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Marianne  
Halling

Ledare

Kalendarium
Varje torsdag från 17 maj till mitten av 
september kl 19 – c:a 22 är det spel och 
logdans i Nösdala loge. Se sid. 3

27 maj, Spelmansstämma, Gamlegård i 
Billinge 

15 - 17 juni, Spelmansstämma Dege-
berga

FV Helsingborg firar midsommar på 
Fredriksdal, midsommarafton kl.14 – 21 
och midsommardag kl. 14-17. se hemsi-
dan: www.folkdansensvannerhbg.se

Malmö Folkdansare firar midsommar 
i Skrylle, Lund, midsommarafton 
kl.14.00 – 16.00 och Ängavallen Vel-
linge midsommardagen  
kl. 14.00 – 16.00

1 juli arrangerar Föreningen Skånska 
Möllor Möllans dag, ett flertal möllor är 
öppna och firar med  aktiviteter.

7 – 9 juli, Nordiskt sommarläger i Falun 
10 – 15 juli, Nordlek i Falun 

23 – 29 juli, Korrrö Folkmusikfestival 

25 – 29 juli, Europeaden i Viseu,  
Portugal 

25 aug kl. 11.00 – 21.00, Folkdansringen 
Skåne arrangerar Skånedagen i Eslöv, se 
hemsidan och sid. 3. 

6 okt heldag, Folkdansringen Skåne in-
bjuder till danskurs i Eslöv med danser 
från Södra Västergötland, mer informa-
tion kommer på hemsidan.

20 okt Folkdansringen Skåne inbjuder 
till kurs i Tvåändsstickning, heldag i 
Ängelholm, mer information kommer 
på hemsidan

14 sep, 19 okt och 23 nov arrangerar 
FV Helsingborg fredagsdans kl.19.30–
22.00 med dansutlärning från 18.30. 

TACK för förtroendet att fortsätta 
ännu ett år som ordförande i Folk-

dansringen Skåne. Det är en ynnest att 
få jobba med en så positiv och kreativ 
styrelse som vi har just nu i distriktet. 
Det händer mycket och vi vill mycket 
– visserligen lyckas vi inte fullt ut alla 
gånger men bågen måste spännas om 
man ska komma någonstans.

Jag ber er allihop att fundera över le-
damöter i valberedningen. Man måste 

inte sitta i en styrelse för att hjälpa till i 
valberedningen. Har ni någon i er fören-
ing som kanske inte dansar längre men 
känner lite folk runt omkring i framför 
allt nordvästra och nordöstra Skåne så 
tveka inte att höra av er till nuvarande 
valberedning. Troligen behövs det två 
nya i valberedningen nästa år. 
GDPR – vilken förening våndas inte just 
nu över denna lag som ska träda i kraft 
den 25 maj. Kulturens kommer att lägga 
ut information men den är lite försenad. 
Folkdansringen kommer att lägga ut 
förslag till policy som föreningarna kan 
använda.

Hur blir man medlem i distrikt och 
Svenska Folkdansringen? Frågan 

har dykt upp och det allra enklaste är att 
anmäla sig via en förening. Det går också 
att vara direktansluten och då kontak-
tar man Folkdansringens kansli. Varför 
ska man fortsätta att vara medlem fast 
det gör ont i både knä och höfter? Den 
frågan lyftes på årsmötet och det blev en 
härlig debatt där många orsaker nämnd-
es och också diskussion om varför man 
inte tillhör Folkdansringen utan bara 
en förening? Svenska Folkdansringen 
är en av stiftarna till Kulturens stud-
ieförbund – ett studieförbund som idag 
hjälper många föreningar ekonomiskt 
och stöttar ex med kompetenscheck till 
ledare (2800 kr). För att kunna ta sådana 
initiativ behövs många medlemmar, för 
att gå till Kulturrådet krävs många med-
lemmar, för Hembygden, gemenskap, 
solidaritet, läger för barn och unga, 
NORDLEK, BARNLEK, Folk- och 
världsmusikgalan osv osv – listan är 

lång och jag ber dig hjälp oss att motive-
ra de som eventuellt tycker att de inte vill 
betala medlemsavgiften till distrikt och 
riks. Alla behövs!
Lycka till i midsommar och på resor runt 
om. Vi ses, om inte förr så på Skåneda-
gen.■

Marianne
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Spel och dans i  
Nösdala loge.  

Nösdala loge är en mötesplats för le-
vande musik och dans. Efter vinter-

dvalan öppnas portarna den 17 maj kl. 
19 – c:a 22 och beräknas hålla öppet var-
je torsdag till mitten av september.

I logen gäller umgänge under fria for-
mer. Den eller de spelmän som kom-

mer styr i stort aftonens schema. Ibland 
är någon förbokad fram till fikat och 
därefter ”fritt fram”, vid behov efter lis-
ta. Spelmän uppmanas att kontakta i 
förväg för att få ”marknadsföring” via 
mail. Dansen är i 2-, 3-, 4- och otakt. 
Om någon vill instruera en ”ny” dans 
och takt så uppskattas det. Vid uppehåll 
finns utrymmen för såväl barn som s.k. 
buskspel i lantlig miljö. Ta med eget fika 
– inbokat spelfolk bjuds. Allt är ideel-
lt enligt urgammal praxis, spelar man 
så delar man såväl hattens som korgens 
innehåll. Det är en självklar gest till den 
som vill underhålla från de som vill un-
derhållas.

Nösdala loge ligger i det vackra om-
rådet Hovdala/Skåneleden/Finjas-

jöleden, 6 km norr om Sösdala och 10 km 
söder om Hässleholm. Ta tåg till Sösdala 
eller Hässleholm och cykla eller ring, så 
kan vi kanske hämta, eller enklast, kom 
med bil.■

Välkomna  
Elsie Trulsson och Per Friberg  

tel. 070-878 78 86

Skånedan 2018 

Den 25 augusti är det dags för årets 
Skånedag. Vi träffas i Eslöv för att 

tillsammans dansa, njuta av musik och 
dans eller bara träffa andra folkdansare.  
 

Vi börjar kl 11.00 med en uppvisning 
av barn och ungdomar på Sto-

ra Torg. Övriga deltagare bildar fond.  
Uppvisningen avslutas med att vi ge-
mensamt dansar en schottis ut från tor-
get (gärna olika varianter). 
 

Efter detta tar vi oss till Coops parker-
ing, där vi gemensamt dansar olika 

pardanser innan vi tar oss till Trolls-
jöområdet. Folkdansringen Skåne bju-
der på en lätt lunch innan programmet 
vid Trollsjön börjar.  
 

Under eftermiddagen finns det  
möjlighet för alla föreningar som 

vill göra en uppvisning på ca 10 min.  
Programmet avslutas med en gemens-
am dans som är 3 minutaren från  

Helsingborg. Det kommer att finnas 
hantverk, dräktutställning, sångstunder 
etc .  
 

Efter programmets slut bjuder vi upp 
till dans på rotundan, kvällen avslutas  

senast kl 21. För musiken står  
Kjellardrängarna och Harpolirarna. 

Vi vill ha föreningarnas 
svar senast den 30 april till  

skane@folkdansringen.se Då behöver 
vi också veta om ni vill delta i den ge-
mensamma uppvisningen, ha en egen 
uppvisning och er kontaktperson.

  Har du frågor kring arrangemanget 
kontakta  

Siv Ohlsson  070 3335964  
Peter Dunemark  070 7883297
Klas Andersson   070 2712442  
Anki Nilsson           076 6223522  
Camilla Lindvall  070 8527570 

foto Stig Hellemarck

Din insats behövs

Vi i redaktionen för Pilavisan tackar 
för de synpunkter som lämnades 

om tidningen på årsmötet. Vi uppskat-
tar kontakt med läsarna, både ros och 
ris. Flera synpunkter bekräftar det vi 
själva pratat om och tänkt på. 
forts ...˃

Följande önskemål och synpunkter 
har förts fram till oss 

- om andra föreningar och aktiviteter 
- kortare berättelser, inte så detaljerad 
textmassa 
- andra föreningars vardag 
- om folkdans och hembygd, kurser, 
resor 
forts ...˃

- dansers ursprung 
- recension av musik 
- artiklar av olika författare   
- dräktskick
- bra som den är 

Vi tar detta till oss men vi behöver 
förstås mycket hjälp från er läsare. 

Skicka in smått och stort om era fören-
ingars vardag, aktiviteter, kurser, resor 
etc. Vi är glada för alla bidrag som 
kommer in. Inget är för litet eller för 
stort. 

Vad är viktigt för dig? 
Skriv till  

pilavisan @folkdansringen .se
 
Som ni ser behöver vi Hjälp med att få 
in material till dessa artiklar ■ 

/Red
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Aprildans i Dösjebro

En ljus fin aprilkväll bjöd Barse-
bäcks Folkdanslag in till danskväll. 

Lars Thulin hälsade alla välkomna till  
Dösjebro Folkets hus, Lunds Spelmans-
gille med 11 spelmän och närmare 40 
dansare. Det är härligt med musik som 
fyller lokalen som denna kväll med flöjt, 
bas, gitarr, nyckelharpa och många fioler. 
Stina och Lennart Jeppsson ledde dansen 
och inspirerade oss. De tillresta gästerna 
kom från Trehäradsbygdens Folkdans-
gille, Lunds Studenters Folkdanslag och 
Malmö Folkdansare.  

Vi dansade många vanliga pardans-
er under kvällen som vals, schottis, 

hambo, snoa, svingedans och polska. 
Familjedanser är ett trevligt sätt att hälsa 
på alla och det fick vi göra både i början 
och slutet av danskvällen. Vi dansade 
också olika familjevarianter av vals, snoa 
och hambo. Efter välbehövlig energi- och 
vätskepåfyllning i halvtid dansade vi tra-
ditionell Oxiekadrilj. Det är en trevlig 

Dans och spelhelg 
den 3-4 mars

Så har det åter varit en kurs på 
Sörgården i Eket. Det som var vik-

tigast för att allt skall fungera var 
naturligtvis maten. Som vanligt var den 
helt suverän. Ni tycker kanske att jag är 
konstig som börjar med att skriva om 
den, men hur kan man ta åt sig härligt 
spel och givande dansinstruktion om 
man är tom i magen.

Vi hade lite otur med vår tilltänk-
ta finlandssvenska instruktör 

Marcus Blomberg. Han var tvungen 
att lämna återbud med kort varsel.  
Men Annika Emanuelsson som egentli-
gen var kursdeltagare tog över hans roll 
med stor bravur. Med stor skicklighet 
lärde hon ut danserna. Till stor glädje för 
oss andra deltagare. Hon hade stor hjälp 
av de finlandssvenska spelmännen An-
ders Backman och Johanna Lönngren 
som både var kunniga i spel och i dans.

Den finlandssvenska kursdelen var-
vades med en annan kursdel som 

innehöll utlärning av Sörmländsk släng-
polska och gubbastöt med Jenny Fran-
ke som danslärare. Till sin hjälp hade 
hon riksspelemannen Per Runberg.  
 

Tillsammans presenterade de en mycket 
fin polska för oss.

På kvällen var det dans till spellista 
och buskspel i olika konstellationer. 

Behövde du vila benen lite var det bara 
att slå sig ner och lyssna på det härliga 
spelet, och kanske småprata lite med de 
övriga som satt och lyssnade.
Med andra ord så har man det både roli-
gt, trevligt och man får lite nytt i dans-
väg att ta med sig hem.
Om spelkursen kan jag bara säga att det 
var fantastiskt att få lyssna på alla dessa 
spelmän och -kvinnor.

gammal tradition att återuppta dansen 
efter måltiden med en kadrilj. En kvinna 
från Lunds Spelmangille med nära släkt 
i Dalarna berättade om Bodapolskan. Vi 
fick veta att varje socken i Dalarna hade 
sin egen polskevarant och att Bodapol-
skan kan spelas i många olika hastigheter. 
Våra spelmän valde en lagom variant. Det 
passade mig som inte är så rutinerad, att 
de valde bort den snabbare äldre. 

Jag tycker att det är ett bra koncept med 
två olika danskurser som varvas under 

helgen och att det är en spelkurs samti-
digt.

Har du inte prövat på det innan så ta 
chansen nästa gång kurskonceptet 

dyker upp. Du kommer inte att ångra dig.
■
text Monica Willman 
foto Ingrid Tolander

En av spelmännen informerade också 
om hur orkestern försökte hjälpa ka-

valjererna när de med stråkem betonade   
stegen

Barsebäcks folkdanslag har en mycket 
funktionell träningslokal i Dösjebro 

Folkets hus. Det blev en trivsam kväll 
med god stämning. Lennart tryckte på 
hur väl man mår av dans ”man ska man 
vara en integrerad enhet, då känner man 
lycksalighetens rus” sa han. 

text & foto 
/Red
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Dansglädje på  
Dansens dag

Dansens dag, eller Den internatio-
nella dansdagen firas sedan 1982 
den 29 april. Dagen firas runt om 

i hela världen på Jean-Georges Noverres 
födelsedag. Han föddes den 29 april 
år 1727 och var förnyare av balettkon-
sten. I Sverige firas Dansens dag genom 
att man uppmärksammar dansen i alla  
möjliga sammanhang. Initiativet till 
att fira Dansens dag i Sverige togs av 
Svensk Danskommitté inför kulturhu-
vudstadsåret 1998.

I Malmö firades dansens dag 2018 bland 
annat inne på Jägersro köpcentrum. 

Hela dagen turades olika dansgrupper 
om att dansa. Köpglada kunder stannade 
upp för att njuta av dans och musik. 
Malmö Folkdansare barn- ungdom- och 
vuxenlag samt herskapsdansarna dan-
sade till dragspelsmusik av Lena Holm-
dal och Eva Edstrands tvärflöjt. Vi bjöd 
på ett omväxlande dansprogram. De 
yngsta dansarna var 4 år och dansgläd-
jen lyste om dem. Ungdomarna med 
sina snabba fötter och många snurr utan 
yrsel imponerade. Vuxendansarna med 
traditionell folkdans i vackra dräkter och 
herrskapsdansarnas stillsamma vackra 
dans som passar även den som passerat 
de mest atletiska åren gav ögonfröjd. 

Efter att vi dansat med varan-
dra bjöd vi upp åhörarna till en  

enklare familjedans. Detta uppskat-
tades både av dem som deltog och de 
som tittade på. Det blev gemensam-
het med skratt, dans och några felsteg. 
Vi passade på att dela ut flyers och  
förhoppningsvis lyckades vi 
vidareförmedla lite av den  
gemenskap och glädje som finns 
inom en folkdansförening.■ 

text Anna Månsson
foto Monica Willman

Försmak på Nordlek

Den 18 mars hördes musik och dans-
steg i Linderöd bygdegård. Ett 30-

tal dansare och 6 spelmän förvandlade 
hembygdsgården i Linderöd till ett dans-
paradis. Linderöds folkdanslag hade 
bjudit in alla intresserade till en förs-
mak på Nordlek Falun. Med god musik 
och skickliga instruktörer fick vi dansa 
genom samdanserna från de nordiska 
länderna. Linderöd spelmanslag med 
Annika Edman dragspel, Gunnar Pers-
son nyckelharpa, Jan Persson klaviatur, 
Gunnar Elofsson gitarr, Dan Olofsson 
bas och Ulf Tolander dragspel stod för 
den medryckande musiken. Våra in-
struktörer Margareta Nilsson och Robert 
Rosberg framhöll det vi gjorde rätt och 
blundade för många felsteg. 

Margareta berättade att när hon 
tränat danserna hade hon svårt att 

sluta. Maken klagade till och med på 
att hon repeterade alla danssteg under 
nattsömnen och att det inkräktade på 
hans sovutrymme. Flera timmars dans 
kräver påfyllning av energi  men det 
åtgärdades snabbt med en omfattande 
kakbuffé. Alla deltagarna hade tagit med  
vars en kaka som dukades upp på den 

gemensamma buffén. Träningen avslu-
tades med att i ring sjunga ”vem kan 
segla förutan vind”. Den blev en fin och 
lugn gemensam stund efter en intensiv 
dansdag med många skratt. ■
 
text Anna Månsson
foto Ronny Månsson

Barn- och ungdom-
sträff  i Helsingborg, 
22 april

Skåne distriktet bjöd in alla dansande 
barn och ungdomar i Skåne till en 

träff fylld av dans, lek och hantverk. Vi 
var många som deltog och jag tror att vi 
alla hade en riktigt trevlig söndag. Ett 
stort Tack till er som planerat, arrangerat 
och genomfört dagen. Vi ses igen i som-
mar!
//Nathali Willman, 
Malmö Folkdansare

En berättelse om da-
gen:

Vi börjar dagen med 
att mötas upp i Hels-
ingborg och där startar 
vi med dans. Vi tränar 
inför Eslöv, där vi alla 
ska dansa uppvisning 
tillsammans i augusti. 
Vi kör sedan lite olika 
lekar för att busa av oss 
lite. Efter leken är det 
dags att fylla på med 
energi. Till lunch får vi 

kassler, ris och sallad. När vi har ätit 
färdigt får vi fläta nyckelringar, som vi 
sedan får ta med oss hem. Vi avslutar se-
dan dagen med ännu mer dans. Vi dan-
sar igenom hela programmet inför Eslöv 
tillsammans. Efter dansen är det slut och 
det är dags att ta farväl av varandra för 
denna gång och resa hemåt igen efter en 
händelserik dag.

Vid pennan, ungdomslaget i Malmö 
Folkdansare
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Distriktets årsmöte 
7 april 2018

Vill börja med att tacka Hembygds-
gillet som bjudit in oss att hålla 

mötet där de har sin verksamhet. Allt 
var ypperligt ordnat. För er som inte var 
där kan jag berätta att mötet hölls i un-
gdomens hus i Malmö – Sveriges första 
Folkets hus som byggdes år 1893. Salen 
som vi var i har även använts som teater.

Förutom det som i vanlig ordning gicks 
igenom på mötet så hade styrelsen 

denna gång lite frågelek med deltagar-
na. Det diskuterade i smågrupper och 
svarades på frågor. Syftet var att bl.a. på 
ett lätt sätt ge ut kunskap om vad som 
medlemskapet i Riks kan ge oss, och det 
är en hel del. Även mer kunskap om Kul-
turens gavs. Be gärna era representanter 
som var med på mötet att de berättar.
 

Det fanns även en fråga om synpunk-
ter på vad ni vill läsa om i Pilavisan. 

Det kom många fina förslag. Dessa är 
förmedlade till Anna och Ronny som har 
hand om tidningen. De hoppas på bidrag 
från er så att vi kan läsa om olika saker 
i Pilavisan. Det behöver inte vara så my-
cket text, går bra med något lite och gär-
na en bild om du har.

Mångfald är ord som förekommer 
ofta nu för tiden. Nu kommer 

valberedningen in i bilden. Nästa år 
är det dags att välja in någon/några nya 

Vårfest när två blev 
en

Efter några år som sambo beslöt FV 
(Folkdansens vänner Malmö) och 

SGV (Sällskapet Gammeldansens Vän-
ner Malmö) år 2016 att förena sig för 
alltid. I förhållandet är FV yngst, de bil-
dades 1938 och lite äldre SGV tillkom 
1930. Den byråkratiska processen har 
tagit sin tid men de gamla tu har med 
gott humör samarbetat med formalia 
för att legalisera förhållandet och nu är 
alla från gamla FV och SGV med i den 
nya föreningen Malmö Folkdansare. 
Föreningen av de tu firades med stor vår-
fest 5 maj 2018. Ett 80-tal medlemmar 
slöt upp och roade sig hela kvällen.

På kvällens program fanns: En högtid-
lig ceremoni när SGV och FV gamla 

standar ersattes av Malmö Folkdansares 
nya. Uppvisning av ungdomar som dan-
sade fartfyllda danser. En frågesport där 
deltagnas kunskaper om flydda dagar 
testades. Vacker vissång med kärnfull 
text av Thomas Pilkrona. Utsökt mat och 
dryck. Och inte minst Dinos orkester, 
kända för att ha mottagit Staffanstorps 
kulturpris under året, ledde allsång, sjöng 
och spelade dansmusik kvällen lång. 

Nu önskar alla att Malmö Folkdansare 
får leva lyckliga i alla sina dagar.■

Text och foto Red

till valberedningen. Får jag be alla fören-
ingar att tänka till och ge förslag. Tänk 
på att personen ska vara tillfrågad. Det 
hade varit så kul med många förslag. 
Gärna ifrån alla fyra hörnen av Skåne.
Ta kontakt med valberedningen om ni 
har förslag/frågor.

Innan jag slutar vill jag att ni tit-
tar på bilden av Vanessa och Kim. 

Dessa modiga ungdomar som gav 
sig på att dansa solo inför alla oss på 
årsmötet. Helt fantastisk dans, går inte 
att beskriva den måste ses. Tack för er  
dansuppvisning.
text Monica Willman 
foto Madelene Nydahl
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                      HEMBYGDSGILLET 
MALMÖ  100 ÅR 

Den 7 april 2018 firade Hembygdsgil-
let Malmö 100 år på Kockum Fritid 

med dans och festligheter.

Inbjudan hade sänts till alla skånska 
föreningar genom Pilavisan och inbju-

dan till distriktets årsmöte. Därutöver 
hade inbjudits: ett par från Folkdansri-
ngen-Riksorganisationen, ett par från 
Folkdansringen - Skånedistriktet, ett 
par från Malmö Folkdansare samt ett 
par från Sunnerbogillet, Ljungby. Några 
föreningar utöver de ovan uppräknade 
hade hörsammat den allmänna inbjudan 
och dessa var: Barsebäcks Folkdanslag, 
Örkelljungabygdens Folkdanslag och 
Linderöds Folkdanslag. Resten av delt-
agarna har sin hemvist i Hembygdsgillet 
Malmö.

Ja, vi var runt 100 stycken glada folk-
dansare, många klädda i färgglada 

folkdräkter som för kvällen kunde avnju-
ta en fantastisk 3-rätterssupé  bestående 
av förrätten; laxtoast Skagen, varmrät-
ten; ryggbiff med pepparsås och des-
serten; en vit chokladpannacotta. Gott 
vitt och rött vin ackompanjerade denna 
utmärkta festmåltid.

I bordets dukning ingick också sång-
häften, ur vilka vi glatt kring borden 

kunde sjunga med i visorna, ackompan-
jerade av Lennart på dragspel och broder 
Gösta på gitarr. Vilken sångarfröjd, vilk-
en värme, sådant gemyt då allsångerna 
gick högt i tak!

Under måltiden fick så småningom 
våra tillresta gäster möjlighet att 

hålla inspirerande gratulationstal, där 
man lyckönskade oss för de 100 gång-
na åren, dagen till ära. Siv Olsson bland 
många talare drog i sitt tal Hembygds-
gillets historia från 1918. Den första 
danskvällen, då var det fyra par, 8 dan-
sare, berättade Siv. Stina och Lennart 
Jeppsson från Barsebäcks Folkdanslag 
framförde sin hyllning i form  av  en 
dans.

När vår festmåltid började lida mot 
sitt slut, var det dags att röra på 

våra dansben. På den rymligt stora 
scenen fick Lennart Svensson och hans 
bror sällskap av sju andra lika härliga 
musikanter, Bert-Ove Hartell på key-
board, Carl Kortegaard  på kontrabas, 
Emilia Björk Svensson på fiol och sång, 

Johan Björk Svensson klarinett, Kristian 
Björk Svensson på trumpet och gitarr, 
Tomas Hegardt  på trumpet och gitarr 
samt Eva Edstrand på tvärflöjt.

Detta fantastiska spelmanslag blev 
med sitt välspelande ett härligt ac-

kompanjemang för oss alla danssugna, 
för nu skulle det dansas som det aldrig 
gjorts förut. Som första folkdanscice-
ron för kvällen gjorde Elisabeth Björk 
Svensson ett alldeles utmärkt jobb och 
redde galant ut hur vi skulle uppföra oss 
i danserna. Just för denna festkväll hade 
vi begåvats med en utskriven dansmeny 
med folkdanser som speglade utvecklin-
gen av dansmodet över de hundra gång-
na åren.

Som första dans på menyn fick 
”Kadrilj från Landskrona” inleda. 

Trångt, men vad gjorde det på dansgol-
vet, vi fick ju plats, vi hittade varandras 
danspartners i vimlet av folkdräkter och 
glada människor.

Ja så följde: Onestep, Vals, Twostep, 
Hambo, Schottis, Polka, Tango,  Hia-

deria-hiaderalla,  ”Vem kan segla föru-
tan vind” och Gustavs Skål. Dansandet 
fortsatte med Kopparslagaren, Foxtrot, 
Lambert Walk, Palais Stroll och Jenka. 
Ja, ibland fick vi ju faktiskt ta en paus för 
att pusta ut och vila benen.

Nu hade vi kommit fram till moderna 
dansstilarna som Bugg och Salsa. 

Så gick musikanterna av scenen, Kim 
Siebeneicher äntrade den, för nu var det 
dags för Line-Dance, som Kim och tre 
andra instruktörer visade stegen till när 
vi handklappande och stampande i gol-
vet vände oss i alla väderstreck.

Så bryter Jan och Libe Mellberg vår 
tidsresa framåt för att i en flott gir 

föra oss tillbaka till Smegräbban, Klap-
perstycket, Birenbomskan och Slängpol-
skan från Skåne. Jan och Libe demon-
strerade dessa danser som om de nyss 
kom från TV:s Lets Dance.

Efter denna härliga dansmenys final 
var det dags för Spelemännens val 

och nu fortsatte danserna och fortsatte 
och...fortsatte, ja vi dansade som om vi 
hade kunnat dansa i evighet, men klock-
an 23.30 blev det ändå slut på evigheten, 
då även vi i Hembygdsgillet fick sätta en 
gräns.

Ett stort TACK vill vi nu alla  ge till 
festkommittén, som verkligen gjort 

ett fantastiskt arbete för att ha fått till 
stånd denna  jublande 100-årsfest som 
den blev.

Minnesvärda sagda ord för kvällen 
som vi bevarar för framtiden: Kan 

man dansa sig genom livet i 100 år? Ja 
det kan man verkligen, är det självklara 
svaret på den frågan, eller...som Kris-
tina Siebeneicher nämnde i sitt tal: Jag 
vet inget annat som just dansen, som kan 
dansas hela livet från det man är barn, 
genom hela vuxenlivet, till så länge 
dansbenen bär på ålderns höst.

I den kyliga vårnatten åkte vi däreft-
er alla var och en hem till sitt, glada, 

mätta, lyckliga och trötta i våra dansben.  
Hembygdsgillet Malmö hade verkligen 
med emfas denna kväll firat att vi fun-
nits till i folkdansens förlovade värld i 
100 år.■

                                 John Christian Svensson 
foto Elisabeth Björk-Svensson
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Klutar, hattar och 
mössor 

Huvudbonad till dräkten är ett stän-
dig återkommande ämne som jag 

fick förmånen att djupdyka i under  
Folkdansringens seminarium april 2018. 
Gillis och Monica Jimheden från Skåne 
gjorde en geografisk rundresa bland 
Skånes klutar. Håkan Liby höll anförande 
både om Kvinnliga huvudbonader i de 
folkliga dräktskicket i modehistoriskt 
perspektiv och Kammarmössor, bind-
mössor, finkor och andra mössor. Britt 
Eklund gav en noggrann genomgång 
av hattar från Dalarna. Ulla Centergran 
och Elisabeth Liby såg till att all logistik 
fungerade väl. 

Håkan Liby inledde med en historisk 
tillbakablick. Vad vet vi om kvin-

nornas huvudbonader långt tillbaka? 
Det finns inte mycket textilier bevarade 
från medeltiden och det som finns är 
mest enstaka fragment. Hur gamla är de 
textilier som finns bevarade och i vilket 
sammanhang användes de? Det finns 
ett flertal målningar, men vad visar de? 
Bilder inne i kyrkor har ofta kontinen-
tala motiv medan vapenhusets målning-
ar oftast har mer lokal karaktär. Vi vet 
inte om konstnären exakt har återgett 
eller tolkat och ändrat. Bilden är alltid 
en tolkning både av konstnären och av 
betraktaren. Det finns fler frågor än svar.
Håkan summerade att man kan urskilja 
och definiera tre olika kvinnliga huvud-
bonader i det folkliga dräktskicket
1. Det kvadratiska klädet (kallas ibland 
duk) som är det mest ursprungliga his-
toriskt sett.
2. Huvan som är ett tygstycke som är vikt 
och hopsytt på en sida. Det kvadratiska 
klädet utvecklades vidare till huvan och 
benämningen ändrades senare till hatt.
3. Mössa med stomme som består av 
tillskurna tygdelar. Stommen kan vara 
mjuk, halvmjuk eller hård.
De äldre forskarna inom folkdräkt An-
na-Maja Nyhlén och Sigfrid Svensson 
var etnologer. Det som de skrev är inte 
hugget i sten, vi måste förhålla oss till 
det. På senare tid har textilvetenskap till-

kommit och dessa forskare ser på textila 
föremål och tekniken på annat sätt. Sen-
are avhandlingar inom området tar upp 
ekonomisk historia, socialt sammanhang 
med flera infallspunkter. 

När vi studerar målningar och gam-
la kläder bör vi tänka på tid, rum 

och social miljö. Ibland finns uppgift på 
ålder (tid) och ibland saknas det. Med 
kunskap om material, teknik, data från 
museet etc. kan man ibland tidsbestäm-
ma. Om inte så förlitar man sig mer 
till personliga referensramar. För folk-
lig dräktkultur spelar rummet stor roll. 
Skåne är speciellt, vår dräktkultur finns 
inte i andra landskap. Bondesamhällets 
sociala miljö ska man alltid ha i åtanke. 
När det fanns många olika sociala kate-
gorier som herrgård med adel, prästgård, 
militärer, självägande bönder, torpare 
och statare i samma socken kunde det 
gynna en snabbare modeutveckling.
Huvudbonaden har framför allt fyra 
funktioner: skyla, skydda, pryda och 
kommunicera. Skyla innebär att skapa 
skydd mot omgivningen så håret inte 
blottades. Skydd gäller allt från väderlek 
till sorg. Pryda är mycket tydligt i våra 
fina skånska broderade huvudbonad-
er. Huvudbonaden kommunicerar med 
omvärlden och kan visa makt, jung-
frulighet, civilstånd, ärbarhet, varifrån 
man kommer, social status etc. 

Kvinnohår är en stark symbol för 
många olika saker som ungdom, 

skönhet, sexuell lockelse, synd, skam, 
attraktionskraft, lite beroende på kon-
text och sociala sammanhang. Hårets 
starka symbolkraft blir allra tydligast i 
det folkliga dräktskicket när det gäller 
brudklädsel. Håret var ett uttryck för 
skönhet, precis som idag. Förr ville men 
ge bröllopsdagen extra glans med exem-
pelvis löshår. Bröllopet var sista tillfället 
i kvinnans liv då håret kunde visas och 
smyckas. Därefter fick inte så mycket av 
håret visas. 

Fortsättning om Skånes huvudbonad-
er i nästa Pilavisa.

text och foto Anna Månsson

Fiol med röd rosett.

Har ni sett en fiol med röd rosett? 
Spelman Håkan Gustavsson från 

Malmö visar gärna upp att han har en röd 
rosett på sin fiol. Håkan berättade om en 
mycket gammal skånsk sed. De spelmän 
som förr gick före brudparet ut ur kyrkan 
och spelade fiol fick en röd sidenrosett. 
Det var bruden som tackade spelmännen 
genom att knyta rosetter på deras fioler. 
Denna rosett får inte spelmannen kny-
ta upp eller avlägsna, för det löser upp  
äktenskapet. Om någon annan än spel-
mannen skadar rosetten ger det däremot 
inga biverkningar. 

Håll   ögonen  öppna, när  ni nästa 
gång ser en röd rosett på fiolen så 

vet ni varför! 
/Red

Tvätta hembygds-
dräkten i snön 

Snö är ett gammalt beprövat medel 
för skonsam tvätt. Lägg textilierna 

(hembygdsdräkt, matta, etc.) i en ren 
snödriva och borsta med snö, både på 
rätsidan och avigsidan. Skaka sen av 
all synlig snö och låt textilierna hänga 
luftigt inomhus, tills de är helt torra. 
Jag kände mig nöjd med att i en feb-
ruaridriva bl.a. fräscha upp en ärvd  
dräktkjol. Den hade hängt länge i gar-
deroben, nu är den rengjord och vän-
tar på att bli omsydd till en nygammal 
dräkt.  ■

text Anna Månsson
foto Ronny Månsson
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Opplöt, röekjol och 
Stubb 

Trelleborgs museum har en fantastisk 
textilskatt som under våren 2018 

plockades fram ur gömmorna. ”Oplöt, 
röekjol och Stubb” en världsunik ut-
ställning som speglade hela Söderslätts 
färgprakt. Åsa Bill hade med hjärta och 
hjärna sammanställt utställningen och 
kompletterat med kärnfulla korta texter 
för att för första gången visa Söderslätts 
folkdräkter komplett. ”Söderslätt är en 
färggrann plätt” som Åsa sa. Risken för 
ohyra gjorde att utställningen stängdes 
i början av maj. Sen hamnade alla tex-
tilierna i frysen för att eliminera ohyra 
och därefter ska klenoderna återföras till 
textilmagasinet. 

Sydvästra Skåne, Söderslätt, omfattar 
häraderna Skytt, Vemmenhög och 

Oxie. Dräkterna som visades kom från 
1780 – 1840, många var 200 år gamla. 
Det mesta hade funnits i samlingarna i 
över 100 år. Efter 1840 försvann folk-
dräkterna i detta geografiska område. 
Bruket att använda brudlist försvann 
tidigt men det finns en enda brudlist på 
museet. I registret angavs denna brudlist 
daterad 1709 vara ett spjällband (ett band 
som hängde på spjället till kakelugnen 
både för dekoration och nytta). Listen 
har förmodligen använts som spjäll-
band när den inte längre användes som 
brudlist. Stubb är en fodrad underkjol 
och varma kläder behövs på Söderslätt. 
”Det blåser 360 dagar om året i Trelle-
borg och de övriga stormar det” brukar 
man säga. Alla stubbar hade bomull i 
stoppningen. Tagel förekom men inte i 
museets samling av stubbar..

Samlingen av herrkläderna är mindre 
omfattande. I utställningen ingick ett 

par ridbyxor i skinn som låg i en glas-
monter, de var så ömtåliga att de behövde 
ligga ner. Men de var stiliga med gula 
knappar längs hela sidsömmarna. Rid-
byxorna var inspirerade av militärmodet 
och kom efter franska revolutionen.

Trelleborgs kommun hade tagit tillfäl-
let i akt och många skolklasser har 

besökt muséet. Ungdomar som studerade 
mode från äldre tider, lärde om material 
och sömnadstekniker och inspirerades 
för egen framställning. En hel vägg i 
utställningen täcktes av livstycken, ca 
2/3 av museets totala samling. De all-
ra flesta var sydda av brokad och något 
enstaka av ylletyg. Åsa brukade fråga 
ungdomarna vilket plagg de associerade 
till, när hon visade dessa livstycken. 
Det var oftast pojkarna som kläckte 
fram ”behå”.  Det var ju modernt tänkt, 
livstycket är ju ett äldre klädesplagg som 
skulle hålla vissa kvinnliga kroppsdelar 
på plats. Alla livstycken hade olika färg-
er och mönster, alla hade smala axelband 
och var djupt ringade. Det finns inte en 
enda bevarad livkjol från området berät-
tade Åsa. Livkjolar var tidigt mode från 
1600-talet. Ett nytt Söderslättmode med 
livkjolar skapades under 1900-talet men 
det avviker från originalen. 

Åsa hoppas att hon framöver får  
möjlighet att sammanställa de kärn-

fulla texterna i utställningen tillsam-
mans med foton på dräkterna i en tryckt 
katalog. I planerna ingår också att hela 
utställningen ska finnas på digitalt mu-
seum, så man kan ta sig runt mellan de 
olika plaggen, för att studera och njuta 
av färgprakten och variationerna. Den-
na utställning har lockat en stor publik, 
både fler totalt sett och fler långväga 

besökare än de är vana vid på museet. 
Flera besökare har klätt upp sig i dräkt 
inför besöket. Åsa berättade om en kvin-
na som t.o.m. hade sytt om sin dräkt in-
för besöket. Det dröjer troligen innan vi 
åter kan besöka en utställning likt denna 
i Skåne. Det är tur att vi har vi digitalt 
museum som surrogat.  Men önskemålet 
om en omfattande permanent dräktut-
ställning släcks inte, snarare tvärt om. 

text och foto Anna Månsson
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Skånska  
spedetröjor finns på 
museet i Trelleborg

Spedetröja, vad är det? Jo, speda är ett 
skånskt ord för en tunn sticka och 

spedetröja är alltså en tröja stickad på 
tunna stickor. Spedetröjan är en svart, 
marin, röd eller grön kroppsnära trö-
ja av ull. Den har reliefmönster av av-
iga maskor mot slätstickad botten, ofta 
åttabladsstjärnor och gallermönster.  
Tröjan är tät med 40 – 50 maskor på 10 
cm. Runt ärmens nederkant och halsri-
ngningen finns banddekoration. Denna 
typ av tröjor var rikt utsmyckade och 
visade på välstånd.

Föregångare till spedetröjorna var 
stickade silkeströjor som kom till 

Sverige från Frankrike på 15- och 
1600-talet. Dessa tröjor bars som un-
derkläder och var först gåvor till kungar 
och präster. Succesivt blev silketröjorna 
allt vanligare, Sverige importerade 436 
silketröjor år 1685. Två av dessa silket-
röjor finns bevarade på svenska museer. 
Den ena har avigsidan fylld av öglor för 
att öka värmeeffekten. När modet med 
dessa tröjor spreds bytte man ut silke mot 
ull och lin. Garnet spanns hårdare, så det 
blev glansigt. Broderierna runt hals och 
ärmens nederkant ersattes av kulörta 
siden- och sammetsband. Spedetröjan 
övergick samtidigt från att ha varit ett 
underplagg till att bli ett överplagg.

  Spedetröjor fanns i Skåne från 
1700-talet. De kom först till den 

västra sida, Malmö och Helsingborg. I 
mellersta Skåne började man sticka des-
sa tröjor under 1800-talet. I SÖ Skåne 
kom de stickade spedetröjorna i slutet av 
1800-talet. I NÖ Skåne stickades endast 
ett fåtal spedetröjor, eftersom det var en 
fattig del av Skåne, hade de varken tid 
eller pengar till lyxiga spedetröjor. 

Tiden, högreståndsmodet och det 
geografiska områdets välstånd har 

påverkat tröjornas utseende. Tröjorna 
var dyrbara och gick i arv. Stickerskor 

som gick omkring och stickade bodde på 
gårdarna och stickade tills tröjan var fär-
digstickad. Den lämnades sedan till lokalt 
färgeri för färgning. Det var dyrt, färgn-
ing kostade 5: - i mitten av 1800-talet, 
ett tjog ägg kostade vid samma tidpunkt 
25 öre. På gamla malätna tröjor kan man 
se garnets vita originalfärg i hålen. An-
vändning av spedetröjan ändrades när 
dräktskicket ändrades och dog succesivt 
ut, med början i västra Skåne. Tröjorna 

stannade längst kvar på Österlen, 
fram på 1900-talet.

Inger Ohlsson som höll en föreläsning 
om Spedetröjor på Trelleborgs mu-

seum har ett 20-årigt förhållande till 
skånska spedetröjor. Hon berättade att 
hon ville träffa en levande stickerska. De 
allra flesta var borta när hon började job-
ba med spedetröjor. Till slut fick hon kon-
takt med en gammal dam med demens 
som hade stickat. Inger fick tillstånd att 
träffa damen, tog med sina egna stickade 
tröjor och damen började berätta om hur 
man stickar och syr dekoration på tröjor-
na. När damen berättade om montering 
av banden betonade hon att alla veck ska 
ligga neråt från axlarna både på framsty-
ckena och på bakstyckena. Inger tänkte 
först på hur ljuset reflekteras men damen 
tittade oförstående på henne och förkla-
rade sedan. Mjällen fastnar inte i veckan 
när de ligger neråt.

text och foto Anna Månsson
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Några intryck från 
Kina

I Kina finns många olika minoritets-
grupper och i provinsen Guilin (6 milj. 

inv.) i söder på fastlandet finns 14 olika 
grupper. Som turistattraktion hade de 
iordningställt ett samhälle där medlem-
mar av Yao-folket berättade, visade sin 
vardag och sålde souvenirer. Den ”rik-
tiga” minoritets-gruppen bodde svåråt-
komligt högt upp i bergen och var inte 
möjliga att besöka. Medellivslängden 
inom gruppen var 92 år och de förkla-
rade att detta berodde på deras nyttiga 
livsstil med hälsosam kost. Diabetes, 
cancer och hjärtsjukdomar var ett nästin-
till okända sjukdomar. Vi blev bjudna 
på en hälsosam örtdryck som var het 
av kryddor. Området Yao-folket kom-
mer från, är rikt på silver. De använde 
dagligdags skålar, smycken och kammar 
av finsilver, 99,9 % silver. Kvinnorna 
var giftasmogna när de fyllt 15 och det 
annonserade de genom att bära många 
silversmycken, halsband, armband och 
ringar. Många gifte sig och fick barn vid 
denna ålder.

Det var en riktigt stor lycka när 
familjen utökades med en flicka, 

tvärt mot vad jag tidigare hört om Kina. 
Kvinnorna arbetade av tradition utan-
för hemmet och männen passade barn, 
skötte hus och hem. Ammande kvin-
nor samlade mjölk i en silverskål som 
sen pappan matade babyn med. Silver 
är antibakteriellt så silverskålen gjorde 
att modersmjölken inte blev skämd utan 
höll sig färsk. Barnen fick tidigt lära sig 
hushållssysslor, redan som 7-åring fick 
de laga mat åt familjen. Som symbol för 
att kvinnan var gift bar hon en silverkam 
som hårsmycke. Knuten i nacken deko-
rerades med kammen som då fanns nära 
tillgänglig vid behov. Kammen användes 
också för en sorts hårdhänt massage, så 
kallad kamning. Kamning görs även på 
andra orter i Kina och då vanligen med 
en bit kohorn av olika form. De stryker 
ofta olja på huden för att kammen ska gl-
ida lättare. Vår guide var en 36-årig gift 
tvåbarnsmamma med silverkam i håret. 
Hon demonstrerade kamning av nacke, 

axelparti och huvudet med kammens 
baksida. Försökspersonen grimaserade 
kraftigt och blev illröd. Denna behan-
dling påminde mig mer om tortyr än tra-
ditionell massage. Som tur var avbröts 
den innan blodvite uppstod. 

  I andra minoritetsgrupper i samma 
provins fick unga flickorna av sin pap-

pa ett diadem eller en krona i silver att 
ha på huvudet. I denna prydnad hängde 
många kläppen i små ringar så det klin-
gade som ett vindspel när de rörde hu-
vudet. Kvinnorna bar denna krona vid 
festliga tillfällen hela livet. Vi kan jäm-
föra med våra skånska vita klutar, men 
silverprydnaden är nog att föredra, den 
kräver varken tvätt, stärkning eller ny 
uppsättning.  

En annan minoritetsgrupp är känd 
för  kvinnornas kraftiga hårsvall. De 

klipper aldrig håret så det når ofta ner till 
marken. När de har det långa håret ut-
slaget och poserade för en fotograf, står 
de ibland på en pall för att håret inte ska 
släpa i marken. I vanliga fall snurrar de 
ihop håret som en boll/knut uppe på hu-
vudet, de kan inte ha det utslaget för då 
skulle de trampa på det. Deras hår har 
kvar sin ursprungliga färg livet genom, 
inte ens de allra äldsta har några gråa 
hårstrån. För att håret ska bibehålla den 

mörka färgen tvättar dom det med vatten 
som de sköljt ris i. Vattnet får först stå 
några dagar för att surna. Sen tillsätts 
några växter/örter men det exakta recep-
tet är en väl bevarad hemlighet.  

I Kina ska man förstås köpa sidentyg till 
en hembygdsdräkt. I Sanya (närmare 

0,7 milj. bofasta inv. och 25 miljoner 
turister/år) där vi bodde kände inte våra 
värdar till att det fanns någon tygaffär. 
Under besök i Haiko (huvudstad på 
Hainan med över 2 milj. inv.) fick vi 
besöka ett skrädderi med tygförsäljning. 
Sidentyger till hembygdsdräkt var inte 
deras specialitet utan skira, tunna, vack-
ra mönstrade sidentyger till klänningar 
och enfärgade lite kraftigare sidentyger 
till kostymer. Hela fabriken var ett stort 
rum med många enskilda företagare. 
Varje försäljares utrymme var åtskilt 
av draperi och varje cm² var utnyttjad. 
Mitt bland tygerna och alla andra atti-
raljer fanns symaskiner, där de sydde till 
sina kunder. Vår värdinna hade god er-
farenhet av en försäljare så givetvis var 
det henne vi besökte. Förutom att sälja 
tyg till mig demonstrerade hon hur hon 
knyter ”kinesiska knappar”. Först visade 
hon sakta och sen knöt hon snabbt på 
sitt effektiva sätt. I det senare fallet blev 
knappen mycket vackrare, hon höll med 
tänderna och drog åt hårt tills knappen 
fått rätt fason. Vill du prova så kolla in-
struktionen på 
https://www.youtube.com/
watch?v=dtmjKYw4Aqs 

text Bertil Johannesson och  
Anna Månsson
foto Ronny Månsson



Vad finns under 
dräkten?

Hur informerar man om korrekt kläd-
sel i dräkt? Praktisk påklädning 

praktiserades av Dräkt och Kulturgrup-
pen i Malmö Folkdansare. I samband 
med en träningskväll avsattes tid för att 
klä en kvinnlig modell i dräkt. Vi pas-
sade på att informera om dräktens olika 
delar och olika alternativ i samband med 
påklädningen. Från början var model-
len klädd i ärmlös särk, strumpor och 
skor.  Särken var kvinnans underplagg 
som bars dygnet runt, under kläderna 
dagtid och som nattklädsel när hon sov. 
Vid denna tid tvättade man inte sönder 
kläderna. Förr bar vi i Skåne svarta lån-
ga stickade yllestrumpor som hölls upp 
med ”hoseband” (strumpeband). Kvin-
norna visade ju inte sina hoseband så 
de var inte lika färgglada som männens. 
Modellen var påkostad hon hade för 
kvällen lånat makens flätade hoseband 
och hade skor med lädersula och silver-
spänne. Sen fick modellen en oplöt (blus) 
i linnetyg som var rikt broderad. Den 
var korrekt namnad ATD, Anna Thoms 
Dotter. Kragen som syns mest var av ex-
tra fin kvalité och hade arbetade broderi-
er. Det var varmt i lokalen så modellen 
behövde inte använda spedetröjan, en 
stickad tröja, färgad röd och påkostad 
med dyra vackra band kring hals och 
ärmlinningar. Spedetröjan annonserade 
verklig rikedom när den bars ovanpå 
oplöten under livet.

Hopsytt liv och kjol så kallad livkjol 
har äldre ursprung än liv med sep-

arat kjol som modellen kläddes i. Livet 
hade en pölsa, en korvliknande avslut-
ning runt midjan som kjolen ”hängde” 
på. Framtill på livet fanns två flärpar 
avsedda att hålla förklädet på plats. 
Förklädet knöts ovanpå flärparna. Mod-
ellen hade flera förkläden och huvud-
bonader att välja mellan. Eftersom hon 
var en gift ärbar kvinna var det länge 

Medlemstidning för Folkdansringen Skåne -  Årgång 73 - Nummer 2 - 2018   Sida 12

Dela vantar,  
Hemslöjden 
Landskrona 

Varje år anordnas en utställning på 
Hemslöjden i Landskrona där all-

mänheten kan lämna in bidrag.  Inspi-
ration till årets utställning ”Dela vantar” 
var gamla mönsterstickade samiska van-
tar i glada färger, där det aldrig stickades 
två exakt likadana par. Uppgifterna var 
att själv formge vantar, beskriva bak-
grunden och dela mönstret. Under projek-
tets gång september 2017 – januari 2018 
skickades 176 vantar in. Vantarna visades 
först i Landskrona och därefter Norrbot-
tens museum t.o.m. april 2018. Den som 
inte såg utställningen kan ta del av foton 
och beskrivningar på alla vantarna via  
http://vantar.hemslojdeniskane.se/ 

Hemslöjdskonsulent Sofia Månsson 
Landskrona har visat utställningen 

Dela vantar. Många vantar hade gamla 
mönster som omarbetats och anpassats 
ex. motiv från skånska yllebroderier, 
samiska mönster, halländska bingemön-
ster. Det fanns också många helt nya 
mönster som svampar, gäss på skåns-
ka vantar, hjärtan i Halmstadsvantarna 
(Halmstad har hjärtan i sitt vapen). Van-
tarna med kyrkvalv, orgelpipa och noter 
hade stickats som en gåva till en musiker 
i Lidköping. På Landskronavantar avbil-

dades dels det gamla dels det nya vat-
tentornet. En stickerska hade stickat fem 
par bärvantar, med motiven blåbär, lin-
gon, hjortron, åkerbär respektive hallon. 
Vantarna ”stadig frukost” hade motiven 
bacon och ägg.  UB (universitetsbibliote-
ket) i Lund avbildades på ett par vantar. 
Vante för två var en av de mer originel-
la och annorlunda vantarna, med två 
resårer kunde två händer mötas och hålla 
om varandra inne i vanten.

Restgarner hade använts av många 
stickerskor. Ett par vantar hade ry-

aliknande insida. Vantarna var stickade 
med två trådar, en vit löpte genom hela 
vanten och den stickades tillsammans 
med korta stumpar av garn i olika färg-
er. Från varje kort garnända lämnades 
några cm på insidan i början och slutet. 
Dessa korta garnstumpar hade ett barn 
som lekt med sax och garn klippt av en 
slump och sen kom en vuxen på använd-
ningsområde. Flotteringarna på avigsi-
dan/insidan värmer i denna gamla stick-
teknik med anor från Estland. 
Alla vantar var stickade av kvinnor från 
flera olika europeiska länder. Det var kul 
att se bredden. Vissa vantar var mycket 
arbetade andra enklare, flertalet i flera 
färger men någon enfärgad med flät-
mönster. Kvalitén på beskrivarna varier-
ar men alla är möjliga att använda och 
inspireras av till nya stickprojekt.

text och foto Anna Månsson
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I nästa nummer:
Hur var det på Nordlek i Falun? 

Vad hände i Viseu/Portugal  

(Europeaden) 

Spelmansträffar under sommaren, 

berätta!

Ta tillvara på sommaren/ 

Red

Köpes & Säljes 

Säljes: 

Flickdräkt Torna härad, handsydd. Grön 
yllekjol. Guldbeige brokadliv m 6 maljor 
o kedja i silver. Broderad oplöt o mös-
sa i dito brokad, randigt ylleförkläde,  
upphämta.
Marianne,  070-9622230

Lund

sedan hon bar piglock. Efter gifter-
målet hade hon aldrig utslaget hår. Till  
vardags och mindre högtidliga tillfällen 
bar hon kulört rutig klut eller vit halvklut 
tillsammans med randigt förkläde. Men 
idag var det högtidligt så modellen fick 
vit uppsatt klut och vitt förkläde med 
rikt broderi. Sen återstod bara tröjan 
(jacka), schal och vantar innan modellen 
var redo att åka till kyrkan och visa upp 
sig med all grannlåten på kyrkbacken.

Under kvällen upplevde vi fördelar 
med att samla många medlem-

mar i olika åldrar och med olika er-
farenhet kring ett angeläget ämne. Vi 
var ense om att när vi representerar 
föreningen försöker vi klä oss så kor-
rekt som är möjligt och rimligt. Men 
hellre dräkt med brister än ingen dräkt 
alls. Det är 2000-talet och vi måste 
förhålla oss till dagens möjligheter. 
Det kom många spontana frågor och 
funderingar som vi tillsammans kunde 
reda ut. Flera medlemmar efterfrågade 
uppföljning så nu söker vi en manlig 
modell till motsvarande påklädning.  

text Anna Månsson 

foto Ronny Månsson

Tips

Vill du veta mera om hjärnan läs:
 
Hemisfärernas musik - och 
musikhanteringen i hjärnan. 
ISBN 9789188316752

Ljud

Så här kan det se ut när en musiker 
improviserar. Man måste hålla 

sig inom vissa ramar men i övrigt har 
musikern tolkningsföreträde.

Förra gången påstod jag att ljudet 
var snabbare än ljuset. Nu blev det 

väl fel i alla fall. Ja men det beror på 
hur man tolkar det. Visserligen rör sig 
ljudet med 360 m/s och ljuset med 300 
000km/s, men ändå kan vi få en snab-
bare respons på ljudintrycket mot vad 
ljusintrycket kan ge. 

Vi har 12 kranienerver som reglerar 
…. Fyra av dessa reglerar hur syn-

intrycken processas. Endast en används 
till hörselintrycken. 

Vad är det många gånger vi klagar 
på när datorn känns ”trött”. Jo det 

är grafiken som inte hänger med. I da-
torns värld kan vi byta ut grafikkortet 
eller i bästa fall uppgradera minnet. I 
vår egen värld kan man ta till ett an-
nat knep, slut ögonen. Genom att sluta 
ögonen kan man utesluta att synintry-
cken tar ”processorkraft”, all uppmärk-
samhet kan riktas mot de ljudvågor du 
tar emot. Fast, det fungerar bara om det 
inte är för mycket aktiviteter på scen 
som bidrar till helhetsupplevelsen.

Ingen fara, var aktiv, sjung, spela, dan-
sa, så sköter sig uppdateringen med 

automatik. Du blir du, fast i en ny ver-
sion, version 3.14.

Ha en skön sommar  ■ 
/Ronny M


