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Marianne
Halling

Stort TACK till alla som kom till Eslöv
och gjorde Skånedagen så härlig! Tack
alla funktionärer som möjliggjorde detta, fixade tält, tillstånd, lunch etc. Visst
det strulade lite med lunchen men när vi
hade hört vad ägaren råkat ut för, så var
det fantastiskt att vi faktiskt fick lunch.
När sen hela gräsmattan fylldes av dansare som var med och dansade i 3-minutaren från Helsingborg (fyrtur m keding och 8-tur) så uppfylldes distriktets
förhoppningar med råge. Många fina
uppvisningar där vi kunde få inspiration
att ta med hem, utställning som hade det
lite blåsigt om huvudena, gemensam
dans på dansbanan halva kvällen – sammantaget en skööön dag och vi satsar på
att göra om den nästa år den 25 augusti.
Vi lärde oss av vissa misstag och satsar
på en ännu bättre Skånedag och fler som
har möjlighet att komma.
Många grupper har varit ute i sommar
och rest och jag hoppas att fler vill skriva
till Pilavisan och berätta. Att träffa dansare och musiker och få dela vår kultur
ger en fantastisk gemenskap och musiken överbryggar alla språksvårigheter.
Själv hade jag nöjet att vara i Åbo på
Europeaden där fler än 6000 dansare
deltog från 25 länder. Sverige deltog
med 11 grupper varav tre från Skåne.
Nästa sommar finns också olika evenemang, bl.a. Nordlek i Falun och Europeaden i Viseu i Portugal. Kommer ditt
lag att resa till något? Behöver ni fler
intresserade? Ska vi göra som Dalarna
gjorde till Åbo, dvs bilda ett Skånelag
till Portugal?
Sociala medier blir viktigare och viktigare att synas i. Vi har ny hemsida
men vi finns också på Facebook. Har
din förening en sida? Kulturens har en
gratiskurs om sociala medier som kan ge
inspiration men det kräver också att några
stycken engagerar sig och att man lägger in bilder. Det kanske kan vara något
för någon medlem som inte har styrelseuppdrag – ordförande måste inte göra
allt i en förening.

Marianne

Finns det någon grupp i Skåne som
avser att delta på Nordlek och/eller
Europeaden nästa sommar? Finns
det dansare som skulle vilja delta
men där inte hela laget ska åka? Det
finns möjligheter att organisera ett
”Skånelag” om det finns tillräckligt
många intresserade. Det kanske också
finns någon förening som vill ha
förstärkning med dansare från någon
annan grupp? Hör av er till distriktet så får vi se hur vi kan hjälpas åt.
/ Marianne 
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inbjuder till kurs ” Danser från Jämtland
o Härjedalen”, lördagen den 21 oktober,
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Instruktörer
Stina och Lennart Jeppsson,
Spelmän Ingrid och Christer Olsson.
Sista anmälningsdag 2017-09-30. Ev.
frågor besvaras av
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skanekurser@folkdansringen.se
För mer info
http://www.skane.folkdansringen.se/
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Folkmusikfestival i
Hjärnarp

F

olkrot bjöd på ett digert omväxlande
program under en helg i juli. Konserter och workshop för alla åldrar löpte parallellt. Där fanns också VM i träskofiol,
visstuga, folkrotskamp (tävling i rövkrok
och studerumpadragkamp). Musiker och
musik kom främst från Skåne, men också
från Danmark och orter norr om Skåne.
På folkrotsmarknaden demonstrerades
olika hantverk, med möjlighet att prova
på tovning, knyppling och fritt broderi.
Dessutom demonstrerades skånskt yllebroderi, sadelmakeri, smide och att teckna och måla musikaliska hästar.
övkrok och Studerumpsdragkamp
är gamla Skånsk/Danska tävlingar,
där det i liggande ställning gäller att ha
koll på balansen och ha bra teknik så man
lyckas välta över/få sin motståndare
att tappa fattningen. I kampen försvann
blygheten och tävlingsinstinkten tog
över.

R

H

antverken med workshop engagerade främst barn men även några
vuxna. Det kändes fint att se glada barn
bearbeta ull med såpvatten för att forma
bollar och några passade sen på att
brodera fritt på sina bollar. Denna typ av
bollar är föregångare till dagens leksaker
av färgglad plast och efterfrågas allt mer
av personer med ”hållbarhetstänk”.

I

nvigningskonserten med Folkrots husband och gäster bjöd på härlig folkmusik. I husbandet spelade Ale Carr
mandola, Anders Frostin fiol och Nicohai Busk dragspel och keyboard. Gästerna avlöste varandra. Vi fick lyssna till
fina melodier framförda på säckpipa
av bland annat Sveriges enda kvinnliga
riksspelman på säckpipa Anna Rynefors

som spelade tillsamman med sin make.
Förutom vacker musik blev vi serverade
många ”roligheter”. Johan Hedin på nyckelharpa framförde tillsammans med
Esbjörn Hazelius en visa av Krister Lund
som handlade om en man som på midsommarnatten gjort 30 kvinnor med barn,
eller kanske var det 37 och den rättsliga
påföljden. En annan humoristiskt låt var
”Nu ska mormor bada, kärringen luktar skit” de innehöll mycket värme och
humor trots den grova formuleringen.
Ale Möller spelade och lärde publiken
skånska och svenska namn på tio fåglar
”Tie fular i skaen”. Det var både lärorikt och roligt. Vi fick lyssna till flera
låtar av Anders Jeppson som härstammar
från Dalby, han kallas ”Lundabygdens
egen bond- Bach”. Skåne Folk Youth
ensamble (en grupp ungdomar 14 – 25
år som spelar folkmusik) spelade både
skånskt och afganskt. De gav gott hopp
om att folkmusiken förvaltas och utvecklas av nästa generation. Som avslutning
uppträdde Ale Carr tillsammans med
sina föräldrar och två systrar iklädda
folkdräkter från Västergötland. Familjens fyra riksspelmän och lillasyster som
inte är där ännu spelade slängpolska från
Torekov och många fler låtar till ovationer från publiken.
VM i träskofiol tävlade 11
skickliga musiker.
Juryn kunde efter ett styvt arbete
utse vinnaren, Ale
Carr som korades
till världsmästare i
träskofiol. Danska
gruppen Mynsterland framförde ett
medryckande program med 5 fioler,
2 gitarrer, 1 klarinett, 1 dragspel och
en basfiol. Denna
grupp lyssnar jag
gärna på igen. Visstugan bjöd på fyndiga texter. Det var
en trevlig stund då
vi fick sjunga och

I

lära enkla texter och melodier.
Allsång ger god gemenskap utan krav på
god sångröst.
vslutningskonserten
med
Ale
Möller och hans gäster var en annan höjdpunkt. Ale Möller aktiv sedan

A

1970-talet, är och har varit en gigantisk
inspirationskälla för folkmusiker. John
Hedin framförde en låt som han skrivit
till någon som inte förtjänar den, nämligen den svenska sommaren, som är nyckfull och full av dagar som inte liknar
de dagar vi drömmer om. Ale behövde
stämma om under pågående konsert. Det
beror på att han blir så engagerad och instrumentet inte hänger med. Men det var
inget stort problem det fixade han snabbt.
Han spände om strängarna och kollade
musikerna i publiken, ”när de ser glada
ut blir det korrekt” sa han.
i ser redan fram mot nästa Folkrot
folkmusikfestival om två år.
https://www.youtube.com/results?search_query=folkrot+2017

V

text Anna och Ronny Månsson
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Solig Europeade i
Åbo 2017

Å

rets Europeade i Åbo, Finland blev
en fantastisk upplevelse. Samtidigt
som Europeaden är förutsägbar, med
snarlikt fast format år från år är variationen bland framförandena stor. Årets
Europeade var ett mästerstycke på god
planering, organisation och effektivitet,
till och med vädret var perfekt, varmt och
soligt men inte hett. ”Diversity in unity” genomsyrade dagarna precis som det
ska vara. Tre skånska grupper Trehäradsbygdens Folkdansgille, Linderöds Folkdanslag och Malmö Folkdansare deltog
med dansare från hela åldersspannet. Totalt var vi ca 200 svenskar av totalt 6400
deltagarna från 25 olika länder. Årets Europeade var den 54 i ordningen och Finland debuterade som värd. Floden Aura
slingrar sig genom Åbo och längs stränderna går en mysig strandpromenad med
många möjligheter att vila trötta fötter
samt släcka hunger och törst. Flertalet av
de 13 platserna för uppvisning låg längs
floden. Åbo som är Finlands äldsta stad,
har varit huvudstad. För 400 år sedan var
Åbo Sveriges näst största stad, men då
var ju Skåne danskt.
örsta kvällen bjöd Åbo stad på ett nykomponerat program med traditionell
musik från trakten som illustrerade livet
från 1800 fram till idag. Det blev en vandring med musik och dans. Vi fick följa
livets växlingar från barndom till ålderdom, vardag och fest, fattiga och rika,
vardagsbekymmer, kärleksbekymmer,
kriget härjningar, livets och årstidernas
växlingar. Svärmeri, förälskelse, kärlek,
svartsjuka illustrerades i dansen. En
kvinna gratulerades till besvarad kärlek
och en annan blev tröstad för förlorad
kärlek. Sång av dansarna kompletterade
ibland scenerna. Totalt var det över 300
dansare som framförde de olika akterna.
De som inte agerade på scenen utgjorde
en fond som följde med i skådespelet och
vaggade i takt. Inledningsvis var scenen
full av finska barn som lekte olika gamla
danslekar, med olika svårighetsgrad för
de olika åldrarna, alla var klädda i dräkt
med huvudbonad.

F

O

h, så mycket förberedelse och
träning som låg bakom detta fantastiska framförande. Där fanns många folkdräkter och dräkter som var inspirerade
av gamla dräkter samt fantasifull utveckling av folkdräkter, exempelvis jeanstyg
i livkjolar, studentmössor och shorts på
unga. Det födde tankar om behov av
förnyelse inom folkdans och dräkt för att
attrahera nya medlemmar samtidigt som
vi måste värna om vår kultur och våra
traditioner.
å invigningen och avslutningen fick
vi höra korta kärnfulla tal med tack
och välkomnande av Europeadens president och borgmästaren i Åbo. Alla deltagare är ambassadörer för Europeaden.
Vi svenskar (från 11 olika dansgrupper)
genomförde ett gemensamt uppvisningsprogram på 3 minuter. Vi inledde med
engelska från Nynäshamn som startade i
fem ringar, övergick till tre större ringar och avslutades med skånsk mazurka i
dessa tre ringar.
rån Finland och Baltstaterna kom
många deltagare som flera gånger
fyllde hela scenen på arenan men väl
inövade dansprogram. Det är alltid lika
roligt att se barnen som tränat tillsammans och framför resultatet på avslutningen. Denna gång dansade 300 barn
jenka. I ett lag från Portugal dansade Europeadens yngsta artister, tre barn varav
den yngste inte kunde gå. De fick mycket
uppmärksamhet. Barnen som kunde gå
lämnade sina platser i ringens centrum
och sökte sig till sina mammor som dansande runt omkring. Mammorna dansade
lite med barnen och återförde dem sen
till ringens mitt under publikens jubel.
När 400 dansare från Finland på slutet
dansade vals var känslan påtaglig. Slutligen på avslutningskvällen överlämnades
Europeadflaggan till Portugal Viseu som
blir värd för Europeaden 2018.

P

F

bussresa, mycket kringirrande och försök
att få hjälp att hitta vägen fann vi dansbanan. På plats instruerade ett ungt par oss i
finsk tango. Musiken var härlig med fem
musiker, 2 dragspel, fiol, bas och trummor. Till smäktande toner fick vi träna
att ta två långsamma och två snabba steg,
tillämpa fysisk närhet till sin partner och
aldrig släppa taget runt sin partner. Sen
var det bara att följa takten och snurra.
Liksom många andra danser, ändras och
utvecklas tangon kontinuerligt med nya
turer och finesser, så det gäller att hänga med i svängarna om man ska dansa
finsk tango av senaste modell. Andra
speciellt finska aktiviteter var kyrkrodd
och sauna. Vi såg hur roddarna med sina
instruktörer rodde i takt på floden Aura.
Sauna var förstås inte synligt för andra
än deltagarna.
å scenerna i Åbo genomförde vi vårt
25-minuters dansprogram vid två
tillfällen. Vi avslutade med att dansa
E18 med publiken. Alla uppskattade att
få dansa med. Vid ena tillfället var där
nästan lika många i kilt som i svensk
hembygdsdräkt på scenen när vi dansade
E18. Det blev en fin avslutning på vår
uppvisning.

P

K

onferencier på körkvällen var ett
ungt par klädda i vackra finska dräkter. Finland, Baltstaterna och Tyskland
stod för de flesta numren. Från Sverige
medverkade Kungsängen/Avesta Folkdansgille med Gunilla Larsson som kulade så vackert att jag kände stolthet över
min svenska börd. Kvällens sista framträdande var fem ungdomar från Estland
som gjorde starkt intryck med att omväxlande imitera blåst och olika fågelläten
tillsammans med skönsång. Det var så
annorlunda och verkligt att jag nästan
såg fåglarna och kände hur vinden ven
omkring mig.

P

I

Finland dansas finsk tango! Det måste
man prova på, så vi deltog i en workshop för att lära oss denna dans. Efter

araden följde den bilfria strandpromenaden, kantad av åskådare
som vinkade och ropade ”heja Sverige”.
Längs vägen under skuggiga träd och
uteserveringar stod och satt publiken
ibland i flerdubbla rader. Vi gick, sjöng,
vinkade och dansade med svenska flaggan och vårt standar längst fram. Vår
spelman Jonas Nilsson är värd en extra
eloge. Han spelade durspel under hela
paraden, 2,4 km lång som tog oss två
timmar att gå. Han gladde inte bara oss
utan även det finska laget framför oss. De
saknade egen spelman och dansade glatt
schottis när Jonas spelade. Vi hade turen
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att vara tidigt i paraden, nr. 58 av närmare
300 lag. Efter att vi kommit i mål blev vi
själva publik som vinkade och hejade på
andra lag. Tre personer avverkade hela
paraden på styltor. Belgarna gick med
sina fanor som emellanåt svingades upp
i luften. Den som trodde att tomtefar och
tomtemor sitter hemma i norra Finland
och tillverkar julklappar under sommaren har fel. Både tomtefar och tomtemor
deltog både i paraden och hade en bod i
Forum där de sålde halmsaker.

N

ågra länkar om Europeaden

https://www.youtube.com/
watch?v=yzNNqqZbfzA
https://www.youtube.com/
watch?v=qtokhUEy7zQ
http://europeadeviseu.pt/en/

F

örutom att delta i Europeadens program passade vi på att besöka Åbo
slott. Det började byggas på 1280-talet,
på en liten klippig ö mitt i floden Aura,
när södra Finland blivit en del av Sverige.
Rummen på bottenvåningen gav känsla
av medeltid, personalen bar kläder som
förstärkte detta. Övre våningar med ljusa
spatiösa rum byggdes under renässansen.
Slottet har fungerat som försvarsborg,
lyxigt residenspalats, administrativt centrum, fängelse, spannmålsmagasin och
militärförläggning.

I

dag är slottet en viktig del av Finlands
arkitekturhistoria och ett turistmål. Stora delar av Åbo har brunnit men flera hus
från början av 1800-talet undslapp lågorna och ligger samlade på ursprunglig
plats i ett friluftsmuseum. Husen som var
öppna för besökare visar livet för 200 år
sedan och i några hus fanns hantverkare
i full aktion.
Att delta i Europeaden vidgar vyerna. Det
är härligt att återse och hålla kontakt med
folkdansvänner från många olika länder,
samtidigt som nya spännande kontakter
knyts, ett sätt att möta nya människor.

Ljusstöpning

L

jusstöpning är fin gammal tradition
väl värd att bevara. Nu när kvällarna
blir mörkare är det dags att planera för
stöpning.
nder julen används mycket ljus och
förr trodde man att ljusen hade en
speciell kraft. Det fanns många fina traditioner men också mycket skrock och
folktro. Till jul stöptes de tjockaste och
finaste ljusen. De tregrenade ljusen tänds
till minne av de tre vise männen. Det
symboliserar också tro, hopp och kärlek.
Det stöptes också så kallade familjeljus
eller kronljus till jul som skulle ha lika
många grenar som det fanns familje
medlemmar. På julbordet skulle finnas
ett stort ljus till vardera husfadern och
husmor och mindre ljus till var och en
inom familjen. De ljusen kunde man tyda
på olika sätt: Dödsvarsel kunde tydas
från ljusens brinntid. Var ljuslågan svag
kunde man vänta flera olyckor till huset
under året. Om veken kröktes mot dörren
innebar det snar eldsvåda i hemmet. När
man släckte ljuset tydde man rökens riktning – gick röken inåt rummet blev det
snart bröllop. Om man räknade pengar i
julljusets sken skulle de förökas.
ulljus var också ett utmärkt skydd mot
åska och kunde även skydda mot torka
på sommaren. Mal jagades bort genom
att lysa med ljuset på kläderna. På juldagens morgon tände man sina finaste ljus
och satte dem i fönstret för att lysa upp
vägen för dem som skulle till kyrkan.
Och när man kom fram var kyrkan fylld
av levande ljus. Ljusstumparna från jul
och nyår sparades till nästa års ljusstöpning för att ge kraft till de nya ljusen. Julen är fortfarande ljusens stora fest, men
gamla seder och bruk har förändrats. Det
hotfulla och mörka och skrämmande
som präglade julfirandet förr är borta.
Seden att ha ljus i fönstren lever kvar i
vår tid, idag lyser elektrifierade 7-armade
ljusstakar från många fönster i juletid.

U

J

text Anna Månsson
foto Ronny Månsson

Vi ses i Portugal Viseu nästa år.
text Anna Månsson
foto Ronny Månsson
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Folkmusik och dans
i Skåne.

F

olkdans är gemenskap och delad glädje, det kunde inte undgå någon under
Folkdansringen Skånes heldag med dans
och folkmusik i Eslöv. Över 200 dansare
och spelmän tillsamman med Eslövsbor
och tillrest publik njöt av dans och musik
under en härlig sensommardag. Med inspiration från Europeaden 2015,där alla
skånska dansande lag avlöste vandra
på scenen, arrangerades denna dag. Det
kändes så fint att delta, både som dansare
och åskådare. Roligt och härligt att se
och höra dansare och musiker från Skåne
som bjuder på sig själva.

ats natten före. Strömmen hade gått så att
all kyckling i kylskåpet fick kastas. Med
förenade krafter löstes det, alla fick sin
lunch om än lite försenat. Tänk om förövarna lagt sin energi på att göra något
trevlig som att dansa och spela folkmusik
istället för att förstöra och sabotera. Då
hade de säkert mått bättre.
å eftermiddagen följde dansuppvisningarna av de vuxna. Inledningsvis dansade alla tillsammans ”3-minutaren från Helsingborg” den dans som vi
dansade tillsammans på Europeaden i
Helsingborg, 2015. Det var ett tag sedan
vi dansade på Europeaden, men efter en
test- och träningsomgång blev det ett riktigt bra och framför allt ett framträdande

P

er och vävtekniker. Här visades vita
och kulörta rutiga klutar, fantastiska
uppsättningar av vita klutar men också
den mer lättburna, enklare halvkluten
som är mycket användbar. En och annan
vindpust lyckades ibland välta dockorna
eller slita huvudbonaderna från stockarna. I en utställning om återbruk fanns
möjlighet att delta i workshop. Själv
blir jag alltid lika imponerad av att se
skickliga händer forma ull till tråd. Att
på urgammalt sätt med kardor, slända
och flinka fingrar forma en jämn och fin
tråd av fårull kräver mycket träning och
handaskicklighet. I Visstugan kunde man
sitta ner, lära att sjunga visor, med underfundiga texter. Att sjunga tillsammans
är trivsamt. Sedan TV-apparaterna flyttade in i våra vardagsrum är det inte lika
vanligt med sångstunder som umgängesform.
et är inte lätt att nå ut och sprida inbjudan till publik utanför vår egen
grupp. Informationen har varit intensiv
och visst kom många externa besökare,
men det hade funnits plats för betydligt
fler. Detta arrangemang är ett tillfälle att
nå nya presumtiva medlemmar, därför är
god marknadsföring mycket angelägen.
Det känns fint att med fokus på dans och
musik träffas och bara ha trevligt tillsammans med gelikar.
tt stort tack till alla som förberett
och genomfört ”Folkmusik och dans
i Skåne” 19 aug i Eslöv. Det kommer
säkert en ny helskånsk dansdag nästa år.
text Anna Månsson
foto Ronny Månsson

D

E
D

agen inleddes med att närmare 40
barn i olika åldrar dansade på Stora
Torg. För att alla skulle kunna delta innehöll programmet olika svårighetsgrader.
En dans framfördes i två ringar, den ena
i originalversion för de äldre barnen och
den andra i en förenklad variant för de
yngre barnen. De vuxna dansarna stod
i sina dräkter på trappan som en fond.
Civilklädd publik från Eslöv med omnejd tittade på och uppskattade framförandet. Barn och unga dansare ger framtidshopp, det finns en yngre generation som
kommer att föra folkdans- och musiktraditionen vidare. Några mörka moln hotade, men barnen uppmanades att dansa
bort dem och det lyckades de med. Regnmolnen försvann och himlen visade sig
därefter från sin bästa sida under resten
av dagen.
en lång parad tågade sedan alla dansare
och spelmän från Stora Torg till Trollsjöområdet. Utefter vägen fanns spelmän
och där blev det förstås stopp med dans.
En mindre trevlig överraskning mötte arrangörerna när de kom fram. Lokalen där
lunchen skulle serveras hade vandaliser-

I

fullt av glada miner. Därefter följde ett
par timmar med 15-minuters framföranden av olika skånska dansgrupper. Det
var en mångfald av danser, men vi har
tydligen vissa gemensamma favoriter
som återkom flera gånger, framförda av
olika dansgrupper.
ågon vid mikrofonen tittade på alla
fina dräktklädda deltagare och sa
något om att vi bar skånedräkter med rik
variation. Men då hördes protester. Här
fanns dräktklädda deltagare som hade
anknytning långt utanför Skåne, både
norröver inom Sverige men också från
Tjeckien, Litauen och Skottland. De utländska dräkterna skilde sig markant från
de skånska och svenska i modell, broderier och färgkombinationer.
örutom dans och musik fanns en
dräktutställning med dockor i
naturlig storlek iklädda välsydda dräkter
från flertalet av Skånes härader. Dräkterna visade stor variation samtidigt som de
hade många gemensamma drag. De har
finstämda färger, med färgklickar, enfärgade ganska långa kjolar, alltid förkläde,
flertalet randiga i många skiftande färg-

N

F

Medlemstidning för Folkdansringen Skåne - Årgång 72 - Nummer 3 - 2017			

Sida 6

Särken först i
Simrishamn

P

å Österlens museum i Simrishamn visas kläder som berättar om
gemenskap, utanförskap, status och
ekonomi, öden, tradition och förnyelse
genom personporträtt av dem som burit
kläderna. Plagg från museets samlingar
med lättlästa informativa texter och illustrativa citat ger känsla av att komma nära
de riktiga personerna som verkat i trakten
från 1700-talet fram till 1970-talet. Här
visas allt från klutar och strumpeband till
dansbaneklänningar.

S

ärken fanns alltid under både vardags
och festkläder. Vid 1800-talet mitt
kunde den vara försedd med knypplad
spets på krage och manschett. Ett broderat monogram gav ytterligare status. Bandet runt midjan kallades ”bugaban” och
det skulle vara så långt att det kunde viras
lika många gånger runt magen som man
hade kistor i kistekammaren. Kluten var
ärbarhetens krona för kvinnan och efter bröllopet bars den både dag och natt.
Den finaste kluten bars vid kyrkobesök
och gillen, en bättre i stugan, en sämre
till ”nöttaklud” och den sämsta när hon
går och ”rodar i skårrstenen”. Det var
kvinnans ansvar att klä sig korrekt med
klut och därmed visa att hon inte varit
för nära någon annan man. Det finns gigantiska klutar i utställningen. Man kan
föreställa sig att kvinnorna på Österlen
måste ha liknat riggade segelskutor på
väg i hamn när de långsamt var på väg in
i kyrkan på söndagarna.

T

eckningar av Carl August Ehrensvärd
som reste runt i landet på 1700-talet
ger hans bild av Skåne och skåningarna.
Han högaktade södra Skåne och skrev:
“Skånskan sir då något ut för ögat igenom
en slags mycken mat och mycken lättja
och mycket kläder, men Halländskan sir
ut som fan - men alltid står hon och stickar.” Texten illustrerades med en teckning
på en rund välmående, välklädd kvinna
och en trådsmal, framåtböjd som stickar.
Den blivande hustrun gav sin man en
”Brogemansskjorta” (brudgumsskjorta).
Det var en riktigt fin skjorta, kragen och
ärmlinningarna pryddes av knypplade
spetsar och på bröstet fanns mannens
monogram broderat. Skjortan i utställningen är ett mästerverk med udskårssöm,
väl värd att beundra. Kläder kunde användas till mer än att skyla kroppen och
ge värme. Om den sjuke inte kunde gå
till ”en klok” fick ett klädesplagg duga.
Plagget transporterade till ”den kloke”
som omsorgsfullt beskådade plagget
för att kunna utröna vilken sjukdom det

handlade om.
1960-talet illustreras av en rutig
bomullsklänning som Anne-Marie Persson sytt till sig själv och som hon var
klädd i på dansen. Hon hade hittat mönstret i en tidning och som alla andra kvinnor under denna tid sydde och handarbetade hon.
läderna och vävnaderna förvarades
i kistan tillsammans med åbrodd
och malört för att hålla borta skadedjur.
Visan om Simristöserna pekar på att det
inte alltid hjälpte: ”Kring halsen så ha di
både parlebann å krus, sudderullanrullan
både parlebann o krus. Men tittar man i
linningen spatserar där en lus.”

K
F

örutom utställning ”Särken först - om
kläder och människor på Österlen”
kan man i sommar passa på att titta på
”2 x Karlsson” och besöka ”Skrabban”.
Foton av pappa Stig T Karlsson och
textilier i lapptäckesteknik av dotter
Lisa Karlsson kompletterar varandra.
På museets första våning finns verkstaden ”Skrabban” där både barn och
vuxna med lite hjälp kan prova på olika
tekniker. Ett besök rekommenderas.
text, foto Anna Månsson

Förnyelse av folklig
dräkt

D

en 10 augusti, 100-årsdagen av
Charlotte Weibulls födelse firades
med fest och prisutdelning till designern
Elin Ivre på Möllegården i Åkarp. Elins
examensarbete från Sätergläntan, Institutet för slöjd och hantverk ”En studie i
svart” har fått mycket uppmärksamhet.
När Elin kom i kontakt med folkdräkter
på Sätergläntan öppnades en ny värld för
henne. Hon inspirerades av folkdräkter speciellt Vingåkers och Ingelstads
(Charlotte Weibulls födelseort) och
sydde två dräkter för hand, den ena helsvart och den andra rödvit. Förutom de
många fint arbetade detaljerna uppskattar hon variationsrikedomen i folkdräkterna som att vissa dräkter kan kompletteras med bröstlappar och dekoreras
med sidenband. Detta inte minst för att
visa att man hade råd. Elins dräkter har
fått mycket positiv respons, antagits till
Ung Svensk Form och ställts ut i flera
länder. Och nu har hon förärats Charlotte
Weibullpriset för sitt sätt att omtolka
svensk folkkultur. Elin har inte tänkt att
dräkterna ska användas och hon vill inte
provocera, utan vara en ingångsport för
att idag se hantverket och alla detaljerna
i folkdräkterna. Att omtolka ett kulturarv berör dagens samhällsdebatt.
et finns politiska krafter som vill
göra folkdräkt till något typiskt
svenskt men knäbyxor är militärmode
från Frankrike säger Elin. Sverige är
och har alltid influerats utanför landets
gränser

D

text Anna Månsson

En riktig
nätverksbyggare

foto Ronny Månsson
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Möt modet på Kulturen i Lund

”Uppklädd – kvinnligt mode
1730 – 2000” är en ny permanent
utställning

U

tställningen ger en tidsvandring
bland välklädda förmögna kvinnor
under tre sekler. Vi får följa modets
växlingar från 1700-tal till nutid med
ett 30-tal festklädda dockor i allt från
krinoliner och korsetter till korta
kjolar och fladdrande byxor. I kläderna kan man se tidens skönhetsideal och
sociala status. Kläderna upprätthöll
rådande kvinnoideal, en identifikation
med gruppen och exkludering av andra.
Det är oftast de dyrbara kläderna som
bevarats, exklusiva kläder bars sparsamt
till skillnad från vardagskläderna som
blev utslitna.
rån 1730-talet visades en kjol (stubb)
med överklänning. Det fanns inga
mammakläder vid denna tid. I början av
graviditeten lättade den blivande mamman på snörlivet. Överklänningen kunde
bäras över stubben av alla, inte enbart
gravida kvinnor. Återbruk fanns redan
på 1700-talet. På utställningen fanns
flera klänningar som förmodades vara
omsydda, vissa flera gånger. Påkostade kläder ändrades så de följde modets
växlingar. En klänning från 1790-talet

F

S

lavarbetet på bomullsfälten i
amerikanska södern gjorde att priset
på råbomull sjönk under tidigt 1800-tal.
Tidigare hade bomull importerats till
högre pris från Indien. Att dyr import
tärde på stadskassan visas av att den
franske kejsaren förbjöd bomullstyger
under en tid på 1800-talet för att stödja den inhemska textilindustrin. Tiden
omkring 1810 illustrerades av vita tunna, kroppsnära raka, långa bomullsklänningar som avslöjade kroppsformen. De
hade ofta djup ringning och båda brösten
skulle synas. Bomullsklänningarna var
tunna så ett ytterplagg krävdes. Sidenkappan med silkefoder hade troligen
använts både ute och inne. Kläderna vid
denna tid hade mycket långa ärmar för
det ansågs fint att ha långa armar.
1825 var midjan på väg tillbaka, fårbogsärm blev också mode. Ärmarna
var långa och opraktiska men kvinnorna som bar dessa skulle inte arbeta. De
skulle möjligen brodera, läsa eller spela
piano och fick då dra upp ärmarna. Klänningen från 1850-55 har ett midjemått 46
cm, bara den som snört sig med korsett
sedan tidiga år kan få så smal midja.
De inre organen normala utveckling
hindrades av snörning men det var inte
alla som snörde sig på detta sätt. En
aftonklänning illustrerar att brösten var
viktiga men fokus låg på rumpan, utbyggd med turnyr på 1870-talet. Vid denna
tid sågs kvinnan som ett smycke. Det var
viktigt för henne att vara attraktiv på
äktenskapsmarknaden. Rumpa och byst
framhävdes för att dra blickarna till sig
och förhoppningsvis locka män till dans
och äktenskap.
å 1880-talet gällde det pryda viktorianska idealet, då skulle både den
kvinnliga kroppen och stolsben döljas
för att inte väcka männens lustar. Fokus
låg på stussen, turnyr höll ut tyget. Men
framtill blev kjolen så smal att det var
svårt att röra sig. Överkroppen var hårt
snörd med korsett och ärmarna var vida.
I början av 1900-talet användes korsett
för att få smal midja, det var viktigt.
De stora puffärmarna hade försvunnit
och ärmen var inte hellång längre, men
kjolen var lång och släpade på marken.
Det var vid denna tid som nuvarande
”Sverigedräkten” skapades som ett hygieniskt, praktiskt alternativ till rådande
modedräkt för den som inte hade någon
hembygdsdräkt. Förändring kom med ett
rakt hängande fodral, en aftonklänning
från 1920-talet i konstsilke som dolde
byst och kurvor men visade benen.
ag minns hur byxdressen av Katja of
Sweden från 1965 revolutionerade.
Med denna kunde kvinnan gå på fest

P

i sidenbrokad var omsydd från vid kjol
med betoning på stjärten till empirens
kolonnform med markerad byst.

klädd i långbyxor. Tidigare hade långbyxor för kvinnor ansetts vara ett fritidsplagg inget annat. Den nyaste utstyrseln
på utställningen var en klänning i PVC,
polyester och viskos från 2003. Den
visade hur tradition möter oväntade material. Klänningen har några år på nacken men jag känner mig ännu inte mogen
att bära denna skapelse.
text & foto Anna Månsson

Arbetarlivsmuseum

I

Sverige finns 1400 arbetarlivsmuseum som beskriver Sveriges 1900-talshistoria. De berättar om hur Sverige
förändrats från jordbrukssamhälle
till industrisamhälle. Arbetarmuseerna har ytterst få montrar men många
maskiner och föremål som visas i drift
och bjuder upplevelse för alla sinnen.
Många av dessa museer drivs av ideella
krafter och har begränsad öppettid, eller
bara öppet enligt överenskommelse.
http://arbetslivsmuseer.se/

P

å Svenska VävstolsMuseet i
Glimåkra finns en permanent utställning av vävstolar, redskap för
vävning och framställning av garn och
ett bibliotek med textila böcker. Dessutom arrangeras årligen ett flertal tillfälliga utställningar med fokus på vävning
och textil. Där finns också kursverksamhet i olika textila tekniker. Vid mitt
besök gapade flertalet vävstolarna tomma eftersom kursverksamheten hade semester. Besök gärna om du har vägarna
i närheten, men kolla först öppettiderna
www.vavstolsmuseum.se
text, foto Anna Månsson

J
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E

n vandringsutställning om samiska
vantar gästade Landskrona Hemslöjd
under september 2017. Ett urval av etnolog Erika Nordvall Falks omfattande
samling av vantar visades. Erika som
kommer från Jokkmokk, är förälskad
i vantar. Hon har stickat sedan barnsben och samlat på vantar som kommit i
hennes väg.
ajsa Lindfors från Region Skåne
som invigde utställningen berättade om sin barndomsdröm att få ett par
näbbstövlar. Men i Skåne passar allvädersstövlar bättre, för dem kan man
använda året runt, så Kajsa fick aldrig
några näbbstövlar. Kulturarv inkluderar
både det materiella (lämningar) och immateriella (sätt att tänka och göra). Region Skånes politiska mål framhåller att
det är viktigt att kulturarvet bygger broar
utan att sudda ut skillnader. Det allmänna har ansvar att skydda och främja minoriteternas kultur och utveckla den.

K

och färger på sina vantar. Det var bara
storleken som skilde. Skobandens mönster är annorlunda, av tecknen på dem
kan man utläsa om användaren är man
eller kvinna. Erika har arbetat med att
dokumentera vanthistoria, varifrån vantarna kommer och olika mönster.
ukkasjärvi kyrka är från 1600-talet.
Fram till 1784 användes marken under kyrkans golv som begravningsplats.
Två gånger under 1900-talet har golvet
öppnats i samband med renoveringsarbeten i kyrkan. Begravningsplatsen under golvet är sandig och väl dränerad. Ett
antal kistor har öppnats, människorna är
välbevarade liknande ”frystorkade”. År
1947 noterades att det fanns 5 lager med
kistor. Vissa lik hade strumpor som liknar
strumpor från Färöarna. Det finns många stickade plagg i gravarna, flera 10-tal
hittades. Vid den senaste öppningen fick
en kunnig stickentusiast Teres Torgrim
tillträde till gravarna för att dokumentera
och rita av mönster. Kopior av stickade
vantar från kyrkan ingick i utställningen.
Sameslöjdskonsulent Solveig Labba
som höll workshop på invigningsdagen
var sameklädd i en färgglad underklänning. Till den hade hon vit sidensjal,
silverbroscher i halsöppningen, ett färgglatt ylleband runt midjan och näbbskor.
Hennes färgglada klänning motsvarar
vår skördesärk. Solveig hade ingen huvudbonad, till sommardräkten behövs
ingen värmande huvudbonad. När hon
bär komplett dräkt har hon alltid huvudbonad dvs. vid kallare väder. Solveig arbetar med att dokumentera samisk kultur
och har tagit fram en samisk ordbok över
samiska hantverkstekniker, redskap etc.
för att denna terminologi och kunskap
ska bevaras. Hon berättade att hon har
funderat över de många likheterna mellan skånsk och samiskt dräktsilver och
hennes önskan att detta tas upp i en utställning framöver.
ag njöt av att följa vantspåret på utställningen och titta på vantar i kraftfulla färger, stickade med tunna stickor (1,5 – 2 mm). Originalvantarna var
tvåändsstickade eller slängstickade som
Erika sa, men numera stickas vantarna
på vanligt sätt. De tvåändsstickade blir
kraftigare och varmare och på avigan
binds trådarna så man inte fastnar i några
öglor. Ett texthäfte som fanns att köpa
var skrivet på vantarnas samepråk och på
engelska, svenska saknades. Det var en
färgglad utställning med en fascinerande
historia som inspirerade mig att börja
sticka familjevantar.

amiska färger och samisk slöjd är
vackert och visar färgglädje. Mönstren på vantarna stammar från den tid då
de viktiga vägarna var vattendrag och det
finns mycket vatten i Erikas hemtrakter.
På den tiden användes inte nerskrivna
mönster. Den som stickade blev inspirerad av andras stickningar, använde det
garn som fanns tillgängligt och komponerade mönster. Ingen vante är den
andra helt lik men ändå finns likheter
inom de olika geografiska områdena.
Vantmönster och skobandmönster följde
älvarna på samma sätt som renarna. Män
och kvinnor kunde ha samma mönster

Vad är detta?

J

J
S

Detaljen

K

anske inget man idag skulle vara
stolt över att behöva använda,
möjligen att äga och visa upp för sina
vänner. En gång i tiden var det ett nödvändigt ont och användes flitigt.
ar du hört talas om någon som använt en sådan?
Skriv
och
berätta!
För att stilla allas nyfikenhet kommer
svaret här

H

Det är en lusabräda!
Lägg den i sängen om kvällen.Under natten kryper lössen in i hålen. Där är det
varmt och mörkt. På morgonen tar du
“lusabrädan” och skakar av den utomhus.
/ Red

Landskrona har
fyllts av vantar

I nästa nummer:

Julen är i antågande. Tomten,senast
synlig i Åbo under Europeaden.
/Red

Text och foto Anna Månsson
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