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Andra året och redan en god 
vana. Skånedagen inföll i år 
lördagen den 25 augusti

   sid. 9

 
Årets Europead gick av  
stapeln i Viseu/Portugal, nr 
55 i ordning sedan starten 
1964 
   sid. 10

Se hela artikeln på sidan 7

I år var det Sverige och  
Falun som stod som värdar 

för Nordlek.

Med tusentals dansare, 
musiker och intresserade, 

samlade på ett och samma 
ställe blir förväntningarna 
uppskruvade på vad som ska 
hända.

Man kunde t.ex ta sig till 
en visstuga från något av 

de andra nordiska länderna, 
sjunga med eller bara njuta av 
de som kunde.

Man kunde också gå på 
någon av de olika konsert-

erna, gratisevenemang eller i 
vissa fall mot en kostnad.

Sedan fanns såklart alla de 
vanliga turistattraktionerna 

som hör till Falun och Dalarna

Unikt för årets Nordlek var 
att Nils Holgersson flög 

mellan olika platser i Sverige. 
Varhelst han gjorde ett stopp 
illustererades detta med en 
polske-dans från trakten. Till 
vänster kan du ser hur det såg 
ut när Nils Holgersson stan-
nade till i Skåne. Här illustre-
rar Nathali Willman och  
Emma Davidsson detta med 
Slängpolska från Skåne.



Medlemstidning för Folkdansringen Skåne -  Årgång 72 - Nummer 3 - 2018   Sida 2

pilavisan@folkdansringen.se 
 
Utges av Folkdansringen Skåne 
 
www.folkdansringen.se/skane 
 
Redaktion 
Anna Månsson 
Ronny Månsson 
 
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 bildbehand- 
ling. 
 
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 03 
Pilavisan nr 2 vecka 16 
Pilavisan nr 3 vecka 33 
Pilavisan nr 4 vecka 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 
Werner Verheesen 
Övriga foto Ronny Månsson  
om inget annat anges.

Innehållsförteckning:
s. 2 Ledare  
Kalendarium 

s. 3 Luggudegillet 90 år, Välkomna
Dans och gemenskap mellan föreningar-
na, något att ta efter
Sök skydd för trollen 

s 4 Midsommarfirande i Malmö
Redan Carl von Linnæus 

s. 5 Midsommar i Skanör
Möllans dag 

s.6 Nationaldagen
Folklorehelg i Falsterbo 

s. 7 Dans, musik och glädje på Nordlek 
i Falun 

s. 8 Klutar hattar och mössor ff
Skånedagen – succé i repris 

s. 10 Viseu – Europas folklorestad 2018

s.11 Nordlek i Falun, forts fr s. 7

 

 
 

Marianne  
Halling

Ledare Kalendarium

Kurser i Folkdansringens regi, för 
mer info och anmälning se hemsidan  
http://www.skane.folkdansringen.se/
kalender/
 
6 oktober, Engelskor och polskor från 
Västra Götaland, med instruktörer Thom-
as Johansson och Anita Widell, spelman 
Svenning Widell på Lilla teatern i Eslöv. 

20 oktober, Tvåändsstickning, in-
struktör Anna Nilsson, i Vux-
enskolans lokaler Ängelholm 

Fredagsdans hösten 2018:  
14 sep, 19 okt och 23 nov, kl.19.30–
22.00! Dansutlärning från 18.30,  
Gustavslundsvägen 2 (bakom fd. Ica 
Brunnen). Buss nr 4, mot Ramlösagården/
Långeberga. Hållplats Brunnsberga. 
Gratis för medlemmar, gäster 100 kr. 
Tårta till kaffe/te serveras i pausen. 
 
ÅLEK 2019, en stämma i Nordleks regi 
på Åland, Mariehamn 17-21 juli 

Europeaden, Frankenberg Eder 2019,  
17 – 21 juli

TACK alla som kom till Eslöv och 
gjorde denna Skånedag så härlig! Det 
var hantverkare, dansare, spelmän, 
dansledare – ja så många människor som 
hjälpte till och ordnade så att allt löste sig 
till det bästa, trots att regnet i år skräm-
de bort en del besökare. Att träffas och 
ha roligt är viktigt, att få inspiration av 
varandra är viktigt – vi var över 200 st!  
Vad hände i somras? Någon grupp som 
var ute och reste? Skriv till Pilavisan och 
berätta vad ni gjorde. Skriv också och 
berätta om era kommande arrangemang. 
Vi är ett aktivt distrikt med kurser och 
stor verksamhet i många föreningar. Ju 
mer vi sprider vad vi håller på med desto 
större chans att få nya medlemmar och 
nya idéer.

Den gemenskap och den värme som 
man känner när man träffar andra 

folkdansare är underbar, spelar ingen 
roll om det är i Sverige eller utomlands. 
Man knyter kontakter bara genom att 
vara klädd i dräkt och vara lite nyfiken. 
Jag har haft förmånen att kunna besöka 
NORDLEK i Falun, Europeaden i Por-
tugal och Dans- och spelmansstämman 
i Stockholm (förutom vår egen Skåned-
ag) och det har gett nya vänner, möten 
med gamla vänner och minnen som jag 
kan glädja mig åt hela hösten och vintern 
som kommer. 

Vad händer nästa år? Vilka evene-
mang kommer 2019? 2020 kommer 

Folkdansringen att fira 100 år – se till att 
din förening kan vara med och fira på 
något sätt. 

Marianne
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Välkomna!
Att närvara vid vårt 

jubileumsfirande
Lördag 17 november

Kl 17,30
Plats: Raus församlings-

gård
Kielergatan 25, Råå.

Det blir en kväll med mid-
dag och dans i trevlig sam-

varo till en kostnad av 
300kr/person.

Betalning sker i samband 
med anmälan

Anmälan med namn och 
förening sker till

luggude90@hotmail.com
Betalning till plusgiro 

265276-6
Senast 181101

Klädsel: Gärna folkdräkt, 
annars kavaj

Dans och gemenskap 
mellan föreningarna, 
något att ta efter

Malmö Folkdansare bjöd in till 
samträning av de Nordiska sam-

danserna inför Nordlek i Falun. Det var 
en varm junidag och vi var 14 st från 
Linderöds Folkdanslag som tog oss till 
Malmö. Vi dansade de flesta av danser-
na, njöt av frukt och fika och hade en 
trevlig eftermiddag tillsammans. Nathali 
fixade instruktionerna med bravur och 
alla verkade nöjda och glada i värmen. 
Nu känner vi oss lite bättre rustade inför 
Nordlek.

Efter dansen åkte vi 14 dansare från 
Linderöd till ”Far i Hatten” och åt 

goda pizzor. Vad sägas om rabarberpizza 
t ex.

Detta är kanske något att ta efter att 
träffas och dansa tillsammans inför 

större arrangemang, ju mer man dansar, 
ju fler likasinnade man träffar ju roligare 
är det.

I sommar finns det flera tillfällen att träf-
fas i dansen, Nordlek i Falun, Europe-

aden i Portugal är 2 stora arrangemang 
men runt om i landet dansas och spelas 
det på flera ställen. Här i Skåne hoppas 
jag få se många på vår egen Skånedag.

text och foto Siv Olsson

Sök skydd för trollen

Har ni uppmärksammat de vackra 
knapphålen på herrdräkter från 

Ingelstad och Herrestad, vartannat är 
sytt med röd tråd och vartannat med 
grön. Dessa knapphål är inte enbart 
dekorativa utan har också en annan my-
cket viktig funktion. Stig Ingelsgård har 
berättat om de olikfärgade knapphålens 
magiska förmåga. När trollen såg dem 
blev de alldeles förvirrade och skräm-
des iväg, sa han. 
 

Att skydda sig mot troll har blivit 
allt mer aktuellt. Allt oftare kan 

man läsa om trollen i pressen och på 
internet, men nu behöver ingen vara 
rädd. Alla kan söka skydd hos män med 
vackra knapphål. 

text Anna Månsson 
foto Ronny Månsson
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Midsommarfirande i 
Malmö

I Malmö firades gemensam midsom-
mar för alla åldrar och kulturer. Hyllie 

Park äldreboende, förskola, grundskola, 
SFI-kurs (svenska för invandrare) och 
folkhögskola firade tillsammans. När vi 
möttes på morgonen låg den kala mid-
sommarstången på några bockar och 
väntade på att bli klädd. Vaktmästaren 
hade förberett så både stång och ringar 
fanns på plats, medarbetare kom med 
famnen full av grönska och färgrika 
buketter. Sen återstod det roliga att klä 
och pynta stången och ringarna. 

Det fanns många hjälpande händer 
som gjorde sitt bästa för att mid-

sommarstången skulle bli perfekt. Här 
fanns arbetsuppgifter för alla och alla 
deltog entusiastiskt. Det var härligt att 
se hur de yngre barnen kröp under stån-
gen för att fördela blommorna rättvist på 
alla sidor. På förskolan hade de förberett 
med att göra pappersblommor som blev 
dekorativa tillsammans med alla färska 
blommor. Det blev en midsommarstång 
för alla. När stången var rest började 
sånglekarna. Några medarbetare spelade 
på sina fioler och alla som kunde sjöng 
och dansade. Karusellen med jungfru 
skär skyndade på, musikanterna från 
Skåneland dansade bomfaderalla, de 
små grodorna utan öron och svansar 
koackade, räven raskade över isen och 
prästens lilla kråka åkte i diket. Några 
av de yngre pojkarna hade riktigt vilda 
kråkor som åkte i diket hela tiden. 

Sen följde sång av barnen, mera musik 
och förstås midsommartårta. Alla 

hade roligt och skratten var många. De 
äldsta satt runt omkring och njöt av att 
se det yngre gardet agera. Själv var jag 
inbjuden till gemenskapen, naturligtvis 
klädd i hembygdsdräkt för att den rikti-
ga midsommarkänslan skulle infinna sig. 

Det kändes bra att få delta i äkta 
kärleksfullt midsommarfirande som 

arrangerades för att alla åldrar och kul-
turer skulle mötas och ha det fint tillsam-
mans – precis så som man önskar att alla 
har det.  ■

text och foto Anna Månsson

Redan  
Carl von Linnæus

Så här skrev CvL när han på sin skåns-
ka resa kom till Skanör 1749 vid mid-

sommartid (Junius 24).
“Midsommarafton var nu för handen. 
Ungdomen av drängar och pigor hade 
samlat sig på torget. Drängarna hade 
framskaffat stänger och pigorna blom-
ster. Stängerne blevo ihoplänkade till 
form av den högste mast med sina tvär-
spjut och inom några minuter var hela 
stången beklädd med blomster och kran-
sar, som hängde på ändarna av spjuten. 
Den således förfärdigade majstången, 
som var den vackraste och präktigaste, 
upprestes med skri och rop, omkring 
vilken ungdomen dansade hela natten, 
fastän det regnade.”

Som du kan se på bilden hänger de 
båda spjuten inte rakt under varan-

dra, på detta sättt blir majstången och 
dess prakt synlig från alla vädersträck 
och kanter.

Innan majstången restes tågade man 
med stången en liten sträcka fram till  

Axelssons torg.

OBS! hur man på den tiden, 
1749, stavade Skanör och  

Falsterbo!

Tiden förändras och vi med den.
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Midsommarfirande

Efter högtidligheterna kring Lin-
nestången bjöd Hembygdsgillet 

Skanör-Falsterbo på mer informellt 
firande. 

För 18.e gången förlades kväl-
lens midsommarfest till Skanörs 

stadsspark. Kvällen inleddes med kon-
sert av fågelsång från lummig grönska 
över det uppslagna tältet och dansbanan. 
Senare överröstades fåglarna av skratt 
och musik. Spelmännen Jan Flink med 
dragspel och Håkan Gustavsson med 
fiol spelade kadrilj, gillesdanser och lite 
modernare danser från scenen. Inbjudna 
gäster kom från Söderslätts Folkdanslag, 
Logdansarna, Södra Skytts folkdansgille 
och Malmö Folkdansare. Dansbanan 
framför fylldes snabbt av dansanta fest-
deltagare. När ska man klä sig i dräkt om 
inte till midsommar? Många av festdelt-
agare som dansat uppvisningar tidigare 
under dagen fortsatte kvällen klädda i 
sina vackra hembygdsdräkter. Flertalet 
bar sydskånska dräkter men även Södra 
Möre (Småland) och Toarp (Västergöt-
land) fanns representerade bland de 
dräktklädda. 

Möllans dag

Första söndagen i juli firas Möllans 
dag. Ett flertal möllor i Skåne öp-

pnade portarna för besök, guidade och 
berättade om möllans historia. På årets 
”Mölledag” var vädret på arrangörernas 
sida.. 

På Bröddarps Mölla i Västra Ingelstad 
firades Möllans dag traditionsenligt. 

Håkan Fredriksson från Oxie härads 
hembygdsförening guidade och berätta-
de om möllan. År 1840 stod möllan som 
är en stubbamölla klar. För att vinden 
ska komma rätt i förhållande till ving-
arna vrider sig hela möllan runt en grov 
ekstock. Innanför kvarnstenarna finns 
sikten. Mjöl som skulle användas till 
brödbak siktades. När mjöl till brödbak 
började saluföras i affärerna slutade man 
succesivt att mala brödsäd, men fortsatte 
att mala djurfoder fram till mitten av 
1900-talet. Håkan rekommenderade att 
sikta lite grahamsmjöl för att se hur man 
kan skilja fint mjöl från grövre skal. 

Under solskydd demonstrerades 
skånskt yllebroderi, nålbindning 

och näverslöjd. Skånska björkar väx-
er alltför snabbt för att ge god kvalitet 
på nävern, det är heller inte tillåtet att 
ta näver från träden i skogen. Björkar i 
norra Sverige ger bästa nävern att slöjda 
av. Till skillnad från rot- och spånflät-
ning, flätas näver i torrt tillstånd. Färdi-
ga alster ytbehandlas med paraffinolja. 
Nävern får patina och blir nästan mjuk 
som skinn efter lång tids användning. 

En höjdpunkt under dagen var när 
Malmö Folkdansare dansade up-

pvisning till dragspel av Jonas Nilsson. 
Dansarna passade på att bjuda upp pub-
liken på en familjedans som avslutning 
på uppvisningsprogrammet. Alla hade 
lika roligt, publiken, solen och dansarna 
strålade ikapp. ■

text och foto Anna Månsson

Vi folkdansare har mycket gemens-
amt och snarlika utmaningar inom 

våra intresseområden. Under kvällen 
hördes många livliga och intressanta 
samtal mellan medlemmar från olika 
föreningar. Vi behöver varandra och till-
ställningar likt denna förenar, ger mö-
jlighet till personligt erfarenhetsutbyte 
och stärker känslan av samhörighet. Vi 
firar gärna midsommar tillsammans näs-
ta år också.■

text Anna och Ronny Månsson

foto Ronny Månsson
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Folklorehelg i  
Falsterbo 

Under folklorehelgen i början av juni 
månad lyste solen över Falsterbo 

strandbad och badgästerna ringlade förbi 
på väg ner till stranden. Några stannade 
upp för att besöka Söderslätts Hemslö-
jdsförenings utställning, titta på folkdans 
och delta i dansen på restaurangen Fals-
terbo strandbad. I utställningen fanns 
skånskt yllebroderi och hembygdsdräk-
ter, både nyare och lite äldre dräkter 
och dräktdetaljer. Själv uppskattade jag 
speciellt de gamla skånska klutarna med 
utsökt vitbroderi. Det är alltid trevligt 
när hantverk demonstreras. I anslutning 
till utställningen satt flera kvinnor och 
broderade skånskt yllebroderi samtidigt 
berättade de om gamla traditioner och 
nyskapande. Skånskt yllebroderi ut-
märks av att brodösen är ”ekonomisk” 
med det färgglada brodergarnet. På rätan 
är färgprakten stor med ganska långa, 
jämna stygn men på avigan sys stygnen 
så små som möjligt. Denna broderiteknik 
skiljer sig mot yllebroderi från Dalarna 
där stygnen på rätan och avigan är i stort 
sett lika långa. ”SyDnålarna” har tilläm-
pat den skånska broderitekniken i nyko-
mponerade mönster. Deras nåldynor med 

loggor av kända svenska och skånska 
institutioner och myndigheter har väckt 
uppmärksamhet. Rekommendation är att 
sätta några nålar i loggan för att stilla sin 
frustration mot den aktuella verksam-
heten, ett stillsamt sätt att attackera.  

Malmö Folkdansare bidrog med dans 
av barn- ungdoms- och vuxenlag-

et, vid två tillfällen till dragspelsmusik 
av Lena Holmdal och Eva Edstrand på 
tvärflöjt. Vi dansade på restaurangens al-
tan med stora furor runtom som bjöd på 
svalkande skugga. Dans med publiken 
uppskattades speciellt och flera person-
er kom tillbaka för att få dansa även vid 
andra danstillfället. Nu hoppas vi att in-
tresset blivit så stort att det resulterar i 
nya medlemmar i någon av Skånes folk-
dansföreningar. ■

text Anna Månsson 
foto Monica Willman

Nationaldagen 

Kärt barn har många namn. Den 6 
juni har benämnts ”Svenska flag-

gans dag” fram till 1983 då dagen istäl-
let utnämndes till ”Sveriges officiel-
la nationaldag”. I slutet av 1800-talet 
hette dagen Gustavsdagen till minne av 
att Gustav Vasa valdes till kung den 6 
juni 1523. Men 6 juni var också den dag 
(1809) då Sverige skrev under regerings-
formen som la grunden till det moderna 
Sverige. 

För oss Folkdansare är den 6 juni till-
sammans med midsommarhelgen 

ett av de tillfällen under året som folk-
dansuppvisning efterfrågas mest. På 
TV fick vi se hur dansare, artister och 
kungafamiljen hedrade Sverige genom 
att sjunga nationalsången, hurra och klä 
sig i hembygdsdräkt och Sverigedräkt. 
Det bjöds på glimtar från flera olika or-
ter inom landet som firade på olika sätt, 
alla i idel solsken. Från scenen på Stor-
torget i Malmö bjöds på underhållning 
hela dagen. Ett av inslagen var dans av 
barn ungdomar och vuxna från Malmö 
Folkdansare. Det var glädje och bland-
ning av alla åldrar både i publiken och 
på scenen. Efter uppvisningen passade 
folkdansarna på att göra som många an-
dra malmöbor, umgås under gemytliga 
former med picknick i en av Malmös 
fina parker. Turister gjorde stora ögon 
när de såg oss klädda i våra vackra 
dräkter. Flera bad till och med om att bli 
 fotograferade tillsammans med oss. ■

text Anna Månsson 
foto Madeleine Nydahl
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Dans, musik och glädje 
på Nordlek i Falun

Falun är känt för Falu rödfärg, Falu 
rågrut, Falu ättika, Falukorv. Mest 

välkänd är Falu koppargruva som finns 
på Unescos världsarvslista och är jämför-
bar med bl.a. pyramiderna i Egypten och 
kinesiska muren.  Genom Falun slingrar 
sig Faluån som delar staden i två delar. 
Falu koppargruva ligger på den ”gru-
vliga” sidan som är drabbad av gifterna 
från gruvan. Andra sidan ån ligger den 
”ljuvliga” sidan.  När vi steg av tåget i Fa-
lun flödade sol, glädje och vänlighet mot 
oss. På stationen stod en välklädd kvin-
na (dvs. klädd i hembygdsdräkt) som häl-
sade välkomna och hjälpte oss hitta bästa 
vägen till vårt boende. Både solen och 
vänligheten följde oss sedan under hela 
Nordlek och i möten med serviceperson-
al och stadens invånare. Hela Falun fär-
gades av musik och dans under veckan. 
Vi var totalt 2776 deltagare, ledare och 
funktionärer. Förberedelserna har varit 
långa och omfattande men arrangörerna 
kan i efterhand nöjda se tillbaka på en 
vecka där glädje, gemenskap och gott 
samarbete frodades. Det var många som 
uppskattade att arenans golv hade bytts 
till dansvänligt underlag inför veckan. 
Åter bekräftades att dansen förenar över 
ålder, geografi och språkliga gränser. Det 
var intressant att se och lära våra grann-
länders danser, höra deras musik och tit-
ta på alla vackra dräkter. Många dräkter 
är kulturarv och stolta ägare ställde glatt 
upp för fotografering och berättade om 
sin dräkt. En norsk kvinna berättade att 
hon lagt sitt förkläde i te för att dämpa 
de djärva färgerna och få det att se mer 
autentiskt ut. 

Visstugorna under veckan gav mysig 
samvaro. Under Ålands visstuga 

fick vi bl.a. lära oss att sångerna ”Vem 
kan segla” och ”I fjol så gick jag med 
herrarna i hagen” som vi alltid trott 
kommer från vår svenska visskatt, egen-
tligen är  åländska sånger. Men som vår 
åländske visledare sa, så kan vi väl ha 
dem tillsammans i hela Norden! I Dan-
marks visstuga delades texterna ut på 
papper, vilket gjorde det lätt att delta i 
sången. I den svenska visstugan uteblev 
ledaren, men det löstes smidigt genom 
att flera handlingskraftiga goda sångare 
bland publiken tog över. Det resulterade 
i en trevlig och mysig stund då vi till-
sammans sjöng många visor, både fin- 
och fulvisor, om bl.a. vardagsliv, spin-
ning och erotik. Det är tveksamt om alla 
skulle godkännas av ”metoo”. 
Invigningsceremonin och avslutnings- 

ceremonin var speciellt fina. På invi-
gningen tågade fanbärare med de olika 
ländernas flaggor efter Nordlekflag-
gan. Senare fylldes scenen av midsom-
marstänger från de socknar som repre-
senterade arrangörernas hemvist. Alla 
midsommarstängerna var olika men 
ändå lika och alla var vackra. På avslut-
ningen deltog alla i en flygresa i Sel-
ma Lagerlöfs fotspår. Resan började i 
Sydskåne. Den lille gåsapågen hade gjort 
otyg, blivit förtrollad till en pyssling och 
misslyckades att hålla kvar sin tamgås 
Akka på gården. I Skåne gjordes det 
första uppehållet med polskedans där 
Nathali Willman och Emma Davidsson 
från Malmö Folkdansare, båda i Oxie 
dräkt, dansade för oss. Med dans och 
musik färdades vi sedan vidare tillsam-
mans med gåsapågen, Akka och vildgäs-
sen genom Sverige. I ett stopp blev vi 
fascinerade att se de två bröderna David 
och Mikael Eriksson dansa förare och 
följare tillsammans, i en fantastisk fin 
polska. Resan fick ett abrupt stopp vid 
finska gränsen i möte med tullpolisen. 
Men musik och dans river gränser så 
färden kunde fortsätta in i Finland till 
Tammerfors (Tampere) för att förbereda 
inför Nordlek 2021. 

Festtåget under Nordleks sista dag ut-
gick från Stora torg och var 2,5 km 

långt i uppförsbackar fram till Jalas are-
na på Lugnet. Solen sken och termome-
tern visade på närmare 30 grader. Vat-
tenhålet halvvägs uppskattades. Många 
glada, trevliga tillrop gav energi när 
svetten lackade då vi i våra fina, varma 
ylledräkter gick uppför den långa branta 
backen.

  Under festuppvisningen på lörd-
agskvällen dansades de nordiska 

ländernas samdanser som vi i förväg 
gått igenom och försökt lära oss gen-
om instruktioner från nätet. Inför den-
na uppvisning ordnades välbehövliga 
övningstillfällen, s.k. lekstugor då rep-
resentanter från det aktuella landet in-
struerade och deltog i dansträningen. 
Det var roligt att först få träna och sedan 
framföra dansen tillsammans på arenan.    

Eftersom Nordlek ägde rum i Falun 
var det trevligt att Barsebäckslaget 

deltog i gruppdanstävlingen. Klädda i 
svenska hembygdsdräkter dansade de 
välkända folkdanser. Dansarna gav en 
komprimerad, god bild av våra traditio-
nella folkdanser. Övriga grupper som 
deltog i tävlingen var yngre deltagare 
från Danmark, Finland och Sverige 
klädda i moderna kläder. Första plats gav 
juryn till Danseben från Viborg i Dan-
mark. Det var fyra par som under lång 
tid tävlat tillsammans och vunnit många 
priser och efter denna tävling går skilda 
vägar. På andra plats kom The Sprokes, 
som består av ungdomar 15-26 år gamla 
från olika delar av Danmark. Koreogra-
fin hade utarbetas tillsammans med un-
gdomarna som bidragit med många bra 
idéer. Både dansare och musikerna var 
enhetligt klädda. Tredje plats gick till 
en finsk grupp som framförde en nyska-
pad dans med paddlar. Priserna var da-
lahästar i storlek efter placering.  

Under fredagens notställsuppfäl-
lartävling i matsalen på Lugnets 

gymnasium deltog fyra tävlande. Tre 

Fortsättning s 11
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Klutar, hattar och  

mössor, 

 (forts från Pilavisan 2 -2018)

Under dansk tid delades den skånska 
halvön i 23 härader eftersom kun-

gen ville ha kontroll över landskapet. Det 
saknas naturliga gränser mellan härader-
na, men det fanns kulturgränser så alla 
visste hur de skulle klä sig. Vår skånske 
professor och folklivsforskare Sigfrid 
Svensson skrev om Skånes fyra hörn, 
NÖ, NV, SÖ och SV där varje område 
hade likartat dräktskick. Men dräktom-
rådena i Skåne är inte strikta. Gillis Jim-
heden informerade om Skånes dräkts-
kick som skiljer sig från övriga Sverige 
och han betonade att man bör titta på 
dräkten som helhet.

Våra skånska klutar har ”krympt”. 
På gamla bilder kan vi se att kluten 

räcker ner till midjan och på vissa håll 
även nedanför. Sidan på kvadraten i de 
gamla klutarna var minst 110 cm. Län-
gre fram mot 1800 talet blev den 1 m 
och senare 90 cm. Halen dvs. snibben 
som hänger ner på ryggen med broderier 
ska vara lång, det är viktigt. Om min-
dre tygstycke används blir inte kluten 
lika bra och vacker sa Gillis. Ingelstad 
är känt för stora klutar och att kvinnor-
na bar klut långt fram i tiden. Den stora 
högtidskluten från Ingelstad är så stor att 
den är olämplig att använda i samband 
med dans.

  Omkring sekelskiftet 1900 samlades 
klutar in till museerna. Ägarna 

kände sig ofta hedrade över att släktens 
gamla klutar efterfrågades, men de ville 
inte ge bort gulnade, smutsiga gamla 
klutar. Detta medförde tyvärr att gamla 
klutarna togs isär, tvättades och gavs sen 
bort i platt skick. Klutar ser olika ut när 
de ligger platt och när de sitter på huvu-
det. Olika klutar har olika stommar och 
skiljer sig åt när de är uppsatta men nerp-
lockade klutar från Ingelstad, Herrestad 
och Ljunit är svåra att ens härleda till rätt 
härad. Gammal smuts och stärkning är 
väl värd att bevara sa Gillis. 

Klutar plockas ner, tvättas, stärks 
och sätts upp den igen. I alla klu-

tar används nålar vid uppsättning, in-
gen klut sys samman. Men man ska 
inte vara snabb med att sätta upp kluten 
efter stärkning. Kluten blir fuktig av 
stärkelsen och fukt på nålarna ger ros-
tfläckar. Rekommendation är att stärka 
kluten ena dagen och vänta minst till da-

gen därpå med att sätta upp den. Vi sky-
ller ofta rostfläckar på fuktig förvaring, 
men de kan bero på att tyget inte var helt 
torrt vid uppsättningen. 

Förr fanns många klutbinderskor, 
minst en i varje by. Varje klutbind-

erska satte upp kluten på ”sitt sätt”. Om 
det fanns flera klutbinderskor i samma 
härad, så satte de inte upp klutarna på 
exakt samma sätt. Variationen var alltså 
stor och Gillis undrar fortfarande över 
hur ett kvadratiskt tygstycke har kunna 
utvecklas till att stå ut åt alla håll.

Den ogifta kvinnan hade röda 
band i håret. Hon kunde ha två 
ringar av eget hår eller lintov där 

banden lindades som åttor och höll ihop 
ringarna till en krans. Baktill hängde 
la (band) ungefär 60 cm (en aln) ner på 
ryggen. Det var då som nu skönhetsideal 
med stort hårsvall. Linblånor, tygremsor 
och annat kunde användas för att fylla 
ut. Unga kvinnor i Ingelstad använde 
kransen på bröllopet och därefter knöts 
kluten över ungflickslocken (kransen). 

Avancerade broderier på gamla klu-
tar kan ha utförts av yrkesbrodös. 

Tönderspets är en mycket tunn knypplad 
spets som fanns att köpa i Köpenhamn, 
den förekommer på klutar med arbetade 

broderier. Det finns också tunna Vadste-
naspetsar men ytterst få så tunna som 
Tönderspets. Skånsk knyppling är fri-
handsknyppling till skillnad från Vad-

stenaknyppling som följer ett ritat mön-
ster. Förr tvistades om vilken spets som 
var finast. Pettersson är en gles skånsk 
knypplad spets som anses vara finare än 
andra. 

Spån som klutar sätts upp på kan se 
olika ut. Det är svårt att få jämn fint 

spån eftersom materialet lever och än-
drar sig. Först görs en ring av spån, sen 
lindas den med tyg. Därefter tar man en 
platta av papp s.k. gjor som fäste ovan-
på. Olika gamla spån med gjor ser olika 
ut och man vet inte vilken modell som är 
äldst eller yngst. I NV Skåne sätts även 
rutiga huvuddukarna på spån. Dessa klu-
tar är ofta namnade med vita korsstygn 
och kan vara uppknutna på många olika 
sätt. Det är praktiskt att ha sin rutiga hu-
vudduk uppsatt.  

Tyget i klutar var lärft av lin och 
blaggarn (linblånor). Efter tvätt 

stärkte man tyget med en blandning av 
potatismjöl, vetemjöl, salt och lite stea-
rin. Sen glättade man med en glassten. 
Klumpsöm förstörs om man gnider på 
dem. Därför måste man gnida mycket 
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Skånedagen – succé i 
repris

Skånedagen är en fantastisk mötesplats 
för alla skånska folkdansföreningar, 

dansare och musiker. Årets Skånedag 26 
aug gav många möjligheter till informel-
la och givande möten.

Dagens program inleddes redan kl. 
11.00 på Stora Torg i centrum av 

Eslöv. Ett 30-tal barn och ungdomar 
från många skånska dansföreningar 
dansade tillsammans. De olika danser-
na framfördes med olika svårighetsgrad, 
beroende på dansarnas åder och förmå-
ga. Det blev fin gemensam dans för alla 
barn och ungdomar. Många Eslövsbor 
stannade upp och njöt av dans, fin musik 
och tittade på alla dräktklädda barn och 
vuxna.

Dansen fortsatte sen på P-platsen 
utanför Coop. Efter några dans-

er svek tyvärr vädret. Paraplyer och 
regnkläder kom fram, vi hade ju mycket 
framför oss, så vi fortsatte godmodigt till 
Trollsjöområdet för lyckad fortsättning. 
Efter att lunch serverats snabbt och smi-
digt startade eftermiddagens program, 
med 15 minuters dansuppvisningar, av 
11 olika skånska folkdansgrupper, var-
vat med danslekar, dans med publik-
en och gemensam dans. Det bjöds på 
många välkomponerade och fint fram-
förda program. Avslutningsvis dan-
sade Linderöds Folkdanslag jämställd 
oxdans, med två par damer och två par 
herrar som avlöste varandra. Den-
na spektakulära dansuppvisning, med 
handväskor, grimaserande danspar, och 
herre som ”snällt” fick följa kvinnan som 
knep honom i örat lockade fram många 
skratt och öronbedövande applåder.

Parallellt med dansuppvisningarna 
fanns möjlighet att detaljstudera väl-

sydda skånedräkter. Gunilla Andersson 
Eslöv och Anna Nilsson Ängelholm bes-
varade frågor, visade och berättade om 
det unika hantverk som de många dräk-

terna visade exempel på. Ett tält var fyllt 
av aktivitet. Där fanns möjlighet att både 
titta på och prova på olika hantverk. Barn, 
ungdomar och vuxna med barnasinnet 
kvar flätade armband, tovade bollar och 
provade på brickbandsvävning. Silver-
smide och tillverkning av hyskor och ha-
kar visades också. Förr hade vi varken 
tillgång till blixtlås eller tryckknappar 
utan hyskor och hakar användes för att 
hålla samman kläderna. 

Efter alla uppvisningar avslutades 
dagen med några timmars allmän 

dans till njutbar musik. Dagen visade 
upp mångfalden av skånska hembygds-
dräkter, men också ett flertal dräkter 
från övriga Sverige och några utländs-
ka. Eftersom det tidvis var lite kylig 
kom också ytterkläderna fram. Många 
män var stiliga i sina långrockar i olika 
modell och färg och andra både kvinnor 
och män tog på tröjan (jackan) utanpå 
sin dräkt. Det är inte ofta som det finns 
möjlighet att se så många barn, kvinnor 
och män i vackra dräkter med och utan 
ytterplagg. Det är värdefullt och viktigt 
att umgås under otvungna former, visa 
dansprogram för varandra, spela, dansa, 
delta i hantverksaktiviteter och trivas 
tillsammans.

Vi ses på nästa Skånedag! ■

text Anna Månsson
foto Ronny Månsson

försiktigt när vitbroderi glättas. Klutar 
från Ingelstad, Herrestad och Oxie har 
täta veck baktill. Idag undrar vi hur de 
bar sig åt för att vecka så fint och jämt 
som de gjorde förr. När det blev möjligt 
att knyppla maskinellt började tyll an-
vändas som underlag för broderi i hela 
eller delar av kluten. Klutar helt i tyll 
finns bevarade från bl.a. Oxie. 

I en bouppteckning från 1757 nämns för 
första gång klut av bomullstyg. Det 

finns många olika rutiga huvuddukar 
i Skåne och vissa har lokalt särprägel. 
De vävdes ofta hemma på gården, men 
någon vävde och sålde. Rutig huvudduk 
sätts upp liknande vita klutar men utan 
underlag. Rutig huvudduk användes 
inte till stor fest och inte heller på vissa 
söndagar eller nattvardsgång. Gillis hä-
vdade att det går bra att använda rutig 
huvudduk och vitt förkläde samtidigt.

När man knyter den rutiga huvud-
duken på huvudet låter man ofta 

hörnen vara synliga i nacken, sen kan 
man ta av och på den flera gånger utan 
att knyta om den helt. Gillis berätta-
de om en gammal gård där det hängde  
flera klutar i farstun ex mjölkklut, vard-
agsklut etc. På så sätt kunde kvinnorna 
smidigt byta när de gick förbi. Gillis och 
hans hustru Monica demonstrerade hur 
en halvklut knyts på huvudet. Håret är 
mkt viktigt när du ska knyta upp kluten. 
Håret ska flätas och flätan ska fylla upp 
under kluten. Vira håret i kringla ev. 
med tillsats av lintov. Håret ska alltid sit-
ta fast med bårda (tre fingrar brett ylle-
tyg i en räcka) som fästs med nålar. Fri-
syren förr skiljde sig mot dagens. Lugg 
förekom inte men hårfästet kunde sticka 
fram i pannan under huvudbonaden, för 
övrigt visade inte den gifta kvinna håret.

text och foto Anna Månsson

forts från fg. sida ...



Viseu - Europas  
folklorestad 2018

Under en lagom varm vecka i slutet av 
juli samlades drygt 5000 européer i 

Viseu för att delta i Europeaden 2018, 
nr. 55 i ordningen.  Vi svenska deltagare 
från Folkdansgillet Kedjan Stockholm, 
Malmö Folkdansare, Orust folkdans-
gille, Sällskapet Lärgökarna Ängelholm 
och Våmhus Folkdanslag Dalarna reste 
från hettan i Sverige till mer lagom 
värme i Viseu norra Portugal. Vi möttes 
av frodigt gröna träd och fält, en stor 
kontrast till brunbrända Skåne. I Viseu 
bor drygt 50 000 personer av kommun-
ens totalt ca 100 000  inv. Under vår förs-
ta promenad i staden kändes det som om 
allt och alla deltog i festligheterna. Alla 
hade nära till allt i denna lilla fridfulla 
stad. Affärer och gator var smyckade 
med olika folkloreattribut. Vackra färg-
glada schalar med frans var arrangerade 
i skyltfönstren och hängde högt upp över 
gatorna i centrum. Vi kände oss hjärtligt 
välkomna till denna idylliska stad och 
den känslan bestod under hela Europe-
aden, vänlighet och hjälpsamhet mötte 
oss överallt.

Deltagare från 25 olika länder hade 
anmält sig till årets Europeade. Där 

fanns drygt 300 volontärer med mycket 
varierande färdighet i andra språk än 
portugisiska. Totalt deltog 207 grup-
per i paraden, där Malmö folkdansare 
hade plats 43. Vi såg det som en fördel 
att ha plats långt fram i tåget, så vi eft-
er målgång kunde beundra och heja på 
de följande grupperna. Hela den 3 km 
långa vägen var kantad av publik. Al-
drig tidigare har jag mött så entusiastis-
ka åhörare längs hela sträckan. De log, 
hejade och vinkade så vi kände oss som 
kungligheter. Längs vägen fanns många 
vattenhål, det kändes bra att få vatten 
flera gånger trots att temperaturen visade 
under 30 grader, men paraden pågick i 
flera timmar, så vätskepåfyllning behö-
vdes. 

Första kvällen uppträdde många olika 
portugisiska grupper i Viseus cen-

trum. Det var en ljum kväll då lokalbe-
folkningen gick man ur huse för att ta del 
av skådespelet. Vi tittade på dans, lys-
snade på musik och sång. De gav oss en 
bred bild av portugisisk kultur och tra-
ditioner från olika delar av landet denna 
välkomstkväll. 

Invigning och avslutning ägde rum på 
en stor utomhus idrottsarena med gräs 

i mitten och åtta löparbana runtomkring, 
totalt storlek uppskattningsvis minst 
75X100 meter. På gräsplanen hade fem 
scener iordningställts, så fem grupper 

kom in och gick ut i taget och uppträdde 
efter varandra eller i några fall samtidigt. 
Tack vare en storbildsskärm i ena kortsi-
dan kunde man se uppvisningarna utan 
teaterkikare. Båda kvällarna domin-
erade dansgrupper från närområdena, 
där danser, musik och dräkter skiljde 
sig avsevärt från våra skånska danser 
och kläder. Från Portugal var många 
klädda i dämpade färger, bruna och grå 
kläder. I flera danser användes tillbehör 
som avspeglar deras vardagsliv, skäror, 
räfsor, korgar med tvätt och livsmedel, 
brödfat, vattenkaraffer, vinkrukor etc. 
På invigningskvällen överlämnades 
Europeadens flagga under en högtid-
lig ceremoni från Finland till Portugal. 
Många tal hölls med betoning på Unity 
in Diversity (gemenskap genom mång-
fald) Europeadens ledord. Genom Eu-
ropeaden möts öst, väst, norr och söder. 
Flera talare framhöll värdet av att till-
sammans njuta av fem dagars dans och 
musik. Europeaden är Europas största 
möte för folklore. Första Europeaden 
ägde rum i Antwerpen 1964 och därefter 
har den återvänt dit flera gånger. Nästa 
år förläggs Europeaden till Frankenberg 
Eder i Tyskland.

I Viseu finns många museer. Vi passade 
på att besöka Casa da riberia och titta 

på utställningen ”Kläderna gör mannen” 
och en permanent utställning om lokalt 
dräktskick. Jag slogs av alla likheter mel-
lan våra dräkter. Närmast kroppen finns 

det vita linneplagget både för män och 
kvinnor. Men där fanns en extra finess 
på mannens långa skjorta. Strax nedan-
för grenen framtill fanns ett runt hål som 
var omsorgsfullt skott runtomkring. Det 
fick mig att associera till nattliga behov 
och äventyr. 

Att vara klädd i hembygdsdräkt före-
nar och bygger broar. De dräkt-

klädda deltagarna inbjöd till samtal. Jag 
beundrade gamla och nya, rikt utsmy-
ckade och mer vardagliga, färgsprud-
lande och mer dova färger i dräkterna. 
Många olika dräkter och alla vackra på 
sitt sätt. En dam hade en rikt broderad 
uppseendeväckande huvudbonad från 
1840-talet, några män hade byxhängslen 
som farmor respektive hustrun broderat. 
En annan man sträckte glatt fram benen 
för att visa sina handstickade stumpor. 
Någon hade själv broderat skjortan och 
visade stolt upp märkningen med initial-
er och årtal. Alla var lika glada och stolta 
över intresserat för deras speciella dräkt, 
visade gärna upp detaljerna och pose-
rade villigt för fotografering. 

Detta var femte gången som jag del-
tog, i denna färgrika mötesplats. 

Genom Europeaden har jag fått mö-
jlighet att besöka för mig nya och okän-
da platser och möta dansare från många 
olika länder vilket berikat mig. Samma 
program upprepas varje år, men det blir 
ändå olikt varje gång. Olika värdar ge-
nomför Europeaden på olika sätt och 
ger möjlighet att ta del av lokal kultur, 
hantverk och seder. Antalet besökare och 
varifrån de kommer, formar också Euro-
peaden. I år blev vi förberedda på att ju 
längre söderöver dess bättre väder och ju 
längre norröver dess bättre organisation. 
Men vi reste från hettan i norr till mycket 
svalare dagar i söder. Och organisationen 
var vi förberedda på och då kan man sk-
ratta åt att busschauffören inte stannar 
på hållplatserna, då man trycker på stop-
pknappen eller ropar. Eftersom ingen 
kunde stiga av kunde inte heller någon 
stiga på, så en halvtimmes bussfärd tog 
den tredubbla tiden, i en överfull buss. 
På detta sätt fick vi oplanerad sightsee-
ing, men eftersom det var mitt i natten 
var det inte möjlig att se så mycket av 
omgivningen. Sista kvällen beslöt vi oss 
för att gå till vårt boende, det tog 20 mi-
nuter. Vi blev flera erfarenheter rikare 
och skrattade åt bussturen som tagit 90 
minuter för motsvarande avstånd tidi-
gare. Att delta i Europeaden ger många 
nya intryck och både förväntade och 
oväntade upplevelser.

Frankenberg gör er beredda! ■ 
text Anna Månsson

foto Ronny Månsson
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I nästa nummer:

Förhoppnigsvis har statistiken hun-
nit komma fram så du kan få veta hur 
utvecklingen ser ut i föreningarna.  
 
Vi kan kanske ta efter de som lyckas 
bäst? ■
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Köpes & Säljes 

Inget inkommet denna gång.

fick stå med ansiktet mot en vägg medan 
en tävlande under tidtagning fällde upp 
ett notställ. Trean tog ca 35 sek. på sig att 
fälla upp notstället, tvåan klarade det på 
ca 25 sek. och ettan fick notstället i ord-
ning på ca 10 sek. Fyran som behövde ca 
1,5 min på sig, fick lite hjälp på traven 
men vann det bästa priset, en kram från 
tidtagarens hustru. 

Flera olika dansgrupper totalt sex-
tio dansare och musiker, från Bohu-

slän Dals distrikt hade gemensam dan-
suppvisning på Medborgarplatsen mitt i 
centrum.  Precis då de tagit de sista dans-
stegen började åskan mullra och vi fick 
alla ta skydd mot veckans enda regnskur. 
Senare på kvällen fick vi möjlighet att 
lära oss deras danser ”Från klippor och 
skogar” i en av hallarna på arenan.  

Varje gång vi kom, både till Jalas 
arena och många andra platser, 

möttes vi av musiker som spelade. Ofta 
tog några dansare tillfället i akt att ta en 
svängom till musiken. Det var fint att det 
bjöds på frukt och dricksvatten vid alla 
aktiviteter. 

Under hela Nordleksveckan anord-
nades även många trevliga aktivi-

teter för de yngre deltagarna, t.ex. sam-
kväm med möjlighet att pyssla, spela 
spel och lägga pussel. I gerillaslöjd för 
samma målgrupp fick man göra broscher, 
mobiler och andra skapelser av kapsyler, 
pärlor och textilier. Även de lite äldre var 
välkommna att prova på att göra snod-
dar av garn i många olika knyttekniker. 
Barnen använde sina färgglada, egen-
tillverkade snoddar till trendiga armband 
och halsband. 

För de äldre hantverksintresserade 
fanns också ett stort utbud som 

knivslöjd, tvåändsstickning och svart-
stick. Svartstick är en broderiteknik som 
sys både på halskläden till dräkten och 
på andra textilier. Vi fick se broderier 
där baksidan nästan var lika ”fin” som 
framsidan. När vi skulle prova svartstick 
sydde vi broscher och blev uppmanade 
att inte bry oss om baksidans utseende 
eftersom ingen kan se den på den färdi-
ga broschen. Vi fick också veta att Karin 
Larsson (Carls hustru) tillämpade sam-
ma synsätt. Ingen ska titta på baksidan 
så den behöver inte vara vacker, bara 
praktisk, så broderiet håller för använd-
ning. Tvåändsstickning är en stickteknik 
där man hela tiden stickar med två trådar 
garn. Tekniken ger fast, värmande och 
slittålig textil, men tar mycket längre tid 
att utföra än traditionell stickning. 

Marknaden var öppen under efter-
middagarna, men utbudet varierade 

eftersom alla försäljarna inte var där hela 
tiden. Bland marknadsstånden fanns bl.a. 
försäljning av hantverk, dansskor, böck-
er om dräkt och musik, folkmusikskivor 
och informationsmaterial bl.a. om Ålek 
2019 och Kulturens Bildningsförbund. 
Önskemål inför nästa Nordlek är att man 
bjuder in fler lokala hantverksförsäljare.
Årets tema var polskor och intresset för 
att dansa denna dans var mycket större 
än förväntat. När bröderna Mikael och 
David Eriksson på ett fantastiskt sätt in-
struerade polskdans ordnades snabbt en 
större lokal så alla fick plats. Intresset för 
den norska varianten av polskor ”pols” 
var också stort. För att alla som ville lära 
sig skulle ha möjlighet till detta fick nor-
rmännen lämna sin plats till dem. 

Fridans på kvällarna bjöd på spontan 
dans. Till samma musik dansades 

många olika varianter alla lika härliga 
både att titta på och delta i. Ungdomar-
na hade egen nattdans långt fram under 

nattimmarna där de dansade, umgicks 
och knöt nya kontakter.

Fyra årstiderna i Dalarnas lustgård, en 
konsert med dräktvisning var en höj-

dpunkt. Till bakgrund av Vivaldis ”Fyra 
årstider” som spelades av musikhög-
skolestudenter, agerade dalmasar och 
kullor med kläder efter dräktalmanackan. 
De åskådliggjorde både vardag och fest 
och hann med både sorgetåg och bröllop 
under kvällen. 

Kristine kyrka var fylld med folk-
dansare och folkmusiker – många 

klädda i dräkt – under mässan ”Träd in 
i dansen”. Dansarna ”Vi kan” tågade in i 
kyrkan, tog plats och dansade lugnt och 
värdigt framme vid altaret där musiker 
och kör stod uppställda. Hela försam-
lingen deltog i mässan och vi sjöng 
tillsammans alla de sånger som ingick 
i andakten. Det kändes fint att alla var 
inkluderade i Nordleks olika framträdan-
den. 

Lördagkväll Folkrock, en musik-
konsert i Kristinehallen. Före paus 

uppträdde Spöket i köket. I pausen sålde 
de sina skivor och lovade att den som inte 
gillade skivan kunde returnera den och 
skulle bli ersatt med en annan skiva som 
Spöket i köket inte heller gillade. Efter 
pausen fick vi lyssna till Hoven Droven. 
De fick oss alla att dansa enmansschottis 
stående i bänkraderna. 

Längre fram återkommer vi med infor-
mation om de intressanta utfärderna 

i och omkring Falun. På söndagen åkte 
deltagare hemåt och konstaterade åter att 
dansen förenar över ålder, geografi och 
språkliga gränser. ■
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