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19 januari 2019, danskurs Dansa
tillsammans, i Folkdansringens regi.
Instruktör Annika Emanuelsson håller
i trådarna tillsammans med spelman
Mats Emanuelsson, på Lilla teatern i
Eslöv. För mer info och anmälan se
hemsidan http://www.skane.folkdansringen.se/kalender/kurser/
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K

ura skymning – ett underbart uttryck! Njut av tända ljus, varm glögg,
saffransbröd m.m. Men också vänner
för vad vore alla dagar och kvällar om
vi inte fick träffa vänner ibland. Vänner via arbete eller föreningar och då
inte minst våra dansföreningar. Ett gemensamt intresse som naturligtvis oftast
bottnar i ett dansintresse men också för
många ett dräktintresse, visor, historia,
mat osv. När fötterna eller knäna kanske
inte vill längre så finns så mycket annat
att njuta av i föreningen. Vilka grenar
har ni i din förening? Berätta för oss.
Ibland behövs nya idéer och uppslag.

V

i gjorde ett försök att äska pengar
från Region Skåne för att kunna gå ut
i skolor och erbjuda dans som en rörelseform för alla. Det var 100 ansökningar och bland de 17 som blev godkända
fanns inte vi. Vi tänkte dock försöka igen
till våren och undrar om ni har någon
med erfarenhet av att erbjuda skolorna
dans och/eller gamla lekar? Vi är väldigt
tacksamma för all erfarenhet som vi kan
dra nytta av till nästa ansökningstillfälle.

9 februari 2019, Textil småslöjd (fläta
strumpeband, tränsa knappar och singla
bollar) i Folkdansringens regi. Instruktörer Anna Nilsson och Anna Månsson
på Brunnsberga gård Helsingborg. För
mer info och anmälan se hemsidan
http://www.skane.folkdansringen.se/
kalender/kurser/
2 mars 2019, danskurs ”Varifrån och
vart? En dansresa i Europa för att finna
dansglädje” i Folkdansringens regi. Instruktör Magnus Wittgren och spelman
Uffe Tholander, på Brunnsberga gård
Helsingborg. För mer info och anmälan
se hemsidan http://www.skane.folkdansringen.se/kalender/kurser/
Fredagarna 1 februari, 1 mars och
26 april arrangerar FV Helsingborg
fredagsdans kl.19.30–22.00 med dansutlärning från 18.30. Gustavslundsvägen
2 (bakom f.d. Ica Brunnen). Buss nr 4,
mot Ramlösagården/Långeberga. Hållplats Brunnsberga. P-plats på gården.
Gratis för medlemmar, gäster 100 kr.
Tårta och kaffe/te serveras i pausen.

V

i ser att en del föreningar lägger ner
sin verksamhet. Vad händer med de
medlemmar som fortfarande vill dansa? Finns det föreningar i närheten som
kan fånga upp? Berätta för oss hur ni
gör och vill ni ha hjälp så kontakta oss
gärna. Centralt finns just nu en arbetsgrupp som ser över hela organisationen.
Skåne är fortfarande största distriktet! ■
God Jul och Gott Nytt År
Marianne

Anna &Ronny
foto
Marie Åström
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Folkdräkt, vems
identitet?

J

ag älskar de vackra tygerna sa utvecklare Eva Landén inledningsvis. Och
visst är våra hembygdsdräkter vackra. Men är de ”bara” vackra? Finns det
regler, eller är det fritt fram för var och
en, att använda en dräkt när och hur som
helst? Dräkten står för något mer, den
har blivit markör som berör och upprör
och detta penetrerades och diskuterads
ivrigt under seminariet ”Folkdräkt, vems
identitet?” på Jönköpings läns museum
i oktober. Föreläsningarna anordnades
av projektet Hemslöjd Humaniora som
drivs av Hemslöjden Region Jönköpings
län. Arrangörerna har anledning att känna sig nöjda med dagen. Föreläsarna
bjöd på kunskap och sig själva, till ett
engagerat auditorium i en fullsatt sal.

B

erit Eldvik, etnolog f.d. intendent på
Nordiska museets textil och folkdräktsamling föreläste om ”Sanningen
bakom vår folkdräktstradition”. Berit har
gått genom Nordiska museets dräktsamling, 25000 föremål och inledde med att
säga ”Någon annan har satt rubriken på
föredraget, vem skulle våga knysta om
vad som är sanning?” Arthur Hazelius
började samla in dräkter på 1870-talet till
Nordiska museet. Han samlade speciellt,
från områden där han kunde finna säregna, högtidsbaserade plagg, men kunde
också be skräddare från orten sy upp nya

plagg. Så vissa plagg är nysydda (dvs. på
sent 1800-tal) och oanvända. Dräktscener arrangerades och publicerades som
planscher. Detta blev ursprung till den
folkdräktsrörelse som startade på 1880 –
1890-talet. Folk sydde dräkter, som hade
fasats ut från sin ursprungsmiljö. Landsortsbefolkningen hade anammat stadens
dräktmode. Hazelius ambition var att
rädda högtidskläder inte vardagskläder,
därmed blev det en liten selektiv del som
bevarades.

N

är plaggen samlades in, dokumenterades varifrån de kom, men inte
vem som burit plaggen. Det skilde säkert
mycket mellan en bondhustru, en nämndemans mor och en statarkvinna. Vissa
plagg är speciellt svåra att återskapa,
nämligen de som har manufakturvävt
material, de har inte kopierats i 1900-talets folkdräkter. Nya material kom ofta
från England. Köpetyger var ofta förb-

judna enligt förbudsförordningar. Men
den som hade pengar, kunde skaffa tygerna via smuggling, från Norge eller
Danmark, där de inte hade samma restriktioner.
å museet hade man inte arbetat med
datering, innan Berit tog över. Datering är intressant både när det gäller mode
och material. Genom att studera materialet kan man i viss mån datera. Halvsiden kom på 1830-talet. Vissa stildrag
togs upp och utvecklades inom vissa områden, exempelvis empir i Jämtland och
Härjedalen. Det gamla blev förlegat, när

P

nytt kom. Tygerna var av god kvalitet, så
de syddes om. Knappar kom så sent som
på 1820-talet i kvinnodräkten, de kom tidigare i mansdräkten. De första knapparna på kvinnodräkten var enbart dekorativa. Förr hade de givetvis olika plagg på
sommar och på vinter, men det har knappast anammats i våra nysydda dräkter.
Tröjorna kunde vara inspirerade av både
modedräkt och uniform. Byskräddarna
som sydde till soldaterna överförde detta
mode till bondebefolkningen. På 1860 –
70-talet fasades det folkliga ut, men en
del blev kvar. Bondhustrurna använde
sina förkläden långt fram och huvudbonaden stannade kvar allra längst.

U

nder Maria Eklinds föreläsning fick
vi möta 4 ungdomar med olika utländska rötter. Två män från Afghanistan klädda i vita nästan folksida dräkter, en kvinna från Malaysia klädd i sin
folkdräkt, en omslutande klänning och
en kvinna från Kazakstan som inte bar
dräkt. Hon hade skaffat Visingsö dräkt,
eftersom hon tyckte den var fin. Ungdomarna berättade om sina dräkter och
att de kände sig bekväma och stolta,
över att bära dem. De konstaterade att
det finns regler i alla kulturer som måste
respekteras och följas. Det måste vara
komplett, rätt och ordentligt på. Olika
folkgrupper har olika dräkter och det är
tillåtet att använda andra kulturers dräkter. Männen från Afghanistan berättade
att deras dräkter är nya. De har fått dem
uppsydda i hemlandet och skickade till
Sverige. De är maskinsydda men förr
syddes dräkten för hand. De poängterade
att dräkten ska passa, korrekt storlek är
viktigt. Kvinnan från Malaysia hade flera
dräkter bl.a. en sari, men den använder
hon inte, eftersom hon är osäker på
hur hon ska ta på den. I Malaysia finns
många olika regioner och det är ganska
fritt med mönster och färger men man
kan härleda olika batikmönster till olika
geografiska områden. Ungdomarna undrade, varför vi svenskar inte använder
våra hembygdsdräkter oftare, för de är ju
så fina. De konstaterade att en orsak kan
vara att det tar lång tid att klä sig.

P

å museet visades samtidigt nya vackra dräkter och några äldre original,
från Joakim & Ola Depuis bok ”Allmogens kläder blir häradsdräkter, En resa
från 1700-tal till vår tid i Jönköpings
län”. ■
Fortsättning följer i Pilavisan, 2019-1

text och foto Anna Månsson
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In på bara mässingen

U

nder en fikapaus på dansträningen
fick vi träffa en stilig herre i hatt,
långrock, skinnbrackor och läderstövlar.
Vi kunde också skymta ett halskläde av
fint siden nedanför skjortkragen. Herren var välklädd in på bara skinnet,
för Jan-Inge Karlsson hade först visat
sig i de intima herrplaggen. Närmast
kroppen bar han skjorta, strumpor och
strumpeband. Under visningen berättade
och visade han sin välfyllda garderob.

D

et hela började 1992 när Jan-Inge
hade köpt hjortskinn till ett par skinnbrackor (knäbyxor). Han försökte lägga ut sömnaden men lyckades inte. Vad
gjorde han då? Jo, med dyrt skinn och en
längtan efter fina byxor, gick Jan-Inge en
skinnsömnadskurs. Sen sydde och laskade han skinnbrackorna med hjälp av
hustru Birgitta. Allt gjordes enligt kon-

stens alla regler. Han kopierade ett par
skinnbrackor som kommer från Dalby
och numera finns på Kulturen i Lund. Nu
hade Jan-Inge fått blodad tand och fortsatte. Han hade studerat teckningar av
Wallgren på en ståtlig man från Torna som
föll honom i smaken. Han skaffade mönster som var ritade efter originalplagg,
köpte material och sydde. I efterhand har
han fått veta att han har rötter från Torna
som gjorde att valet känns ännu bättre.

L

inneskjortan som Jan-Inge var klädd
i har bomullskrage. När bomullen
kom till Sverige var det lyxmaterial,
därför syddes enbart kragen i detta exklusiva tyg. Originalet är märkt PNS
1815 och finns på Kulturen Lund. De tre
bokstäverna i märkning står för ägarens
och faderns namn resp. son eller dotter,
(PNS kan betyda Per Nils Son). Förr
var det sed att bruden gav sin tilltänkte
en brudgumsskjorta. Ibland förbereddes
denna skjorta av brudens familj långt
innan dottern var giftasvuxen. Eftersom
Jan-Inge redan var gift, så har han själv
sytt sin brudgumsskjorta, en linneskjorta med krage av bomullsbatist. Lars
Svenssons Lilla Bjällerup bar originalskjortan på sitt bröllop 1827 och idag
finns den på Kulturen i Lund. Det sägs
att brudgumsskjortan brukade användas som liksvepning. Det finns ett antal
bevarade brudgumsskjortor som visar
att det finns undantag från denna sed.

den både till vänster och höger och på så
sätt slita den jämt och öka livslängden.

N

omenklaturen förändras, en tröja i
dräkten kan närmast jämföras med
det vi idag kallar jacka. Jan-Inges tröja
av ljus vadmal har en bärnstensknapp
som skyddar honom mot ondska. Originalet finns på Kulturen i Lund, men ursprunget är osäkert. Jan-Inges långrock,
ett riktigt högtidsplagg som endast mer
förmögna män ägde, har tydlig påverkan
från Karolinernas långrock. Originalet
kommer från Veberöd och finns på Kulturen Lund. Jan-Inge visade finessen med
hur han kan knäppa upp nedre delen av

J

an-Inge visade också sin vardagsskjorta med lite yngre förebild. Originalet
har tillhört Ola Jönsson, finns på Lilla
Rödde museum och är märkt OJ. Man
hade vid denna tidpunkt (senare 1800tal) lämnat det gamla sättet att märka
med ett S eller D på slutet. Till detta vardagsplagg används vita långa linnebyxor.
Jan-Inges vita linnebyxor är kopior av ett
par byxor som finns på Kulturen i Lund.
På de vackra byxhängslena har hustru
Birgitta broderat heltäckande korsstygnsbroderiet. Jan-Inge har monterat dem, allt
enligt originalet som finns på Lilla Rödde
museum. Jan-Inge berättade att om man
bar byxhängslen likt dessa, var det enligt
dåtidens dräktmode tillåtet att gå klädd
i bara skjortärmarna, när det för övriga
gällde att alltid ha väst över skjortan.

J

an-Inges väst har förlaga från Everlövs socken, den finns på Nordiska
museet i Stockholm. Västen är dubbelknäppt med knappar och knapphål
båda sidor. Jan-Inge berättade att detta
är mycket praktiskt. Eftersom det förr
inte fanns några regler för hur en herrväst skulle knäppas kunde man knäppa

rocken, så den inte hindrar, när han ska
sitta upp på hästen och rida. Dessa nedre
partier är fodrade med exklusivt grönt
foder. De delar av rockens inre som inte
syns hade enklare och billigare fodertyg. Kursledare och inspiratör genom
åren har varit Gunilla Andersson, Eslöv.

Å

r 1997 tillverkade Jan-Inge en hatt
under Skånedistriktets kurs, en
svart filthatt med svart sidenband. Sammetsband förekom också men färgade
band bars enbart av brudgummen. Un-
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der trolovningen smyckades hatten extra
med en påfågelsfjäder. Hatten var ett statustecken som inte alla ägde. Kalott eller
kilmössa är en annan mycket användbar
huvudbonad som passar vid de flesta tillfällen.

J

an-Inge har deltagit i många olika
dansarrangemang, men har inga stämmomärken eller andra märken på västen.
Märken av denna typ hör hemma på privata kläder. När man är klädd i dräkt,
visar man sin ju sin tillhörighet genom
dräkten, enligt Skånedistriktet (1992).
Malmö Folkdansare deltog i en modevisning med nysydda, handsydda kläder
enligt ursprungligt sätt efter gamla original. Allt eftersom informationen och
modevisning fortgick, blev vi alltmer
imponerade av Jan-Inges fantastiska garderob, kunskap om dräkter i allmänhet
och sina egna plagg i synnerhet. Hela
visningen avslutades med att Jan-Inge
visade sina extra utensilier, klocka, snusdosa, kritpipa och spatserkäpp. Vi tackar
för en mycket trevlig och lärorik modevisning. ■

text Anna Månsson
foto Ronny Månsson

Lek och dansa som på
17- och 1800-talet

D

et är allmänt känt, att både barn och
vuxna läser mindre idag än förr,
men det talas inte lika mycket om att vi
också leker och dansar mycket mindre.
Under Arkivens dag nov. 2018 föreläste
professor Eva Helen Ulvros under temat
”Fest och glädje – Dans och danskultur i 1700- och 1800-talets Sverige”.
Hon berättade att det är rikligt belagt i
memoarer, brev, dagböcker och gamla
visor, både från högre ståndsmiljö och
allmogebefolkningen att det dansades
ofta och länge förr. Barnen dansade
ringlekar. Man lärde danser genom syskon, föräldrar och kamrater. En gentleman behövde lära sig dansa, teckna,
fäkta, rida, moderna språk m.m. Alla
högre poster var förbehållna adeln och
de behövde bildning. På universiteten i
Uppsala och Lund fanns därför anställda dansmästare. Vid denna tid var det
enbart män på universiteten, så de fick
träna dans med varandra. På sommaroch jullov kunde dansmästaren arbeta
på slott och herrgårdar. Där fanns både
kvinnor och män att undervisa. Men
ibland saknades kavaljerer och då fick
flickor dansa med varandra.

började man dansa pardanser. Valsen
kom omkring 1800. Att dansa vals ansågs mycket syndigt till en början. I
Ryssland förbjöds vals, snurrandet ansågs moraliskt tvivelaktigt. Senare under
1800-talet kom polska, mazurka och polka. Ytterligare längre fram på 1800-talet
började dans uppfattas som syndigt av
frikyrkosamfunden. I vissa fall gränsade
motståndet till fanatism. Exempelvis
kunde den som hade en fiol hängande på
väggen få höra att de hade ”djävulen på
väggen”. Under sent 1800-tal och början
av 1900-talet bildades folkdansgrupper.
Pendeln svängde och dans blev åter mer
tillåtande.

L

äs gärna mer om svensk danshistoria i Eva Helen Ulvros bok ”Dansens och tidens virvlar, Om dans och lek
i Sveriges historia”, se ”Köpes & säljes”.
Vi i redaktionen uppmanar alla läsare
att ta tillvara alla möjligheter till lek och
dans under julhelgen, och ge dansanta nyårslöften. Den gamla devisen ”en
sund själ i en sund kropp” är lika aktuell
som tidigare.■

text Anna Månsson
foto Ronny Månsson

D

et
var
självklart
att kunna dansa, när man
var ung. Under 1700-talet
började man
organisera
dans i städerna som var
mer eller mindre öppna för
allmänheten.
Även
bland
allmoge dansades det. Men
då på logen, vägkorsningar och i samband med gillen. Och man, ställde ofta
till med gillen ex, bykegille (tvättfest),
kardegille (när ullen kardats), bråkegille
(vid linberedning), dyngdans (efter gödselarbete), päregille (potatisfest vid potatisplockning), taklagsfest, fester vid
alla årets högtider, slottergille (skördefest). I samband med klenegille (vid byggnation av skånska lerhus) dansades långdans. Man dansade från gård till gård
och på varje gård bjöds på förtäring.
En långdans tog ibland flera timmar.

K

onfirmation var en skarp gräns
inom dansen. Efter konfirmationen

Köpes & Säljes
Köpes:
Säljes:
Boken ”Dansens och tidens virvlar,
Om dans och danshistoria i Sveriges
historia”, författare Eva Helen Ulvros,
inbunden, 187 sidor, pris 50,00 kr. Kontakta: Eva Helen via
e-post eva-helen.ulvros@hist.lu.se eller
telefon 046 14 22 56.
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En hårresande historia
om ett världsberömt
hantverk

K

vinnans största prydnad håret, kan
användas för att göra smycken
eller prydnadsföremål. Hårarbeten är
bestående vackert och skirt, men samtidigt hållbart minne som finns kvar till
kommande generationer. Under Nordlek
i Falun fanns möjlighet att delta i flera
olika aktiviteter. Jag följde med utfärden
till Våmhus för att se hårarbete.

ta försöken med hårarbeten i Våmhus är
från 1830-talet. Det äldsta skriftliga dokument som nämner hårarbeten är Arosenius beskrivning från 1866. Han skrev
att 2 á 300 arbetade med detta konsthantverk och omkring hälften av dem
utomlands. Dessa siffror betyder att ca
20 % av alla Moras invånare som utvandrade för att arbeta på annan ort arbetade
med hårarbeten. Troligen har tillverkning
av hårprydnader, en knypplingsmetod
som använder utrustning känd från Tyskland, kommit till Våmhuskvinnorna utifrån. Hårprydnaderna som de tillverkade
användes för att smycka (förstora/ersätta) det egna håret likt en postisch eller
peruk.

förvånande, att dalkullorna använde sitt
eget hår eller sökte sig utomlands för att
utföra hårarbeten. Först långt fram på
1800-talet (långt efter peruktiden) kunde
dalkarlar köpa hårpiskor som deras hustrur kunde använda för sitt hantverk.
Dalkullorna hade stort arbetsfält, de reste
till Tyskland, England, Danmark, Norge,
Baltikum. Som regel var kullorna borta
under vinterhalvåret men det hände att
de stannade ute upp till 1 ½ år i sträck.
Flera emigrerade till USA, där de fortsatte tillverka hårarbeten.

K
K

vinnorna i Dalarna är kända för att
vara resoluta och företagsamma.
Under nödåren då missväxt rådde i slutet
av 1700-talet fann kvinnorna i Våmhus
(Mora) på att de kunde fläta prydnadsringar av tagel för försäljning. Ibland
gjordes ringar på en stomme av näver,
ibland på fint skurna ben från val. Det
förekom också att taglet blandades med
människohår eller ersattes helt av människohår. På Nordiska museet i Stockholm
finns både ringar och andra föremål av tagel från Våmhus. Dussintals flätade ringar träddes upp på järntråd och sen följde
kvinnorna med sina män på vandringarna söderöver, för att sälja sina produkter, samtidigt som männen sålde sin arbetskraft. Sambandet mellan tagelarbete
och hårringar är oklart. Enligt uppgifter
från Kumbelnäs gjordes stor skillnad på
kullor som arbete med tagel respektive
människohår.

P

rydnadsföremål av människohår har
tillverkats i flera olika Europeiska
länder. Våmhus och området omkring
är känt för fattigdom som gjorde att
befolkningen vandrade både inom och
utanför Sverige som arbetskraft. Handeln med hår, stod under mycket sträng
kontroll i Sverige under perukernas era
på 1700-talet. Perukmakarskrået hade
ensamrätt på all handel med hår fram till
1848. Uppköparna hade speciellt pass
som gav dem tillstånd att handla med
hår. Sedan var det genom dessa personer som perukmakare kunde få hår till sitt
arbete. Mot denna bakgrund är det inte

ullorna hade små anspråk och levde
synnerligen sparsamt. Detta bidrog
till att det alltid blev en slant över efter
den långa vistelsen utomlands. Skickliga
hårkullor kunde göra riktigt god förtjänst.
De stora summorna kom från kullor som
arbetat utomlands. Det finns uppgift på
att en enda kulla 1866, under ett års tid i
England, skickade hem 200 riksdaler.
”Beroendet av denna arbetsinkomst är
onekligen mindre än förr. Den stora fattigdomen är över” sa en framstående slöjdare på 1920-talet. Ja, tiderna förändras
och idag arbetar man aktivt i Våmhus för
att yngre människor i skolorna ska lära
hantverket så det inte försvinner.■

text och foto Anna Månsson

D

et är oklart hur gammalt hantverket
hårarbeten är i Våmhus eller hur
det startade. Varken Linné eller andra
samtida folklivsskildrare nämner hårarbeten. Flera källor pekar på att de förs-
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Besök tunnbindare
Gunnar i Hörby

I

Hörby finns Gunnars tunnbinderi.
Verkstaden är öppen för besökare. All
utrustning är på plats, så man får en god
bild av hantverket, när man gått nerför
trapporna till arbetslokalen i museets
källare.

blev därför viktig näring för de lokala
tunnbindarna. Materialet betalades av
mejerierna och för de färdiga drittlarna
fick bindaren 1,40 kr per st. år 1956. På
1960-talet började mejerierna paketera
smör i kartonger och under 1970-talet
upphörde tillverkningen av smördrittlar
helt.

aggning och tunnbindning är snarlika
metoder. Skillnaden i den färdiga
produkten är, att en tunna har två bottnar,
medan ett laggkärl bara har en. Den som
laggar börjar med bottenplattan och reser
stavarna mot den, medan tunnbindaren
reser stavarna i en järnring och som sista moment passas bottnarna in. Stavarna
i laggade kärl hålls ihop med trätappar,
medan tunnans stavar hålls ihop av trycket som uppstår. Laggkärl tillverkades
på landsbygden som hemslöjd för husbehov. Laggade baljor, hinkar, kannor
användes förr i vardagen i varje hem
och har använts sedan forntiden – äldsta fyndet är från bronsåldern. Tunnbinderi däremot var ett hantverk i staden. Det utövades av yrkesmän som gått
som lärlingar och hade specialkunskap.
Tunnbindare kom till Norden under det
gynnsamma sillfisket på 1200-talet. Från
1400-talet tillhörde de skråverksamheten. Tunnor och laggade kärl har varit
viktiga både för handel och hushållen,
för förvaring av föremål och livsmedel.

nder drygt 30 år tillverkade Gunnar smördrittlar till mejeriet.
Förutom drittlar tillverkade Gunnar saltkärl, ostkar och drickaankare, men också
större vattentunnor och latrintunnor. Att
laga tunnor ingick också i arbetet. För att
öka inkomsterna drev Gunnar också ett
rökeri på gården.

U

nder 1950- och 60-talen gjorde plasten sitt intåg. Ett billigt material som
blev symbol för framtiden, konkurrerade
ut tunnorna. Under 1970-talet stängde
Gunnar sitt tunnbinderi, men det öppnade snart igen. Efter ett TV-program där
Gunnar berättade om det gamla hantverket, steg köplusten. Vattentunnor, drittlar
och blomstertunnor efterfrågades till
hem och trädgårdar. Från nerlagda tunnbinderier köpte Gunnar stavar och under
några år tillverkade han tunnor till privata beställare.

N

L

U

är tunnbindare Gunnar Nilsson var
14 år, år 1923, började han som
lärling hos sin morbror. I släkten fanns
flera generationer tunnbindare, så det var
naturligt att börja hos morbrodern, när
hjälp behövdes. Gunnar trivdes bra och
tyckte inte det var speciellt svårt, han använde maskintillverkande färdiga stavar.
När morbrodern var lärling i slutet av
1800-talet gjordes allt för hand, med enkla verktyg under långa arbetsdagar.

E

fter 17 år blev Gunnar sin egen. Han
var gift och hade byggt ett hus i
Gummastorp med plats för sitt tunnbinderi. Största kunden var Västerstads
mejeri.

E

n dag år 1978 blev det dags att lägga
ner verksamheten och bli pensionär.
Det fanns ingen yngre som kunde ta över.
”Av de tunnbindare som jag känner är jag
yngst” sa Gunnar som hade fyllt 70 år.
Tunnbinderiets inventarier skänktes till
Hörby museum 1994.■

Det fanns lite mer i Hörby museum,
bl. a. kunde man se hur fångarna
hade det i sina celler

text Anna Månsson
foto Ronny Månsson

I

slutet av 1800-talet blev svenskt smör
en viktig exportvara. Samtidigt övergick man till att förpacka smöret i drittel,
en tunna till smör för export som rymmer
50,8 kg smör. I och omkring Hörby fanns
många mejerier och att göra smördrittlar
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Att bära folkdräkt för
första gången

med gott resultat. Detta fulländade folkdräkten och jag kunde smälta in i gemenskapen. Det var en härlig känsla.

D

et är nog ganska ovanligt att dansa
folkdans i 10 år, ha fyllt 70 år och
ändå aldrig burit folkdräkt.
Med anledning av att Hembygdgillet
Malmö fyllde 100 år skulle det vara
en stor fest i Malmö rådhus vackra
salar och påbjuden klädsel var folkdräkt. Jag kände att detta hade varit
ett fantastiskt tillfälle att få bära dräkt.

A

agen kom och då det var dags att
klä sig i folkdräkt för första gången
i mitt liv. Det var en märklig känsla att
som 70 plussare få uppleva detta, särskilt
som jag så många gånger beundrat alla
de fina folkdräkterna under åren.
Jag klädde mig med en speciell känsla
och gick ut i trädgården där min man
Leif fick fotografera mig för vidare befordran till söner med familj, de måste
få se hur fint klädd jag var till festen.

J

ag hade under dagen sagt till Ursula
att jag tänkte ta ett längre silverhalsband till skjortan. Detta fick jag veta var
absolut förbjudet, det skall vara en kragbrosch. Det är tur man lär sig hela tiden.
Men tänk, jag fick låna en brosch också.
Väl framme hjälpte Ursula mig att klä
mig enligt alla regler. Jag hade inte
knäppt ihop kragen. Jag har ju sett både
krage och brosch under åren men var
för upptagen av känslan över dräkten.
Hon ordnade så att kragen knäpptes och
broschen kom på plats. Nu var det bara
en viktig detalj som saknades, nämligen kluten. Den hade jag lånat av Lena
Harrtell i Hembygdsgillet och försökt
knyta på mig hemma, med uruselt resultat. Även detta fick ordnas i foajén,

är man klär sig i bygdedräkt, ska
den då se olika ut om man ska gå på
fest eller begravning?
På den frågan finns det två svar.
Du kan antingen ha dräkten precis som
du brukar i båda fallen. Men om du har
möjlighet kan du anpassa den till tillfället
genom att byta ut delar, eller kanske hela
dräkten om du är så lyckligt lottad att du
har fler.
m man ska på fest är det bara att
pynta sig så gott man kan, sidenschal och finare förkläde för kvinnor,
sidenhalskläde för män och helst tröja
(jacka) eller långrock och hatt.
På begravning gäller ungefär samma
klädsel för männen med den skillnaden
att halsklädet bör vara vitt. Tänk kostym
– folkdräkterna är kostymens äldre variant. Hur skulle du klätt dig om du haft en
vanlig kostym?
flera hundra år har svart, med vissa inslag av vitt, varit sorgfärgen i både slott
och koja. Åtminstone fram till 1950-talet
hade alla män en mörk kostym och en
hatt och de flesta kvinnor en svart klänning. En svart hatt med tillhörande sorgflor fanns också i många fall.
Detta gäller även folkdräkterna, de flesta
kvinnor hade svarta finkläder. Vid sorg
användes ett vitt förkläde med bred fåll,
ju närmare relation kvinnan hade till
den döde, desto bredare var fållen. Änkans förkläde kunde vara nästan dubbelt.
Förklädesbanden som ofta var breda
och knöts med en enkel knut mitt bak.
De kunde vara så långa att de gick till
kjolfållen.
å några platser var sorgdräkten mer
speciell, i Leksand och Vingåker/
Österåker t.ex. var sorgförklädena gula.
Om bindmössa var den vanliga huvudbonaden skulle den vara svart och stycket helt slätt. Över mössan bars en vit
huvudduk.
vissa av de speciella folkdräktsområdena där kvinnorna använde någon
form av huvuduk (klut) eller en mjuk vit
mössa (hatt) användes den naturligtvis,
men i en anpassad och enkel variant. Har
man en sådan dräkt får man ta reda på
vilka regler som gällde just där.
Men – huvudregeln för begravning i
bygdedräkt – klä dig efter bästa förmåga med de kläder du har och tänk på hur
du skulle klätt dig om du hade haft dina
vanliga kläder.
text Ulla Centergran

I

D

i parkerade en bit från rådhuset, det
var första prövningen att gå ensam
i folkdräkt genom Malmös gator. Folk
vände sig och tittade hela tiden, men
jag upplevde faktiskt detta som något
mycket positivt och kände mig stolt.

N

O

v en tillfällighet pratade jag med
Ursula Wredin i Hembygdsgillet
om det och det visade sig att jag kunde
låna hennes ”gamla” dräkt. En folkdräkt
från Gärds härad. Jag provade den och
tyckte att den passade mig alldeles utmärkt. Men det är inte riktigt sant för
västen gick inte att knäppa. Men i min
lyckliga känsla av att kunna klä mig
i folkdräkt tyckte jag det var en bagatell. Kanske var det en ”dödssynd”
men i så fall brydde jag mig inte.

V

Fråga om dräkt

N

P

D

I

u var även jag redo att tåga Södergatan fram till rådhuset efter våra
spelemäns härliga gånglåt. Det var mycket folk och massor av kameror och
mobiler kom fram för fotografering när
vi gick, ungefär 80 personer i olika folkdräkter. Det var säkert en mäktig syn.
et var en härlig känsla att mingla
omkring i de vackra salarna på rådhuset klädd i folkdräkt och smälta in i gemenskapen. Hela kvällen blev fantastisk
och jag kände mig mycket fin och stolt
över att bära folkdräkt. ■
text Agneta Persson
foto Leif Persson

O

vanstående fråga har varit publicerad i tidningen Vävan 2:2018,
Folkdansringen Göteborg. forts...
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forts... Fråga om dräkt

F

rågan om hur man klär sig i dräkt
vid olika tillfällen är aktuell för att
oss alla. ■

Vi tackar Ulla Centergran för tillstånd
att publicera i Pilavisan. /Red

Kläder från dåtiden i
nutid

N

yligen har ett klädföretag presenterat en ny kollektion damkläder
tillsammans med ett gult mönstrat tyg.
Min första tanke var ”vackert foto”.
Men sen tog jag del av folkstormen från
drätkunniga personer på Facebook. Det
vackra gula tyget var visserligen en del
av rekvisitan, men man kan undra om
det hör hemma i detta sammanhang.

En hel dags tvåändsstickning

F

örväntningarna var höga och skruvades upp ytterligare, när kursledare
Anna Nilson Utbildningsrådet visade
fint tvåändsstickade och vackert designade plagg och väskor. Alla var jättesugna på att prova på den gamla, spännande sticktekniken. Tvåändsstickning
har förekommit i Danmark och i norra
Sverige finns många bevarade textilier i tvåändsstickning, det samma gäller
Norge. Stickade fynd från Skåne saknas.

mönster och delvis i två färger. Denna
påse döpte vi snabbt till ”tålamodspåse”.
Det var en provlapp och inte viktigt att
vara petnoga. När det blev fel fick man
själv välja om man ville spara felet eller
riva upp. Felen är ju också en typ av dokumentation. Alla kom snabbt igång med
att sticka sin lilla tålamodspåse. Vi hann
göra den ungefär halvfärdig under kursdagen, men alla var överens att nu ska
här stickas, så vi inte glömmer bort hur
vi ska göra. Min påse blir lagom stor till
förvaring av fingerborg och måttband.

F

örlagan är ett förklädestyg från
Leksand som används vid sorg/begravning. För mig som mindre insatt i
deras seder och bruk, känns det märkligt,
att ett sorgförkläde är så färgglatt men
förklaringen är att det är växtfärgat av
björkblad. Björk är enkelt och billigt att
färga med och till begravning ska det inte
var pråligt och påkostat. Min fundering
gäller vad som är korrekt och vad som är
tillåtet att göra?
bouppteckningen 1727 för
Märta
Gielsdotter
i Örkened, omtalas bland annat ”en
röd huvudduk”. Ytterligare
detaljer
om kluten saknas.
Därefter syddes en
klarröd klut. Hur lik
originalet den är, är
svårt att uttala sig om?
Men utifrån den knapphändiga informationen om originalet är det högst otroligt
att den nysydda kluten liknar originalet.

D

et var mycket roligt och intressant att
prova på tekniken, med det kändes
bakvänt, garnet ska hållas i ”fel” hand,
dvs. motsatt mot vad man är van vid.
Det är inte lätt att hålla två trådar i höger
hand, samtidigt som man stickar med
höger. Ett aber med tvåändsstickning är
att de båda trådarna snor sig om varandra. Positiva Anna upprepade gång på
gånger att vi ska se det som ett lämpligt
tillfälle till paus att reda upp garnet. Ja,
vi fick många nyttiga ergonomiska pauser under dagen. ■

I

H

ur klär du dig? Använder du alltid korrekt huvudbonad i förhållande till förklädet? Använder du huvudbonad över huvud taget? Tyck till
och skicka in dina tankar till Pilavisan!

pilavisan@folkdansringen.se
/red

text och foto Anna Månsson

Tio stickintresserade damer deltog i
kursen tvåändssticknig i Folkdansringens regi. När man ska sticka tvåändsstickning, börjar man med att lägga upp
maskorna med tre (3) trådar, sedan stickar man med två (2). Genom att lägga
upp med två olika färger skapas en dekorativ rand. Anna visade steg för steg
uppläggning och stickning med en färg
och med två färger. Alla koncentrerade
sig på stickningen, samtalen som hördes
gällde hela tiden arbetet, någon tappade
en maska och någon annan hade fått en
extra maska på stickorna. Vi fick som
uppgift att sticka en liten påse med olika
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Elsa på Backen,
Kämpinge 18

D

en 6 september 1873 föds Lars i
Kämpinge. Hans mor Elna är ogift
och bor på Kämpinge no 18. I februari
året efter gifter sig Elna med Isak och
två år senare får de en gemensam dotter, Emma. Redan samma sommar flyttar
den lilla familjen vidare till Lilla Hammar. Detta är början på en historia om
några systrar i ett hus i Kämpinge by i
sydvästra Skåne.

Å

r 1879 flyttar Elnas syster Bertha in
i huset som hon nu har blivit ägare
till. Bertha är ogift och har jobbat som
piga på olika gårdar och senare samma
år flyttar ytterligare en syster in, Ingrid.
Huset ligger granne med föräldrahemmet där systern Kjersti har gift sig och
slagit sig ner med sin familj. Bertha hittar nu på gamla da´r en fästman, skräddaren Jöns Larsson, som är tio år yngre
än hon och de gifter sig och flyttar till
Trelleborg. Nu står Ingrid som ägare
av huset. Lyckan blir dock kortvarig
för Bertha som redan två år senare har
blivit änka, eftersom hennes make dött i
dysenteri. Bertha flyttar hem till systern
Ingrid igen.

Elsa var full av skrock och vidskepelse.
Hon var helt övertygad om att hennes
själ skulle försvinna om hon blev fotograferad. I en mycket enkel vävstol
skapade hon de mest underbara vävar.
Hos min grannfru finns fortfarande en
duk i dräll, som endast används till jul.
Till min bygdedräkt fick jag ett förkläde
av min farfars syster som med stor
sannolikhet är vävt av Elsa. Det är en
rosengång i de vackraste färger.

E

lsa blev med åren rätt gammal. Hon
skulle hinna fylla 92 år. Min farfar
gav Elsa ett löfte att
allt hon vävde på gamla
da´r skulle han köpa av
henne, en sorts pension.
På äldre dagar antar jag
att synen var sämre och
det blev många meter
handduksväv i kypert.
Med ömhet och respekt
för en kvinnas vävkonst
tar jag fram någon rulle ibland. Några gånger
har hennes kypertväv
fått ligga på kyrkans
bord med julkrubba på.
Två längder handduksväv har vid
något tillfälle sytts ihop till en duk som
med sin linnelyster passar fantastiskt bra
till julkrubba. Jag hoppas att hon känner
sig glad där uppe i himmeln över att vi
vårdar hennes alster väl även om de aldrig kommer att bli handdukar. Förklädet
jag fick var slitet och jag har vävt ett nytt
efter Elsas mönster och färgsättning som
jag idag har till min dräkt.

E

n uppteckning gjordes åt folklivsarkivet 1937, av Brita Mellander och Mai Elmqvist. De besökte då
Elsa på backen och lyckas i smyg fotografera henne. De påpekar att saxen
hon använder till sina vävar är en gammal ullsax och i vävstolen tycker jag mig
skymta en kypertväv, kanske just en av
dom som ligger i min låda idag? En av
mina räckor tyg har fortfarande förväven
kvar, kanske är det den sista räckan som
klipptes ur hennes vävstol. Kanske har
hon själv med ullsaxen klippt ner den.
Helt ”rå” ligger den i min låda otvättad
med linskärvor precis som när den togs
ur vävstolen för mer än 70 år sedan.
Linet glänser emot mig och tyget stretar
stabbigt när jag vecklar ut det.

Å

r 1941, på väg till min fars barndop,
ramlade Elsa och bröt lårbenshalsen
vilket resulterade i att hon blev så dålig
att hon avled. Hon begravdes på Rängs
kyrkogård sidan om sina systrar.
Idag finns fortfarande löpmeter med
handduksväv i våra lådor. Ännu finns
det någon som minns Elsa på backen
och hennes vävnadskonst. Systrarna ligger nu tillsammans på kyrkogården, tre
systrar som skaffade sig ett hus. Handduksväven i kypert är vävda i bomullsvarp c:a 16/2 halvblekt och inslaget är
handspunnet lingarn c:a 16/1 med lite
linskärvor kvar. Tätheten är c:a 20 trådar/cm. Kyperten är en spetskypert över
48 trådar. Önskar man få vävnotan till
förklädet kan man kontakta mig. Den
finns i flera olika färgställningar eftersom
Elsa hade gjort en provbit i ena sidan på
mitt förkläde med lite olika färger och
det fanns även ett andra förkläde
i en annan färgställning hos min
farfars bror.■
Text och foto, Ingrid Berglund,
Kämpinge

D

et finns ytterligare en syster i denna
skara kvinnor och det är Elsa som
1888 flyttar in till sina systrar Bertha
och Ingrid. I några år bor de tre systrarna tillsammans innan Bertha dör endast
50 år gammal, 1891. Kvar är Ingrid och
Elsa. Ingenstans kan vi i kyrkböckerna
se vad dessa kvinnor arbetade med för
sin försörjning endast i byns minne finns
Elsa på Backen kvar. Elsa var nämligen
väverska. Någonstans på vägen som piga
på olika ställen hade hon lärt sig konsten
att väva, och det var hon duktig på. För
övrigt arbetade antagligen kvinnorna på
de olika gårdarna efter behov. Huset låg
på en backe, en höjd som skapats av flygsanden, därav namnet Elsa på backen.
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En guldgruva av skånska dräktsmycken

M

ånga smyckeskrin var öppna när
Gunnel Lindahl och Karin Fransson guidade oss bland kors, maljor, albuaknappar m.m. Det var extra trevligt
att föreläsarna var klädda i hembygdsdräkter från Skåne respektive Östergötland, när Nätverket Oxie byar arrangerade föreläsning om dräktsmycken.
Förr ansågs silver ha magisk kraft och vi
fick ta del av intressanta skrönor.

av A och M (Mariasymbolen, Ave Maria)
finns på många smycken. Runda hängen
s.k. löv är också vanliga på dessa kors.
Yngre kors är ofta större och mer voluminösa.

M

aljor brukar finnas parvis framtill
på kvinnans dräkt, för att tillsammans med kedja eller band hålla ihop
livstycket. De äldsta maljorna är små
fiskmaljor. Med tiden blev maljorna allt
större. Rika bonnafruar kunde ha maljor
på hela livstycket, enbart för prydnad.
Variationsrikedomen var stor, vi fick se
foto på 39 olika maljor från Vemmenhög.
Änglamaljor är en typ av maljor med änglasymboler. En gång i tiden fick inte
ängeln synas, då omformade smeden till
enbart vingar och en kjol. Karin visade
ett fynd från trädgården som ägts av
familjen i fyra generationer. Hon hade
hittat en fiskmalja som var anfrätt av
tidens tand men bevarad. Materialet
kan vara tenn, silver eller någon annan
beständig metall. Karin sa skämtsamt att
hon ångrar att hon inte grävde vidare, där
kanske fanns mer. Det finns många olika
namn på maljor, spindelmaljor kallas de
som har ”spindelben, ”hjärtmaljor” har
form av ett hjärta. ”Skånemaljor” är en
vanlig modell från 1900-talet som liknar
”navkapslar” sa någon. När vi inte längre
klädde oss i folkdräkt omarbetades många smycken. Några maljor eller knappar
kunde lödas samman till en brosch och
en stolpknapp kunde bli en hattnål.

I

Skåne kallas alla hängsmycken kors,
oberoende av form. De allra äldsta striglakorsen (strigla = sträcka ut) hade form
av ett T, liknande Tors hammare. Vissa
striglakors är smyckade med tre pärlor,
den katolska symbolen för treenigheten.
Kulor inne i korset symboliserar tio Guds
bud. Hängen som liknar en kombination

P

enningakors är ett halssmycke med
ett stort mynt i mitten. Det är ofta
ett utländskt mynt med en spiralvriden
tråd runt och löv omkring. Sållakors är
ett kors där bokstäverna IHS sammanflätas i bakgrunden så det liknar ett såll.
Bokstäverna IHS, är kristusmonogram
på latin ”Iesus, Hominum Salvator”.
Trillekors benämns halssmycken med en
större rund platta i mitten och tre mindre
runda löv runtomkring. Ellakorset är ett
halssmycke som skyddar mot onda makter och sjukdom, men det förlorar sin
magiska kraft om det kommer ut i dagsljus, så det visades förstås inte. Enligt
traditionen ska det tillverkas av hoptiggt
silver, nio (9) olika givare skulle bidra
med material som skulle bearbetas av
en silversmed under tre (3) torsdagar.
Smeden fick inte tappa det i golvet för
då skulle det förlora sin magiska kraft.
När korset var färdig skulle det ligga
under altarduken i kyrkan under tre (3)
söndagar. Smycket bars under kläderna
i en ullsnodd av tre (3) trådar rött garn
som tvinnats samman. Det finns också
halssmycken med bärnsten som skyddar
mot onda makter. Ibland fanns det kulor
på kedjan till smycket. Dessa kulor symboliserar ”pater” (fader på latin).

H

alslås är en fyrkantig silverlåda med
kedjor som ska bäras runt halsen
och ge stöd så kragen står fint, rakt upp.

Lådan var ofta förgylld och dekorerad
med filigranarbete. Filigran är mycket
fina trådar och små kulor som löds samman. Från början var själva lådan (låset)
placerat i nacken. Senare när man ville
visa upp sig, flyttades det fram till halsgropen. På senare tid har kedjorna ibland
ersatts av en nål. Tröja är ett ytterplagg
som kan jämföras med dagens jacka. På
tröjan bars ofta tröjspänne så kallade upphöjningsspänne som prydnad. Om man
tittar på dessa spännen från sidan, så ser
man att centrum av spännet höjer sig över
bottenplattan. Vid dödsbo delades arvegods rättvist, alla skulle få lika stor del.
Spännen som bestod av två delar delades
så två syskon fick hälften vardera. Gunnel berättade om ett stenbord på Svaneholms slott där skivan bär tydliga spår
av att den är lagad på mitten. Tre syskon
skulle dela bordet vid ett arvskifte, två
fick hälften vardera av skivan och den
tredje fick stativet. Glädjande nog har
alla delarna återförenats och bordet står
nu i all sin prakt på Svaneholms slott.
Förr använde alla huvudbonad, männen
kunde ha vackra silverspännen och ett
fint band i hatten. Men huvudbonaden
hade ytterligare en funktion, löss var
vanligt och de stannade kvar på huvudet
och vandrade inte vidare, tack vare huvudbonaden, sa Gunnel.

A

lbuaknappar (armbågsknappar) är
klotrunda utsmyckningar som fästs
på tröjan. Förmögna föräldrar kunde
också fästa en albuaknapp på babykoltens axel för att visa sin rikedom. Unga
kvinnor kunde fästa albuaknappen nertill
på högra ärmen för att sen sitta ytterst i
bänken i kyrkan och lägga armen över
kanten och signalerade ”rik och till äktenskap ledig”. Äldre rika kvinnor sydde
fast albuaknappar på ärmlinningen, sen
visade de sin rikedom när de satt med armarna i kors.

K

vällen bjöd på en oförglömlig exposé av skånska silversmycken. För
mig blev det en högtidsstund när en dam
som var anhörig till vår skånske ”dräktprofessor” Sigfrid Svensson visade några
av de praktfulla dräktsmycken som finns
fotograferade i boken Folkligt dräktsilver. En annan höjdpunkt var när vi fick
se unikt arvegods av silversmycken som
tillhörde en släkting till Everlövsdöttrarna.
text och foto
Anna Månsson
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Skoj på hoj!
Det är ganska jämnt ett halvår sedan vi
var ute på cykelpromenad bland Malmös
offentliga konstverk.
Det var andra gången som vi= ett knappt
10-tal personer gav oss ut i storstadsdjungeln.
Vi körde till flera olika konstverk, men
jag kommer bara att nämna två av
dem här. Det var dels den fontän som
står framför Malmö opera, Tragos.
Tragos betyder bock och symboliserar
det grekiska dramats kör, utklädd till
bockar.
Skulptören Nils Sjögren ville med formen efterlikna de “annonspelare” som
förr i tiden var vanliga. Statyn är gjord
i brons och består av 22 figurer. Två av
figurerna slingrar sig uppåt och gestaltar
tragedin och komedin. Går man motsols
kring statyn kan man se flera av den grekiska mytologins figurer, t.ex Dionysos,
Apollon, och Melpomene.
Att färdigställa detta praktverk tog åtta
år och avtäcktes 1953.

Det andra konstverket jag tänker ta upp
är det som står utanför Malmö Live,
Rubato - av Eva Hild, tillverkad i gjuten
aluminum.
Rubato är inte bara ett namn på en skulptur utan kanske främst en musikterm.
Att spela lite “rubato” betyder att man
ibland spelar lite snabbare och sedan lite
lå ng s a m m a r e inom samma stycke
Längden av en fjärdedelsnot är inte
densamma hela tiden, man kan ge och ta
lite grand. Genom att spela på detta sätt
blir musiken mer levande.
“It don’t mean a thing, if it ain’t got that
swing”.
I Malmö, kanske i hela Skåne finns
ett uttryck “Du e ju helt rubbad”
Undrar om det har samma ursprung?

Glättesten –
ett julklappstips

G

nid- eller glättesten är ett äldre
redskap för att få linnet slätt och
vackert, före strykjärnens tidevarv. Glättesten är tillverkad av glas och har lagom
storlek för att rymmas i din hand. Med
den slätpolerade stenen bearbetas det
fuktiga stärkta linnet tills det uppnår rätt
glans och styvhet. Under tyget som ska
bli slätt ska du ha en fast yta, exempelvis en bräda som är klädd med läder. Det
sägs att ingenting går upp mot stärkt och
glättat linne. Enligt NE är glättning ”en
ålderdomlig metod för slätning av linne”

M

en det verkar som om glättning
har fått renässans. Idag finns nytillverkning och försäljning av glättestenar. Du bör känna på stenen före inköp,
så du vet att den är lagom stor för din
hand. Det tar tid att bearbeta skjortan
med stenen, men du kan arbeta med
skjortan var som helst, helt oberoende av
eluttag.■

text och foto Anna Månsson

Därefter cyklade vi ut till Scaniaparken
och fick en välbehövlig fikapaus.
text Ronny Måsson
foto Marie Åström och Ronny M

I nästa nummer:

D
D
D
J

å har vi redan hunnit in på nästa år
och det är dags att leva upp till alla
de nyårslöften man gav inför 2019
å ska jag: börja med ...
å ska jag sluta med ...

ag ska fortsätta med ...

Hör av er!
/ red. God Jul
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