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Motiv
Dans- och nöjesparken vid Vadet.

Bildbeskrivning
Dansbanan fanns vid Vadvikens södra spets från slutet av 1920-talet, men eftersom den störde den
närliggande begravningsplatsen, flyttades dansbanan till Schweizerdalen i början av 1940-talet.
I medlemsbladet Shimmyn, december 2007, finns fler bilder och text om den gamla dansbanan.

1937 när man börjat gräva ut för
Dalarö kanal syns festplatsen till höger.
Annons i DN 30 april 1938.

Annons i DN 20 maj 1939.
Se även sidan 2 och 3.
Vi tar tacksamt emot kompletterande uppgifter om denna bild. information@dalarohembygd.se
Detta dokument har sammanställts 2017 .

Festplatsen tvingades flytta en gång till, det var när marken i Schweizerdalen fick ny ägare.
Det var Schweizerdalens Tomtägare Ekonomisk förening som bildades den 15 maj 1952.
Nöjesplatsen fick då en ny plats straxt nedanför trapporna till höger, lite ovanför där
sporthallen nu ligger. Det är troligt att namnet Berget då tillkom. Här fanns sedan
nöjesplatsen tills den stängdes i början av 1960-talet.

I Dalarö Hallen finns en tavla som Bo Tilliander
målat.
Till vänster på tavlan visas festplatsen och till
höger syns en av tennisbanorna, som låg där
båtuppläggnings- och parkeringsplatserna i
zzAskfatshamnen nu ligger.

Annonser införda i Dagens Nyheter 1959, -60 och -61,
efter att dansbanan flyttats andra gången.

Bergets dansbana i Askfatet under 1960-talet
Jag studerade Bosse Tilliander dansbanebild vid kanalen och tennisbanan. I min värld såg inte
dansbanan ut som han målat den. Musikscenen låg i nederkant av dansbaneområdet med scenen in
mot tomten som var inhägnad med ett högt stängsel. Konstnären kan måla hur han upplevde
dansbanan, det är hans rätt som konstnär, men i verkligen var själva tomten mycket mindre. Entrén
låg strax nedanför den långa trappan upp mot gamla Kommunhuset. Trappan ligger där än idag.
Man kom in på dansbaneområdet genom en liten holkliknade kur/låda, där en tjock dam tog emot
betalningen i skenet av en lite lampa. Man fick då en stämpel på översidan av handen som bevis på att
man hade betalt. Stämpeln var lätt att förfalska genom att skära ut samma stämpelbild ur en potatis.
Stämpelbilden föreställde ofta en versal bokstav. Med hjälp av en stämpeldyna i samma färg trycktes
den förfalskade bilden. Sedan var det lätt att passera in på området. Lotta Sandström var fena på
denna typ av förfalskning, hon hade konstnärliga ådror. Vi andra kunde också lätt planka in under
stängslet i den mörka delen mot bergssidan.
Dansbanan drevs av en familj i Handen som arrenderade området av kommunen. Familjens båda
söner skötte det mesta av driften på dansbanan. Tony var den äldre av bröderna. De unga pojkarna
bodde under somrarna ofta enkelt i en mindre bod som stod placerad direkt till höger då man kom in
genom huvudentrén.
På hela området runt och inne på dansbanan stod flera gamla ståtliga tallar. De stod som en
grupp äldre majestätiska pelare. Nedanför området, mot Askfatet låg tennisbanorna. De hade funnits
där sedan de anlades på 1920-talet.
Inne på dansbanan och mot den höga bergssidan låg ett par lotteristånd där man för en liten
peng kunde kasta ner och krossa porslinskoppar. Träffade man fick man en kaffesked som belöning. I
det andra ståndet fanns en enkel tombola med lotteri.
Runt det inhägnade området fanns kulörta lampor som glimmade vackert på
sensommarkvällarna. Ofta hade man möjlighet att köpa korv med bröd inne på området från en liten
kur. Man kunde pinka bakom ett plank.
Det söps friskt i bergsskrevorna. Det var populärt att sitta på berget ovanför och komma i form.
Min kompis Stefan Lövesjö från Tyresö och jag blandade ofta lättgrogg på vodka och Merry. De
ledande Dalarökillarna i början av 1960-talet som jag minns var Tjocke, Proppen, Gurta Provrör (även
kallad Nittis), Kitte, Tjonge, ibland också Calle Braunerhjelm, som var den stora slagskämpen.
Vi Stockholmskillar höll oss i bakgrunden för att inte åka på spö. Slagsmål var en del av kvällens
underhållning. Ibland landade också Ornökillarna nere i Askfatet, dom ville slåss med vem de än stötte
på. De var de riktiga busarna i skärgården. Främst var man ute efter att spöa raggare från stan. Vi
sommargästkillar höll oss undan. Dalarökillarna var egentligen vänliga och trevliga i nyktert tillstånd.
Det var bara brännvinet som gjorde dom till slagskämpar av gammal tradition.
Massor av fina popband spelade i början och mitten av 1960-talet. Bland andra som besökte
Berget var Hep Stars med Svenne Hedlund som sångare och Benny Andersson på Hammondorgel, The
Shanes, Lenny and The Lee Kings, Fabulous Four (Lalla Hansson sång), The Hounds (Dalarös egen
Janne Önnerud på trummor) och många andra. Mitt favoritband var alltid The Mascots, de lirade
också på Jump In (Jumpen) på Grönan. De var förband då The Beatles spelade på Johanneshov på
sensommaren 1964. Jag var där på den sista konserten. Det var stort! Stort! Ledande i The Mascots
var Stefan Ringbom, sologitarr och sång och Anders Forslund på bas. Mascots var också nästan de
enda killarna som pluggade musik. Alla gick på Adolf Fredriks musikskola på Dalagatan. Har skrivit en
hel del om de åren då jag växte upp på Dalarö i Vadviken och Kolbotten. Åren 1951-1969.
Lennart Jarnhammar 2017

Entrén till dansbanan när den låg i Schwiezerdalen.

zz

