
Hallavägen, Björkhagen mittemot Hallavägen 16 

Dansbanor i björkhagen 

 

 
Björkhagen med Mälby, Hallavägen 14 i bakgrunden. Troligen 1950-tal, kolorerad.  

 

 
Björkhagen, Stigtomta, där dansbanan fanns. Kalle Park Eriksson tvåa från vänster. Ca 1920 

 



Kalle Eriksson, ”Kalle Park” har berättat.  

I början av 1900-talet hade Stigtomta Skytteförening två dansbanor i björkhagen mittemot 

nuvarande Halla Bil- o Plåt och Stigtomta Slakteri. Emellan dem stod en vagn som dragits dit 

med oxar och där satt musiken och spelade. En orkester som hette Viljan och var från 

Oxelösund var ofta anlitad. Det kom ungdomar med extratåg från Oxelösund och med 

hästskjutsar från Björkvik för att dansa och roa sig. Det blev med tiden alltför livligt, 

markägaren sade ifrån och skytteföreningen fick inte fortsätta med danserna. Dansbanorna 

lades då upp under tak. Då köpte Kalle och nio kamrater dansbanan för 100 kronor. 

Dansbanan byggdes upp vid Rogsta hage och i tre års tid ordnades danser där. Därefter såldes 

banan vidare för 100 kronor.  

 

Här var på 1950-talet lekpark. Den var också en samlingspunkt för traktens ungdomar.  

En minigolfbana som drevs av stationsinspektorn (stinsen) John Johnsson, (Jojo), fanns också 

under några år ner mot stationshuset. 

Avskrift från samhällsvandringen 2009 /Mikael Wingren 2020 

 

OBS Läs också Einar Anderssons berättelse! 

 
Hallavägen 12 första huset till vänster och längre fram Berggrenshuset. Man ser inhägnaden till 

björkhagen där man hade dansbanor. Kolorerad. 

Den gamla dansbanan i Stigtomta, av Einar Andersson 2004 

I början på 1900 talet, fanns i björkhagen utmed järnvägen, mittemot Konsum, en dansbana som var 

mycket populär. Det kom extratåg från Oxelösund och Nyköping med dansglada ungdomar. Orkestern 

stod och spelade på en planvagn som var inlånad från Skillra. Dansbanan ägdes och drevs av 

Stigtomta Skytteförening. Med tiden lades festplatsen ned.  



1921 köptes dansbanan av tio ungdomar för hundra kronor, för att sedan byggas upp på ny plats i 

Rogsta hage. Då idrottsföreningen bildades 1921 och så småningom i samarbete med eldsjälarna 

ordnades fester med dans. Även andra lokala föreningar fick hyra festplatsen.  

Stigtomtaortens Hembygdsförening har skyltat upp platsen för kommande generationer. 

1925 flyttar verksamheten till en ny plats, som blev Stigtomta Idrottspark (där nu tennisbanan och 

bangolfen finns). Där bygger idrottsföreningen ny dansbana, fotbollsplan och så småningom 

omklädningsrum, kaffekiosk, scen, kiosk för tombola, godis, glass och korv. 

Carl Eriksson ”Park Kalle” var en av dessa eldsjälar och som under många år var parkföreståndare och 

lade ned mycket jobb för att ungdomarna skulle få en meningsfull fritid. 

Dessa fakta har inhämtats dels från radiointervju med Calle och från idrottsföreningens protokoll. 

Under kommande år var det stor aktivitet, med många fester och kända artister och orkestrar som Leon 

Landgren med Tory Bernhard, Tjadden Hellström, Edvard Persson, Snoddas Nordgren m fl.  

I slutet på 50-talet dalade intresset för de mindre festplatserna då ungdomarna blev mer bilburna och 

städerna lockade med större evenemang. 1962 invigdes så den nya idrottsplatsen vid Stigtomta skola 

och där avslutar vi berättelsen om den ”gamla dansbanan”. 

Berättelsen är sammanställd 2004 av Einar Andersson, Nyköping, som var med och bildade Stigtomta 

Idrottsförening. 


