik 
Wittman. När Wittman på 1980-talet drev danspalatset i Jägersbo fanns där en central 
dansbana med orkester som omgärdades av två diskotek. På vintrarna besöktes det 
ofta av flera tusen personer varje helg, men på somrarna flyttade verksamheten till 
Vägasked.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Julius_Malmström
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vägasked
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ulrik_Wittman
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ulrik_Wittman
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vägasked
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Dansbanan     Entrén 
År 2012 meddelade ägaren Mathias Persson att nöjesrestaurangen och dansbanan 
skulle läggas ned året därpå för att ge plats åt en växande camping . Sista dansen hölls 
den 5 oktober 2013 med Grönwalls som orkester.  

                      
Dagens Jägersbo 
 
Dansband som spelade i början på 70-talet (fakta hämtad från bla Wikipeda) var bla:

Martys från Höganäs startade t Någon gång på 70-talet. Säwes från Vänersborg 
bildades 1973 och blev välkänt under mitten och slutet av 1970-talet, med låtar 
som Paloma Blanca, En hägring, En liten fågel och RFSU (YMCA), med mera. 
Chiquita bildades i Alingsås 1968 och återgick till att spela dansmusik 1981.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Grönwalls
https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6gan%C3%A4s
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%A5gon_g%C3%A5ng_p%C3%A5&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/wiki/Paloma_Blanca
https://sv.wikipedia.org/wiki/YMCA_(s%C3%A5ng)
http://www.lill-arnes.se.dinstudio.se/files/jagersbo.jpg
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Curt Görans från Eskilstuna bildades i början av 1970-talet. En av deras stora hits 
var Du gav bara löften. Mats Bergmans bildades 1973 i Nyköping och hette först Sjösa 
kustband och sedan Sjösagrabbarna. Kellys var verksamt mellan 1972 och 2002.1982 
fick de turnera med Lena Maria Gårdenäs och två år senare med Elisabeth Andreasson. 
Bandet blev senare kompband åt Lasse Berghagen i 12 års tid. 

 
Jan Öjlers bildades 1963 och upplöstes 1990. En känd låt Natten har tusen ögon.  
Mats Elmes bildades 1955 i Trelleborg och var verksamma fram till 1999. Sanna 
Nielsen blev sångerska i bandet 1995 när hon var elva år. Under sina mest aktiva år på 
1990-talet var de ett av Sveriges mest anlitade dansband.  
Tonix bildades i Mönsterås 1967. 1972 blev Göran Lindberg sångare och han var med i 
bandet till 1983, blev senare sångare i Matz Bladhs.  

Dansgolvet är den perfekta platsen för att mötas och till dess ”Sköt om er i er 
isolation”! / Thomas              P.S. Har lyckan nått dig – släpp den inte! 
PS: Jag fortsätter Odyssén i kommande blad. Webben är lite hjälp med information om 
danställen. Men hade blivit bättre med dina minnen - Vill du bidra till Odyssén och 
delge oss dina minnen från dansställen, kanske har du bilder eller bara tankar om dans 
- kontakta mig via redaktor@gasasteget.se  

Dans är mer än bara motion, det är roligt, det är bra träning också.  
Om du vill bli stark, smidig eller få bra kondition. Fortsätt dansa! 

Livet handlar inte bara om att överleva, du ska leva också.  

Tillsammans bygger vi vår förening, vi är många som gör lite var! ”vi alla hjälps åt” 

https://kulturbilder.wordpress.com/2018/02/08/svenska-dansband-har-doljer-sig-manga-musikskatter/Du%2520Gav%2520Bara%2520L%25C3%25B6ften
https://sv.wikipedia.org/wiki/1982
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lena_Maria_G%C3%A5rden%C3%A4s
https://sv.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Andreassen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lasse_Berghagen
mailto:redaktor@gasasteget.se

