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Låt inte tiden flyga iväg. Viktigt att 
fortsätta i rätt riktning, även om 
den där processen är minimal eller 
inte precis det som vi hade hoppats 
på. 

Lunds dansklubb Gåsastegets klubbtidning Gåsabladet kommer ut flera gånger per år 

 
TANKAR OM DANS 
Vart tog alla dansare vägen när många danställen försvann, Del 8.  

”Att dansa är att drömma med fötterna”, en poetisk metafor som används flitigt i den 
internationella dansvärlden. Och att drömma med fötterna – liksom med händerna 
och hela kroppen – är precis vad vi också vill göra. Dansen börjar redan i livmodern och 
Gåsastegets utskick om sommardans ger hopp om en fortsättning. 
 

 
Texten nedan kommer från en artikel från musikerförbundet 2016 men kunde vara 
hämtad från 2021 då krisen har fördjupats pga pandemin.  
 
Allt färre kan livnära sig som dansbandsmusiker. Trenden är lika tydlig i hela Sverige.– 
Antalet dansställen har minskat på 00-talet. Förr var det dans på någon lokal i alla 
städer nästan alla dagar i veckan. Nu går det mot färre band och större spelningar. 
– Folk går inte ut på samma sätt som man gjorde tidigare. Publiken ställer också högre 
krav i dag. Annorlunda förutsättningar men folk kommer alltid vilja dansa. På 
Musikerförbundet vågar man inte säga hur det kommer att se ut om tio år framåt för 
deras medlemmar. – Jag hoppas verkligen att dansbanden kommer att finns kvar i 
någon form, säger Kenneth Högström. Det är ett underbart sätt att umgås och bra 
motion. Men det är oklart om det kommer att finnas några heltidsarbetande 
dansbandsmusiker kvar, men jag hoppas på det. 
 
Dansa kan man ännu inte men minnas, se tillbaka och hoppas det är möjligt och turen 
har kommet till ännu ett danställe med ett tragiskt slut. Många tisdagsdansare har 
säkert dansat här. Jag var på ett trevligt bröllop på 70-talet där klädkoden var frack i 
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övrigt har jag inte dansat många gånger där och inte heller många gånger klätt mig i 
frack efter den gången. 

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 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.   
Lets dance kan kanske inspirera till dansintresse och tillsammans med ökat 
dansabstinensbesvär kanske nya storhetstider för danssugna kan komma igen.  
Hoppas vi får uppleva det. 
 
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. Vissa 
dansställen har haft en tråkig sorti och brunnit ned, men en del har lyckats återuppstå.  

NYVÅNG I VOLLSJÖ.  
Texten om Nyvång i Vollsjö. är hämtad bla från kvällsposten augusti 2012. 
En dansrestaurang i Vollsjö utanför Sjöbo totalförstördes vid en brand natten till 
måndagen. Larmet kom strax efter midnatt. En timme senare handlade det än så länge 
bara om en kraftig rökutveckling, rapporterar lokala medier. Men vid 04.30 blossade 
branden upp. Personal från sju räddningstjänster deltog i släckningsarbetet. Tidigare 
under kvällen hade restaurangen varit öppen. Man tror att branden har startat i köket. 
Ingen människa skadades. 
Polisen rubricerar branden i den totalförstörda dansrestaurangen som mordbrand. Så 
snart teknikerna kan ta sig in på brandplatsen skall en teknisk undersökning 
genomföras.  
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Rotundans ägare Anders Malmkvist stängde och åkte hem vid halv tolv på 
söndagskvällen. Sju minuter efter midnatt gick larmet. Några timmar senare var hela 
Nyvångs dansbana i Vollsjö övertänd. 
 

– Jag är i chocktillstånd, jag vet inte hur jag ska komma på fötter igen, säger en 
bedrövad Anders Malmkvist. 
Sedan han köpte det populära dansstället Nyvång för några år sedan arrangerar han 
dans varje söndag året om. 
– Jag har haft det som en kär hobby, nånting jag har pysslat med hela tiden. Nu är allt 
slut och jag tror aldrig jag kan starta om igen, säger 63-årige Anders Malmkvist. 
I söndags var dansbanan fylld med gäster fram till klockan 22. Anders Malmkvist 
stängde och lämnade platsen en och en halv timme senare. 
När larmet kom körde han tillbaka. Då rök det bara och polisen sa till honom att han 
kunde köra hem. Han har svårt att begripa vad som sedan hände. 

– Men jag vill inte föregripa polisens utredning, säger han. 
I går kändes den stickiga röken fortfarande över hela Vollsjö. Vid brandplatsen brinner 
det från olika små härdar över det cirka 400 kvm stora dansbaneområdet. 

Själva dansrotundan byggdes för 106 år sedan. Nyare delar tillkommit genom åren, 
senast efter branden 2007 då en del byggd 1988 förstördes. 
Nyvångs dansrestaurang firade 100-årsjubileum 2006 och många generationer 
Vollsjöbor har dansat i lokalerna under årens lopp.  
Säsongen började 1 maj, och då gick man alltid hit i sommarklänning och bara ben - 
hur kallt det än var...minns några. Kända artister som spelat på Nyvång: Streaplers, 
Wilmer X, Flamingokvarteten, Per Gessle. Det finns en FB grupp Nyvång Vollsjö. 
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Redaktören: vad som händer nu på Nyvång har jag inte lyckats googla fram men någon 
typ av verksamhet verkar pågå. 
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 

Du följer väl nyheterna på Gåsastegets hemsida och på FB gruppen. 
www.facebook.com/gasasteget 

Dansband som började spela på 80-talet (fakta hämtad från bla Wikipeda) var bla:

Candela bildades i Vejbystrand 1984. 1992 började bandet spela på heltid. Bandet har 
bland annat medverkat i TV-program som "Sverige-Sovjet" och "Bingolotto", och var 
som populärast i mitten av 1990-talet, och fick en Grammis för "Årets dansband" 1995. 
Kända låtar är "Dansa med mig", "När du ser på mig. Candela medverkade 
i Dansbandskampen 2009. 
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Sound Express bildades 1985 i Mariestad. Bandet deltog i dansbandsmästerskapen 
1995, men lyckades inte vinna. De gav ut albumet Vi är, vi finns 1999 och har haft två 
låtar på Svensktoppen. I mitten av 1999 vann bandet dansbands-SM. Bandets musik är 
tuffare och rockinspirerad än traditionell dansbandsmusik, och bandet har även blivit 
ett erkänt "liveband" som inte använder förinspelade ljud i en tid där det blivit allt 
vanligare. 

Stefan Borsch orkester bildades 1989 och har haft fem låtar på Svensktoppen. De har 
givit ut tre album. Bandet upplöstes 1993.  

Stefan Borsch inledde 1965 sin musikaliska karriär LGP:s orkester. 1968 värvades han 
över till Tony Jordans Orkester från Arvika. Fram till 1973 sjöng Borsch även med The 
Steel Town Singers, Pär-Rhunes och Öijwinds.  

Genombrottet kom när Stefan Borsch 1973 blev sångare i "The Vikings", som bytte 
namn till Vikingarna. Han var Vikingarnas röst på de sex första skivorna i "Kramgoa 
låtar"-serien tills han lämnade bandet 1978 och gjorde ett uppehåll från musiken, 
medan Christer Sjögren blev Vikingarnas sångare.  

Tre år senare hade han fått eget skivkontrakt av Bert Karlsson och gjorde comeback 
med skivan "Minns att jag finns". Titeln valdes med förhoppning att publiken 
fortfarande mindes honom. Han fick en hit med "Vid en liten fiskehamn" och 
solokarriären tog fart. Under 1980-talet gav han ut flera skivor och fick flera hits, varav 
"Adress Rosenhill" från 1986 är en av de större. År 1985 deltog han i den svenska 
Melodifestivalen med bidraget "Sjung din sång", som slogs ut i första omgången. Han 
har spelat in ett flertal internationella schlager som översatts till svenska, och sjöng 
redan 1982 in en av Björn Afzelius kampsånger - "Till min kära", som blev en stor hit 
och gav honom en platinaskiva. Även "Sång till friheten" finns inspelad av Borsch. 

Utöver soloskivorna uppträdde han också med Anders Engbergs fram till 1988. Året 
därpå började Borsch spela tillsammans med Spotlight, under namnet Stefan Borsch 
orkester och gav ut några skivor fram till upplösningen 1993. Mellan 11 februari 1995 
och 4 december 1999 sjöng han i Keith Elwins orkester. År 1999 avslutade Stefan 
Borsch sin musikkarriär.  
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MINNEN FRÅN TID MED DANSFESTIVALER, inte så länge sen och kommer säkert igen!  
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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 hjälps vi åt att vara rädda om varandra! 

Nu skall man bara umgås med de 
som är negativa men allt bra 
kommer till dem som väntar. 


