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Ekerö Squaredancers – De första åren 
Av Bruno Nilsson 
 

28 januari 1982 samlades 20 nyfikna elever till den första 

Squaredanskursen på Ekerö i Ekebyhovsskolans matsal. Kursen hölls av 
Medborgarskolan och kursledare var Lily Karlholm med biträde av sin man 

George. Lily och George hade sedan tidigare lett kurser i latinamerikanska 
danser på Ekerö i Medborgarskolans regi. De första kurserna i squaredans 

i Sverige hölls hösten 1978 med Peter Myhr som ledare. De första 

klubbarna bildades 1981. Medborgarskolan frågade hösten 1981 Lily om 
hon inte kunde gå en kurs för Peter Myhr. Hon hade dessförinnan sett ett 

TV-program om squaredans, som hölls av Karin Falk och Lily tyckte det lät 
intressant. Hon deltog i en kurs på Solberga i Peter Myhrs regi en helg 

som sedan följdes av uppföljningskurser på vardera tre dagar i Trosa och 
Uppsala. Kusen lärde ut basicturer samt så kallade ”Oldtimers”.   

Vi fick på denna första kurs lära oss ca 25 basic turer samt en hel del 
Oldtimers. Lily callade till några grammofonskivor med Oldtimers samt 

med några band som ursprungligen var kopierade från Jerry Story 
(berömd caller)-festival i Saudiarabien. Själv gick Lily våren 1982 en 

callerkurs i Anders Mackes regi. När kursen avslutades på senvåren var vi 
11 st kvar. Flera slutade av olika orsaker. Hösten 1982 startade sedan 

kurs två. Vi var två squarer. Flera nya dansare tillkom och vi i första 
kursen fick börja om igen med de första basicturerna. Samtidigt fortsatte 

vi med Oldtimerna. Vi dansade bl. a Virginia Reel, Texas Star och Huston 

Star. Den första uppvisningen med en square hade vi i Färentuna Lions 
regi i nov. 1982 i Uppgårds-skolan. Deltagare var Lily och George 

Karlholm med dottern Charlotte, Gudrun och Bruno Nilsson, Vivianne och 
Conny Forslund, Ingrid Lexing, Maj-Lis Magnusson samt Per Erik Granlund 

 

Första uppvisningen i Uppgårdsskolan nov. 1982 
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Uppvisning i Uppgårdsskolan 1982 

 

Under höstkursen 1982 började vi i kursen att tala om att bilda en klubb. 

Om en klubb bildades skulle vi kunna komma ut och dansa i andra klubbar 

i Stockholmsområdet. En interimsstyrelse bildades. Den bestod av Bruno 
Nilsson (ordf.), Lily Karlholm, Ingrid Lexing och Connie Forslund. En 

vintrig helg 1983 samlades vi i Lily Karlholms kök och utarbetade de 
första utkasten till stadgar för den blivande klubben. 7.april samlades 16 

medlemmar till ett sammanträde där Bruno Nilsson föreslog att Ekerö 
Squaredancers skulle bildas. Mötet beslöt enligt förslaget. En ny 

interimstyrelse bestående av Bruno Nilsson, Lily Karlholm och Ingrid 
Lexing utsågs. Vi skulle ge förslag till stadgar. Den 28.e april.godkändes 

stadgarna vid ett första årsmöte med Ekerö Squaredancers. Samtidigt 
bestämdes att klubben skulle vara medlem i Sveriges Squaredancers 

Riksförbund. Vi var vid bildandet 17 medlemmar men under året ökade 
antalet till 29. 

Det första offentliga framträdandet i klubben gjorde vi den 4:e juni 1983 i 
Ekerö Lions regi i Ekebyhovsparken. Vi hade dessutom engagerat några 

dansare från andra Stockholmsklubbar. 

             
Uppvisning i Ekebyhovsparken 4 juni, 1983 
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Uppvisning i Ekebyhovsparken 4:e juni 1983 

 

 

 

 

Nästa stora evenemang i klubbens historia blev invigningen av Ekebyhovs 

slott den 10:e sept. 1983 då vi inför kungaparet i ihållande regn dansade 
två moderna danser- Foolhearted Memory och Louisiana Saturday Night 

samt en Oldtimer. 
 

 
 

Uppvisning vid invigningen av Ekebyhovs slott 
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Under hösten 1983 dansade vi på torsdagar i Medborgarskolans regi. På 

våren hade vi Studiefrämjandet som kursansvarig. Hösten 1984 återgick 
vi till Medborgarskolan. På höstkanten startade en nybörjargrupp som 

dansade på tisdagar. Nedan visas några kort från torsdagsdansarnas 

träning. 
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Under hösten dansade klubben vid tre söndagar i Ekerö Hembygdsgård då 

vi bjöd in dansare från bl. a Solna och Sollentuna. Sista söndagen deltog 
även tisdagsgruppens nybörjare. 

 

 
Dansare i Ekerö Hembygdsgård hösten 1983 

 

Hösten 1983:s stora händelse var Graduation, den första i klubbens 

historia. Den hölls den  
24 nov. Fyra domare granskade 13 adepter ur torsdagsgruppen. Vi 

testades inte bara i modern squaredans på Basicnivå utan också i 
Oldtimers. Vi var indelade i två lag. Lag ett dansade Virginia Reel, Texas 

Star och Ladies to the center back to back medan lag två dansade Let´s 
dance, I write a song och Huston Star. 

 
Diplom vid Graduation för Bruno Nilsson 24.nov 1983. 
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Helgen 21-22 jan 1984 hade Klubben sitt första värdskap på Ekebyhov 

Slott. Båda dagarna hölls uppvisningar där alla medlemmar deltog. Lily 
Karlholm callade. Allmänheten fick också pröva på att dansa. På 

lördagskvällen, efter en supé, fortsatte dansen. Medlemmar från 

Sollentuna och Huddinge var inbjudna.. Nedan visas några bilder från 
denna dans. 
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Detta var mitt minne av Ekerö Squaredancers de första åren. Det kan 

kanske vara av intresse att jag berättar hur Gudrun och jag fortsatte med 
danserna. 

Under 1985 började vi dansa mainstream i torsdagsgruppen medan 

tisdagsgruppen fortsatte med Basic.  Under hösten avslutade vi 
mainstreamkursen och fick även pröva på några + call. Någon + kurs 

kunde Ekerö Squaredancers ej anordna 1986 varför Gudrun och jag 
tillsammans med några andra från mainstreamkursen beslöt att gå in i 

Sollentuna Squaredancers. Här lärde vi oss först + och sedan både A1 och 
A2 danser. I april 1986 tog jag initiativ till att bilda Motiv8´s där vi kunde 

dansa A1,A2 och C. Jag var klubbens ordförande under de första åren. Vid 
Convention 1988 i Malmö valdes jag till ordförande i 

Squaredanceförbundet SAASDC. Jag avgick 1990 vid Convention i 
Västerås.  

                            
                  
                    Gudrun och Bruno vid convention i Katrineholm 1985 

 
 

17.november 1985 startade Gudrun Nilsson de första utlandsresorna med 
squaredans. Vi var 12 dansare som i Ten Bel på Teneriffa under två 

veckor dansade till medförda band. 9.-23. nov. 1986 gick den andra resa 
till Ten Bel. Då hade intresset för dessa resor ökat så vi blev 38 dansare 

och hade råd att ta med en caller. Det var Stefan Sidholm Sollentuna 

Squaredancers som ledde danserna på nivåerna mainstream, + och lite 
A1. Dansarna kom från hela Sverige. 15.-29. nov. 1987 gick den tredje 

resan till samma plats, nu med 61 dansare. Stefan Sidholm callade. Nu 
dansade vi varannan dans + och varannan A1. Gudrun fortsatte att 

arrangera utlandsresor för Squaredansare. 1988 i okt. gick resan till 
Alcudia, Mallorca. Mars 1990 reste vi till Madeira med 51 dansare. 
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Första utlandsresans dansare på Ten Bel, Teneriffa. 

 

 
Ten Bel 1985 
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Ten Bel 1987 

 

 


