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Livet blir vad du gör det till.  
Du kan leva helt vilt eller ta de chill. 
Hur du än lever stå aldrig still 
Låt inget hindra du måste hinna 
Vinna de bästa leva och försvinna 
Livet är för kort för att låta tiden 
rinna 

 
Lunds dansklubb Gåsastegets klubbtidning Gåsabladet kommer ut flera gånger per år 

 
TANKAR OM DANS. Vart tog alla dansare vägen när många danställen försvann, Del 
7.  
Isen är bruten och jag är igång igen med gamla dansställen och börjar hitta tråden igen 
och namn på gamla danspalats dyker upp ur minnet. Tingvalla i Tomelilla, Silverdalen i 
Södra Sandby, Granhyddan i Beddingestrand, Kågerödslund i Kågeröd, Erikslust, 
Baldakinen och Amiralen i Malmö. Och en del dansställe hade sina specialdagar. 

Dans var det till orkester på alla ställena under åtminstone 70-talet i dansbandens 
guldålder när bästa vänner i flera generationer träffades på dansställen och inte så 
mycket på pubar och restauranger och man hade otroligt roligt på danspalatsen. 
Det fanns ca 5000 dansband och ca 800 spelade på heltid. 

Tyvärr är den lite bittra eftersmaken svår att skaka av sig och dyker upp lite då och då 
och lär väl inte mattas av förrän tisdagsdansen kommer igång igen.   
Programmet om den svenska dansbandshistorien ger visst hopp när man tänker på alla 
olika storhetstider som kommit och gått att nya blomstrande tider för danssugna kan 
komma igen. Hoppas vi får uppleva det. Några småroliga nöjesannonser (hämtade från 
svenskadansband.se) och en kavalkad om vilka dansfestivaler som fanns innan 
pandemin. Låt det vattnas i munnen men notera att det inte är kommande. Hoppas 
kan man alltid. Panetoz låt från 2011 speglar lite vad dagens situation innebär och har 
gett lite inspiration till detta blad 

 
Min dans odyssé fortsätter och det finns fortfarande många dansställen i närområdet 
och ännu fler om man bara åker 5-10 mil och det kunde man.  
Även om jag inte själv varit på alla dansställen så känns namnen igen från den tiden 
man läste nöjesannonserna och letade efter var man skulle dansa nästa helg. En del 

Del 1 Gb nr 5; allmänt  
Del 2 Gb nr 7; Lund, Landskrona. 

Del 3 Gb nr 9; Vägasked 
Del 4 Gb nr 11; Jägersbo 

Del 5 Gb nr 12; Höllviken, 
Falsterbo 
Del 6 Gb nr 16; Kristianstad, Åhus 
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dansställe har haft en tråkig sorti och brunnit ned, men en del har lyckats återuppstå. 
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KÅGERÖDSLUND I KÅGERÖD, Texten om Kågerödslund är hämtad bla från 
kvällsposten mars 2018. 

Natten mellan den 16 och 17:e mars 2018 brann huvudbyggnaden ner men dansbanan 
klarade sig och kan användas för olika ändamål. För vänner av dansbanenostalgi väcker 
säkert namnet Kågeröds Lund ljuva minnen. På denna vackert belägna festplats 
fröjdades det med besked under några decennier. Den första bilden vi hittat på nätet 
är tagen 1923. Själva stommen i de nu befintliga byggnaderna uppfördes 1929 av 
Kågeröds Skyttegille. Den typen av spartanska festställen var som bekant nästan 
obligatoriska i samtliga samhällen kring sekelskiftet och framåt. I och med att 
Skyttegillet tog över blev ganska snart Lunden en uppskattad mötesplats för många fler 
dansvänner i regionen. De gånger man slog på stort i orkesterbudgeten – blev det 
gärna gästspel av hawaiikungen Yngve Stoors ensemble. Filip Persson, som var kassör, 
minns ännu 40-talets stora publikfester med välbehag. ” Vi kunde många gånger räkna 
in uppemot 2000 betalande personer och det gav Skyttegillet ett stabilt överskott. Av 
besökarna hade nästan hälften dessutom cykel med sig, vilket bidrog till nettot 
eftersom vi tog ut parkeringsavgift i cykelstallet. Ibland fick vi till och med cyklar över”, 
skrattar Filip. 

 

Skyttegillet överlät dock verksamheten efter några år åt diverse oftast Malmöbosatta 
nöjesarrangörer för att i skarven till 60-talet för en summa av 120 000 kr överlåta både 
fastigheter och mark till kommunen. 
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Som arrendator steg nu den driftiga Valter Erdtman in i sammanhanget vilket 
onekligen satte tydliga spår i traktens nöjesliv. Han kunde nämligen under drygt 10 år 
notera ett antal svårslagna publikrekord med välfyllda dansbussar från i stort sett hela 
Nordväst Skåne. Men Erdtman satsade också helhjärtat på scenunderhållning med 
landets då främsta artister, typ Owe Thörnqvist, Lill-babs, Siw Malmkvist, Charlie 
Norman, en ung ”rockare” vid namn Jerry Williams med flera. För dansmusiken 
svarade i första hand dåtida publikfavoriter som t ex Wickers, Bob Candys, Arizonas, La 
Palomas, Bob Stewens, Krassows, Ramonas – orkestrar som betydde trängsel på 
tiljorna. Men några år in på 70 – talet i samband med att disco dunket började fira 
triumfer uteblev publiken i det närmaste totalt från denna förut så levande festplats. 
Ett antal år framåt låg Lunden i träda bortsett från en del privata abonnemang i den 
visserligen rymliga men då inte alltför sobra serveringen. Den märkbara uppryckningen 
som följde på 80 – talet av det gamla luttrade nöjestemplet var resultatet av att 
Kågeröd BOIF övertog skötseln av stället. 

Redaktören: Man kan bara hoppas de lyckas hålla liv i de dansställen som återuppstår 
för dansgolvet är den perfekta platsen för att mötas och till dess ”Håll ut  och sköt om 
er i dessa märkliga tider!” / Thomas              P.S. Har lyckan nått dig – släpp den inte! 

PS: Jag fortsätter Odyssén i kommande blad med bla dansställen i Malmö och Lund. 
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  

På websidan dansbandsprofessorn.se finns tips om bla livestreams. 

 
Reklam från den tiden och som kanske gäller än. 

  

mailto:redaktor@gasasteget.se
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Dansband som spelade i början på 70-talet (fakta hämtad från bla Wikipeda) var bla: 

 

 
Seastars bildades i Göteborg 1976. Medlemmarna var vid starten bara 11-13 år gamla. 
De första spelningarna var mest framträdanden på fritidsgårdarna i och omkring 
Göteborg. Bandet fick vara med i TV-programmet 'Discotaket med Julius Malmström. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Musik%C3%A5ret_1976
https://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6teborg
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Discotaket&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/wiki/Julius_Malmstr%C3%B6m
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De dröjde till 1988 innan bandet började spela dansbandsmusik på heltid. Kända låtar 
från svensktoppen är Midnight Blue och Vem kan leva utan kärlek.  

Jannez bildades 1976 i Laxsjö i Jämtland och spelar fortfarande. De hette först Stars 
orkester och uppträdde lokalt och 1996 fick de in låten De blindas café på 
Svensktoppen.  

 

Svänzons bildades i Sundsvall 1977och fick ett genombrott 1994 när deras första 
album Nya steg kom ut. De deltog i Dansbandskampen 2009.

  
Så här känns det mest nuförtiden  

 Fyndigt namn på ett dansband 

https://www.youtube.com/watch?v=PI8IT1tBQ1s
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MINNEN FRÅN EN INTE SÅ AVLÄGSEN TID 
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Några härliga textrader från låten "Dansa pausa", framförd av den svenska gruppen 
Panetoz från 2011. och några av raderna går att göra trots allt. Den är skriven av 
Nebeyu, Pa Modou, och producerad av Memo Crescendo. 
 
Dansa i klubben dansa på gatan 
Dansa i staden eller inne i ladan? 
Dansa från botten för att nå toppen 
Dansa för själen sinnen och kroppen 
Dansa på scenen och dansa i publiken 
Dansa för rappen, Dansa till lyriken 
Dansarens drottning blir ej besviken 
Dansa for banget? Dansa till musiken 
Dansa din dans och då får du en chaaans  
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Livet blir livet blir vad du gör det till 
Du kan leva helt vilt eller ta de chill 
Hur du än lever ditt stå aldrig still 
Låt inget hindra hindra du måste hinna 
Vinna de bästa leva och försvinna 
Livet är för kort för att låta tiden rinna 
Hämta mina dina? 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Omarbetad text från Panetoz härliga text. 

                            
 

Tillsammans hjälps vi åt att vara rädda om varandra! Håll ut, snart blir det ljusare  

Pandemi försvinn Yeah! 
Pandemin kommer in och vill skapa kaos. 
Utmanar er alla till en danse-pause så baby-  
Dansa, pausa, dansa, pausa  


