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följ länken:
http://www.skane.folkdansringen.
se/kalender/

Du vet väl vad som
händer den 25 augusti
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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:
Pilavisan nr 1 vecka
Pilavisan nr 2 vecka
Pilavisan nr 3 vecka
Pilavisan nr 4 vecka
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33
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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
Werner.Verheesen
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Ronny
Månsson
om inget annat
anges.

Medlemstidning för Folkdan-

åren börjar spira i rabatterna! Eller
har du snö när du läser detta? Vädret
är omöjligt att bestämma över. Däremot
kan vi förbereda för olika alternativ och
vi kan förutse till en viss del. Kalendariet
på hemsidan och denna sida i Pilavisan
ger dig uppslag som du kan planera in i
din kalender. Det händer väldigt mycket
runt om i våra föreningar och vi tar tacksamt emot datum för dessa evenemang.
Skånedagen i augusti, årsmötet i april
och därmed Hembygdsgillet i Malmös
100-års jubileum har jag fört in i min
kalender.

D

ansa är roligt, dansa tillsammans är
roligt. Ibland kommer dock knän,
höfter, fötter och ställer till det och
påverkar aktiviteten. Viktigt dock att
känna gemenskapen i föreningen. Tron
på att vår kultur lever vidare genom att vi
finns kvar i föreningen och stöttar Folkdansringen. Man måste inte dansa själv
för att njuta av barn och ungdomars uppvisningar. Däremot behöver vi allt stöd
vi kan få för att kunna fortsätta att ordna
ungdomsläger, kurser etc. Det är också
mycket mer som ingår i våra föreningar och där vi kan fortsätta att hjälpa till.
Alla händer behövs.

S

venska Folkdansringen var en av riksorganisationerna som var med och
stiftade Kulturens bildningsverksamhet.
Kulturens stöder vår verksamhet bl.a.
genom att vi anmäler studiecirklar, dvs
vi lär oss gemensamt när vi tränar en
ny dans, en uppvisning etc. Kontakta
Kulturens om du vill ha hjälp och information hur du ska göra för att kunna få
bidrag.
Vi ses i Eket, på årsmötet, Skåne-dagen,
Nordlek osv – oj, så full kalendern blev

Marianne

Kalendarium
Dans- och Spelhelg i Eket, Sörgården,
den 3 mars kl. 10.00 – 4 mars kl. 13:15
Folkdansringen Skåne och Skånes spelmansförbund bjuder in till en kurshelg
för både spelmän och dansare. Två kurser varvas se kalendariet på Folkdansringen Skånes hemsida http://www.skane.
folkdansringen.se/kalender/
I samarbete med Gillet Skånska dräkter arrangeras utfärd till Silke-Annet i
Danmark lördagen 14 april. Se kalendariet på Folkdansringen Skånes hemsida.
Distriktets årsmöte 2018 hålls lördagen
den 7 april i Malmö. Årsmötesförhandlingar under dagen och fest för att fira
100-åringen Hembygdsgillet, Malmö på
kvällen se sid 3. Se vidare kalendariet på
Folkdansringen Skånes hemsida.
Fredagsdans på Brunnsberga den 16/3
och 13/4. Dansutlärning från kl.18.30,
därefter dans kl.19.30 -22.00. Gäster
betalar 100 kr, gratis för medlemmar, fika
i pausen. ingår Adress: Gustavslundsvägen 2, bakom f.d. ICA-butik Brunnen.
Utställningen ”Opplöt, röekjol och
stubb” på Trelleborgs museum, finns
kvar till 13 maj. I anslutning till utställningen arrangeras flera föreläsningar och workshops, se museets hemsida.
Skånedan, hela lördagen den 25
augusti 2018 i Eslöv, på Trollsjöområdet
och torget. Detaljerat program kommer
senare. Se sidan 3 och kalendariet på
Folkdansringen Skånes hemsida
Planera för nordlek
http://nordlek2018.se/sv/hem/
Planera för Europeaden
http://europeadeviseu.pt/en/
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Hembygdsgillet Malmö
fyller 100 år 2018

D

et firar vi under hela året med
många aktiviteter, utställning,
vänskapsvecka och jubileumsfest
med dans och festligheter den 7 april
2018 som vi härmed bjuder in till.

Tid:		
Uppvaktning från
		klockan 17.00,
Middag
klockan 18.00
Plats:		
Kockums Fritid,
		
Västra Varvsgatan 8,
		Malmö
Klädsel:
Gärna folkdräkt
Meny
Förrätt:
Huvudrätt:
Dessert:
Kaffe:		

T

ill förrätten serveras ett glas vitt
vin, till huvudrätten ett glas rött,
alternativt alkoholfritt vin.
Det kommer att finnas dryckesbiljetter att köpa för den som önskar
Uppge ev allergier/önskan om specialkost vid anmälan.

K

ostnad 350 kr per person som
betalas till Hembygdsgillets bg
5588-0405.

2017 års Skånedag
blev en succé –
Nu planerar vi för
nästa ...
Boka redan nu lördagen den 25 august i
din kalender

A

nmälan till Lena Stadler
lena_stadler@yahoo.com
senast den 23 mars 2018.

Toast Skagen
Ryggbiff
Pannacotta
Liten kaka

Välkomna!
foto Mats Persson

Tillsammans gör vi 2018-års
Skånedag ännu bättre!
När:

Lördagen den 25 augusti 2018

Var:

Eslöv, Trollsjöområdet och
torget

Hur:

Vi planerar bl a uppvisningar,
hantverkare, gemensam dans
och trevlig samvaro

Mer information kommer

Folkdräkt, vems identitet?

K

möjligheter. Ingvold Dahlström, Huskvarna, tidigare ansvarig för dräktfrågor i
Hemslöjdsföreningens butik i Jönköping,
numera dräktråd i Jönköpings län. Ola
Depui som gräver djupt i digitala arkiv
om hembygdsdräkter, grundare av hemsidan folkdräktsmarknad, www.folkdräktsmarknad.se

an folkdräkt bäras av alla? Vad får
man resp. vad får man inte göra?
Vem bestämmer vad man får göra? Vilken terminologi är korrekt, folkdräkt,
hembygdsdräkt, bygdedräkt, sockendräkt och/eller nationaldräkt? Hur aktuet publika samtalet om folkdräkellt är dräktens signalsystem som visar
ter och bygdedräkter är inspelat på
civilstånd, hemort etc. Är dessa markörer
fortfarande aktuella, är de viktiga? Vad Jönköpings läns museum 25 oktober
2017 och inleds med att alla respondentkommer att hända framöver?
erna besvarade frågan ”Finns det rätt och
å nätet kan du lyssna till ett intressant fel när det gäller att använda dräkt? På
samtal med kulturjournalist Guni- Youtube kan du ta del av det 60 minuter
lla Kindstrand som samtalsledare. I långa samtalet, https://www.youtube.
panelen igår fyra kända profiler inom com/watch?v=0Bv77-RP9Do&feaområdet hembygdsdräkt/folkdräkt: Ulla ture=share
Centergran, Göteborg, filosofie doktor etnologi, ”bygdedräktsguru”, folk- ■
dansare, praktiker och teoretiker. Elin /Red
Ivre, Stockholm, modedesigner från
Beckmans designhögskola, speciellt
omtalad för ”En studie i svart”, en svart
Vingåkersdräkt som tänjde på dräktens

D

P
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Kinesiskt sidenbroderi

S

iden har en enastående lyster och har
varit kungar och drottningars favorit genom tiderna. Sidens vackra glans
beror på att det reflekterar ljuset, så att
färger framhävs på ett oöverträffligt sätt.
Förutom skönheten har siden många andra goda egenskaper. Siden värmer vid
kyla och svalkar vid värme och är samtidigt lätt och lent mot huden. Dessutom är
siden mycket starkt, i förhållande till sin
vikt är det starkare än stål. Siden angrips
inte av mögel eller röta men är liksom
andra naturfibrer känsligt för ultraviolett
strålning dvs. solljus.

succesivt ändrar nyans. När nya mönster
komponeras broderas de först ensidigt
för att senare vidareutvecklas till dubbelsidiga broderier. Broderitekniken har
i några fall överförts till porträttbroderi.
Ett nytt mönster komponeras till varje
porträtt, med stor arbetsinsats och högt
pris som följd. Dessa tavlor kostar flera
tiotusentals kronor.
otiven på broderierna varierar.
Det finns motiv från kinesiska
sagor, landskap, blommor, växter och
djur. Fiskar symboliserar fruktbarhet.
Ringar symboliserar långt liv. Insekter
finns på broderi som visar vår, sommar
och höst men inte vinter där broderas
istället fiskar. Lotusblomman avbildas
ofta i Kina och förekommer frekvent på
broderierna. Växten har brett användningsområde, den tillfredsställer både
hungriga magar och behagar med sin
skönhet. Den är vacker både när den står
i knopp, blommar och som fröställning.
Lotus är en vattenväxt som växer på badvänligt grunt vatten. Fiskar gömmer sig
gärna under de stora bladen, växten ger
fiskelycka. Blomman är ätlig och den är
också en medicinalväxt. Det är lätt att
förstå att en växt med alla dessa positiva
egenskaper blivit en viktig symbol.

M

K

ina är känt för silkeframställning
och vackra varor i siden. I Suzhou
som ligger väster om Shanghai framställs unika silkebroderier, tekniker som
gått i arv i generationer. Flera äldre både
män och kvinnor i staden behärskar
denna broderikonst och har livnärt sig
på den. Broderitekniken är unik och tar
lång tid att lära sig. De äldre vill förmedla kunskap och erfarenhet till sina barn,
men den yngre generationen har andra
planer, de föredrar yrken som ger säkrare och snabbare inkomst. Broderierna
påminner om avancerad schattersöm.
Konturerna på motivet ritas på tyget
och sen fylls ytan med olika fina stygn
i otaliga färgnyanser. Några broderier är dubbelsidiga, de saknar avigsida.
Runda dubbelsidiga broderier (ca 20 cm
i diameter) användes förr frekvent till
solfjädrar. Numera används el-drivna
fläktar och efterfrågan på detta broderi har minskat. Vissa broderier utförs
på sidentyg som först färgats i en eller
flera färger som harmonierar med broderiet. Broderiet i sin tur accentuerar
dessa färger. Andra broderier utfös på
naturfärgat sidentyg och täcker helt eller
devis bottentyget. Färgövergångarna är
så fina att man bara kan skönja att de

Glasfusing

G

lasfusning är en teknik där man genom upphettning smälter samman
och formar kallt glas. Det är en uråldrig
konstform, över 4500 år gammal som
uppges komma från Babylon, men också
har praktiserats i Egypten långt tillbaka. Glasblåsning tror man kommer från
Syrien ca 3000 år tillbaka. I Europa
lärde vi oss att blåsa glas på 800-talet
och på 1560-talet tog Gustav Vasa initiativ till att anlägga ett första glasbruk i
Stockholm.

G

lasfusing kräver inte lång träning
och är spännande att prova på. Vi
var sex personer utan tidigare erfarenhet som i två dagar arbetade med glasfusing. Vi skar, klippte, la samman och
klistrade glasbitar under ledning av
konstnär Gunilla Ryd. Vi kollade så vi
skar från rätsidan på glaset och förbrukade en hel del plåster under dagarna.
Först gjorde vi en platta av glas i två lager som brändes så glaset smälte ihop.
Därefter la vi plattan i en form för att
den under bränningen skulle formas till
en skål eller ett fat. Under bränningen
krympte föremålen och glasbitarna flöt
ihop. Efter varje bränning behövdes ett
dygn för att föremålen skulle svalna.
Glasfusing överraskar när ugnen öppnas.

O

m det inte finns efterfrågan på de
färdiga produkterna finns risk att
broderitekniken faller i glömska. Monica Li Baixi berättade att det finns textila
tekniker som ingen längre kan utföra som
exempel en speciell gobelängvävteknik
med silkegarn. Förr vävdes sidentyg till
kejsaren i denna teknik. Bevarade bilder
på vävstolarna visar ”byggnadsverk”
som i någon mån påminner om damastvävstolar. Vävtekniken tog lång tid att
lära sig och krävde stor skicklighet och
idag finns inte längre någon som bemästrar den. ■
text Anna Månsson
foto Ronny Månsson

text Anna Månson
foto Ronny Månsson
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å Skyltsöndagen tog Linderödstomtarna slädarna ner från åsen, ut på
slätten och efter en del kämpande med
dåligt väglag stannade vi till slut på Lilla
Torg i Kristianstad. Staden var julpyntad
med ljusslingor och stjärnor. Själva var
vi klädda i våra finaste kläder med långa kjolar, knäbyxor, stickade tröjor och
naturligtvis tomteluvor. På gator och torg
fanns marknadsstånd med pepparkakor,
karameller och allt annat som hör julen
till. Vi tomtar åt några pepparkakor och
tog sen itu med juldanserna. Vi bjöd in
små och stora i ringen och sådde havre,
lovade varandra våra hjärtan och dansade bomfaderalla. Efter dansen var vi
hungriga och på museets fina servering
njöt vi av soppa. Med förnyade krafter
tog vi oss an dansen igen. Nu blev det
Tomtedans till Bjällerklang, Knalle
Juls vals och Mössens julafton medan
skymningen la sig över staden. När det
blivit alldeles mörkt tog vi fram facklorna ur packningen, tände dem och

Gamla julseder i Göinge

F

örr förbereddes allt noga och grundligt inför julen, det fanns mycket
som skulle göras. Man började tidigt
på hösten, när man skördade grödor
och plockade bär. Då kunde man höra
hur folket sa ”Det här blir gott att ha till
jul”. Före julafton skulle man baka bröd,
brygga öl, slakta grisen, stoppa korven,
röka köttet, salta fläsket, lägga lutfisk i
blöt och städa alla vrår och skrymslen.
Det är mycket lättare idag då vi kan köpa
de varor färdiga som förr måste tillagas
i hemmen.
ill nya julseder hör alla ljus och adventsstjärnor före jul. Förr firade
man ingen jul före julafton. Ända fram
till lille julafton höll man på med förberedelserna inför julen. Om man kom
hem till någon som hade det riktigt
uppställt kunde man höra dem säga ”Här
ser ju ut som om det var dagen före julafton”. Allt var i oreda före julen, för att
på julafton vara klart för julfirandet.
Till gamla goda julseder hörde att roa
sig ordentligt. Det kunde man och det
gjorde man, från julafton fram till tjugondag Knut. Det var julagille varje
kväll. Gubbarna drack kaffegök och
toddy, kvinnorna drack kaffe och ungdomarna dansade till goda spelmän och
hade ”kungligt roligt”. Det var dans till
bälgaspel och fiol. I Göinge fanns många skickliga spelmän och några kom-

T

foto Marie Fahlby

P

dansade vår egen Fackeldans från åsen.
Nöjda och glada, publiken applåderade
och alla luvor klarade sig utan brännmärken, satte vi oss i slädarna och färdades till bjällrornas klang över slätten,
upp för åsen och hem till Linderöd igen.
Gott Nytt Dansår
önskar ■
Linderöds Folkdanslag genom
Margareta

foto Marcel Nord

Linderödstomtarna på
Skyltsöndag

ponerade musikstycken som fortfarande Köpes & Säljes
spelas anses vara mycket värdefulla.
ånga gamla traditioner har gått Sidenbroderi, ensidiga och dubbelsidiga
spårlöst förbi. På julnatten eller finns i Malmö, se artikel sid. 4.
natten till annandag jul var det sed att
gå till grannens ladugård och mocka Kontakta bai.eleven@hotmail.com
(kasta ut gödseln). Ungdomarna tog det
som ett nöje att överraska grannen med Tecknet på bilden är det kinesiska
mockad ladugård. Det är svårt att förstå tecknet för lycka
för våra ungdomar, att mockning fanns
på nöjeskontot, denna sed är numera helt
borta. Vi har inte heller kvar sederna
från förr med julagillen eller julspöken
som städade ut julen. Julspöken var
ungdomar som klädde sig så fult de
kunde och svärtade sina ansikten med
sot. Tjugondag Knut gick de försedda
med sopborstar till granngården. Sen
sopade de bokstavligen ut julen, genom
att sopa golvet i huset efter alla julagillen. Sen var julen riktigt slut.
ya seder har ersatt det gamla. En ny
tradition är att hugga sin julgran i
skogen och pynta den. Denna sed är bara
någon mansåldrer gammal. Julgranen
kom till Göinge med korgmakare som Till dig som tycker om
varit i Tyskland på affärsresor. Göingar- svensk folkmusik.
na var alltså tidigare än andra skåningänder 24 timmar per dygn.
ar, med att anamma denna sed, enligt de
http://www.radioguide.fm/inäldre i bygden.
ternet-radio-sverige/svensk-folkvanstående är fritt nedtecknat, eft- musik-akka
er en inspelning från 1970-talet, då
Thom Jeppsson berättade om gamla julKanalen drivs av två holländare!!
seder i Lönsboda Folkets Park.■
/Red
text Anna Månsson

M

N

O

S
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Instrumentmakare i
Göingeskogen forts P17-4

P

eter Bengtsson bygger gitarrer och
Johannes Holmqvist tillverkar Härjedalspipor. Deras intresse för musik och
instrument förenar dem. Nu samarbetar
de med vars en specialitet som instrumentmakare i Sölvesborg. Nedan följer
fortsättning på artikeln från Pilavisan
2017-4.
pplevelsen av ljudkvalitet är individuell. Den som föredrar att spela
Stradivarius fiol hör kvalitéer som den
ovane inte hör. Vi har samma toner över
hela jorden både bland naturfolk och
hos oss i Sverige. Man kan spela på en
flöjt med tre toner, grundton, kvart och
kvint. Genom att blåsa hårdare, får man
samma ton i nästa oktav. Vilken stämning som förordas har varierat, för närvarande gäller 440 Hz för konsert. När
gitarren byggs är det noga. Det ska vara
som i de gamla instrumenten, grundton,
kvart och kvint ska vara rena.
ohannes lärde sig bygga Hälsingepipor av Oskar i Lillhärad, Hälsingland. Johannes berättade att han fick
följa Oskar under en hel dag och studera hur Oskar gjorde. När kvällen kom
hade Oskar gjort en flöjt, han la den i
Johannes händer och sa till honom ”gör
så”. Johannes första försök till flöjtbyggande blev en visselpipa. Därefter blev
det många visselpipor, innan det blev en
riktig flöjt. När han slutligen tillverkat
en välljudande Hälsingepipa visade han
den för Oskar och fick den godkänd. Sen
har Johannes fortsatt bygga enligt Oskars anvisning.

U

J

M

an kan använda det mesta i materialväg för att göra en flöjt. Johannes har gjort en flöjt av en krycka.
Det var praktiskt för den hade ju redan
förborrade hål, sa han med ett leende.
Sen tog han fram en cykelpump som han
hade borrat ett hål i och spelade Nidälven för oss. Samtidigt betonade han
vikten av att välja rätt material. Mycket
av vår känsla och kunskap om material
har gått förlorat. Vikingar kunde bygga fantastiskt väl fungerande skepp, de
hade känsla och materialkunskap. Peter
fyllde i ”men vi vet inte hur många som
kom fram”.

E

n gitarr byggs av flera olika träslag.
Till lock använder Peter till 99 %
gran. Ceder kan också användas, men
med risk att ljudet dör fortare. Harts i
granen gör att gitarren låter bättre och
bättre, när den används och blir äldre.
Kristallisering av harts i granvirket fortgår, alltså även efter att det blivit ett instrument. Med gitarren av ceder är det
tvärtemot, den låter bra när den är ny,
men med tiden faller harts i cedervirket
sönder och ljudet försämras. En gitarr
kan också variera med årstiderna. Johannes berättade att han under en vinter
i Stockholm letade efter den perfekta gitarren. Han hittade en gitarr som lät fint,
köpte den och kände sig nöjd. Gitarren
lät bra under vintern i Stockholm, men
sommaren efteråt lät den inte lika bra
och det berodde på cederlocket. Peter
berättade att granvirke har ”minne” och
det är bra. Flaggstänger och master görs
ofta av gran. Om vinden böjer masten
så går den tillbaka till sin ursprungliga
form. Detta ”minne” är en fördel som utnyttjas i lock till gitarren.
eter fastslog att jakaranda är bästa
material till bakstycke och sidor, men
det är också dyrast. Allra bästa jakarandan kommer från Brasilien, den har lång
efterklang. Sedan 1992 finns CITES
(Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and
Flora), även kallad Washingtonkonventionen som är ett internationellt avtal
som reglerar handeln med hotade arter
av vilda djur och växter. Sverige har liksom resten av EU undertecknat. Brasiliansk jakaranda har högsta skyddskod,
därför är det inte tillåtet att handla med
nytt avverkat virke. Gammalt virke är
tillåtet, men man måste kunna visa att
virket är av äldre datum. Peter är mycket
glad att han köpte jakaranda 1985 från
ett nerlagt snickeri. Virket var gammalt
redan då och han prisar att han sparade
sin bokföring, så han kan visa att allt är
i ordning. Han betraktar nästan sin jakaranda som en pensionsförsäkring. Varje gitarr som tillverkas av virket, måste
ha certifikat från jordbruksverket. Det
finns också ostindisk jakaranda men det
är inte exakt samma träslag, den latinska benämningen skiljer. I regel används
samma träslag till både sarg och bakstycke. Ett hårdare träslag är att föredra i
gitarrens botten där ljudet ska reflekteras.
Resonans i locket är avgörande, resten av
gitarren påverkas av detta. Peter vill ha
”senvuxen” dvs. tätvuxen gran. Eftersom locket i regel görs av endast två
delar som limmas ihop behöver stocken vara grov, dvs. ha stor diameter.
Det finns långsamt vuxen gran i Sverige,

P

men den är inte tillräckligt grov för att
tillverka gitarrer. Granen som Peter använder kommer från Alperna i södra
Tyskland och norra Italien, den benämns
”alpgran”. Ceder är vanligast i halsen
men mahogny är också vanligt i halsen.
Flera olika träslag benämns ceder, alla
luktar likadant (och kan fungera som
malmedel). För att eliminera förväxling
behöver man ange det latinska namnet,
betonade Peter. Granvirket i en färdig
gitarr hade lite ”snurr” i årsringarna, det
kallas märgstrålar sa Peter och lät oss
beundra det vackra materialet. Synliga
märgstrålar visar att träet är uttaget på
rätt sätt ur stocken, dvs. som radien i en
cirkel.
eter berättade att gitarrer byggs efter
delar av en oktav, 12 olika delar, det
är helt matematiskt. Idag köper de flesta
en färdig mall att jobba efter. Kolerisk
stränglängd är 650 mm på en klassisk
gitarr. Peter jämförde med andra sidan
Atlanten, där de mäter i tum och därför
har bandlängd 648,5 mm. En oktav sitter
mitt på strängen, alltså 325 mm ner, men
strängarna töjs, när du trycker på dem, så
du måste flytta stallet. Den yttersta delen
på strängen rör sig bara lite (vibrerar inte
fullt ut). Det bidrar till att stallet måste
flyttas. Ibland spelar man utan att trycka på strängarna, det måste man också
kompensera för.
lasspinnar i gitarrbyggandet. Det är
praktiskt att använda glasspinnar
för att stryka på lim, sa Peter. De är engångs, så man slipper tvätta penslar. När
Peters dotter var liten ville hon hjälpa sin
pappa, därför bad hon alla på dagis att
samla glasspinnar och motiverade det
med att pappa Peter behövde dem för
att bygga gitarrer. Efter detta fick Peter
frågor, från både fröknarna och barnens
föräldrar om hur han bygger gitarrer av
glasspinnar.
löjter görs enligt tradition mestadels
av gran. Johannes köper trävirke i
bygghandeln. Det är inte dyrt, men det
är viktigt att materialet är tätvuxet och
utan knast, så han får lyfta på många
brädor, innan han finner lämpligt material. Johannes betonade att det är mycket
mer än materialet som avgör kvalitén på
instrumentet.
ohannes gör Härjedalspipor. Först
borrar han igenom hela trästycket på
längden. Sen bränner han ”väggarna”
inne i flöjten. På gårdsplanen har han en
ässja där han glödgar ett stål som han
för genom hålet. På så sätt får flöjten en
ytbehandling, så träet inte tar upp fukt
på insidan. Sen sätter han flöjten i svarven och formar den till en flöjt. Han
berättade med ett småleende att han

P

G

F
J
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”svarvar bort det som inte ser ut som en
flöjt”. Johannes använder en utarbetad
modell för att placera hålen rätt i flöjten.
Han gör först små hål och bränner dem
succesivt större, samtidigt lyssnar han
in, så han får rätt tonhöjd. Johannes
stämmer flöjterna som han bygger mot
en stämningsapparat för att få bästa
resultat.
Flöjten
ytbehandlas
med en
blandning av
terpentin och
linolja.
Terpentin gör
att oljan
fäster på
träet.
eter, en mästare på gitarrbygge. På
väggen i Peters verkstad hänger hans
två gesällbrev som gitarrbyggare och
som möbelsnickare från 1986. Bredvid
hänger mästerbrev på gitarrbyggnad
från 1996. Peter har också ”Diploma”
från två kurser där han byggde gitarrer
med lärare José L. Romanillos. José som
kommer från Spanien är erkänt skicklig
gitarrbyggare över hela världen.
osetten är tillverkares signum. När
Peter gick på utbildning i Stockholm för att bygga gitarrer skulle han
göra sin rosett (mönstret runt hålet på
locket). Han stammar från Blekinge
som har ek som landskapsblomma och
försökte göra ett mönster som liknade en
ek. Det var inte lätt, det mesta liknade
sparbankens ek. Vid detta tillfälle bodde
Peter inackorderad hos en värdinna som
vävde. Hon förslog att han skulle leta
efter mönster i hennes vävböcker. Till en
början var inte Peter så exalterad av idén,
men han tittade bland mönstren och till
sin förvåning fann han ett med starkt
stiliserade ekblad som han föll för. Peter
ritade om och skapade sitt rosettmönster
utifrån detta vävmönster. När han kom
hem till Blekinge såg han en vävd bonad
i sitt föräldrahem, med samma mönster.
Senare har han fått veta att det är ett Blekingemönster från 1800-talet.
udlim är traditionellt lim snarlikt
gelatin. Medan gelatin kommer från
svin är hudlim motsvarande produkt från
nöt. Limmet framställs genom kokning
av hudar. De äldsta kända trämöblerna
är limmade med hudlim och de berömda
Hauptmöblerna har samma lim. För att
limma gran mot gran är hudlim oöverträffat. Genom att variera processen kan

P

R

H

Ljud fortsättning från P 17-4

V

i fortsätter där vi slutade, när
tryckvågorna når ytterörat kommer det i form av ljudvågor (analog
signal). Väl genom hörselgången kommer vi fram till trumhinnan som sätter
igång att svänga i takt med ljudet.
å andra sidan trumhinnan finns
mellanörat, även detta i luft. Vibrationsrörelsen fortsätter via mellanörats
ben in till snäckan i innerörat. Hårcellerna som finns där omvandlar vibrationerna till ljudintryck. Vid övergången
från mellanörat till innerörat sker dessutom en förstärkning på c:a 20 gånger
som är nödvändig för att vi ska uppfatta
vibrationerna som ljud. Förstärkningen kan ske tack vare utformningen
av hammaren, städet och stigbygeln
och sker när vi går över från mediat luft
till vatten. De flimmerhår som finns i
snäckan omvandlar sedan vibrationerna till nervimpulser (kemisk/elektriska
signaler) Vi har gått från en analog signal i luft till en digital, kemisk/elektrisk
signal längs nervbanorna.
ade det varit en vanlig förstärkare
hade vi talat om DSP, Digital Signal Processor. Mycket av detta arbete
sker i Vernikes område i hjärnan.
ärefter skickas resultatet vidare till
”huvudkontoret”, hjärnans centra
för våra sinnen.
eroende på vad som sedan ska ske
går signalen kanske till utandningen med stämbandens vibrationer och
gommens omformning, ljud uppstår. Vi
har kommit till Brockas område som är
det motoriska området för tal. Instruktionerna säger kanske, sjung. För detta krävs en samordning så att analoga
ljudvågor kan breda ut sig. Därmed har
DA (Digital/Analog) omvandlaren gjort
sitt
et kan också vara så att det skickas
ut en signal till armar och ben om
att dansa eller spela ett instrument.

P
limmet få olika styrka. När trä limmas
mot trä med hudlim drar fogen ihop sig,
ibland behövs inte ens press.
under kommer tillbaka. Både Johannes och Peter lämnar livstids
garanti på allt de gör. Med livstid avser
de på sin egen livstid, inte köparens. I
samband med köpet lämnas skötselanvisning. Ingen som följt dessa råd har
fått problem med sitt instrument. Köparen rekommenderas att undvika temperaturväxlingar, att aldrig lägga en varm
flöjt i en kall bil och att se till att flöjten
får torka när den använts. Det är viktigt att ha en försäkring om olyckan är
framme. Ibland behövs små justeringar.
Efter att Johannes och Peter generöst delat med sig av sin yrkeskunskap beundrar
vi ännu mer deras fantastiska hantverk.
Skickliga instrumentmakare är grund
för goda musiker. ■
text Anna & Ronny Månsson
foto Ronny Månsson

K

H
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B
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S

äger signalen, lång, lång, kort, kort,
uppfattar vi det kanske som aha´, vi
ska dansa tango. Därmed har vi satt en
etikett på vad som ska ske och kan kanske använda oss av lagrade instruktioner

V

i får ta några ord nästa gång om
ljudet som är snabbare än ljuset.
och hur vi flyttar beslutsfattandet från
höger till vänster hjärnhalva
ommer i P 18-2

K

/RonnyM
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Internationell
kulturfestival i Sanya,
Kina

F

olkdansarna Bertil och Cheng Johanneson från Skåne har under sin
vistelse på ön Hainan, i Södra Kina varit
engagerade i en kultur- och industrifestival, Sanya International Cultural Industry Fair (SICIF) under fyra dagar i
december 2017. Festivalen kallas för den
nya massafestivalen och omfattar flera
internationella kulturfester med exempelvis svenskt hantverk, tyskt porslin,
lettiska tvålar. SICIF område var totalt
30,000 kvadratmeter stort, med utställare från över 30 olika länder, Ryssland,
USA, Storbritannien, Tyskland, Sydkorea, Sverige, Malaysia, Tjeckien, Kirgizistan, Estland, Lettland, Indonesien,
Thailand, Pakistan, Afghanistan, Afrika, m.fl. 103 000 besökare kom till mässan som hade stor bredd: immateriellt
kulturarv, Hainan en internationell ö för
turism, sport och kultur, mode och livs-

stil, kreativ animering, high-tech, ”Silk
Road Bazaar” samt inhemska provinser
och städer som visade upp sig.

F

estivalen som hölls för andra gången
är ett led i att skapa ”Den Nya Sidenvägen”. Cheng och jag blev tillfrågade
av arrangörerna om vi kunde hjälpa till
eftersom de behövde hjälp med att få
kontakt till skandinaviska företag. Vi erbjöd oss att dansa några pardanser, men
sa att vi borde vara klädda i våra folkdräkter. De tände på idén och sa att de
kunde sy nya folkdräkter till oss i Sanya.
Vi föreslog istället att vår dotter, Julia,
skulle skicka våra dräkter från Sverige.
Vi behövde ju även vårt dräktsilver.

F

rån början planerades en Skandinavisk monter. Som medarbetare fanns
då ett par från Göteborg, där mannen
var före detta politiker, borgmästare i
Göteborg och styrelseledamot i Volvos
styrelse i Shanghai. Denne man hade
försänkningar både på Svenska Ambassaden i Beijing och Konsulatet i

Shanghai. När han ringde och bad om
hjälp till kontakt med svenska företag
i Kina fungerade det inte alls. En av
arrangörernas sekreterare ringde till
Norska Konsulatet, men dom la på luren.
De trodde nog att det var skämt eller
bedrägeri. Finska Konsulatet tackade
nej, så gjorde även Danska Konsulatet.
Därmed blev det en svensk monter på 70
kvm som vi fick uppdrag att fylla.

C

heng letade på internet och fick
kontakt med det svenska företaget
”Sense” som säljer ”Måla & rita-produkter” tillverkade i Shanghai. Företaget
visade stort intresse och skickade åtta
lådor material som fastnade i tullen. Men
representanten från Sverige kom med en
väska full med material, så det blev ändå
bra. Arrangörerna ville ha bilder på vikingaskepp, för det hade dom sett när
dom var i Sverige förra sommaren. De
blev mycket förtjusta när jag föreslog att
be Fotevikens museum om material och
gärna också ett vikingapar som kunde
delta. Vi rekommenderade även att skaffa en midsommarstång att dansa runt.
Från Fotevikens museum skickades fina
vikingabilder, ett vikingapar, en mängd
föremål och vikingakläder. Oturligt nog
hade dom packat allt i packningen som
de checkade in. Väskorna kom på avvägar till Moskva och sedan till Shanghai. Vi lyckades inte få fram väskorna
till Sanya förrän mässan var över. Cheng
och jag plockade ihop svensk kristall,
en modell på Vasaskeppet m.m. från
vår lägenhet här i Sanya. Sen kompletterade vi med några kristallföremål som
vi skaffade via internet här i Sanya. Jag
lät också min väst och hatt till folkdräkten, tillsammans med flyers från Malmö
Folkdansare, ligga i en monter när vi inte
var där.

V

i dansade Snurrebocken, valsen
Får jag lov, Beerpolka och vanlig
svensk hambo. Vår dans och musik blev
mycket uppskattad. Det blev mycket fotograferande. Vi var ju ett exotiskt inslag
så de flesta foton togs på oss tillsammans
med besökare. En man frågade om det
kostade något att bli fotograferad tillsammans med oss. Då svarade Cheng
”nej inte idag”. Arrangörerna var mycket
nöjda och sa att de vill ha med både oss
och vikingarna på nästa års kultur- och
industrifestival i Sanya. ■
text Bertil Johannesson
foto Bertil Johannesson /Bert Ramsing
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Korgfabriken i
Lönsboda

F

ör över 100 år sedan var Örkened
centrum
för
korgtillverkning.
Tvåvåningshuset som rymmer korgfabriken, har ett rum på varje våningsplan.
På bottenvåningen arbetade en eller två
personer med att hyvla spån, och på
ovanvåningen flätades korgar.

så Swärta-Orren lärde sig fläta med annat material. Efter avtjänat straff började
han fläta i spån. När han förfärdigat ett
antal korgar, åkte han kring för att sälja dem. Det var svårt att hitta köpare,
för korgarna var inte fina. När han kom
till Glimåkra, träffade han prästfrun
som kom från Dalarna. Hon visste hur
riktiga spånkorgar skulle se ut. Hennes
kommentar var ”Fin spån men var är
korgarna”. Men Swärte-Orren fick hjälp
och lärde sig att slöjda fina korgar. I denna skogiga del av Skåne med steniga
näringsfattiga jordar var slöjdarbeten av
olika slag viktiga, inte minst spånkorgar.
fterhand blev detta en stor industri. Redan 1885 fanns i trakten 400
korgtillverkare. Under storhetstiden
tillverkades 1,5 miljoner korgar under ett
år. Det sägs att på varje staket och i varje
träd hängde korgar på tork under varma
sommardagar. I stort sett i varje stuga
satt man och gjorde legoarbeten. Som
hemarbete gjordes exempelvis ostaskar.
Fortfarande säljs dessertostar i rund eller
halvmåneformad ask av spån, men idag
är ovan- och undersidan av papp, förr
var den av trä. Lönen för att göra dessa
träaskar var 3,5 öre/ask och Bertil berättade att barn kunde ha som uppgift att
montera 100 askar när de kom hem från
skolan. Korgarna såldes inom Sverige
men också till Tyskland, Danmark, Polen och England. När införseltullar infördes emigrerade korgtillverkare och
satte upp verkstäder i andra länder. Under senare år var 1-liters bärkorgar en
stor produkt och fortfarande ser man att
jordgubbskartongens tryckta mönster
liknar en spånkorg. Utanför korgfabriken fanns en damm, där stockarna låg för
att vara fuktiga inför användning..
dag tillverkar Joacim Svensson i
Vinslöv korgar som säljs i korgfabriken. Han har en modern verkstad
med badkar för att hålla virket fuktigt.
Modellerna och sättet att tillverka är det
ursprungliga. Det är vackra, välgjorda,
stabila, användbara korgar i många olika
modeller. Själv är jag speciellt förtjust
i spånkorgen med lock som passar utmärkt att använda till hembygdsdräkten
■

E
M

itt i varje rum finns en vedkamin.
Träväggarna saknar isolering, fönstren har enkla rutor och entrédörren har
generösa sprickor med självdrag. Trots
kaminerna är det lätt att föreställa sig att
det inte alltid var behaglig temperatur i
fabriken. Bertil Nilsson, Göinge Hembygdsförening, berättade om när han en
kall vinterdag, kom in i korgfabriken var
järnkaminen rödglödgad. Nära värmekällan låg högar med torr spån. Tack och
lov inträffade aldrig någon eldsvåda i
lokalen. Bertil demonstrerade maskinparken, en elmotor på 15 HK från 1924
som lät som ett större reaplan. Korgfabriken i Lönsboda ligger där den legat sedan start 1918. Den var i drift fram till
1978, då plast, papp och andra material
hade konkurrerat ut spånkorgarna. Som
mest arbetade närmare 30 personer i fabriken.

I

text Anna Månsson

E

nligt historien introducerade Swärta-Orren spånkorgstillverkning i
Lönsboda. Swärta-Orren träffade en
man från Dalarna som lärde honom att
fläta när han satt i fängelse på 1840-talet.
I Dalarna finns lång tradition med
spånkorgar. I fängelset fanns inte spån

foto Ronny Månsson

Gamla stickmönster i
ny tappning

M

ånga gamla stickmönster är riktiga
överlevare. Vi är många som beundrar de halländska stickningarna ”binge”,
de skånska spedetröjorna, vackra fiskartröjor med flätor etc. Ann-Mari Nilsson har samlat gammal stickkunskap,
tagit fram ny och sammanställt allt i en
bok. I boken finns ett fåtal basmönster
på klädesplagg och ett flertal mönster
till provlappar som stickaren själv kan
förverkliga till hela plagg. Boken uppmanar till att göra som vi gjorde förr, då
vi inspirerades av varandras kläder, omsatte efter eget behov av plagg och garn.
Det kräver mer, men resultatet blir unika
plagg.

A

nn-Maris stickning (mössor, vantar, slipovrar och tröjor) har nyligen visats på en utställning på Form
Design Center i Malmö. För den som
inte såg utställning och övriga som vill
ha inspiration och ”kom-ihåg” rekommenderas Ann-Maris bok ”Sticka mönster, lyfta maskor, flerfärgsstickning,
ytmönster” på Hemslöjdens förlag ■

text och foto Anna Månsson

I nästa nummer:

P
L

lanera in sommarens aktiviteter i
“folktakt”
ite mera ljud och hjärna
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