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Marianne  
Halling

Ledare

TACK för att åter ha fått förtroendet 
att vara er ordförande kommande år! 

Det är både spännande och roligt att ar-
beta i distriktets styrelse. Där finns stort 
engagemang.

Vi har bl.a. som mål under året att 
besöka föreningar. Hittills har vi 

besökt fyra stycken runt om i Skåne. Vill 
du också få besök så hör av dig till mig.

Förutom besök ute i föreningarna så 
har vi naturligtvis kurser och vår 

gemensamma ”Skånedan”. Det är re-
dan många grupper som sagt att de vill 
vara med. Man måste inte ha någon up-
pvisning utan det räcker att komma till 
Eslöv och delta i gemenskapen och de 
gemensamma danserna. Se mer informa-
tion på annan plats i tidningen.

Kulturens, det studieförbund som 
Folkdansringen varit med och 

stiftat, kan ge bra stöd till alla våra fören-
ingar och kom ihåg att ledare kan få en 
kompetenscheck värd 2800 kr för att gå 
kurs. Om du vill veta mer hur du ska 
kunna samarbeta med Kulturens så gå in 
på deras hemsida eller kontakta mig så 
hjälper jag till.

Europeaden ligger mig också varmt 
om hjärtat som många känner till och 

i år reser vi till Frankenberg. Nästa år blir 
det Klaipeda i Litauen, lätt att åka färja 
från Blekinge. Ni som är ute och reser 
eller får besök, kom ihåg att berätta för 
oss andra. Skicka in material till Pila-
visan!

Hur ska Folkdansringen fira sina 100 
år 2020? Hur ska Folkdansringens 

organisation se ut i framtiden? Dessa 
frågor hoppas jag kunna berätta mer om 
efter den ordförandekonferens som är i 
Borås i april.

Njut av vår och sommar, 
låt vår verksamhet ge dig  
glädje.
Marianne

Kalendarium

Torsdagar från 16 maj t.o.m. 26 sept., 
Dans på Nösdala loge, beräknas hålla 
öppet varje torsdag, kl. 19 – c:a 22.  
Se sid. 12

14 – 16 juni Degebergsstämman, folk-
musikfestival i Degeberga. 
Se sid 12 

Midsommarafton 21 juni, Skrylle, 
traditionsenligt midsommarfirande med 
dans och lekar kring midsommarstången 
tillsammans med Malmö Folkdansare. 

Midsommar på Fredriksdal, mid-
sommarafton kl.14 – 21 och mid-
sommardag kl. 14-17. Medtag gärna 
picknickkorg. Programmet finns på 
www.folkdansensvannerhbg.se

19 – 20 juli, Folkmusikfestival, Hjär-
narp, Folkrot arrangerar.  
Se sid. 12

Fredagsdans 13 sep och 11 okt arrang-
erar FV Helsingborg dans 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. I 
november byts fredagsdansen ut mot 
lördagsdans, 
FV firar 95 år lördagen den 9 nov.

Den 17-21 juli, Europeade i Franken-
berg Tyskland. 

Lördagen 31 augusti är det dags för 
årets Skånedag. Vi startar på Stora Torg 
i Eslöv kl 12.00 och fortsätter sen till 
Trollsjöområdet.  
Se sid. 11

Söndagen den 29 sept. Kurs i Sekel-
skiftesdanser kl. 13–17, Linderöds 
Bygdegård.  
Se sid. 10 

Lördag 5 okt arrangerar Skånedistriktet 
kurs i Trådtjack/Luffarslöjd med kursle-
dare Anne-Lii och Bo Vedmar, kl. 9.00 
– 16.00 , Brunnsberga Helsingborg.  
Se sid 5. 

Lördag 19 okt arrangerar Skånedistrik-
tet danskurs med Stina & Lennart Jepps-
son. I anslutning till lunchen blir det en 
timmes ”Striptease bak och fram”.

www.folkdansringen.se/skane
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I Torna tränar hela 
familjen tillsammans

På söndagseftermiddagarna hörs 
glad folkdansmusik från Torna- 

stugan i Veberöd. Då träffas Torn-
abygdens folkdanslag för att träna. 
Men det är inte enbart dansande 
medlemmar och musiker som träf-
fas, de yngsta som behöver tillsyn av 
föräldrarna kommer också. Dansin-
struktör Klas Nilsson sa skämtsamt, 
”Det är klart vi ska ha barnpassning, 
annars kan ju inte föräldrarna dan-
sa”. Jan Linander som tidigare varit 
instruktör fyllde i med att ”så här har 
vi alltid gjort, barnen har alltid varit 
välkomna”. 

Vi från Pilavisan fick möjlighet att 
delta en träningskväll. Efter ett 

varmt välkomnande fick vi se glada, 
skickliga dansare som tränade och 
glada barn med mycket spring i benen 
som roade sig samtidigt.  Det dan-
sades många kända danser, men också 
några för oss okända danser. Dansin-
struktören gör upp dansprogram som 
omfattar ca 20 danser, gamla såväl som 
nya. Inför vare säsong,  samordnar 
Klas med musikerna och sen dansas 
det. Årets program omfattar klassiska 
uppställningsdanser, familjedanser 
och några tyska danser. Nu långt fram 
på vårkanten är uppvisningdanser-
na väl intränade. Detta ger tid över 
till danser utanför programmet. Re-
dan till Kristi Himmelsfärd kommer 
årets första uppvisning, sen fortsät-
ter det under midsommarhelgen.    
I augusti dansar de på Östarpsdagen. 
Totalt ett tiotal uppvisningar över 
sommaren

År 1978 köpte föreningen  
Tornastugan. Därefter bygg-

des stugan om och förbättrades. År 
1999 kom ett tungt bakslag. Stu-
gan brandskadades svårt och tyvärr 
hade föreningen inte kompletterat 
försäkringen i takt med alla förbät-
tringar. De fick klara sig utan sin 
danslokal under närmre ett år och 
gjorde ett ekonomiskt avbräck. Men 
med gemensamma krafter redde de 
upp situationen och kloka av misstaget 
har de nu mer realistiskt försäkringss-
kydd. Nu tränar och träffas fören-
ingsmedlemmarna regelbundet i sin 
Tornastuga. Förutom egna aktiviteter 
hyrs stugan ut till andra föreningar 
(ex. jiujitsu-träning) och privatper-
soners aktiviteter. Se info på hemsidan  
http://www.tornabygden.se/

I föreningen finns fem musiker, 
ett 15-tal dansare och instruktör. 

Vi fick dansa till musik från Hans 
Nordströms dragspel, samt fiolton-
er från Susanne Brogårdh och Eva  
Andersson. 

Medlemmarna kommer från 
närområdet Dalby och Veberöd 

och är trogna år från år. Den som en 
gång gått med i föreningen stannar i 
regel kvar. Redan 1972 började Klas 
dansa i föreningen, då som 9-åring 
i barnlaget. Sen har han klättrat på 
”karriärstegen”, till posten som dan-
sinstruktör som han innehaft sedan 
20 år tillbaka, då han efterträdde Jan 
Linander. 

Jan berättade om föreningens dräk-
ter och att de haft mycket gott sa-

marbete med Charlotte Weibull som 
har bistått med dräkter. Under en 
tid dansade de på lördagarna un-
der sommaren på Lilla Torg utanför  
Charlotte Weibulls affär. Idag är det 
tryggt att ordf. Kristina Olsson är 
verksam inom föreningen, hon har 
bl.a. sytt flera hembygdsdräkter och 
kan hjälpa medlemmar i frågor som 
rör deras dräkter. Föreningen äger ett 
flertal dräkter, herr, dam och barn-
dräkter som lånas ut till medlemmar. 
Det är ca 10 år sedan barngruppen la 
ner sin verksamhet, men med mån-
ga barn som är med på föräldrarnas 
träning  ser de positivt på möjlighet 
till en nystart av barnverksamheten. 

Vi önskar föreningen lycka till och 
hoppas de får nya unga medle-

mmar, så att barndräkterna kommer 
till användning igen, och den svenska 
folkdanstraditionen kan leva vidare. 
 
text Anna Månson
foto Ronny Månsson
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Spedetröjor tar  
revansch  

Idag är det många som skaffar en 
spedetröja (stickad tröja, speda = stic-

ka) både för att använda den tillsammans 
med sin hembygdsdräkt och i sin vanliga 
klädsel. Under en kurshelg om spedetrö-
jor hos IBOdesign gavs möjlighet att 
prova på hantverket. Kursledare Inger 
Ohlsson informerade om den skånska 
spedetröjan, instruerade och visade både 
hur vi räknar ut mönster för att sticka 
tröjorna på 1,5 mm tunna stickor och hur 
dekorationen utförs. Banden som deko-
rerar tröjorna kring halsringningen och 
ärmens nederkant var ofta dyrbara mön-
strade sammetsband, vars motsvarighet 
inte finns att skaffa idag. Banden for-
mas med många små veck så de följer 
halsringen. En gammal dam som stickat 
många spedetröjor har betonat för Inger 
att vecken ska ligga neråt från axlar-
na räknat, både fram och bak. Det blir 
vackrast så, sa damen och motiverade 
att då samlas inte mjällen i veckan. Inger 
visade en gammal spedetröja med några 
lösa tunna trådar vid armbågarna. Det 
var rester av fastsättning för albuaknap-
par (armbågsknappar, runda silverkulor), 
med denna utsmyckning visade kvinnan 
rikedom.

De skånska kvinnorna använde 
spedetröjan från slutet av 1700 fram 

till 1900 talet. Den formstickades i tunt 
ullgarn med reliefmönster av räta och 
aviga maskor. Sömmarna i sidor och på 
axlarna markerades alltid med dekora-
tiv stickad relief. 1998-1999 inventerade  

Inger Ohlsson tillsammans med hem- 
slöjdskonsulent Annhelén Olsson, 
Skånes hemslöjdsförbund, gamla skåns-
ka spedetröjor och nyproducerade 
maskinstickade spedetröjor. Inger ar-
betar nu med fördjupning och dokumen-
tation för att bevara den kunskap hon 
fått, både genom projektet och sitt fort-
satta arbete med spedetröjor, ”ett kultur-
arv” till kommande generationer.

Långt tillbaka var stickade tröjor ett 
rikemanplagg. I Skåne var de äldsta 

stickade tröjorna av tunt silkegarn från 
Europa. De kom till Sverige som dyrbara 
gåvor till präster och kungliga. Tröjorna 
användes som nattröjor och hade deko-
rativa guldbroderier runt halsen och på 
ärmarnas nederkanter. Sigfrid Svensson 
skriver i sin avhandling att dessa silket-
röjor varit förebilder för spedetröjor-
na. De äldsta bevarade spedetröjorna, 
från tidigt 1800-tal, kommer från väs-
tra Skåne. Mönster hämtades från vävd 
damast, ofta ett repetitivt mönster med 
8-uddsstjärnor och galler. Det finns inte 
belagt att det funnits stickade tröjor i NÖ 
Skåne, kanske tillät inte ekonomin sådan 
extravagans som stickade färgade tröjor 
i detta fattiga område, eller är de totalt 
uppslitna så det inte ens finns kvar rester 
som isolering i husväggar.

Spedetröjorna stickades i ofärgat garn 
och färgas sedan. På så sätt ödslades 

inte färg på garn som inte ingick i trö-
jan. Gamla tröjor är tätt stickade (38 – 42 
m/10 cm) och har ofta malhål där man 
kan se att garnet inte är genomfärgat. 
Rött var en dyrbar färg, så röda tröjor 

användes till fest. Det kunde kosta fem 
(5) kr att färga tröjan röd, det kan jäm-
föras med att ett tjog ägg kostade tjugo-
fem (25) öre vid samma tidpunkt. Förr 
värderades textilier högt. En spedetröjas 
värde motsvarande fyra kreatur (kor). 
Unga kvinnor måste lära sig att sticka 
och de duktiga stod högt i kurs på äk-
tenskapsmarknaden.

Förr fanns bruksstickare och tröj-
stickeskor. Bruksstickare ansökte 

hos sockenstämman och blev tillde-
lade område (gårdar) och vilket pris de 
skulle ta för att sticka strumpor, vantar 
etc. Tröjstickerskrona var priviligierade, 
de behövde inte ansöka om tillstånd hos 
sockenstämman, de gick omkring på de 
skånska gårdarna och stickade, när trö-
jan var färdig var deras arbete slutfört.

I Danmark benämns spedetröjornas 
motsvarighet nattrøjor. Tröjorna an-

vändes året om. För vinterbruk stick-
ades tröjorna med öglor på insidan, likt 
rya/flossa som gav värmande isolering. 
Danska nattrøjor har 3⁄4 ärm till skillnad 
från svenska tröjor som har lång ärm. 
I Danmark kombinerades tröjan med 
lösärmar och då behövdes inte lång ärm. 
Danskarna hade ofta nedliggande kragar 
på särkarna och dekorerade enbart den 
synliga delen framtill på tröjan.

Befintlig dokumentation om våra uni-
ka skånska spedetröjor är inte om-

fattande. Nu ser jag fram mot att Inger 
färdigställer sin dokumentation så den 
blir allmänt tillgänglig. 

text och foto Anna Månsson
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Rhythmania på  
skånsk turné

Koreograf Anna Öberg och riksspelman 
Anders Löfberg engagerade och under-
höll publiken vid flera framträdanden 
i Skåne våren 2019 med Rhythmanias 
föreställning med underrubrik ”Laddad 
folkdans som bryter ny mark”. Det är 
ovanligt att en dansföreställning inleds 
med att hela publiken samlas på scenen 
och agerar tillsammans. Under ledning 
av Anna med rytm från Anders uppma-

Luffarslöjd 

Trådtjack eller luffarslöjd är ett 
gammalt hantverk för att tillverka 

föremål av järntråd. Tänger och tråd var 
enkla att ta med och genom att luffaren 
bar ståltrådsrullar över axeln visade han 
att han utförde ett arbete. Han riskerade 
därmed inte att bli gripen för lösdriveri. 
Enligt 1885 års lag innebar lösdriveri 
“underlåtenhet att ärligen försörja sig” 
och innefattade de som “stryker kring 
landet”, något som kunde bestraffas. 
Denna lag togs bort så sent som 1965.

Trådtjack hade sin storhetstid om-
kring 1900. Det sägs att trådtjack 

har utvecklas efter att trasiga lerkärl 
lagades genom att fästa ihop skärvorna 
med ståltråd. Sen kom någon på att an-
vända tråd till hela krukan/korgen. Kärl 
som är helt tillverkade av tråd har vissa 
fördelar, de är mer tåliga och luftigare 
än lerkrukor. Luffare som tillverkade 
tråd-tjack var inte sällan utstötta och 
udda. De drog mellan gårdarna i byar-
na, övernattade i ladugårdar och uträt-
tade enklare dagsverken mot mat och 
husrum. Det var vanligt att de tillverk-
ade enklare hushållsföremål som vispar, 
förvarings-korgar av olika storlekar etc. 
Materialet järntråd kunde de byta sig till 
i lanthandeln mot färdiga trådarbeten 
som sen såldes. I Skåne och Småland 
stannade de ofta vintertid en längre tid 
på tegelbruk eller glasbruk. Där var det 
varmt och de kunde bidra med att vakta 
elden dygnet runt, mot att få övernatta. 

Många äldre föremål av tråd har 
kastats. Vissa finns bevarade och 

en del visar på stor uppfinningsrikedom 
och förmåga att ta tillvara teknikens 

och materialets möjligheter. Min farmor 
hade en sinnrikt långt redskap med mån-
ga små krokar i ena ändan. Jag minns 
hur hon använde den när korken i flas-
kan med hemmagjord saft åkt ner inne i 
flaskan. Utan svårighet fick hon tag runt 
korken och kunde dra upp den.

Idag har tekniken att arbeta med stål-
tråd fått renässans i skolans trä- och 

metallslöjd. Materialet är billigt, det 
är tämligen lätt att lära sig och det går 
fort att tillverka enklare föremål. Själv 
lyckades jag under en 3-timmars kurs 
framställa en brödnagg och påbörja en 
äggkopp. Föremålen blev långt ifrån 
perfekta men jag fick en första inblick 
i tillverkningsprocessen och fick också 
beundra kursledare Lars Freeds flinka 
fingrar och se hans välgjorda arbeten. 
Lars som numera är pensionär har varit 
yrkesverksam plåtslagare och yrkeslära-
re. Han har 20 års erfarenhet av att arbe-
ta med trådtjack. Min förhoppning är att 
nya skickliga elever i skolan lär sig tekni-
ken, utvecklar den och för den vidare.  

text och foto Anna Månsson

P.S. håll utkik på  
www.skane.folkdansringen.se/kalender 
den 5 okt. kommer en kurs i Luffarslöjd

nades vi att tillsammans på en stor vit 
duk på scenen gå på olika sätt, lyssna på 
oss själva och varandra, snurra runt och 
utforska oss själva och gruppen.

Med ett blädderblock informerade 
Anna om skillnaden mellan FOLK-

DANS och FOLKDANS. Vi fick lyssna 
på Selma Lagerlöfs beskrivning av den 
dans som vi på senare tid benämnt folk-
dans. Selma Lagerlöfs beskrivning av 
dans skiljer sig markant från den kon-
struerade folkdans som föddes i slutet 
av 1800-talet under nationalromantik-
en. Som kontrast sa Anna att dagens 
moderna folkdans står närmare disco, 
groove och liknande. Folkdans är tradi-
tion. Ordet tradition betyder överlämna, 
vidareföra och avser det kulturella och 
sociala arvet. Men när vi lämnat över 
vet vi ju inte hur mottagaren förvaltar. 
Traditioner lever vidare men förändras 
samtidigt.

Idag importeras billig polsk arbets- 
kraft, men det är inte nytt, så gjorde 

svenskarna även förr. Gustav Vasa häm-
tade billig polsk arbetskraft till hovet. På 
hovet liksom i samhället i övrigt var dans 
viktigt. Hovfolket skulle dansa 8 (åtta) 
timmar efter maten varje dag. Därför är 
det inte förvånande att polackerna hade 
med sig och vidareförmedlade sin dans, 
polskan till hovet. Ordet tradera betyder 
muntligt överföra, vidareföra. Jag tack-
ade Polen för tradering av polskan och 
fortsatte att gå i 3-takt på scenen tillsam-
mans med hela publiken.

Under pausen bjöds publiken på fika 
och efter detta fick vi sitta i salon-

gen och njuta av Annas dans till Anders 
cellotoner.

Text och foto Anna Månsson
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Danskurs  
”Varifrån och vart?”

Vi träffades ett glatt gäng på Brunns-
berga gård i Helsingborg lörda-

gen den 2 mars. Temat var ”Varifrån 
och vart?”  Dansinstruktör var Magnus 
Wittgren och som hade hjälp med musik-
en av Uffe Tholander. Magnus måtto för 
dagen var att dansa för att det är roligt. 
Det viktiga var inte att det skulle se vack-
ert ut, utan att vi gick hem och kände att 
vi hade haft en trevlig och rolig lördag.

Vi startade morgonen med Långdans 
från Sollerön som mjukstart och  

uppvärmning. Under förmiddagen lärde 
vi oss några danska danser bland annat 
To- Tretur fra Himmerland med en kedja 
där vissa hade lite problem, men som till 
sist gick galant för alla.

Under dagen fortsatte vi bland annat 
med Russeren, också en dansk dans, 

där tempoväxlingen i stegen inte var helt 
enkelt, men till sist så lyckades vi även 
där.

Lite svensk dans blev det också med 
Mazurka från Jämtland och en vari-

ant av Sick-sack schottis.
Vi var även en runda i Skottland och dan-
sade The Eightsome reel och Highland 
schottis.

Under dagen fick vi också med oss en 
tysk dans, Pommerscher Kegel. Vi 

hann med ytterligare några andra dans-
er från Danmark. Efter lite repetitioner 
på eftermiddagen var det ändå några av 
danserna som fastnade lite mer och som 
vi gärna tar med hem till  våra föreningar 
för att dansa vidare med.

För den goda maten tackar vi Marie 
och Paul för, som såg till att den kom 

till lokalen och Ingrid, Peter och Robert 
för den fina markservicen under dagen. 
Det behövs verkligen när man är igång 
och dansar hela dagen.Till sist kan vi 
summera att Magnus lyckades med att vi 
dansar för det är roligt.

Ser fram emot nästa kurstillfälle, alltid 
lika trevligt att träffa andra dansare 

från andra föreningar och utbyta erfaren-
het.
text & foto
Eva Viebke Carlsson, Luggudegillet

Militären rustar oss 
med kläder

I mitten av 1880-talet fastställds en 
armémodell av en ylletröja som kom att 

heta Olle. Några år tidigare hade kapten 
Gustav Adolf Ohlson vid Jönköpings re-
gemente låtit sticka upp grå kroppsnära 
ylletröjor till männen i fält, för att de 
skulle hålla sig varma. Tröjan var om- 
tyckt, smidig att ta av och på, den fick 
namnet Olle efter sin upphovsman. Or-
det spred sig och snart stod namnet Olle 
för en ”tjock ylletröja”. ”Olles brorsa” 
var en resårstickad mössa att ha under 
hjälmen, den benämndes hjälmunderlag 
på militärspråk men kallades ”myrstack-
en” eftersom den kliade.

Engelske generalen Lord Raglan som 
stred i Krimkriget är nog mest ihåg-

kommen för att han lät sy upp en rock 
med speciell skärning på ärmen som 
skulle dölja att han saknade en arm, rag-
lanärm.

Lord Cardigan var inte framgångsrik i 
Krimkriget men hans klassiska kofta 

cardigan som från början var en spe-
ciell yllejacka till militären har överlevt 
honom.

Soldaterna frös under Krimkriget, då 
skapades baklavan. Det är en luva 

som täcker huvud, hals och nacke och 
kan dras upp över näsa och mun så bara 
ögonen syns. Luvan har fått stor sprid-
ning och används idag både av polis, 
militär, rånare och frisksportare.

Trenchcoaten är en klassiker från mil-
itären. Ordet betyder skyttegravs-

rock. Den lanserades som en regnrock 
för officerare, i vattenavvisande tätt vävt 
tyg med D-formade metallringarna på 
bältet som var konstruerade för att hänga 
handgranater i.

Duffeln har också militärt ursprung. 
Tyget vävdes i den belgiska staden 

Duffel. Militärmössan rymmes under 
den stora kapuschongen och knapparna 
i form av hajtänder kan knäppas med 
handskarna på.

Texten ovan är resumé av artikeln 
”Kaptenens lilla Olle”, Hemslöjden nr 2, 
2019.

Sammanfattat av Anna Månsson

Efterlysning

Folkdansringen Skåne är ett aktivt 
distrikt och vår verksamhet behöver 

synas!

Kan du hjälpa oss med  
hemsidan eller Facebook?

Ring 0733-264926 eller maila  
 

marianne.halling@folkdansringen.se
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Danskonsert på  
Palladium, Malmö 

Musik som du aldrig tidigare har 
sett den och dans som du aldrig 

förr har hört den!

På teaterns dag lördag 16 mars var 
vi några som gick på öppen repeti-

tion av danskonserten Prelude - Sky-
diving from a dream på Palladium i 
Malmö.

Repetitionen hölls en trappa upp i 
en sal som kallas Studion.

40 lyckliga personer släpptes in, men 
fler köade utanför.

Koreografen Örjan Andersson 
berättade om sitt verk och pre-

senterade de 3 professionella dan-
sarna som ingår i danskompaniet 
Andersson Dance, för vilket han är 
konstnärlig ledare.

Vi fick föreställa oss 13 musiker 
som skulle spela och också gå 

omkring på scenen.

Örjan berättade att han först skapar 
dansrörelserna helt fritt och dä-

refter lägger till musiken. I detta fall 
valde han musik av J.S. Bach och  
Witold Lutoslawski.

Under den öppna repetitionen var 
vi några ur publiken som fick 

ställa oss på linje och delta i Örjans 
dansverk. Detta kom han på då vi var 
där. Därför var det extra roligt att se-
dan se att han använde idén med lin-
jen i den färdiga föreställningen.

Den öppna repetitionen gav mers-
mak. Till den enda föreställnin-

gen i Malmö, på tisdagskvällen  
19 mars, var vi 5 personer från 
Malmö Folkdansare som bänkade 

oss i publiken i Palladiums sto-
ra, vackra sal. De fem glada som 
gick på Sverigepremiären var Marie 
Åström, Anna & Ronny Månsson och 
Sassa & Lars Miselli.                      . 

Nu var det, förutom de tre dan-
sarna även tretton stråkmusiker 

som fyllde salen med sina toner och 
sin energi.

Musikerna hade inte pappersnot-
er, utan varsin I-pad på notstäl-

let och en platta på golvet så att de 
kunde bläddra i noterna med foten.
Dansarna, en ung kvinna och två 
män, var mycket skickliga. Den kvin-
nliga dansaren hade guldskimrande 
kläder som blänkte i strålkastarljuset 
då hon smidigt rörde sig över scenen i 
alla tänkbara och otänkbara position-
er.

Även musikerna hade fått små 
dansroller. Det var trevligt att se. 

Men finast var det då dansarna dan-
sade tillsammans i par, eller som trio, 
tätt sammanflätade omgivna av le-
vande toner från musikernas stråkar.
Efter föreställningen på Palladi-
um drar danskompaniet Andersson 
Dance och Scottish Ensemble vidare 
ut på turné.

Men Örjan Anderssons koreografi 
kan vi få se i Malmö till hösten. 

Då skapar han verket Mozarts Re-
quiem för Skånes Dansteater, Malmö 
Operaorkester och Malmö Operakör.
Väl mött då!

Bästa hälsningar
text Marie Åström 
foto Ronny Månsson

Fråga om Dräkt!

Ulla Centergran svarar

Jag har haft min dräkt i många år och 
inte tvättat den då jag inte vet hur man 

gör bäst – är det kemtvätt eller har du 
några tips?

På den frågan finns det inget entydigt 
svar eftersom plaggen är av olika ma-

terial.

De så kallade linneplaggen, dvs. 
skjortor och särkar, som även kan 

vara av bomull, kan tvättas i maskin 40 
– 60 grader. Detta gäller även förkläden 
och halskläden av dessa material.

Om man använder sin dräkt ofta är det 
bäst att stryka genast efter tvätten, 

men om dräkten används väldigt sällan 
kan det vara bättre att vänta med stryk-
ningen tills den ska användas, annars 
finns det risk att tyget gulnat.

Gula knäbyxor är oftast sydda av 
mollskinn som är ett bomullstyg och 

kan tvättas i maskin.

Byxor av riktigt sämskat skinn är bäst 
att handtvätta och där bör man an-

vända tvåltvättmedel och det ska man ha 
även i sköljvattnet. Annars blir de som 
papper.

Kjolar, byxor, livstycken, västar och 
tröjor är oftast av ylle eller halvylle-

tyg. De behöver som tur är sällan tvättas 
om man sköter dem väl, vilket innebär 
att man hänger upp dem till vädring, gär-
na utomhus, varje gång de har använts. 
Om det har råkat bli någon fläck måste 
den naturligtvis tas bort snarast. 
Men om plaggen ändå behöver tvättas är 
det kemtvätt som gäller. 
Halskläden och andra plagg av siden ska 
handtvättas försiktigt.
Lycka till med att hålla din dräkt i gott 
skick!

Redaktionen tackar Ulla Centergran 
för tillstånd att publicera ovan-

stående fråga och svar om dräkt. Artike-
ln har tidigare varit publicerad i Vävan, 
1: 2019, medlemstidningen Folkdansrin-
gen Göteborg. 
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Hardangerbroderiets 
vagga

Vi är säker många som beundrat 
norskt hardangersöm. På det vita 

förklädet på norska bunader (hem-
bygdsdräkter) från Vestlandet ser 
man ofta ett brett broderi i denna 
broderiteknik. Men är hardangersöm 
norsk? 

Den lilla byn Lefkara som ligger 
strax utanför Larnaca på Cy-

pern uppger att broderitekniken har 
månghundraåriga anor där. Lefkara 
Village var semesterort för förmögna 
venetianska familjer under den ve-
netianska perioden. Kvinnorna i byn 
som tjänade de nobla venetianska 
kvinnorna iakttog deras venetians-
ka broderi i hemlighet. Sedan kom-
binerade de delar av det venetianska 
broderiet med sin egen broderiteknik 
som utfördes på Cypern. Då uppstod 
Lefkara Lace, som tekniken benämns 
på Cypern. Under decennier tillver-
kade och sålde sedan män och kvin-
nor broderade alster utanför Cypern. 
De största marknaderna var Europa 
och Amerika. Ett antal olika mön-
ster broderades i byarna. Varje by 
hade sina unika mönster så broderiet 
kunde härledas geografisk till var det 
tillverkats. Det sägs att under den ve-
netianska tiden besökte Leonardo da 
Vinci Cypern och passerade Lefkara. 
Han beundrade broderiet och köpte 
en stor duk till katedralen i Milano. 
Men innan han överlämnade duken, 
så målade han av den, i den välkän-
da målningen ”Nattvarden” (The Last 
Supper). Mönstret på denna duk som 
är avbildad på en av världens mest 
kända målningar, benämns idag ”Da 
Vinci pattern”. Idag är cyprioter stol-
ta över hardangersömmen som 2009 
togs upp på UNESCOs världsarvslis-
ta.

Det skulle vara intressant att få mer 
historia om hardangersöm. Var 

låg vaggan och hur har broderiteknik-
en spridits? Cypern har ett strategiskt 
läge mellan Asien och Europa. En 
gren av sidenvägen passerade Cypern, 
har broderitekniken spridits via dessa 
handelsvägar? I Fogtdals Handarbet-
slexikon beskrivs broderitekniken 
som norsk men illustreras med foton 
både från Norge och Östeuropa. I bo-
ken Broderiskolan från Forums förlag 
anges att hardangersöm har sitt ur-
sprung i Norge. Karin Mundal skriver 
i Stora broderiboken att norsk har-

dangersöm är en utlöpare från nord-
italienska reticellabroderiet.  Hon 
skriver vidare att hardangersöm syns 
vara nära besläktad med holländskt 
vitbroderi och att broderitekniken 
troligen utvecklats under inflytande 
från Holland. 

Att brodera hardangersöm är lätt 
att lära, men det fordrar god 

syn och stor noggrannhet. Det är en 
utdragssöm som kombineras med 
rätlinjig plattsöm. Först sys plattsöm 
sen klipps vissa trådar i väven inne i 
mönstret bort. Det gäller att klippa 
rätt, annars kan hela arbetet ruineras. 
Därefter sys stolpar med stopphålsöm 
runt de kvarvarande trådarna inne i 
mönstret. Ett rutnät bildas och sen 
sys spindlar i dessa rutor. Under kon-
strundan påsken 2019 beundrade jag 
en tavla som hedrade hardangersöm. 
Konstnär Katarina Malmquist i Dalby 
berättade att hon avbildat mormors 
Selmas duk. Tavlan är redan såld, 
men jag hoppas att Katarina målar 
fler tavlor med variation på denna 
vackra minnesvärda duk. 

text Ana Månsson
foto Ronny Månsson

Unga ogifta kvinnors 
huvudbonad

I Hembygden 2018-3/4 fanns ett foto 
på en ung söt dräktklädd dansande 

flicka som knutit den rutiga huvud-
duken på ett alternativt sätt, ungdom-
ligt, fräscht och lite nymodigt. 

Vi funderade på detta och samråd-
de med Gillet Skånska dräkter 

i samband med ett dräktcafé i Lund 
januari 2019. Det var bra att frågan 
diskuterades och intressant att ta del 
av gruppens åsikter för och mot. I 
gruppen fanns en stor positiv ma-
joritet och citat ”dräkterna lever så 
länge som de förändras”. Jämför gärna 
med vår söta prinsessa Sofia som var 
klädd i dräkt från sin hembygd när 
lillprinsen döptes. Sofia bar inte den 
konventionella frisyren under huvud-
bonaden för gift kvinna utan lät sitt 
långa vackra hår synas under bind-
mössan. 

Om våra ungdomar (ogifta kvin-
nor) önskar och känner sig 

bekväma med ett nytt sätt att knyta 
den rutiga kulörta bomullskluten, så 
självklart ska de göra det. Dräkt och 
dans ska stå för glädje och engage-
mang. Alla ska känna sig välkomna 
och förändring är inget nytt, den 
leder till utveckling. Vi vill att våra 
medlemmar ska känna sig bekväma 
och ... 
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Bjäredräkten är ingen  
uniform  

Vid högtidliga tillfällen på 1970-talet 
bar lantbrukardamerna i Bjäre samma 
”uniform”, röd kjol, grönt liv med dekor 
av band med svarta taggar och särk med 
vackra spetsar. Alla var snarlika och 
lika stolta över sin fina hembygdsdräkt. 
Var finns originalet undrade Gillis och 
Monica Jimheden, när de började stud-
era dräktskicket närmare. Det visade 
sig att det fanns många olika original, 
men de fick leta länge innan de hittade 
rött kjoltyg. Gillis och Monica berättade 
engagerat och kunnigt om sin forskning 
kring Bjäredräkten och visade dräkter 
på Gillet Skånska dräkters årsmöte 2019. 
Gillis och Monica som själva kommer 
från trakten har besökt många gårdar 
och öppnat många kistor, där de studer-
at, dokumenterat och mönsterritat gamla 
originalplagg. 

I olika gårdar fann de många olika särk-
ar, men alla med flera gemensamma 

drag. De fann enbart överdelssärkar 
(hopsydd överdel och kjol, utan rynkor 
mot livet) med bomullskrage, dvs. kö-
petyg i kragen, ärmen rynkad mot ärm-
linningen och helt utan spetsar. På gam-
la teckningar och målningar finns inte 
heller några spetsar på kvinnosärkarna. 
Kragarna på särkarna var ofta den mod-
ell som jag brukar kalla ”kvarnhjul” som 
är vanlig i Sydskåne men uppstående 
krage har också förekommit. Trots att 
särkarna visar många gemensamma drag 
finns det också olikheter, en särk hade in-
digofärgade blå knappar, en annan hade 
två knapphål i ärmlinningen, som visar 
att ägaren använde manschettknappar. 
Gillis berättade om en särk som hade 
räddats av en ficka som klippte mattra-
sor. Hon tyckte särken var så fin så hon 
ville inte klippa sönder den, istället fick 
hon behålla denna klenod. 

Under förra seklet hjälpte Ungdoms-
ringen, Hemslöjden och en Malmö-

firma till med att skaffa material och en 
kunnig kvinna i Bjäre sydde eller hjälpte 
till med dräktsömnad. Det var noga, allt 
skulle bli som förlagan. Gillis letade efter 
original. Slutligen hittade han en kjolrest 
av röd rask som bakstycke i en agedy-
na. En kjol hade delats efter ett dödsfall, 
veckningarna syntes fortfarande delvis. 
De fann sen olika röda och rosa färger i 
olika dynor. De fann också dokumenter-

forts fr. fg sida 
 
trivas med att klä sig i dräkt. På fotot 
visar Malmö Folkdansares BU-sek-
tion den nymodiga huvudbonaden.

Malmö Folkdansare, Dräkt och Kul-
turgruppen 
foto Ronny Månsson

at att en flicka från trakten hade haft en 
röd, en grön, en svart och en brun kjol, 
alltså kjolar i alla färger. 

Alla livstycken har samma smala 
axelband och samma skärning. År 

1793 på ett bröllop Hjärnarp var brud-
en klädd i grönt livstycke av ylledamast 
med taggiga band som dekor. Ett annat 
livstycke med taggiga band kommer 
från Mörarp. Originaltyget i det senare 
var damast med silke i ett vackert mön-
ster. Detta kopierades och trycktes upp 
som kattun, Hemslöjden sålde och efter-
frågan blev stor, för det användes också 
till dukar och möbelklädsel. 

Gillis visade ett rödrutigt bomulls-
förkläde, som var hopsytt på mit-

ten med fantastisk mönsteranpassning, 
på rätsidan kunde man inte se var det 
är hopsytt. Förklädenas linning var lika 
lång som tygets bredd, osymmetriskt 
påsydd så det bekvämt kunde knytas i 
sidan. 
På begravning ska pynt undvikas. All-
varsförklädets eller sorgeförklädets up-
plägg var brett och kunde räcka ända upp 
till linningen. Förklädsbanden var olika 
långa, det ena går runt midjan, innan det 
knyts mitt bak utan rosett. Kluten till 
begravning ska ha smal fåll. Kluten och 
håret har stor betydelse. Det behövs inte 
en enda nål för att fästa kluten om man 
gör det på rätt sätt, sa Gillis. Håret måste 
vara långt och flätas med ett brett långt 
ylleband som motverkar att kluten kasar. 
Gifta kvinnor hade blå band och ogifta 
hade röda band. 

På Nordiska museet finns ett par  
herrbyxor med lucka som kommer 

från Bjäre. De väger 5 kg och är mycket 
styva. Den forne ägaren hade fått ett par 
avlagda byxor som han hade bötat (lagat)
och bötat. Det finns inte två lika knappar 
i byxorna, något som inte är ovanligt.  
Gillis och Monica har kontinuerligt do-
kumenterat allt och nu ser jag fram mot 
att de ska fullfölja så deras arbete public-
eras och blir allmänt tillgängligt. 
text och foto Anna Månsson
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Minnesord 

Gunnel Lindahl, vår folkdräktsöm-
merska, lämnade oss efter en lång 

tids sjukdom, den 21 febr. 2019, 81 år 
gammal.

Gunnel föddes på Vitemöllegatan i 
Malmö som första barnet av två 

syskon. Hon studerade i Malmö på Pau-
liskolan, gifte sig med Kjell och fick två 
flickor, först Ewa och senare Åsa. Gun-
nel var aktiv dansare i FV Malmö, men 
hjälpte generöst alla med dräktsömnad. 
Som yrkeskvinna arbetade Gunnel på 
sommarkolonier och i Kyrkans barntim-
mar i Sallerup, samtidigt som hon drev 
sitt företag ”Folkdräkter & Folkdräktsil-
ver” under många år på Nobelvägen och 
på Lilla Torg i Malmö.

I slutet av 1980-talet träffade Gunnel 
Helge. Deras stora intresse för folk-

dans och folkmusik förde dem samman. 
De bosatte sig i Anderslöv. Helge spe-
lade och Gunnel dansade. Tillsammans 
ledde de många kurser för barn i Ander-
slöv. Gunnel var också engagerad inom 
församlingen. Samtidigt fortsatte Gun-
nel att arbeta i sitt företag ”Folkdräk-
ter & Dräktsilver” och att leda kurser i 
folkdräktsömnad. Förutom att sy hem-
bygdsdräkter på kurserna kunde delt-
agarna lära ssig att knyppla, väva band 
och få vägledning med annan sömnad 
t.ex. skapa moderna plagg med inspira-
tion från folkdräkter. Gunnel var kreativ, 
kunnig, inspirerade och generös med sin 
kunskap. Många kursdeltagare trivdes så 
bra på kurserna att de stanna kvar år efter 
år och utökade sin dräktgarderob. 

Gunnels kunskap och skicklighet blev 
vida känd. Många sydskåningar har 

kunnat lita på att Gunnel satte upp de-
ras vita klutar korrekt och vackert, pre-
cis som forna tiders ”kludabinderskor”. 
Gunnel var också eftertraktad föredrag-
shållare. Hon berättade om hembygds-
dräkter, dräktsilver, om livet förr, gamla 
skrönor och traditioner som trollband 
auditoriet.

År 2018 deltog Gunnel tillsamman 
med två medarbetare med verket 

GuLiLo (en kappa av återanvänt mate-
rial i folklig stil) i Utvalt i Skåne”, en 
återkommande jurybedömd vandring-
sutställning med handgjord form – här 
och nu. För detta verk fick de Skånes 
Hemslöjdsförbunds stipendium med föl-
jande motivering ”För deras visionära 
arbete med textilt återbruk, genom att 
lyfta fram omoderna textilier till ny an-

vändning. Ge dem ett nytt värde och göra 
dem visuellt intressanta igen. Samt inte 
minst, för deras arbete med att sprida det-
ta nytänkande till ungdomar”. Var detta 
kronan på Gunnels livsverk? 

Många av begravningsgästerna he-
drade Gunnel genom att vara kläd-

da i hembygdsdräkt när vi tog farväl av 
Gunnel i Anderslövs kyrka. Den vackra 
kyrkan från 1100-talet med målningar 
från 1300-talet bär mycket tradition och 
kultur precis som Gunnel. Ceremonin i 
kyrkan speglade Gunnel, det var ljust och 
vackert med sång och folkdansmusik. 
Tomheten efter Gunnel är stor, men vi 
vill tänka tillbaka och vara tacksamma 
för allt fint som hon gett oss och betytt 
för oss genom åren. Vi är många som bär 
hembygdsdräkter som kommit till tack 
vare hjälp, råd och stöd från Gunnel. 

text och foto Anna Månsson

Om någon läsare har pågående 
sömnadsarbete hos Gun-

nel går det bra att kontakta dotter  
Ewa Lindahl tfn 0739-451 727.

Kurs i Sekelskiftes-
danser
Linderöds Folkdanslag 
ett halvt sekel  
1969–2019.

Dansa med lika steg.

Jimmy Persson och Ingegerd Hägnesten 
lär ut danser där det är lätt att byta mel-
lan att dansa dam och kavaljer. 
Danserna kommer främst från Bohuslän 
och Västergötland. 

Musik av Linderöds Spelmanslag. 
Pris: 100 kr inklusive enklare förtäring, 
medlemmar i Linderöds folkdanslag 50 
kr.

När: söndagen den 29/9 Klockan 13–17 
med fikapaus i mitten. 
Var: Linderöds Bygdegård.

Välkommen till Linderöds Folkdanslag
För mer information och anmälan ring 
Robert 0415-144 90
roa.rosberg@gmail.com

www.linderodsfolkdanslag.webs.com
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Dans och kultur  
ger fler goda år

Nu i år är det åter bevisat att fysisk 
aktivitet och kulturella aktiviteter 

bidrar till att ge oss fler goda år. Det blir 
allt vanligare att få recept på fysisk ak-
tivitet. När kommer recept på att delta i 
kulturella aktiviteter? 

På Sahlgrenska akademin vid Göte-
borgs Univeritet har Jenna Najar, 

läkare och doktorand presenterat en 
studie som visar att den som håller igång 
hjärnan med kulturella aktiviteter och är 
fysiskt aktiv i medelåldern kan minska 
risken att drabbas av demens senare i 
livet. Hjärnstimulerande aktiviteter, som 
att läsa, sjunga, gå på teater eller konsert, 
och att vara fysiskt aktiv, som att prome-
nera, spelar en viktig roll i förebyggan-
det av demens i högre åldrar. Det är enkla 
och roliga aktiviteter som alla kan ägna 
sig åt samtidigt som de skyddar mot de-
mens var och en för sig.

Studien, som baseras på Kvinnound-
ersökningen och H70-studierna i 

Göteborg, följde 800 kvinnor under 44 
år. Detta visar ännu en gång att det finns 
många möjligheter att förebygga demens 
och att det kan vara lika viktigt att sat-
sa på kulturella aktiviteter som på fysisk 
aktivitet för att bibehålla ett hälsosamt 
åldrande. Det är också viktigt att kom-
ma ihåg att det inte krävdes någon hög 
aktivitet för att få en effekt. Som aktiv 
medlem i en folkdansförening kan du 
både vara fysisk aktiv och ta del av kul-
turella aktiviteter. Nu ser jag fram mot 
att det skrivs recept på att vara aktiv i en 
folkdansförening.

Studien med titel: ”Cognitive and phys-
ical activity and dementia A 44-year 

longitudinal population study of wom-
en” publiceras i den vetenskapliga tid-
skriften Neurology. Du finner abstrakt på 
https://gubox.app.box.com/s/zi03n35w-
6gn5i85brxes3urwsi6xhkja 

text Anna Månsson

Skånedan

Den 31 augusti är det åter dags för vår 
gemensamma folkdansträff i Eslöv. 

Har du inte redan bokat dagen så gör det. 
Det är en upplevelse att tillsammans dan-
sa, njuta eller bara träffa gamla och nya 
vänner. I år har 16 föreningar intressean-
mält sig (5 fler än förra året) men dörren 
är inte stängd, definitiv anmälan behöver 
vi ha i mitten av augusti. De föreningar 
som vill ha egen uppvisning måste an-
mäla det senast den 31 maj. Anmälan 
behöver vi ha för att beställa lunch och 
planera eftermiddagens uppvisningar, 
alla är välkomna att delta i arrangeman-
get men vi kan inte erbjuda lunch om 
man inte anmält sig.

Ni som var med tidigare år kommer 
att känna igen er, en del ändringar 

blir det naturligtvis men i det stora blir 
det detsamma. Vi börjar dagen med att 
barn och ungdomar har uppvisning på 
torget i Eslöv och vi vuxna bildar fond. 
Barnen kommer att sluta med en dans 
som alla kan delta i innan vi tar oss till 
Coops parkering där musikerna spelar 
och vi alla dansar tillsammans. Nere i 
Trollsjöområdet bjuds alla våra medle-
mmar på en enkel lunch. Det kommer i 
år att bli fler gemensamma danser, alla 
som var med på årsmötet fick träna på 
en nykomponerad dans som kommer att 
vara en av de gemensamma danserna 
under eftermiddagen. Noter och dans-
beskrivning kommer att skickas ut till 
alla föreningar.

Alla är naturligtvis välkomna även 
om ni inte har möjlighet att ha en 

egen uppvisning. I Trollsjöområdet kom-
mer att visas olika hantverk. Vi har en 

del hantverkare klara men tar gärna emot 
förslag på fler. Café Våfflan är öppen och 
här kan man njuta goda våfflor, glass, 
bakad potatis, baguette eller bara ta en 
fika. Det finns också gott om plats för 
Picknick i gröngräset.

Mer information kommer att skickas 
till föreningarna innan sommaren.

Ställ dina frågor eller skicka anmälan 
till:
skane@folkdansringen.se. 
Du kan också kontakta någon av oss i 
arbetsgruppen. Vi är Siv Ohlsson, Peter 
Dunemark, Klas Andersson, Anki Nils-
son, Uffe Tholander och Camilla Lind-
vall

Vi ses där

Program (alla tider är cirkatider) 

12.00  Dansuppvisning och musik av 
barn och ungdomar. 
Därefter Dans i vägkröken – Coops 
parkering
13.15  bjuds alla medlemmar som an-
mält sig på en enkel lunch (lunchbiljetter 
kommer att delas ut)
13.30  Lekar med barnen och up-
pvisningar av resp. förening,gemensam 
uppvisning och dans     med publiken.
Senast 18.00 Allmän Dans i Rotundan. 
För musiken står Kjellardrängarna och 
Harpolirarna precis som tidigare år. Den 
allmänna dansen börjar när programmet 
för eftermiddagen är slut någon gång 
mellan 17 och 18 och slutar senast kl 21.
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I nästa nummer:

Släktforskning

Midsommar

Europeaden

?

SPEL OCH DANS I 

NÖSDALA LOGE … 

säsong 8

En mötesplats/fristad för levande 
musik o dansare. Efter vinterdva-

lan öppnar Nösdala logdans åter upp 
portarna den16:e maj kl 19 – c:a 22 och 
beräknas hålla öppet varje torsdag t.o.m. 
26:e sept. Vi umgås under fria former. 
Den eller de spelmän som kommer styr 
i stort aftonens schema. Ibland är någon 
förbokad och då till fikat. 

Därefter ”fritt fram”. Vid behov efter 
lista. Vet du/ni att ni ska komma o 

spela, så hör av er så vi kan ”marknads-
föra” via mail. Vi dansar i 2-, 3-, 4- o 
otakt. Vill någon instruera någon ”ny” 
dans o takt är det bara uppskattat. Vid 
uppehållsväder finns utrymmen för 
såväl barn som s.k. buskspel i barn- o 
spelvänlig lantlig miljö. Eller varför inte 
bara ägna sig åt blommor o bin. Går i 
viss mån att övernatta i tält eller efter 
eget gottfinnande. Medtag eget fika – in-
bokat spelfolk bjuds. 

Vi finns c:a 6 km norr om Sösdala 
eller c:a 10 km söder om Hässle-

holm och ingår som en del av vackra  
H o v d a l a o m r å d e t / S k å n e l e d e n / 
Finjasjöleden.

ALLT HELT IDEÉLT - Enligt urgam-
mal praxis, spelar man så delar man av 
såväl hattens som som korgens eventuel-
la innehåll, kan tyckas, självklar gest till 
den som vill underhålla från de som vill 
underhållas.

Ta tåg till Sösdala eller Hässleholm 
och cykla eller ring, så kan vi kanske 

hämta, eller enklast, kom med bil. 

Du kan, efter kontakt, vara med på 
vår mail-lista o då få ”senaste nytt” 

inför varje spel- o dansafton.
e l s i e _ t r u l s s o n 3 @ h o t m a i l . c o m  
(Det ska vara ett _ (understreck) mellan 
elsie o trulsson i e-mailadressen)

Välkomna  

/ ”Dansbanans Vänner”  
g:m Elsie Trulsson o Per Friberg  
tel 070-8787886 

Köpes/ Säljes

Handsydd kvinnodräkt från Bara i  
mycket fint skick,  
sidenband på livet och på kjolen,  
guldbroderi på bröstlappen,  
linneblus,  
rutig bomullsklut,  
handvävt förkläde, storlek 42 - 44,  
övervidd 95 cm.  
Silvermaljor och peg med kedja i silver 
ingår.  
 
Kontakta Maggan  
mjinneland@hotmail.com14 -16 juni 2019

Ordstäv (ordspråk) 
frau Göinge
Da känns gött å fau rojnt pau se, sa 
käringna naur hon vainde särken, ätte o 
hatt den pau i älva maunada

Fritt översatt: Det känns skönt att få 
rent på sig, sa kärringen när hon vände 
särken, efter att haft den på i elva  
månader

Da ä bäda mä ojna lus i särken än 
ojna löppe, föa ojna lus gaur o läg-
ga se dau hon ä mätta, men ojna löppe 
hon ska daunsa bag äjtte, sa käringna. 

Fritt översatt: Det är bättre med en lus 
i särken än en loppa, för en lus går och 
lägger sig när hon är mätt, men en loppa 
hon ska dansa efteråt, sa kärringen. 


