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Två instrumentmakare berättar om sina respektive instrument gitarr och flöjt (Härjedalspipa) och vad som är viktigt för att de ska få det rätta
“soundet”
Här ovan ser du rosetten som
fått sin utformning från
Blekinges landskapsek av ett
vävmönster.
Varje instrumentbyggare har
sitt egna unika “varumärke”
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Kårebocken står och välkomnar alla besökare till
Falun
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Ulla Centergran har skrivit om huvudbonader i
dräktsammanhang
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Ansvarig utgivare:
Marianne Halling
Minnesbergs Byaväg 16-0
231 95 Trelleborg
Tfn: 073-326 49 26
Redaktionellt material:
Skriv, ta bilder, skicka in!
Låt alla medlemmar få ta del av dina
upplevelser.
Vi kan inte garantera att allt material
kommer med, men vi gör vad vi kan.
Vi förbehåller oss rätten att redigera
text samt att utföra normal bildbehandling.
Artiklar och bilder måste vara försedda
med namn på författare och fotograf
samt godkännande att materialet får
publiceras i Pilavisan och på
Folkdansringen Skånes hemsida.
Materialdagar:
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Pilavisan nr 4 vecka

03
16
33
44

Beräknad utgivningsvecka:
Pilavisan nr 1 vecka 07
Pilavisan nr 2 vecka 20
Pilavisan nr 3 vecka 35
Pilavisan nr 4 vecka 48
Temanummer kan förekomma
Utges av Folkdansringen Skåne
Foto Ledaren
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Övriga foto Ronny Månsson
om ingetannat anges.

j, så fort tiden gått igen! Helt plötsligt kommer tomtar och glitter upp
ur alla vrår. Det är härligt när vi får tända
ljus i mörkret och en del föreningar har
julfester med Lucia som ljusbringare och
ungdomarna får visa både sång och dans.

V

ad har hänt med julgransplundringarna? Det som alla föreningar
och familjer hade förr? Varför försvann
det? Kan det vara något för föreningar att bjuda in till igen – visa upp sin
förening, värva medlemmar? Vi kan
inte vrida tiden tillbaks men ibland
kanske det finns något som är värt att
prova igen med en modern twist. I dagens samhälle är inte alla engagerade
i föreningar men det finns mycket engagemang fast det ser olika ut. Idag
handlar det ofta om projekt – projektanställningar. Man brinner för något under
en kortare tid. Kan vi ta tillvara detta?

V

ad brinner jag för? Samarbete dans
och musik, ungdomars möten med
olika kulturer, utbyten och kontakter i
och utanför Sverige. Hur får jag del av
detta nästa år? Förutom alla egna arrangemang i respektive förening så har
vi Skånedistriktets egen ”Skånedag” den
25 aug i Eslöv, Nordlek i Falun 10-15 juli,
Europeaden i Viseu 25-30 juli, Folk- och
världsmusikgalan i Norrköping 7 april.
Ta dessutom chansen att gå på distriktets kurser. Prova nya och gamla danser. Se hemsidan för mer information.

J

ust nu frågar Kulturens studieförbund
efter våra aktiviteter. Vet du vilka
möjligheter du har att få bidrag? Folkdansringen var en av initiativtagarna till
att Kulturens bildades. Kontakta Kulturens om du vill veta mer och få hjälp.

J

ag hoppas att vi träffas på något arrangemang och gärna fler än ett.

G

od Jul och Gott Nytt
dansår

Marianne

Lördagen den 20 januari, inbjuder
Folkdansringen Skåne till Logdanser
från Lund med roliga och nyskapande
danser av Ulf Carlsson från Logdansarna, på logen i Lund (Brunnshög). Instruktör Ulf och Rose-Marie Carlsson.
Se hemsidan, för anmälan och frågor
skanekurser@folkdansringen.se
Lördagen 20 januari öppnar den nya
utställningen ”Oplöt, röekjol och stubb”
(en utställning om hembygdsdräkter) på
Trelleborgs museum.
Lördagen den 10 februari inbjuder
Folkdansringen Skåne till fortsättningskurs i Silversmide med instruktör
Anders Bengtsson, på Glimmervägen
6 Lund. Se hemsidan, för anmälan och
frågor skanekurser@folkdansringen.se
Helgen 3-4 mars inbjuder Folkdansringen Skåne tillsammans med Skånes
spelmansförbund till dans- och spelhelg.
Reservera helgen redan nu, mer information och inbjudan kommer att publiceras på hemsidan i början av januari
2018, http://www.skane.folkdansringen.
se/
Danskvällar på Brunnsberga våren
2018, 2 feb, 16 mars och 20 apr. kl.19.30
– 22.00. Gäster betalar 100 kr, gratis för
medlemmar. Dansutlärning för dig som
önskar från 18.30. Adress Gustavlundsvägen 2, bakom f.d. ICA brunnen.
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Falun och Dalarna
lockar

Silverkursen sjöd av
aktivitet

F

F

alun förbereder för Nordlek juli 2018.
En solig oktoberdag gjorde jag en
blixtvisit i Falun. I södra utkanten finns
”världsarvet” Falu koppargruva. Där
kan man titta på förra säsongens julgran
som är lika fräsch som då den sattes in,
eftersom kopparn konserverar så bra.
Guidens berättelse om Fet-Mats som
hittats förstenad i gruvan långt efter sin
död är både skämmande och intressant.
Efter ett besök i den kylskåpskalla gruvan känns det bra att komma ut i ljus
och värme och då kan man strosa längs
Faluån bland faluröda trähus och besöka
Fet-Mats grav.
alarnas museum i Falun som ligger centralt visar hela regionens
samlade kulturarv. Besökare välkomnas i entrén av en getabock ”Kårebocken” med kurbitzmålning. Rummet med
folkdräkter är färgglatt och omfattande.
Sveriges äldsta vante (från 1680-talet)
ligger tätt under en glasskiva så man
kan hålla handen bara några mm från
den tvåändsstickade klenoden. Kristine
kyrka (invigd 1655) på Stora Torget med
dalablå interiör är imponerande. På andra sidan av torget ligger Falu hemslöjd
med stort utbud att hantverkssouvenirer
från trakten, men också materialsatser
så du själv kan förfärdiga en dalvante
eller något annat trevligt.
Jussie Björlingmuseet i Borlänge kan
man höra om Jussie, hans föräldrar,
barndom, brist på skolgång och sångkarriär. Han anses enligt guiden vara
världens bäste tenor genom tiderna. En
gång efter en utekväll då plånboken
var tom erbjöd han taxichauffören sång
istället för ekonomisk ersättning för resan. Vi behöver nog träna ett tag till innan vi kan betala med dans och musik
för att åka gratis land och rike runt.

em amatörsmeder hanterade såg,
hammare, filar och slippapper så svetten lackade på Skåneringens silverkurs.
Svarta fingrar utgjorde en stark kontrast
mot blänkande väl putsade silverföremål.
Beroende på silverhalten benämns silver verksilver, sterlingsilver eller finsilver. Vi arbetade i sterlingsilver, dvs. silver med 925 tusendelar silver. Silver är
mjukt och ganska lätt att forma. Den som
tappat ett silverföremål som en ljusstake
eller en bägare i golvet har troligen
upplevt att den deformeras. Föremålet
går inte sönder men det blir buckligt.

D

I

E

fter min korta visit vill jag tillbaka
och spendera mer tid i Falun och
Dalarna. Med tanke på Nordlek juli
2018 har jag redan planerat datum för
nästa besök.
text och foto Anna Månsson

med tillägg av en siffra A2, B2 för nästa
år osv. 2017 har årsbeteckningen R12.
Handgjort silver är ofta stämplat med
smedens egen stämpel. Kursledaren
Anders Bengtsson har licens på sin
egen namnstämpel som han betalar årlig
licensavgift för. Den som finner Anders
stämpel kan lätt härleda detta föremål
till honom. Om Anders slutar som silversmed är hans stämpel skyddad i 25
år. Därefter kan en ny smed få licens och
använda samma bokstavskombination.
Anders visade olika smycken som knappar och striglakors. Han berättade att han
tillverkat föremålen och sen lämnat dem
till en silversmedja för att få det vackert graverat. Att gravera professionellt
kräver lång träning, kanske tio år sa Anders.

U

tgångsmaterialet för oss var silverplåt och silvertråd. Vi ritade mönster som klistrades fast på plåten och sen
sågade vi och försökte följa den ritade
linjen utan att bryta en massa sågklingor.
Den sågade ytan var skrovlig och ojämn
så sen fick vi fila och putsa med olika
grova filar och slippapper. Den som ville
ha en liten cirkulär bit silver till en knapp
kunde använda en stans. Det gick mycket snabbare än att såga. Dessutom blev
resultatet bra utan putsning. Silver är ett
kostsamt material så det gäller att välja
rätt grovlek på plåt och tråd till föremålen
för att det ska finnas förutsättning att
lyckas, misstag kostar.

N

är våra skapelser var klara fick vi
stämpla dem med silverhalten 925
och årsstämpel. Sverige har ett unikt system för silverstämplar. År 1759 infördes
årsbeteckningar som började med A och
de kommande åren stämplades de följande bokstäverna fram till Z. Efter 24
år började märkningen om från A men då

K

ursen höll till i Vuxenskolans lokaler i Lund, i en väl utrustad
lokal med verktyg och arbetsbord i ergonomisk höjd. Vid dagens slut kunde vi
beundra nytillverkade smycken både till
hembygdsdräkten och mer profan användning. Alla arbetade lika intensivt.
Peter Dunemark som fixade markservice
lockade med energitillskott och paus vid
flera tillfällen under dagen. Trots hårt arbete och ett inbjudande matbord var det
många som hade svårt att slita sig från
arbetsbordet.

text Anna Månsson
foto Ronny Månsson
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Besök Kulturens
Bröllop och Dräktmod

”D

räktmod” och ”Bröllop” är två
sevärda permanenta delutställningar på Kulturen som ger olika perspektiv på sydsvensk folkkonst utifrån
design.

E

tt flertal välklädda dockor ger en
bild av hur det kan ha sett ut. Ni män
kan göra som de gjorde förr om ni vill
skydda de vita långa linnebyxorna från
slitage och smuts. Ta på ett par skinnbyxor utanpå. Ni kvinnor som inte vill frysa
ta på en stickad tröja (spedetröja) ovanpå
oplöten under livet. Sätt på bröstsölja och
tröjspänne så blir du riktigt vacker och
kan stoltsera med rikedomen. Och var
alltid noga med att bära korrekt huvudbonad.
tt handarbeta kan ge ro och välbefinnande och det behöver inte bli
klart på momangen. Att framställa en
dräkt måste få ta tid. Min farmor brukare säga ”det syns inte hur fort det
har gjorts men det syns hur väl det har
gjorts”. Mina tankar om att vi dag köper
13 kg och slänger 8 kg textilier/person/år
i soporna väcks. Det är en stor fråga att
hantera världens resurser med respekt.
Våra hembygdsdräkter använder vi om
och om igen. Vi lagar och syr in och ut
vid behov. Vi behöver fundera över om
vi kan hantera övrigt i garderoben på
likartat sätt.

A
D

räktmod visar det allra mest traditionella av våra klädedräkter.
Det handlar om plagg som sett nästan
likadana ut under århundraden; om
plagg som tillverkats av tyger som bevarats, ärvts och sytts om. Det som var
vanligt förr, har idag blivit unikt. Är
det ålderdomligt eller modernt? Lager
på lager, broderier som pryder kläderna, vackert mönsterstickade tröjor
och kläder i rena naturmaterial är inte
nytt. I utställningen visas vackra broderade skinnvantar, många spedetröjor
som garnerats med sidenband och annan grannlåt, vackra mönsterstickade
strumpor, välsydda herr- och damtröjor, rikt broderade brudgumssärkar
etc. Dopet var en viktig högtid. Barnet
var lindat och bars fram av gudmodern
i en doppåse som kunde vara sydd av
vackra återanvända sidentyger från äldre
kläder. Dopmössan var också sydd av
återvunna textilier. På modellen syntes
om det var en flicka eller pojke.

”Textilt – tekniker och
material” på Kulturen i
Lund

M

änniskan har tillverkat textilier i
minst 27 000 år. Lerfragment med
avtryck av väv har hittats i nuvarande
Tjeckien. Vi är alla beroende av och har
förhållande till textilier. Vi har dem på
oss och omkring oss hela tiden, kanske
utan att reflektera över det. Den permanenta utställningen ”Textilt – tekniker
och material” visar ett urval av Kulturens
fantastiska textila samlingar, med fokus
på textila tekniker och material. Pedagogiskt informeras om material, vävtekniker och hur det färdiga tyget kan dekoreras med mönstertryck, broderi och spets.
Det är en blandning av föremål från
högreståndsmiljö och folkliga vävnader från bondesamhället. Där ges också
överskådlig information om indelning av
och specifika egenskaper för naturfiber
och konstfiber. Skillnad mellan regenerade fibrer (viskos, modal, acetat och
lyosell) och syntetfibrer (elastan, acryl
och polyester) redovisas tydligt.

P

å ”Bröllop” möts besökaren av en
välklädd brud från Ingelstad som bär
många tunga silversmycken. Hon har
tre striglakors, ett runt halsen och ett på
vardera axeln. Dagen före bröllopet blev
hon påklädd, för det är tidskrävande och
skulle inte ha hunnits med på den stora
dagen. Natten inför bröllopet fick hon
tillbringa sittande och där finns hon idag
i montern på museet. Runt henne finns
åkdynor, stolar och andra föremål som
tillverkats inför bröllop i Sydsverige
från 1700-talets slut fram till mitten av
1800-talet. Ett antal moderna saker kompletterar och skapar tankar om de gamla.
”Så har man alltid gjort” säger man ofta
och visst finns det traditioner som håller
men samtidigt förändras det mesta succesivt. Ibland är det först i efterhand som
vi uppmärksammar förändringen. En ny
brudkrona i halm kompletterar de gamla silverkronorna som endast fick bäras
av kyska brudar. Allting var inte bättre
förr men det är viktigt att känna till sin
historia.
text och foto Anna Månsson

D

e äldsta textilierna är inte vävda
och stickade utan filtade och flätade. Vävkunskapen är inte ny, speciella
vävtekniker användes i Kina redan för
över 4000 år sedan. Många av de folkliga teknikerna vi känner till idag även
krabbasnår, dukagång och opphämta
fanns tidigt i medelhavsområdet. Där
möttes motiv och tekniker från Persien,
Romarriket och Egypten. De äldsta knutna mattorna kommer från iransk kultur,
ca 400 år f.Kr. Utveckling av tekniskt
avancerade vävtekniker skedde tidigt
inom sidenväveriet. Många speciella
vävteknik användes i Kina för mer än
4000 år sedan. Kunskapen spreds sedan
via sidenvägen. Kinesiskt siden mötte
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ull och förändring kom. Dragutrustning
på vävstolarna uppkom troligen i Iran,
det revolutionerade sidenvävningen. I
Italien vävdes de första sidentygerna
på 1200-talet och i Europa utvecklades
speciell damast och sammetsvävning. I
Flandern började man väva linnedamast
på 1400-talet. Under 1800-talets första
del förändrades förutsättningarna för
mönstervävning med jacquardvävstolens intåg som i regel är mekaniskt styrd
och där trådarna kan styras oberoende
av varandra. Denna vävstol patenterades
1805 och möttes då av hårt motstånd från

6: e generationen
Everlövs gästgivaredöttrar

A

nna-Stina Hultman Lööv kommer
från ett bondehem med rika textila
traditioner och stor släkt. Hennes mor
född 1915 hade många syskon varav
16 överlevde barndomen. Det var många släktmöten i mitten av förra seklet
och hemmen hade många textilier. Anna-Stinas mor arbetade på gården och i
hemmet hela dagarna, men på kvällarna när dagens arbete var klart fann hon
avkoppling vid vävstolen eller med ett
broderi. Hennes textila intresse och färdighet visade sig tidigt, men så fanns
ju släktband till de välkända Everlövsdöttrarna. Redan i folkskolan broderade
hon ”klosterarbeten” i engelskt broderi,
filéknytning, udskårssöm med mera. Ligger det textila intresset och färdigheten i
generna eller var det den textila miljön
som lade grunden för denna virtuos inom
broderi och vävning?

D

et finns säkert många olika skatter
från äldre tider i våra hem. Anna-Stina berättade glatt hur hon vid ett tillfälle
i samband med föräldrarnas flytt, tvättade och fotograferade textilierna. Längre
fram pratade hon med sin mor om dessa
foton och fick fakta om sammanhangen
när de framställdes. Just denna information ger en fördjupad bild och är viktiga
för att förstå historien. Anna-Stina har
sammanställt recept och textilier i en bok
” Mors vävnader och handarbeten & recept ur min samling” som hon gett ut på
eget förlag. Detta gav mig påminnelse
om vikten av att dokumentera och ta reda
på fakta när det fortfarande finns någon
som kan bidra med detta.
ycka till med din egen dokumentation!

L text & foto Anna Månsson
Köpes & Säljes

6 m handvävt helylletyg, 90 cm brett,
grönt, avsett till dräktkjol. Hela tygstycket säljes för 1 800,00 kr. eller 400,00
kr. /meter. Tyget finns mitt i Skåne,
tfn 070-813 21 03 eller e-post kullaberg1278@hotmail.com
/Kerstin.

väveriarbetare. Men redan 1812 fanns
11 000 jacquardvävstolar i bruk i Lyon,
där den uppfunnits, Europas medelpunkt
för sidenvävning vid denna tid.
roderi
var
ett
blomstrande
skråhantverk under sengotik och
renässans i Europa. Kyrkotextilier broderades liksom dräkter och sängtäcken i
förmögna hem. Silke blev allt vanligare
under 1500-talet och kombinerades med
guld. Under 1700-talet ändrades modet.
Sidenbrokad och senare tryckta bomullstyger ersatte delvis brodyr på kläderna.
På en gata i Lund såg jag pånyttfödelse
av brodyr på kläderna, denna gång på
väl slitna jeans som fått en folklorist
blombroderi på sidan av benet, inte för
att dölja slitna partierna och hål utan enbart för att smycka byxorna bredvid de
slitna partierna.

B

A

nna-Stina har varit verksam som
hushållslärare och när hon avslutade sin yrkesbana inom skolans värld,
kände hon starkt för att föra familjens
arv vidare: traditionell husmanskost från
sydöstra Skåne i kombination med en
stor textilskatt. I hennes barndomshem
utfördes det mesta på gården, man odlade till hela årets behov, djurhållning för
inkomst och mat, skötte tvätt och hushållet utan dagens moderna maskinpark. Anna-Stina minns hur hon som barn vevade
dagen i ända, tvättmaskinen vevades för
att få fukten ur tvätten efter kokning före
sköljning, mangeln vevades, kvarnar för
att finfördela mat både till djur och människor vevades, slipsten vevades. Det var
en vardag som krävde mänsklig muskelstyrka och rörlighet. På den tiden behövde ingen på gå på gym för att träna sin
kropp och bygga muskler.

Frostadräkt, stl. 38, 3 st. skjortor, två
förkläden (vit och skörde), vit klut,
sjal samt dräktsilver (kedja, maljor och
brosch). Är väldigt sparsamt använd.
Pris: 5500
Kontaktuppgifter: Kan nås via mail på
ekholm79@hotmail.se eller via
mobil på: 070-943 59 97

text och foto Anna Månsson
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Instrumentbyggare i
Gränsbygden

I

gränstrakterna Skåne/Blekinge närmare bestämt i Sölvesborg finns musikaliskt välljud. Där verkar två skickliga
instrumentbyggare, Peter Bengtsson
bygger gitarrer och Johannes Holmquist tillverkar Härjedalspipor. Ni som
provade att bygga instrument under
Världs- och folkmusikgalan i Helsingborg i mars 2017 har redan mött dem.
är Peter var 16 år började han spela gitarr, med mammas kusin som
lärare. Samtidigt började han en 2-årig
utbildning till möbelsnickare i Blekinge.
Peter såg samband mellan möbler och
gitarrer, båda tillverkas ju av trä. Han
blev fascinerad av gitarrmusik och spelade mycket. Sen började han undersöka
hur gitarren såg ut invändigt. Efter de
två åren fortsatte Peter med en 1-årig
påbyggnadsutbildning i Hässleholm.
Redan under skoltiden började han renovera gitarrer. I studierna i Hässleholm
ingick studiebesök inom möbelsnickeri.
Peter föreslog att samtidigt som klassen skulle besöka ett möbelsnickeri i
Bjärnum skulle de besöka en verkstad
där de byggde gitarrer (Bjärton) på samma ort och så blev det. Vid besöket på
Bjärton passade Peter på att fråga, om
han kunde börja jobba där efter avslutad utbildning. Han fick inget löfte, men
uppmanades att höra av sig när det var

N

J

ohannes sa med hela sitt hjärta att musik är ”berättandets
finaste konst”. Johannes har
levt med musik hela livet. Han
gick i musikskola och sjöng i
kör som liten och hans mamma
spelade Alice Tegner. Johannes
morfar spelade gitarr, han hade
ingen stor repertoar men han
sjöng med sådan inlevelse att
ögonen tårades. Detta gjorde så
starkt intryck på Johannes att
han ville spela som sin morfar.
Johannes betonar att han vill
ha det ursprungliga, han anser
sig vara en tillbakasträvare med
mycket kreativitet. Johannes
berättade att hans mamma en
gång började bygga en nyckelharpa. Sen bad hon Johannes
att bygga den färdig. Vad
gjorde han då? Jo, man måste
lära sig, tänkte Johannes och
tog en kurs, sen byggde han en
egen nyckelharpa. Därefter var
han redo att ta sig an modernas
halvfärdiga projekt och fullföljde det så harpan blev klar.
ohannes berättade om gamla
fynd av flöjtar. Först trodde man att en flöjt som hittats
i Pyrenéerna och uppskattades
vara en 2300 år var världens
äldsta flöjt. I en grotta i Tyskland har man senare hittat en
43000 år gammal flöjt. Denna

J

musiken var och den tidens starka samband mellan musik och
fruktbarhet.
n annorlunda flöjt. Johannes
berättade att en vän en gång
gav honom en flöjtpinne som
såg mycket annorlunda ut. En
musikantikvarie studerade den
och misstänkte att det kunde
vara en uråldrig svensk flöjt.
Genom ALU- projektmedel fick
Johannes möjlighet att studera
flöjten närmare. Det visade sig
att flöjten var en utomhusflöjt
troligen köpt på en marknad i
Slovakien. Fönstret på flöjten
fanns på insidan inte på ovansidan som är vanligt. Genom
denna placering har fönstret
ett skyddat läge vid blåst och
är därmed speciellt lämpad för
utomhusanvändning.
eter betonade behovet av
god hantverksutbildning.
Själv studerade han 2-årigt
trätekniskt gymnasium som på
1970-talet, hade 80 % av undervisningstiden, förlagd till verkstaden. Förutom praktiskt arbete
i verkstaden ingick svenska,
engelska och gymnastik. Dagens motsvarande utbildning
”hantverksgymnasium” är en
3-årig utbildning som totalt innehåller mindre än 50 % av den
verkstadstid som Peter hade på
sin 2-åriga utbildning. Idag får
eleverna studera mycket utanför
verkstaden, men de blir inte yrkesmän,
sa Peter. Som exempel nämnde Peter att
eleverna på dagens 3-åriga utbildning
inte behöver vara insatta i att träet krymper olika, beroende på var i stocken det
är taget. Detta är viktig kunskap inom
finsnickeri. Idag finns kurser i närområdet, där man lär att bygga gitarrer, med
4-6 elever per kurs, men det är inte en
yrkesutbildning. Det finns yrkesutbildning i Upplands Väsby men det är ju en
bit iväg.
ånga har försökt förklara hur ett
musikinstrument fungerar sa Peter
och nämnde Avdelningen för musik och
talöverföring på KTH (Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm). De har
reglerat tonhöjden med tangenter, för att
studera hur locket vibrerar. Genom att
strö sågspån på ett blivande lock till en
gitarr kan man se mönster, eller avsaknad av mönster och därigenom avläsa
vad som sker vid olika frekvens. Vid
viss frekvens bildas ett mönster av att
sågspånen lägger sig i strängar, det är
ett mått på materialets styvhet. Man kan
jobba direkt efter denna mätning, men

E

P

M

dags. När skolan var slut fick han jobbet.
Peter har byggt instrument sedan dess,
men han har haft andra sysselsättningar
parallellt.

grotta ligger vid gränsen för isen från
istiden. Bara 70 cm från flöjten fanns
en liten staty av en fruktbarhetsgudinna.
Johannes säger att detta visar hur viktig
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Ljud

det finns mycket annat som påverkar ex.
sarg, bakstycke, luftrummet storlek etc.
Peter anser att denna metod är så teoretiskt, att den inte är praktiskt användbar.
Johannes inflikade om luftpelaren i flöjten som vibrerar och ger välljud. Vid
ett tillfälle frågade han en matematiker
om beräkningar av detta, något som
engagerade denna matematiker starkt.

Ljudet brer ut sig i rummet med en
hastighet av 340 m/s. Bäst att tillägga,
det gäller vid havsytan för normalt
tryck (1013 hPa) och temperatur (20
grader C)

O

B

åde Peter och Johannes betonade
att materialval har stor betydelse
för instrumentet. För gitarrbyggaren är
sammanfogningen också av största vikt.
Peter är glad över att han är utbildad möbelsnickare, att kunna limma är ovärderligt, en ordentlig limfog är A och O. Materialet hänger samman eller hänger inte
samman på grund av limningen, skämtade han. Men handaskicklighet dvs.
handen som bygger gitarren har större
betydelse än vem som har ritat modellen.
Till min förvåning fick jag veta att levande träd bara består av 3,5 % levande
celler. De levande cellerna finns just under barken, där all tillväxt sker. Andra
instrument har både likhet och olikhet
med gitarr och flöjt. Johannes berättade
att det finns ett vasstrå inne i röret på
säckpipan och detta vasstrå måste skötas. Vasstrå påverkas av luftfuktighet
och värme. Man kan ta bivax i hålen för
att kompensera. Säckpipa kommer ursprungligen från Eufrat och Tigris, där
vass användes till det mesta. Säckpipor
har funnits i Sverige sedan långt tillbaka och levde längst kvar i Dalarna, där
den siste genuine spelmannen dog i mitten av 1900-talet. Den som spelar oboe
tillverkar själv sitt eget rör. Fattigmans
fiol träskofiol har mest förekommit i
Skåne, precis som skodonet träsko.

lika material har olika resonans och
klang. Peter lyssnar på träbitarna,
för att höra kvalitén. Han visade hur
man avläser klangen i träet. Genom att
knacka på träet hör man om det är vibrationsvilligt. Det ska vibrera när man
slår lätt, det ska gå igång snabbt och om
det vibrerar länge så ger det en låg ton.
Detta är ett mycket stabilt sätt att jobba, en användbar metod när man väljer
material. Det finns skillnad mellan olika
träslag, men också mellan olika träbitar
ur samma trästock. Detta beror delvis
på hur brädan är sågad ur stocken. Bäst
klang fås om brädan är uttagen som radien ur stocken. Peter lät oss prova tonen
i olika brädor. Han hade markerat på
brädorna hur vi skulle hålla, 22,5 % ner
på brädan och sen knacka på mitten. Vi
lyssnade efter hur snabbt brädan gick
igång och hur länge den höll kvar tonen,
på vanlig gran, alpgran och en tätvuxen
golvbräda som var 150 år gammal. Skillnader i ton var förvånansvärt stor även i
mina ovana öron.

fortsättning i Pilavisan 18-1
text och foto /Red

Det hörbara ljudet mäts i Hertz (Hz)
och man brukar säga att det ligger
mellan 20 och 20000 Hz. Enheten Hz
anger hur många svängningar det är
per sekund. Våglängden är den sträcka som ljudet fortplantar sig under en
svängning. För 20 Hz innebär det att
våglängden är 17 m och med motsvarande beräkning för 20 000 Hz är
våglängden 0,017 m (1,7 cm). Med andra ord det är mycket olika information
våra öron ska kunna tolka.
För att krångla till det lite till, så har
vi svårt att höra varifrån ljudet kommer, när vi närmar oss 100 Hz och
därunder. Man kan säga att, vi hör vad
som sker “runt hörnet”. Ni som har en
speciell bashögtalare utnytjar denna
egenskap. Det räcker med en sub-bas
i ett ljudsystem. Ofta är de inställda
för att ge ljud under 60, 80 eller 100
Hz allt beroende på vad andra högtlare
klarar av att ge ifrån sig för vålängder.
Ljudvågornas intensitet mäts i DeciBell (dB).
20 dB är en viskning
60 dB är vanlig samtalston
När man mäter ljudets intensitet så använder man en logaritmisk skala. Det
betyder t.ex. att ljudstyrkan
70 dB är 10 gånger så stark som 60 dB.
85 dB, där går gränsen när arbetarskyddet säger - använd höselskydd
90 dB är ungefär som en gräsklippare
>125 dB framkallar smärta och triggar
igång vårt flykt/kamp beteende.
Höga ljudnivåer påverkar också våra
andra sinnesorgan, t.ex smakar maten
mindre starkt i ett flygplan i luften än
vad motsvarande mat skulle göra på
marken. Hjärnan klarar helt enkelt inte
av att behandla både bruset i flygplanet
och smakupplevelserna från maten.
Många är bekanta med AD/DA omvandlare Analog Digitalomvandlare
och Digital Analogomvandlare. Vi
brukar också skryta med hur många
watt våra förstäkare kan avge.
Allt det där har vi alla inbyggt mellan
våra öron. Vi tar det i Pilavisan 18-1
/Ronny
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Kinesisk Full Moon
Party på Casino
Cosmopol, 7:e oktober

S
M

idhöstfestivalen som månfestivalen också kallas är den näst största
årliga högtiden i Kina efter nyårsfesten
Denna festival firas den femtonde i
tionde månaden enligt den kinesiska almanackan, det infaller när månen
ser som allra störst ut på hela året. Enligt kinesisk tradition är det viktigt att
vara tillsammans och ha trevligt denna
fest eftersom det lägger grund till gott
samarbete under resten av året. Det arrangerades i samarbete mellan Casino
Cosmopol och SCCC, Swedish Chinese
Chamber of Commerce (svensk-kinesiska handelskammaren). Dessutom är det
Kinas nationaldag den 1 oktober.

E

fter registreringen blev vi bjudna
på en kinesisk buffé, showen startade med ett inledningstal av Henry Lee,
ordförande i SCCC. Fullmånen höll sig
gömd ovan molnen så man hade projicerat en bild på månen i taket. Vi fick
se kinesisk folkdans från mongoliska
minoriteter, framfört av Sweden China Culture Exchange Center (namnändrat från Kinesiska Kulturföreningen).
Så blev det pianostycken framförda av
Philip Kang. Därefter solo på bambuflöjt, ett stycke som hette ”Mu Yangqu”.
Mer vacker dans framförd av kvinnor
från Sweden China Culture Exchange
Center. Solosång av Mirian Nilsson till
piano med Gabriella Hansson. Kung Fu
uppvisning av medlemmar från Enighet
i Malmö. Solosång till gitarr med Sven
Lide, som även var kvällens svensktalande konferencier. Mer kinesisk dans.

å var det så tur för Malmö Folkdansare, Marianne Halling, Monica Baxi,
Sassa & Lars Miselli, Cheng Johannesson och jag som framförde ”Engelska
för tre par”, vilket av applåderna att
döma, och kommentarerna efteråt, blev
uppskattat. Några där sa att dom skulle
komma och prova på att dansa med oss.
En turkisk trio vid namn Nightjar spelade och sjöng några turkiska sånger. Så
var det dragning på kvällens lotterier
med kinesiska tavlor (på rulle) som priser. Jag vann en tavla.

Oplöt, röekjol och
stubb
Trelleborgs museum
bjuder in till utställning
om hembygdsdräkter.
De berättar att:
Vi visar massor av gobitar ur våra samlingar när vi nu fokuserar på dräkt, närmare bestämt de otroligt vackra dräkter
som allmogen bar här på Söderslätt. Vi
visar våra opplötar, kjolar, röekjolar,
spedetröjor, stubbar, byxor, skjortor,
hankasärkar, förkläden, klutar, strumpor… ja, så mycket som det bara går,
plockar vi fram!

K

vällen avslutades med månkakor
och te, och vi tog oss hem nöjda.
Månkakor skall skäras i bitar och delas
med vännerna som samlats. Det var ett
lätt uppdrag eftersom det fanns många
kakor i olika storlekar som var skurna
i mindre bitar, alla strömmade till de
överfyllda faten. De utsökta kakorna har
oftast bönor som huvudingrediens. Degen till kakorna kavlas ut och läggs i en
form med mönster. Tillvägagångssättet
påminner om hur mandelmusslor görs.
Formen som månkakorna bakas i är ofta
försedd med kinesiska tecken för lycka
eller långt liv. Vanligen fylls kakorna sen
med en pasta av gröna eller röda bönor,
sött eller salt, en del med nötter eller
torkad frukt. I mitten läggs en hel äggula från saltat ankägg som symboliserar
månen. Kakorna görs lite olika beroende
på vilken provins det är, t.ex. har man
ofta kött i dom i Shanghai.

text: Bertil Johannesson
foto: Monica, Cheng och Bertil

Men vi visar också våra fina folkdräkter
från 1900-talet, för bruket fortsatte ju,
om än i stelnad och kankse väl likriktad form. Och då kommer vi också in på
terminologin; folkdräkt, folklig dräkt,
allmogens vardagsdräkt och festdräkt,
bygdedräkt och häradsdräkt – vad är
skillnaden? Och varför alla dessa namn?
Det blir en fest för ögat att få skåda alla
dessa plagg på en gång – en underbar
färgprakt och handaskicklighet, ett unikt
tillfälle att få syna vår samling!
Hjärtligt välkomna!
Utställningen pågår 20 januari till 13
maj 2018.

text och foto Trelleborgs museum
Du hittar Trelleborgs museum vid
Stortorget mitt i Trelleborg. Mellan biblioteket och vattentornet, alldeles intill
Stadsparken. Och bara ett stenkast ifrån
Axel Ebbes konsthall.
/Red
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Har hatten/huvudbonaden i dräktsammanhang någon social
betydelse?

J

a det hade den i allra högsta grad. Nu,
i vårt moderna samhälle har den inte
det. Vad som gäller för muslimer och andra religiösa grupper berör jag inte här.
I äldre tid var det mycket ovanligt att
gå barhuvad utomhus. Det kunde vara
farligt! Det gällde alla både kvinnor och
män, vuxna som barn.

F

ör män i gamla bondesamhället gällde
att enbart gifta män bar hatt. Hur den
såg ut har naturligtvis skiftat både tidsmässigt och geografiskt. Ogifta män fick
nöja sig med någon typ av mössa även i
mer högtidliga sammanhang. Hatten var
högtidsplagg. Till vardags använde alla
mössa.

Ä

nda till mitten av 1900-talet var
det fortfarande eftersträvansvärt att
vara gift och socialt hade gifta kvinnor
en högre status än ogifta. Fram till 1800talets senare del markerades detta genom
huvudbonaden

högtidskläderna. I Skåne exempelvis fick
bara de gifta ha vit klut.

S

å när vi nu klär oss i våra bygdedräkter så bör alla, utom möjligen ogifta
kvinnor, ha någon form av huvudbonad.
Annars är man inte klädd!
/Ulla Centergran.
Ovanstående besvarade fråga är ett utdrag från Vävan 2:2017, Göteborgsdistriktets motsvarighet till vår skånska Pilavisa.
/Red

Danskurs i danser från
Jämtland-Härjedalen i
Eslöv den 21:e oktober

S

å har vi fått nöjet att för 11:e året hållit
en danskurs i bygde- och polskedans
i Eslöv.

Jubileumsbal i Skövde

L

ördagen 7 okt. firade Herrskapsdansarna i Skövde folkdansgille sitt 50
års jubileum med en bal och jag, Maria
Cedergen och Lena Weman var där. Lena
dansar i Skånes Högreståndsdansare
och jag och Maria dansar både i Skånes
Högreståndsdansare och i Malmö Folkdansare.

P

å eftermiddagen dansade vi igenom
danserna som vi skulle ha på kvällen under mycket skratt. Ibland är det
inte helt lätt att få till turerna. Men det
blev bättre framåt kvällen. Det var en
jättetrevlig bal med ca 70 deltagare. Vi
dansade till Billinge Kvartetten och de är
jätteduktiga musiker.

D

et är så vackert att titta på alla som
har klätt upp sig till bal, alla i högtidsdräkt. Damerna i vackra klänningar och herrarna i 1700-tals kläder och
frack. Det blir en härlig färgklick. Där
var också dansare från Norge.

D

eltagarna var intresserade och trevliga liksom Anna Nilsson och Robert Rosberg, som fixade det praktiska
med fika och mat.

G

ifta kvinnor hade alltid någon form
av huvudbonad. I slutet av 1800.
talet blev det vanligare att de gick barhuvade hemma, inomhus, men så fort de
gick utanför dörren så åkte en huvudduk,
mössa eller senare hatt på.
Ogifta flickor fick vara barhuvade. I
samband med konfirmationen fick de lov
att sätta upp håret, vilket de naturligtvis
gjorde, eftersom det var ett tecken på att
de var vuxna. På de flesta platser var det
bara brudar och småflickor som hade utsläppt hår.

I

de områden där bindmössan var den
vanliga huvudbonaden fick flickorna
sin första mössa till konfirmationen och
den var de naturligtvis mycket stolta över
och bar den gärna. Den var ju också ett
tecken på att det var vuxna.

N

umera tror många att det bara var de
gifta kvinnorna som bar bindmössa,
men så var det således inte. I vardagslag
använde de vuxna kvinnorna någon form
av huvudduk, men de kunde till skillnad
från de gifta, välja att gå barhuvade, med
uppsatt hår.

I

de mer ålderdomliga dräktområdena
i landet, som ex Skåne, Dalarna och
Värmland, hade gifta och ogifta olika
typer av huvudbonader, framförallt till

D

anserna denna gång var Reinländer från Vemdalen, 3 danser
från Oviken - Hambo-Gammelvänster
och Stigvals, 2 danser från Lillhärdal Polkett o bakmes och Hambo o bakmes.
Som bonusdans blev det Bingsjöpolskan
vilken blir Sveriges dans i Falun vid
Nordlek 2018.

I

ngrid och Christer Olsson spelade
och förklarade var musiken hade sitt
ursprung. Bland annat Svenska låtar
där Skåne har en stor skatt. Vad bra det
känns då musik och dans blir en integrerad enhet!

G

östa Samuelsson är en duktig instruktör som såg till att alla fick
dansa, det är alltid damöverskott men jag
dansade för det mesta som herre men det
spelar mindre roll för det viktigaste är att
få dansa. Det var en jättetrevlig bal med
mycken dans, god mat och god tårta.
text: Kristin Löfgren, Herrskapsdansare i
Malmö Folkdansare
foto: Marie Rohne

Hälsningar
Stina och Lennart Jeppsson
foto Ingrid Olsson
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Likheter och skillnader mellan japansk och
svensk folkdräkt

D

en japanska folkdräkten, kimonon har många likheter med våra
svenska folkdräkter. Precis som på våra
svenska folkdräkter är det lätt att se om
kvinnan som bär den är gift eller ogift.
På kimonon är det ärmarnas utformning
och halsringningen som avslöjar civilståndet. Ärmarna är vidare, dvs. tyget
under ärmarna hänger ner längre för
ogifta än för gifta. Ringningen under
halsen är djupare för gift än för ogift.
Håret däremot, kvinnans prydnad visar
den japanska kvinnan och sätter gärna
upp i en konstfull dekorerad frisyr, både
när hon är gift och ogift.
et finns maskinsydda kimono att
köpa, för några 100-lappar, men en
kimono ska vara handsydd, precis som
en välgjord svensk folkdräkt. Om kimonon är handsydd, i fint sidentyg och med
fina broderier kan den kosta flera 100
000 kronor. Våra svenska dräkter kommer väl knappast upp i den prisklassen,
men kan ju vara ganska kostsamma, spe-

D

ciellt om det ingår många silversmycken.
et finns en stor skillnad mellan en
kimono och en svensk folkdräkt.
Kimonon krymper inte i garderoben.
Den sys endast i en storlek ”one size fits
all”. Även om ägaren ändrar yttermått
passar kimonon. En kimono ska tas på så
den sitter fint. Runt midjan knyts obin,
ett brett långt skärp som formas till en
konstfull rosett mitt bak. Kvinnan på fotot har en färdigknuten rosett, ett snabbare sätt att klä sig. När man klätt sig
ska alltid vänster framstycke ligga över
det högra. Endast döda personer har det
högra framstycket över det vänstra. Kimonon används som liksvepning precis
som särken gjorde förr här i Sverige.
ännens kimono är sydd på samma
sätt som kvinnans. Ursprungligen
var den lika lång som kvinnans, sen
stoppade mannen ner tyget under midjan
i långbyxorna. Jämför detta med våra
svenska äldre särkar som var snarlika i
modellen och långa både till män och till
kvinnor.
abrikssydda kimono kan förvaras hängande på galge, men fina
handsydda kimono ska förvaras liggande. Den viks på ett speciellt sätt, till
formen av en stor rektangel. Skåp för
klädförvaring i Japan är anpassade till
kimonons mått. Långt tillbaka förvarade
vi i Sverige alla våra kläder liggande i
kistor. Idag rekommenderas att inte förvara kvinnodräkten med sidenliv hängande på en galge. Siden blir skört med
åren och kan gå sönder om det hänger på
en galge och belastas av den tunga kjolen
under.
ya fabrikssydda kimono kan tvättas i maskin. När en fin handsydd
kimono ska tvättas, sprättar man upp
sömmarna till de raka fodrade tygstycken som den består av. Dessa tvättas var
för sig för hand. Sen efterbehandlas de
så de blir släta och fina innan de sys ihop
igen. Hur gör vi när vi tvättar våra dräkter? Skriv gärna till Pilavisan om hur du
rengör din dräkt.

D

M
F

N

OBS!
Vi hämtar din mailadress från det
centrala adressregistret.
Det räcker inte att meddela adressändringen till oss på redaktionen av
Pilavisan. Meddela din förening!
/Red

I nästa nummer:
text och foto: Anna Månsson

Foto handsydd kimono på gift kvinna

Korgmuseet i Lönsboda
Rapport från Kultur och Industrimässa
i Shanghai
Trådtjack
Instrumentbyggare, fortsättning
Ljud, fortsätttning
God Jul & Gott Nytt År
önskar vi er alla
/Red
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