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od fortsättning på detta nya dansår!
Distriktet kommer att erbjuda både
kurser och träffar under året för barn,
unga och vuxna. Tillsammans blir vi
många och starka. Det är fantastiskt
roligt att se hur några föreningar ökar i
antal. Att röra sig är viktigt och alla undersökningar och forskningsrapporter
talar även om vikten av kultur av olika
slag. Hur kan det då göras bättre än vad
vi gör inom folkdansen! En kombination
av allt detta.

F

örutom allt vi gör på våra träffar så
planeras nu för fullt inför sommarens uppvisningar och resor. Kom ihåg
att berätta för oss andra vilka äventyr ni
upplever genom dansen. Skicka in bilder
och berättelser.

D

en 6 april har vi årsmöte i Linderöd.
Jag hoppas att vi får god uppslutning och representation på mötet. Kanske kan vi överraska alla med en trevlig
start på dagen?

D

en 31 augusti kommer vi att arrangera ”Skånedan” i Eslöv för tredje
gången. Boka datumet och invänta mer
information. Som traditionen bjuder, efter två gånger, så börjar vi med barn och
ungdomar men lite senare än tidigare år.
Gemensam dans, gemensam glädje och
musik.

D

et är fortfarande några föreningar
som inte använder Folkdansringens
medlemsregister ”dans.se” Hör av er till
mig så hjälper jag er igång. Det underlättar för din förening om någon t ex kassör
och/eller sekreterare har tillgång till
registret. ■
Vi ses
Marianne

2 mars, danskurs ”Varifrån och
vart? En dansresa i Europa för att finna
dansglädje” i Folkdansringens regi. Instruktör Magnus Wittgren och spelman
Uffe Tholander, på Brunnsberg gård
Helsingborg. För mer info och anmälan
se hemsidan http://www.skane.folkdansringen.se/kalender/kurser/
Den 31 mars Barn och ungdomsträff i
Helsingborg där alla barn och ungdomar
har möjlighet att dansa tillsammans. Vi
kommer bl.a. att träna på de danser som
ska dansas på Skånedan, men det blir
också lek, hantverk och annat roligt. Se
separat annons sid. 12.
Den 6 april, kl. 12.30 Årsmöte, Folkdansringen Skåne, i Linderöd.
Fredagarna 1 mars och 26 april arrangerar FV Helsingborg fredagsdans
kl.19.30–22.00 med dansutlärning från
18.30. Gustavslundsvägen 2, Helsingborg. Gratis för medlemmar, gäster 100
kr. Tårta och kaffe/te serveras i pausen.
Degebergastämman, 14-19/6 – alltid
helgen före midsommar!
En tredagars spel och dansfest i Degeberga Hembygdspark.
Den 17-21 juli, Europeade i Frankenberg Tyskland.
Folkrotfestivalen, 19-20/7 - Hjärnarp
Det handlar om möten mellan människor och möten mellan musikanter. En
øresundsfestival som välkomnar alla.
Nu med utökade möjligheter att lära
hantverk och hantera ditt instrument.
Den 31 augusti är det dags för årets
Skånedag. Vi startar på Stora Torg i
Eslöv kl 12.00 och fortsätter sen till
Trollsjöområdet, där det blir dans, lekar
och utställningar under eftermiddag och
kväll. Många har sagt att de vill ha mer
gemensam dans under eftermiddagen,
det har vi tagit till oss. Lämna gärna tips
på hantverkare som kan vara med på
eftermiddagens utställning, gärna någon
form av prova på, till arbetsgruppen/Siv
Ohlsson tfn 0413- 54 43 50 eller 070333 59 64. Mer information kommer

Anna &Ronny
foto
Marie Åström
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HEMBYGDSGILLET
MALMÖ 100 ÅR

S

om alla väl kan räkna ut, bildades
föreningen 1918 och namnet då blev
Nationaldansens vänner. Namnet Hembygdsgillet Malmö antogs 1933.

H

ur firas då ett sådant jubileum? Det
finns ju inte så många 100-åringar, så det finns inte många erfarenheter
från andra att hämta. Diskussioner hade
påbörjats ett par år tidigare och resultatet
blev att firandet skulle pågå med diverse
aktiviteter under hela 2018.
För att planera aktiviteterna skapades
ett antal arbetsgrupper, där varje grupp
skulle ansvara för planeringen av en viss
aktivitet.
uvudsakliga aktiviteter.

H

1. Jubileumsfest med inbjudna från Folkdansringen, Folkdansringen Skåne och
skånska föreningar.
2. Midsommarfirande med uppvisningar
på ett flertal ställen i Malmö. Vi hade då
inbjudit Volkstanzgruppe Besse, Tyskland och det gav oss en försmak på det
som komma skulle. Vi hade då ett stort
framträdande i Folkets Park, där vi
också skulle hålla till en hel del under
Vänskapsveckan.
3. En vecka i augusti, som vi kallade
Vänskapsveckan. Till denna inbjöds 10
personer från vardera Wayfarers-Birmingham, Volkstanzgruppe Besse, Tyskland och Manx Folkdancers från Isle of
Man. Det är just i denna ordning, som
Hembygdsgillet fick kontakt med dessa
föreningar. Wayfarers förmedlade kontakten med Bessegruppen, som i sin tur
förmedlade kontakten till Manx Folkdancers.
4. Jubileumsskrift och fotoutställning
över föreningens verksamhet under de
100 åren. Utställningen utgjordes av
mobila skärmar, för att den skulle kunna flyttas till olika platser i Malmö. Den
fanns att beskåda på Skånedistriktets
årsmöte, jubileumsfesten, under midsommarveckan och vänskapsveckan i
föreningens lokal, på stadsarkivet och
på olika bibliotek i Malmö.

danser från olika decennier under de 100
åren. För musiken svarade föreningens
egna spelmän med en viss förstärkning.
Totalt fick vi ihop 10 spelmän och lite då
och då fick vi förstärkning av någon gäst.
Vi vill gärna ha levande musik, men när
vi kom till 2000-talet fick vi ta tekniken
till hjälp.
Vi var c:a 100 stycken glada folkdansare,
många klädda i färgglada folkdräkter
och det dansades flitigt.

F

rån tackbrev i pappersformat och i
digital form kunde vi utläsa många
värmande tack från gäster och Hembygdsgillets medlemmar har all anledning att känna sig nöjda med arrangemanget.
Vänskapsveckan ägde rum 1-6 augusti.
Onsdagen den 1:e anlände våra gäster;
de från Birmingham och Isle of Man
kom med tåget från Kastrup-Köpenhamn, medan våra tyska gäster kom i två
minibussar. Alla gästerna inkvarterades
på hotell och det blev under veckan något
av en mötespunkt. Vi hade redan under
förberedelserna konstaterat att vi inte
kunde erbjuda privat boende till våra
gäster. Detta är annars det normala, när
vi har utbyte med vänföreningar.

T

vå dagar höll vi till i Folkets Park
och vi tillbringade dagarna utomhus i ett för varmt väder. En av dagarna
hade vi WorkShops, där de olika grupperna lärde varandra såväl danser som
musik. Ev. publik var välkomna att hoppa in i dansen. Den andra dagen hade vi
uppvisningar och då hade vi nöjet att
få klä oss i folkdräkter, fy vad det blev
varmt.

M

almö Kommun visade sin välvilja
genom att bjuda på en festmåltid
en av kvällarna i Rådhuset. Inbjudan
omfattade både gäster och Hembygdsgillets medlemmar. Det var en upplevelse
att få inta en fin måltid i de fina salarna.
Vi fick dock inte visa våra danser med

motiveringen att golvet inte tålde att
hoppa på, det fick vi göra utomhus framför rådhuset. Men vi fick lov att spela
och tillsammans framförde vi en låt från
resp. land.

N

är vi har gästbesök gör vi alltid en
utflykt tillsammans, för att visa
upp vårt landskap. Detta besök var inget
undantag, vi företog en tur till Österlen
med buss. Vi tittade på de enorma äppelodlingarna och naturligtvis fick vi
smaka också. Vår medhavda matsäck
kunde vi inta i skuggan och för att
svalka sig riktigt kunde vi ta ett dopp i
Östersjöns vatten.
En liten kuriosa. Vi hade planerat en
grillafton i det fria och de planerna fick
vi ändra på, på grund av vädret. Den heta
och torra sommaren medförde eldningsförbud och då fick inga grillar med öppen glöd användas. Lösningen blev att
använda elgrillar på en innergård.

S

ista dagen under Vänskapsveckan, en
söndag, var ett kyrkobesök inplanerat. Vi deltog i en mässa “Välsignan och
Fröjd”. I den ingår körmusik, folkmusik
och dans. Tillsammans med kyrkans
kör hade vi repeterat musiken och anpassat danserna. Tre av våra spelmän
framförde musiken tillsammans med 3
musiker från Malmö Symfoniorkester.
Också en fantastisk upplevelse. Våra
gäster var helt förtjusta. Utanför kyrkan
dansade varje förening en dans.

N

är vi ser tillbaka på 2018 och vårt
100-årsfirande är vi överens om,
att vi kan känna oss nöjda med våra arrangemang. Flertalet av de aktiva medlemmarna var involverade i planeringen
och genomförandet vilket stärkte samarbetsförmågan. Också nyare medlemmar
har fått kontakt med både våra svenska
gäster och utländska gäster. ■
text Lennart Svensson
foto Leif Persson

D

en 7 april 2018 skedde det officiella firandet, ett traditionellt firande
med festmåltid, tal av inbjudna och andra tillresta gäster, allsång och dans.
Före festligheterna avhölls Skånedistriktets årsmöte och för detta arrangemang
ansvarade också Hembygdsgillet.

V

åra dansledare hade gjort ett
dansprogram med exempel på
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LUGGUDEGILLETS
90-ÅRSJUBILEUM

L

iten historik.
Den 18 juli 1928 samlades några personer som var intresserade av folkdans i
en kolonistuga i Helsingborg. Man beslöt
där att bilda en folkdansförening som
fick namnet Luggudegillet.
Stora ideella insatser gjordes av
medlemmarna för att få tillgång till en
danslokal. 1942 fick man möjlighet att
hyra den gamla korsvirkesbyggnaden
Tillflykten, som efter kriget och militärens användning var i miserabelt
skick. Med stor entusiasm och energi
kunde man inreda både en bra danslokal, vävkammare och rum för träslöjd,
silversmide och dräktsömnad. Efter 30
år beslöt staden att riva Tillflykten för
att bredda vägen. Luggudegillet fick i
gengäld flytta över till den nuvarande
föreningsgården Brunnsberga, som numera ägs av Luggudegillet.

M

arianne Halling, ordförande i Folkdansringen Skåne överlämnade
presentkort på kurs i distriktets regi,
Bo Nyander från Folkdansens Vänner
överlämnade som gåva musik under
en danskväll med Klirrpa musik, Hans
Hjelm, Riksordförande Sv Folkdansringen, överlämnade som gåva kurs i Folkdansringens regi och Tommy Ebersjö
från Lions överlämnade en check på ett
mycket generöst belopp. Cecilia Karlén,
präst i Raus församling, för dagen klädd
i Luggudedräkt talade om dansens betydelse som mötesplats mellan gränserna
och som traditions- och kulturbärare och
utbringade ett skånskt leve för Luggudegillet.

så dansen till sen kväll.

E

tt stort tack framförs till jubileumskommittén, bestående av Eva Viebke-Carlsson, Magnus Wittgren och Sven
Kylefors, för ett mycket uppskattat arrangemang! Det följde mycket väl Luggudegillets devis;

D

ansglädje i tiden – tradition och
förnyelse. ■

D

en 17 november 2018 firade
Luggudegillet sitt 90 årsjubileum.
Det känns som en hyllning av en kär anförvant. Luggudegillet känns för de flesta av oss även som ”Luggudefamiljen”
som symboliserar all den vänskap och
gemensamma glädje som finns i dans och
andra aktiviteter inom föreningen. Ett
stort antal av föreningens medlemmar
och gäster samlades på Raus Församlingsgård på Råå i Helsingborg. Kvällen
inleddes med välkomstdryck och mingel
och möjlighet att blicka tillbaka och se
på foton och bildspel över föreningens
verksamhet både förr och nu.

E

fter en synnerligen delikat middag,
med inslag av gamla skånska visor,
var det så dags för kaffe och märkesutdelning. Vår ordförande Sven Kylefors
delade ut föreningens förtjänsttecken till fyra välförtjänta medlemmar.
Därefter var det Svenska Folkdansringens Riksordförande Hans Hjelms tur.
Han delade ut Svenska Folkdansringens
förtjänsttecken i guld till två medlemmar i Luggudegillet för deras stora insatser för föreningen under många år.
Till Jarl Hersborn som varit medlem
sedan 1958 och sedan 1969 också varit
spelman, kompositör och kursledare i
fiolspelning. Förtjänsttecken i guld delades också ut till Sven Kylefors, vår
nuvarande ordförande, som haft flera befattningar inom föreningen under många
år och dessutom varit aktiv i distriktet.

D
gen:

D

ärefter tog dansen vid. Föreningens
egna musiker hade ledigt från att
spela denna kväll. Istället stod Mattias
Lundgren och medmusikanter för den
fantastiskt fina musiken. Med endast ett
kortare avbrott för kaffe och tårta pågick

text
foto

Britt-Marie Carlberg &
Inger Pedersen
Paul Jönsson

ärefter följde flera högtidstal och
överlämnande av gåvor till förenin-
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Sverigedräkten, är det
att klä sig svenskt?

M

ärta Jörgensen som startade
Svenska kvinnliga nationaldräktsföreningen 1902 tog initiativ till ”den
svenska allmänna nationaldräkten” som
idag kallas ”Sverigedräkten”. Det finns
många frågor, synpunkter på och tankar
om Sverigedräkten och att rekonstruera/
förändra dräkter.

komligt och lämpligt för den nya nationaldräkten. I Nationalencyklopedin finns
bilder på Sverigedräkten i två olika färgsammansättningar. Den blå/gula som vi
är vana att se idag, men också en blå/röd/
gul där den röda färgen representerar
Norge som var i union med Sverige vid
sekelskiftet 1900.

I

stadgarna för Svenska kvinnliga nationaldräktsföreningen år 1904 angavs
föreningens syfte att införa mer allmänt
bruk av nationaldräkter för att frigöra
svenska kvinnor från det utländska modets herravälde. Medlemmarna skulle
helst själva bära dräkt, i första hand en
dräkt från sin egen födelsebygd, en annan äldre dräkt eller som alternativ tre
föreningens nykomponerade allmänna
svenska nationaldräkt. Märta Jörgensen
såg den allmänna svenska nationaldräkten i första hand som en reformdräkt
som motvikt till sekelskiftets hårt snörda kvinnodräkt. Den dräkt som alla ”fina
damer” använde vid denna tid var en inte
tvättbar sidendräkt med lång kjol som
släpande i smutsen på gatan.
Märta Jörgensens intresse för folkdräkter hade väckts när hon var piga på Tullgarn åt Kronprinsessan Viktoria. Kronprinsessan som hade tyskt ursprung
ville visa sin svenska nationalitet, så
hon införde österåkersdräkten för sig
och hovet. Märta Jörgensson reagerade
mot modet att utsocknes klädde sig i
daladräkter utan att veta hur dessa dräkter skulle se ut eller bäras korrekt. Hon
ansåg att daladräkten vanställdes av utsocknes och att människorna i Dalarna
som fortfarande använde sin ursprungliga dräkt under denna tid, skulle få behålla sin rättmätiga egendom.

M

ärta Jörgensson blev uppmuntrad
av konstnärer i trakten, Carl Larsson, Gustav Ankarcrona, Anders Zorn
med flera som deltog i att skapa den nya
dräkten. Målet var att utgå från svenska
bygdedräkter och ta fram en praktisk
dräkt för alla kvinnor i unionen SverigeNorge. Sverigedräkten har sytts i två
olika snitt dels i det ursprungliga med
kjol och livstycke som två separata plagg
dels en senare modell som härstammar
från Vingåker med kjol och livstycke
sammansytt. Märta Jörgensson försvarade likheten med att folk i alla tider
har använt sig av förebilder. Hon betonade att Sverigedräkten var helt olik
vingåkersdräkten, endast snittet var
lånat, eftersom det var hygieniskt, full-

T

ermen folkdräkt är en samlande beteckning för kläder med lokal eller
regional särprägel. Folkdräkterna har
historiska förlagor, våra förfäder har
klätt sig ungefär så på en viss plats vid
en viss tid. Socken-, bygde- eller hembygdsdräkter är andra benämningar på
dräkter som skapades under 1900-talet
av hemslöjds- och hembygdsföreningar, lokala och regionala museer. Ibland
rankas dräkter som ”äkta” när det finns
historisk förlaga och ”påhittade” dräkter
som tillkom under 1900-talet. Alla dräkter är ändå någon gång komponerade.

D

räktutställningen ”Slöja pryder
Sverigedräkten” visades sommaren
2014 på Mångkulturellt centrum i Fittja,
Stockholm. Sverigedräkten både med
och utan slöja (hijab) ingick i utställningen. Det var inte helt okontroversiellt att
utmana bilden av Sverigedräkten som
oföränderlig. ”Folkdräkten passar inte
alla svenskar, slöjan är en uppdatering
av vad som är svenskt i dag”, motiverade
designer Moa Åström. I pressen kunde
man läsa om starka reaktionerna på slöjan till Sverigedräkten. ■

text Anna Månsson
foto Ronny Månsson

M

ärta Jörgensen bar dräkten dagligen fram till sin död 1967. De
övriga damerna i Svenska kvinnliga nationaldräktsföreningen använde nog sina
dräkter mindre ofta. Märta Jörgensen
var lärare vid Seminariet för de husliga
konsterna i Falun och hennes elever fick
sy en egen dräkt. Hon var en viljestark
kvinna och hennes döttrar tvingades klä
sig i dräkten under skoltid. När första
världskriget bröt ut försvann intresset
för dräkten och den glömdes bort. På
1970-talet visade Nordiska museet en
gammal dräkt i en utställning om dräkter. Bo Skräddare skrev om denna dräkt
och därefter kom flera dräkter från 19031905, fram ur gömmorna. De gamla
dräkterna var tillverkade i ull med broderier i äkta silke och med fickan insydd
i kjolen. När en mansdräkt efterfrågades
komponerade Bo Skräddare den i samma stil som kvinnodräkten. Drottning
Silvia bar Sverigedräkten på nationaldagen 1983. Då kom genombrottet och
dräkten blev officiell nationaldräkt.

En fantastisk uppfinning

S

att häromkvällen och filosoferade.
Jag var på tjänsteresa och fick upp
mitt reseetui med sygrejor. Ögonen fastnade på en synål. Jag tittade lite extra på
den och tänkte till. Visst är det en fantastisk uppfinning. Redan på stenåldern
fanns den första synålen. Synålen ser i
princip likadan ut idag som då. Egentligen är det bara materialet som den
tillverkas av som har ändrats. Under
stenåldern tillverkades den i ben. Men
den var spetsig och hade ett öga. Och
så var den förstås grövre än idag. Men
det berodde säkerligen på materialet. En
synål utför två arbetsmoment, den gör
hål i det som ska sys samman samtidigt
som den fäster samman. Detta sista med
hjälp av en tråd.

R

epris från Pilavisan nr 4/90, som i
sin tur saxat från Medlemsbladets
julnummer 1970
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Möte med samisk
kultur

kunskap bakom bra skohö, som bereds
av viss sorts starrgräs.

med ett besök på utställningen, den finns
kvar till 12 januari 2020. ■

H

S

text Anna Månsson
foto Ronny Månsson

ur gammal är den samiska kulturen? Det finns 2000-åriga texter
om samer, men deras historia är äldre.
Ny forskning skriver om historien. På
utställningen ”Fokus Sápmi” Kulturen
Lund blev jag förundrad över hur samerna under svåra förhållanden med
fattigdom och förtryck lyckas bevara
sin unika kultur och slöjdtradition. Man
vill inte tro att svenska myndigheter och
staten behandlat och behandlar sina invånare så diskriminerande. Besök utställningen och ta del av foton, texter
och föremål som talar tydligt språk.

A

v tradition slöjdar samerna, av det
material som finns omkring dem,
det som naturen och renen erbjuder, trä,
rot, horn och skinn. Hantverket har gått
i arv i generationer, men samerna tar
också intryck av andra traditioner, så
sameslöjden utvecklas. Renhorn är tätt,
lätt och tål väta så det kan användas till
nålhus, skedar, knivskaft, knivslidor,
lassoöglor. Björkrötter avger varken lukt
eller smak, de passar utmärkt till korgar
och skålar för mat. Det krävs skicklighet
att spinna senor från renen till sentråd,
med tänderna tunnas trådens spets ut och
med saliv kan den skarvas till olika längder. Sentråd används för att sy i skinn
och läder. Idag finns också syntetisk sentråd som alternativ till tråden från renen.
Bälling kallas huden på renens ben, den
passar bra till vinterskor, tofflor, byxholkar och handskar eftersom hårstråna
är luftfyllda och isolerar bra. Skohö är
ovärderligt för att hålla fötterna torra
och varma i kylan. Det ligger mycket

amerna idkade också handel, de köpte
textilier och silverföremål. Silver ger
ekonomisk trygghet, det är lätt att bära
med sig och vackert att visa upp. Kläde
i samedräkter är fin ullkvalitet. Blått är
den vanligaste färgen. Övriga färger används mest för dekoration. Samerna har
köpt vävda, färgade tyger från England
sedan 1500-talet. På bandvävstol vävs
skoband och bälten. Färger och mönster
skiljer mellan olika områden och visar
därmed varifrån du kommer, mönstret
skiljer också mellan män och kvinnor.
Kulturens grundare Georg Kalin, köpte
silversmycken i Trondheim, eftersom
han var fascinerad över likheten med
skånskt allmogesilver. Samiska fingerringar som benämns ”fruring” kan jag
inte skilja från våra skånska ringar. Maljor med ”Mariahängen” och silverbälten
är andra smycken som liknar våra gamla
skånska klenoder. Men det skiljer mellan
kvinnans och mannens silverbälte. Kvinnan hade många öglor på sitt bälte så
hon kunde hänga redskap där. Mannens
bälte var enbart prydnad och bars utanpå
pälsen. Silverkragar var rikt dekorerade
och såg tunga ut. Alla dessa smycken
gick i arv inom familjen och användes
vid högtidliga tillfällen. Silverskedar
som samerna köpte av olika hantverkare
har påverkat deras eget slöjdarbete, vissa mönster har kopierats och omsatts till
arbeten av horn och ben.

Citat från Montesquieu

N

är en idé tränger in i ett tomt huvud
fyller den det helt, därför att det
inte finns några andra som kan konkurrera om den platsen. ■

Mattram - ”luktegott”

D

et finns en del gammaldags växter
som kanske inte alldeles omedelbart väcker intresse, men som vinner
med tiden. Det är då ofta växter som inte
prålar med starka färger eller exotiskt utseende, men de är härdiga, tåliga, tacksamma – och de har tradition.
id de gamla sommartorpen eller
vid den äldre stugan på landet är de
självskrivna: fänrikshjärtan, gammaldags akleja, praktlysing, mattram eller
”luktegott” som växten kallas i Skåne.

V

M

attram, Tanacetum parthenium,
är en prästkragesläkting med
finskuret skirgrönt, ibland gulgrönt
bladverk. Blommorna är små och prästkragelika men det finns också former
med fyllda blommor. Hela växten doftar
starkt och användes förr i kyrkkvasten,
den som kvinnorna hade med sig till
kyrkan och då och då luktade på för att
livas upp av doften och inte somna under enformiga predikningar. På grund av
det doftande bladverket har växten också
fått namn som kamferblomma eller
”kamfas”.
attram självsår sig mycket lätt och
växten torde inte vara svår att få
tag i som småplantor i äldre trädgårdar.

M
A

ndra egenskaper, En påse fylld
med blad håller malen och andra
kryp på avstånd.
text, repris fråm Medlemsbladet- Skånedistriktet 1982-5/6

I

en monter visas modern sameslöjd,
bl.a. en kula med hängen, en mobil
avsedd att hänga över babysängen, ändamålsenligt och mycket vackrare än
våra vanliga mobiler i plast. Många traditionella pungar och påsar visades
men också en modernare variant av
jeanstyg i traditionell modell med dekor av renskinn. Passa på att berika dig
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Folkdräkt, vems
identitet?
Forts. från Pilavisan 2018-4

A

nna Lindkvist Adolfsson som är
både konstnär och etnolog drömmer
om att äga en egen dräkt. Som konstnär
undersöker hon helt fritt men som etnolog handlar det om att studera identitet. I
utvecklingsprojektet ”Arvbetagelse” arbetar Anna som etnolog och där kommer
starka känslor fram. De tar del av textilt
arkiv, pratar, lyssnar och prövar själva. I
Skåne har de träffat den sovande bruden
på Ystads museum. Hon kläddes dagen
innan och satt och sov i bröllopsstassen
inför den stora dagen. Inom projektet
provade de hur det känns att bära plaggen flera dygn, hela tiden i dialog med
historien. De tillverkade också stora klutar för att uppleva hur dessa schabrak
påverkar. Vem blir man med kluten på
huvudet? Hur känns det, när man ändrar
på sättet att gå och hur man möter andra
människor?
nna problematiserade kring identitet. Man föds inte till en identitet,
men man blir självklart påverkad av hierarkier, symbolvärden och omgivningen. Att forma sin identitet är en aktiv
handling. Många människor använder
dräkt som markör för sin identitet. Anna
har frågat, hur det känns att bära dräkt.
Flertalet gav positiva svar: man känner
sig stolt och vacker. Det känns som man
växer, när man sätter på dräkten. Man
känner koppling hem. Det är något av de
finaste som finns. Dräkten är som ett visitkort som att visa sin identitet. Men hon
fick också negativa svar: Bära dräkt, nej
jag vill inte. Jag vill inte stå för något och
representera något, klädd i dräkt. Och
det sticks. Samtliga svar visar att dräkten
skapar en identitet.

A

len” när vi fick se ett foto från 1910 på
kvinnor med dräktkjol, dräktförkläde
och modeblusar. Sverigedräkten sydd
av Ikea kassar finns på IKEA museet
i Älmhult är ett exempel på förnyelse
som gör att frågan om dräkt lyfts. Var
stolt över din dräkt, om du har någon,
sa föreläsaren avslutningsvis och visade
foto på “dräkthunden”, en hund klädd i
dräkt.

H

åkan Liby, känd som författare av
böcker om hembygdsdräkter och
med förflutet som chef för länsmuseet i
Uppsala, föreläste om ”Den heliga huvudbonaden”. Huvudbonad berättar om
de verkligt spännande händelserna i
dräktskicket, sa Håkan. Den kommunicerar med många dolda koder. Kulturen
kan ha varit så sluten, att vi idag inte kan
tyda dessa signaler: ålder, status, civilstånd, ärbarhet, heder och skam. Efter att
vi lämnat det traditionella kan det vara
omöjligt att ta reda på hur det var. Mycket av dräkten går förlorat om huvudbonad saknas. Håkan berättade att han
ofta bli ombedd att säga något om hembygdsdräkter. Om de dräktklädda saknar
huvudbonad, kan han inte säga något om
huvudsaken. Att de skånska klutarna
krävde professionell klutbinderska säger

iskussionerna går ibland höga och
vilda. Vågar man bära en dräkt som
inte man inte har anknytning till? Några
anser att det är enbart trevligt när andra
bär vår fina dräkt medan vissa anser att
man inte ska ta på en dräkt som man
saknar anknytning till. Genom att allt
fler politiker använder dräkt har dräktanvändning generellt i hela samhället
ökat. På senaste riksmötet slogs rekord i
antalet personer som bar dräkt.
land unga i Hälsingland finns det
ungdomar som kombinerar delar av
dräkten med modekläder. Vi fick se foto
på ung flicka klädd i Delsbo livstycke,
minimala jeansshorts och röda tajts. Jag
konstaterade att ”inget är nytt under so-

äpp Lars, från Malung inledde
skämtsamt med att säga, att han tog
med dottern istället för PP-presentation
till seminariet. Hans dotter Kerstin använder dräkt dagligen, sedan några år
tillbaka. Hon har förstås flera dräkter,
lortdräkten används när hon mjölkar
korna. Under föreläsningen var hon först
klädd i linnesärk och förkläde. Kerstins
kläder sys rationellt, på maskin av IKEAs linnetyg. Täpp Lars demonstrerade hur Kerstin kläs till kronbrud i lad
(festhuvudbonad för unga kvinnor).
Först måste man ha grund sa Täpp Lars
och lindade Kerstins hår med ett band. Vi
i auditoriet blev stumma av förundran,
över att få vara med och se hur Kerstin
förvandlades från en söt ung flicka, till
något nästan gudomligt väsen. Genom
lad på huvudet bytte Kerstin identitet. Vi
är födda i ett land med förmånen att kunna visa håret. När vi visar något historisk
ska du ha huvudbonad på och det är mycket vackert sa Täpp Lars. Med huvudbonad blev hans dotter Kerstin nästan en
madonna, en religiös dimension.

I

bibeln står skrivet att kvinna ska täcka
håret. År 1846 var kvinnorna i Malung
tvingade att dölja sitt hår med huvudbonad. När predikanten Janson kom dit
och berättade om frihet från synder, fick
han många anhängare. Han var god talare och många ville följa honom och
emigrera till Amerika. Det gick ett sus
i auditoriet när Täpp Lars berättade att
kvinnorna som lämnade Malung med
predikanten kastade sina huvudbonader
i floden på vägen från byn. Det var mycket stort och starkt frihetstecken på den
tiden.

D

D

B

T

mycket om huvudbonadens betydelse,
betonade Håkan. Historiskt blir du
fattig, om du inte använder huvudbonad
till dräkten.

agen avslutades med panelsamtal
om ”Den heliga huvudbonaden”,
det mest betydelsebärande i dräkten.
Många olika infallsvinklar hade redan
penetrerats under dagen. Från vikten av
att i politiska sammanhang få visa håret,
nyanländas behov och vilja att bära mer
och mindre täckande huvudbonad till
de konkreta svårigheterna att sätta på
och bära huvudbonad på korrekt sätt.
Kontentan blev en uppmaning att vi ska
vara snälla och hjälpsamma mot varandra. Ingen har rätt att kritisera dig och
din dräkt. Att bryta mot konventionerna
har genom historien lett till förändring.
Delar av dagens föreläsningar finns på
Youtube, sök på ”Folkdräkt vems identitet?”. ■

text och foto Anna Månsson
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Släktforskning

V

arifrån kommer du? Vart är du på
väg? Hur ser ditt rotsystem ut?
Ja frågorna hopar sig, när man som jag
börjar intressera sig, för hur det var förr
i tiden.

gen? Inte alltid så lätt att förstå. Det var
oftast Prästen eller Klockaren som skrev
i böckerna. Över tid ändrades idealen, på
hur man skulle skriva och för oss som
vill veta, är det bara att öva texttydning.
Bra att det finns böcker, där mer erfarna
visar vad det egentligen står.

E

xempel på hur man skrev några olika
bokstäven under under första halvan
av 1800-talet. 1842 blev skrivstilen mer
likartad. 1842 var ju då den allmänna
folkskolan infördes. (Det hade tagit trettio år av utredande innan beslut togs).

F

ör att komma igång och börja nysta i
släktbanden behöver du veta:
Framför allt gäller – börja i tid, d.v.s.
börja i nutid, där det kan finnas släktingar som kan ge en målande bild, av hur det
var. Om inte får du själv måla upp bilden
från det ”skelett” du får fram från fakta,
i de böcker där du letar data/information.
Du behöver namn, födelse år, månad och
datum. Bäst om du också vet Födelse län
och Ort för att inte få för många träffar
på möjliga anförvanter.

D
D

et är inte bara jag som undrar, det
har blivit allt mer populärt bland
många. För oss som håller på med folkdans och kultur från 1800-talets mitt, har
det fått en extra dimension. Idag försöker
vi emulera, efterlikna, det som var vardag & fest för c:a 150 år sedan.

V

isst önskar man hitta någon intressant vinkling, på hur det var då,
för att förstå hur det har lett fram till
varför det blev som det blev.

F

ör min del startade det med
några anteckningar
från äldre släktingar
över föräldrar mor
och farföräldrar och
deras syskon. För
att få lite struktur
på det hela gick jag
en kurs som anordnades av
MalmöSläktForskarFörening.
Det blev inte så mycket letande efter
”gamla” anförvanter utan mer att slå i
de gamla arkiven.
Vad står det egentli-

ärefter började jag leta i de olika
kyrkoböckerna. De olika böckerna
är numera avfotograferade, så att man
inte behöver åka runt till de olika församlingarna och leta i deras arkiv. Arkiv
Digital och Riksarkivet är de svenska
källor som har koll på och fotograferat
kyrkböckerna
FB - Födelsebok
VB – Vigselbok
HFL - Husförhörs längd
DB – Döds bok
In & Utfltn.
In och utflyttning
Mer för att ge extra kött på bena’!
BU - Bouppteckning
Gårdar och byar
Ortsnamn
Emigration
Soldater
Sjömän
Kartor
DNA

N

är jag nu hittat mina gamla släktingar, så vill jag naturligtvis arkivera dessa uppgifter i något register. Det
finns flera stycken, för min del var det
viktigt att inte lägga administrationen i
någon främmande organisations händer,
Jag ville inte heller vara tvingad att betala årsavgift för att kunna fortsätta min
”forskning”. Två andra kriterier var
att jag önskade ha programmet på två
maskiner och inte vara bunden till PC
eller Mac. Jo, det gick att få ihop!
Vad heter släktbanden
Föräldrar
Gemensamma anfäder
Barn 			Syskon
Barnbarn		 Kusiner
Barnbarnsbarn		
Sysslingar
BarnBarnsBarnBarn Bryllingar
BarnBarnsBarnsBarnBarn
			Pysslingar

R

äknar vi 30 år på varje generation så
är jag pyssling till dem som där vi
har gemensamma anförvantaer och levde
för c:a 150 år sedan. Eller de vi försöker
efterlikna, med våra danser idag. Hm …
För mig började det med ett antal namn
och äldre släktingars anteckningar.
Varför heter du egentligen som du gör. I
princip kan man dela in våra efternamn i
två kategorier

P

atronymikon (pater= fader, o’nyma=
namn) kallas också fadersnamn eftersom namnet består av faderns förnamn kopplat till suffixet-son eller -dotter.
Motsvarande på moders sidan kallades
metronymikon. Jmfr. Gustav Eriksson
Vasa vars far hette Erik Johansson och
Nils Sigridason, son till Sigrid. Partooch metro-nymika har varit och är vanligare på andra håll i världen, t.ex Island.
Efter ny namnlag 2017 (uppdaterade
1982 års namnlag) så är det numera fri
prövningsrätt av efternamn om man
önskar ett patro- eller- metro -nymika
som efternamn.

D

et andra sättet att är att till förnamnet lägga till ett efternamn,
familjenamn eller släktnamn, ett sätt att
berätta till vilken familj personen hör.
Så numera vet jag när ”Månsson” kom
in i släkten.

N
Å

är man kommit igång och blivit
känsligare för det som en gång var,
hittar man både det ena och andra.
r 1800 var då som nu Stockholm
största staden i landet (75 500 inv.)
med Göteborg på en andra plats (12800
inv.) , Malmö kom först på nionde plats
(4 000 inv.), tätt följt av Landskrona
(3800 inv.)
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Å

r 1860 hade städerna vuxit till sig och
Malmö kvalade in på en fjärde plats (
19 000 inv.)
Tjugo år senare 1880 hade städerna vuxit ännu mer, Malmö hade kommit förbi
Norrköping och hade antalsmässigt 38
000 inv. Ser man till storleksförhållanden mellan de största städerna, Stockholm, Göteborg och Malmö har förhållandena under låg tid varit ungefär 4:2:1.
Idag bor det c:a 333 000 pers. i Malmö.
Jämförelsen 4:2:1 haltar numera lite,
beroende på om man räknar med kranskommunerna eller ej.

V

ar det bättre förr?
Numera har vi fasta förbindelser
till Danmark. Förr i tiden fanns förbjudna förbindelser, sk. lösa förbindelser
som bestraffades. Förbjudna förbindelser var, när man hade utomäktenskaplig
sex med varandra, detta var ej tillåtet.
Emmellertid fanns det en gradskillnad, beroende på hur det skedde.
Lönskaläge: två ogifta personer hade
sex med varandra. Enligt 1864 års strafflag upphörde detta att vara ett straff.
Redan 1810 gjorde man skillnad på om
samlag skett en, två eller flera gånger.
Förmildrande var också om man hade
bestämt för att gifta sig med varandra.
Enkelt hor: Den ena av parterna var gift
men inte den andra. Kom man på detta,
utdömdes straff och man skilde på straffet mellan den som var gift och den som
var ogift
Dubbelt hor: Båda parterna var gifta.
1864-års strafflag angav ett fängelsestraff på 6 månader till 2 år.
Oberoende av vilket ”brott” de begått
skulle de plikta med att stå och visa upp
sig i kyrkan. De var kanske nöjda med
att de levde på 1800-talet och inte tidigare, för då kunde straffet bli dödstraff,
spöstraff eller gatlopp (se nedan).
Även barnet blev straffat, eftersom det
inte var arvsberättigat varken på faderns
eller moderna sida. Det var ej heller möjligt att välja vissa yrken.
1864 avskaffades utomäktenskapliga
förbindelser som brott. Efter detta kunde
enbart äktenskapsbrott dras inför tinget,
om kvinnan stämde mannen för att få
faderskapet erkänt
Önskeläge (Red. anmärkning.) var väl
från den styrande/lagstiftandes synvinkel så som Vilmer X sjunger om, “När
du och jag blir ett så blir vi tre”. Detta
gällde gifta par.

N

edanstående om bestraffningar har
jag hämtat från ”Släktforskaren lilla
faktabok”
Husaga/ Barnaga – Var inte bara en
möjlig bestraffning, utan ansågs vara
husbondens plikt om t.ex ett barn svor på
en helgdag. Om agan övergick i misshandel och barnet dog, kunde man få böta.
Spöstraff/ Risstraff – Utdömdes ofta
efter ringa misshandel, förolämpning
eller andra brott av ringa förseelse. Ofta
utdömdes straffet att man fick stå vid
skampålen utanför kyrkan eller byns
torg. Max 40 spö mot män och 30 mot
kvinnor. Hade man blivit dömd att betala en bot och inte kunde betala, kunde
straffet omvandlas till ett spöstraff. Denna typ av bestraffning avskaffades 1855,
men levde kvar på fängelser i form av
prygel fram till 1938.
Gatlopp – 50 män utrustade med käppar, ställde upp sig i två led. Däremellan
fick den dömde ta sig igenom. I bästa fall
överlevde den dömde, men så var inte
alltid fallet. Jmfr. ett av momenten i TV
programmet Gladiatorerna
Fredlös/bannlyst/biltog – Om man blev
dömd för ett brott som inte kunde sonas
med böter. Man hade gjort något urbota dumt. Blev man fredlös i hela landet
kallades detta biltog. Ett av lagens strängaste straff. Att slå ihjäl en fredlös hade
ingen straffpåföljd.
Jämför med att hänga ut någon på Internet idag. Inte lätt att i efterhand få upprättelse. (red. anm.)

S

edan fanns det ännu brutalare straff
som Hängning, Kölhalning, Bränning på bål, Rådbråkning, Stegling,
och Spetsning på påle. Här har jag censurerat mig själv. Är du nyfiken får du
använda internet för att få veta.

I

alla tider har har de styrande önskat få
in skatt från befolknngen för att finansiera sin administration och sina krig.

H

ur beskattar man då en till största
delen agrar befolkning? Två termer
som dyker upp här är hemman och mantal.
Hemman:
ett
äldre
beteckning
för en gård, ett bostad och kunde
bestå av flera ägor, jord lotter.hemmanet hade ett visst mantalsvärde
Mantal: Den skattekraft som hemmanet
hade. Det utgjorde med andra ord ett
mått på hur mycket man skulle betala i
skatt. Hur många man kan denna jordlott
föda? Efterhand som bruknings metoderna ändrades så ändrades också antalet
mantal för den specifika jordlotten. Om
ni så vill, kan man säga att skattesatsen
ändrades.

V

ad har då allt detta med Folkdansringen att göra? Ja, folkdansringen
har som uppgift att; bedriva verksamhet
som omfattar den folkliga kulturen, med
tonvikt på dans, musik, dräkt och slöjd.
De som sysslar med dräkt och slöjd kan
få sina intressen tillgodosedda genom att
studera bouppteckningar. Musikinstrument har alltid varit värdefulla. Hur kom
de in i släkten och vilken väg har de vandrat? Även i detta fall är bouppteckningar en bra källa. ■

Var ska man leta för att få veta mer
om sina anförvanter?
Här kommer några länkar som du kan
ha glädje av om du vill börja leta.
https://wiki.genealogi.se
						Släktforskarportal
https://www.genealogi.se/foreningar/12593-foreningar-skane
						Släktforskarföreningar		
http://www.msff.se/				MalmöSläktForskarFörening
https://sok.riksarkivet.se/			Databaser
https://www.arkivdigital.se/

		Databaser

https://genny.se					Registerprogram
https://www.dis.se/verktyg			Registerprogram
https://svenska.se/				Ordböcker

Lycka till!
/Ronny M
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Kulturkväll i Linderöd

V

i har en arbetsgrupp som syr nytt
och lagar gammalt till sina dräkter.
Arbetet sker under ledning av vårt dräktråd Anita Söderlind. Sygruppen passade
också på att träffas på Kulturkvällen och
vi kunde ta del av deras arbete och beundra hur dräkterna växer fram.

E

n novemberkväll samlades medlemmarna i Linderöds Folkdanslag i
Bygdegården till Kulturkväll. Vi hade
flera små projekt på gång som vi sammanförde till en välbesökt Kulturkväll.

K

vällen avslutades med spel och
dans. Vi räknade in över 30 dansare
som med glädje tagit del av kvällens kulturutbud.
2018 var ett fantastiskt dansår med Nordlek i Falun som en av höjdpunkterna,
men även de små arrangemangen och de
vanliga dans-, spel- och hantverksträffarna är viktiga. Nu ser vi fram emot ett
spännande 2019. Kanske med fler kulturkvällar i våra föreningar? ■

Eva Jönsson, mästare på att laga äggakaga, styrde i köket och en grupp matintresserade lärde sig att laga till denna
klassiska skånska maträtt. Alla fick sen
smaka delikatessen och jag vet att äggakaga stått på menyn hos flera familjer
efter det.

I

en annan del av Bygdegården var borden istället uppdukade med granris,
kottar, julkulor och vackra band. Här
fanns möjlighet att skapa sina egna juldekorationer och det resulterade i vackra kransar och dörrprydnader. Så härligt
med en aktivitet där alla kan vara med
och skapa på sina egna villkor, allt ifrån
femåringens ansamling av färgglada
kulor till estetens sparsmakade och väl
avvägda dekor på den perfekt bundna
kransen. De flesta av oss hamnade väl
någonstans mittemellan, men nöjda blev
vi.

Luciafirande,
förr och nu

V

åra dagars vitklädda Lucia är en
ganska ny tradition. Dessförinnan
har lussenatten handlat om utklädda
föregångare, mat och dryck, mörker och
övernaturliga krafter. Precis som andra
traditioner har luciafirandet förändrats
under tidens gång och i olika sammanhang. Bakgrunden är mångfacetterad.
Den negativa inställningen kan möjligen
delvis förklaras med namnlikheten mellan djävulsgestalten Lucifer och Lucia.
År 1753 genomfördes en reform av vår
kalender, då flyttades vintersolståndet
till den 21 december. Dessförinnan ansågs natten mellan 12 och 13 december
vara årets längsta dag. Den 13 december
ansågs dessutom vara farlig. Man trodde att djuren kunde tala och att många
onda krafter var i rörelse. Det var viktigt
att inte mala, spinna, brygga eller göra
annat känsligt arbete. Som tur var kunde
man skydda sig mot mycket ondska, ett
sätt var att köra en kniv i stallväggen.
Bakgrunden till Syrakusas skyddshelgon Sankta Lucia som led martyrdöden
år 304 var inte välkänd. Inom folktraditionen kunde Lucia härledas både till
kristet och mer skrämmande ursprung.

Med vänliga hälsningar,
Linderöds Folkdanslag

text och foto
Margareta Nilsson

När Lucia fick plats i helgonkalendern
den 13 december kopplades hennes
namn samman med redan existerande
folkliga föreställningar. Så egentligen är
det enbart namnet i almanackan som har
något gemensamt med helgonet.

P

å Ängavallen söder om Malmö fick
julbordsätande gäster uppleva ett
ljust och glatt luciafölje. Malmö Folkdansares spelman Lena Holmdahl med
dragspel i täten, följd av ungdomar i traditionella lucialinnen och tomtedräkter,
tillsammans med övriga dansare i särkar och vita halvklutar sjöng och tågade
genom rummen. I varje rum blev det ett
kort stopp för att dansa men också leda
sånglekar med barnen. Några barn tyckte
det var så roligt att de slöt upp sist i tåget
och kunde på så sätt delta i nya sånglekar

i nästa rum. Malmö Folkdansare har tradition att fira midsommar i den lummiga
stora parken på Ängavallen. Luciatåg inomhus är något annat. Det blev ganska
trångt men mycket roligt att delta i detta annorlunda luciafirande och känna
uppskattningen från matgästerna. ■
text Anna Månsson
foto Ronny Månsson
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Österlens museum i
Simrishamn levererar

D

et var ett tag sedan jag skrev i Pilavisan. Då arbetade jag på Malmö
Museer och skrev om olika dräktdelar
som finns i museets samlingar. Bl.a.
hängslen och strumpeband.
Jag har bytt arbetsplats och sedan nästan
ett år tillbaka arbetar jag på Österlens
museum. Museet arbetar med en omfattande magasinsflytt där föremålssamlingarna flyttas till ett och samma magasin. En för föremålen ändamålsenlig
byggnad med kontrollerat klimat. Dessutom har vi som arbetar med samlingarna
våra kontor i samma byggnad.

J

ag arbetar med museets textila samlingar som innehåller bl.a. dräkt och
inredningstextil. Allt ska packas, frysas,
packas upp och placeras i textilmagasinet.

F

lytten av föremålen kommer att pågå
fram till sommaren 2020. På sikt ska
allmänheten ha möjligheten att komma
och titta på samlingarna på plats i det
nya magasinet.

Ö

sterlens museum som är ett kommunalt museum, finns i Simrishamn
och finns lättillgängligt mitt i stan. Där
öppnar sig ett museum med rik pedagogisk verksamhet, där liten som stor,
gammal som ung är välkommen. Museet
producerar egna utställningar som kan
stå över en längre eller kortare tid och
ibland hyrs det in tillfälliga utställningar från andra museer. Ofta finns det arrangemang kopplade till utställningarna.
Museet förvaltar över 230 000 föremål,
böcker och arkivalier. Mest kända är
kanske allmogemöblerna med målade
kistor och skåp. Men också föremål som
tyder på fisket och sjöfarten kring Simrishamn. Mest efterfrågade och kända är
nog trots allt den rika textilskatten med
de knypplade spetsarna och skinnklockorna.

F

öremålssamlingarna ägs av Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i sydöstra Skåne. Föreningen bildades 1916 och startade samlande av
föremål, berättelser och kunskaper.
Österlen är rikt på fornlämningar och
dessa önskade föreningen vårda och
bevaka. I dag finns projektet Se och Vårda som bl.a. ser till att fornlämningarna
är tillgängliga för besök.

E

n av museets stora verksamheter är
att vårda föremålen och att delge den
information föremålen har. Ett sätt är att

digitalisera samlingarna i en föremålsdatabas, ett annat är att göra samlingarna tillgängliga för allmänheten på nätet.
Länge har museet arbetat med digitalisering och sedan en del år läggs det ut
föremål ur samlingarna på museets egen
publika databas osm.kulturhotell.se

H

ar ni frågor kring Österlens museums samlingar – är ni välkomna att kontakta föremålsantikvarie
Ulrika Wallebom eller mig om ni har
frågor kring de textila samlingarna. ■
ulrika.wallebom@simrishamn.se
petra.holmstedt@simrishamn.se

Petra Holmstedt
Antikvarie
Österlens museum

Repris från
Skånedistriktets
Medlemsblad nr 2/1988

S

orgliga saker hända
En kvinna från de bakre bänkarna
begärde ordet,och de fick hon av ordförande vid styrelsebordet.

D

å började hon med arg röst förklara,
nu skulle Lunds studenter få svara,
på hur man kunde i en tidning helt fräckt,
dra skam över vår fina gamla folkdräkt.

I

sitt svar lundensarna sade, att man den
målsättningen hade, att till sig ungdomar försöka dra, utan att beteckningen ”knätofs” ha.
Den ambitionen är väl inget att klaga på,
att man försöker ungdomen med moderna metoder nå.

I nästa nummer:
Rapport från årsmötet. Från året som
gick (2018) och planerad verksamhet
2019.
Huvudbonader för ungdommar
Vad
kan/får
man
göra?

F

ör det primära är väl att de medlemmar ska bliva, och sedan så småningom kan man dräktpropaganda driva.

A

lternativet är att ställa krav på dräkter, och därmed endast locka samma släkter, som nu inom Ungdomsringen dväljs. Men då tror jag snart att det
förtäljs, att nu finns där på vårdhemmet
en man som är unik, han sitter där i folkdräkt som en relik, av en rörelse som
blev till en förstenad rest, från något som
börjat som en ungdomens fest. ■
Göran Rode från Oxie

Sydsvenskans/ Helsingborgsdagblads
sommarbilaga utkommer den 9 juni.
Mycket intressant på gång
Extra repportage inför Skånedagen
den 31 augusti.
Föreningarna berättar om sina sommaraktiviteter.
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