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Marianne  
Halling

Ledare

Hur har sommaren varit? Jag hoppas 
att ni njutit av både dans och musik. 

Midsommar är ofta årets största hög-
tid för oss folkdansare och många är de 
bilder på Facebook som jag sett från hela 
vårt avlånga land med blommor, barn 
och vuxna i dansens virvlar med hjälp av 
olika folkdanslag. 

Innan vi börjar träna inför nästa som-
mar så har många av oss glada minnen 

från sommarens resor till olika festivaler 
och utbyten. Kom ihåg att skriva några 
rader till Pilavisan om dina erfarenheter. 
Jag har haft nöjet att vara i Frankenberg 
på Europeaden och om det kommer ar-
tiklar både i Hembygden och på annan 
plats i Pilavisan. Vill du åka med nästa år 
så är det Klaipeda i Litauen som är värd.
Just nu ser jag fram emot vår egen ”Skå-
nedag” och där kommer fler än 200 
skånska dansare att vara med, ett sätt att 
samarbeta, knyta kontakter och få inspi-
ration till nya danser. Har man varit med 
i många år så behövs inspiration och nya 
idéer. Hur får ni nya medlemmar? Några 
föreningar erbjuder nybörjarkurser men 
stannar deltagarna kvar? Hur ser vi 
framåt utan att förlora det vi har byggt 
upp? I den arbetsgrupp som diskuterar 
vår organisation och dess framtid dis-
kuteras distriktens vara eller inte vara. 
Skåne är ett distrikt med stor verksamhet 
men det är inte alla distrikt som är lika 
aktiva. 

Folkdansringen firar 100 år i Stock-
holm 30 juli - 1 augusti och inbju-

dan kommer under hösten. Ta chansen 
att träffa dansare från hela Sverige och 
delta i gemenskapen. Vi får budkavle-
dansen den 10 november från Blekinge 
och ska lämna över till Halland i slutet 
av november. Väldigt spännande att få se 
slutresultatet i Stockholm på jubiléet.

Vill du ha besök av några från distrik-
tets styrelse till din förening så hör 

av dig till mig.

Kalendarium
Torsdagarna t.o.m. 26 sept., beräknas 
Nösdala loge hålla öppet för dans, 
kl. 19 – c:a 22. Se Pilavisan 2-2019 

Fredag 13 sep. och 11 okt. arrangerar 
FV Helsingborg fredagsdans kl.19.30–
22.00 med dansutlärning från kl. 18.30. 
Gustavslundsvägen 2, Helsingborg. 
Gratis för medlemmar, gäster 100 kr. 
Tårta och kaffe/te serveras i pausen.  
Lördagen 9 november blir det lördags-
dans för att fira den 95-åriga föreningen.
 
Söndagen 29 sept. Kurs i Sekelskiftes-
danser kl. 13–17, Linderöds Bygdegård. 
Se Pilavisan 2-2019
 
Söndagen 29 sept. Mikaeli marknad, 
kl. 10.00 – 17.00, Fredriksdahl Helsing-
borg. Höstmarknad som det var förr med 
upptåg, musik, dans, hantverk och skåns-
ka mattraditioner. FV Helsingborgs durs-
pelsgrupp Goa Gubbar och folkmusik-
grupp Klirrpa spelar. På dansbanan syns 
pigor och drängar.
 
Lördagen 5 okt kl. 09.00-16.30 ar-
rangerar Folkdansringen kurs i 
Trådstjack-Luffarslöjd på Brunns-
berga gård, Gustavslundsvägen 2, 
Helsingborg. Instruktörerna Anne-
Lii och Bo Vedmar lär ut tekniken att 
tillverka enkla föremål av metalltråd.   
http://www.skane.folkdansringen.se/kal-
ender/
 
Lördagen 19 okt kl. 09.00 – 16.30 arrang-
erar Folkdansringen danskurs Bygde- 
och polskedans i Eslöv med instruktörer 
Stina o Lennart Jeppsson och spelmän In-
grid & Christer Olsson. Ett extra inslag på 
kursen är “Streaptease bak och fram”.  
http://www.skane.folkdansringen.se/kal-
ender/

Söndagen 10 nov., Budkavledansen 
kommer till Linderöd, inbjudan kommer 
till alla föreningar

Önskar er alla en under-
bar höst med mycket dans, 
musik, slöjd, glädje och ge-
menskap

Marianne

www.folkdansringen.se/skane
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Fullt ös i Degeberga 

I år slog Degeberga spelmansstämma 
för 35:e gången upp portarna sista hel-

gen före midsommar. 

Vi började med att lyssna på en lek-
full intimorkester med Pelle Björn-

lert och Anders Löfberg. De hade mån-
ga strängar på sin lyra som man brukar 
säga. Vi fick höra viola d’amore, altfiol, 
cello, blandat med anekdoter och trevlig 
information. Vi satt tätt tillsammans njöt 
av konserten samtidigt som regnet smat-
trade mot tältduken, en kraftig åskknall 
blev ett pampigt inslag. Per berättade 
om hur han en riktig het sommarmor-
gon 2018 stod på sin altan klädd i bara 
mässingen och spelade på sin nyanskaf-
fade altfiol och komponerade. Rubrik 
på denna låt blev sedan ”Den hetaste 
dagen”. Givetvis blev det många vär-
mande applåder både för att vi fick ly-
ssna på låten och höra bakgrunden till 
rubriken. En låts rubrik kan kräva sin 
förklaring men vi fick inte veta bakgrun-
den till benämningen på låten ”När vi 
bära lik tillbaka i Småland”. Väl värd att  
lyssna på var den i alla fall. När det reg-
nade som mest intensivt fick vi frågan 
varför vi satt kvar, musikerna undrade 
om det berodde på vädret? Ja, intimt var 
det verkligen, inte minst när Anders bad 
om vatten från någon i publiken. Han 
behövde fukta strupen, innan han sjöng 
en visa. Självklart fick han låna en vat-
tenflaska och givaren bedyrade att den 
halvdruckna flaskan var fri från smitta. 
Tiden gick fort och mot slutet fick vi veta 
att de är noga med tiderna här i Dege-
berga medan musikerna är ”noga med 
stämningen”.  

Dansutlärning med instruktör Sven 
Migård och spelman Gusten Brodin 

var en mycket pedagogisk genomgång av 
schottis, engelska och polska. Instruk-
tionen passade alla, både nybörjare och 
mer erfarna dansare. Vi dansgick och 
kände på steg och takt, dansade med 
vår partner, ”bytte partner” och fick en  
mycket fin, trevlig och lärorik stund till-
sammans.

Visstund med 
folksånger-

ska Helle Thun 
var en annan fin 
upplevelse. Hon 
undervisade med 
hela sin kropp 
och sjöd av ener-
gi som smittade 
alla. Vi fick prova 
på nordiska visor 
och vallåtar, vis-
sa utan menings-

bärande ord, men så mycket välljud vi 
kunde åstadkomma tillsammans med 
vår skickliga och inspirerande instruk-
tör. Jag upplevde detta pass mer som ut-
bildning än traditionell visstund. Initialt 
överröstade regnet nästan alla ljud men 
Helles charm och utstrålning gjorde att 
det blev en härlig upplevelse som jag är 
glad att jag fick vara med om. 

I bäcken bakom kvarnen framträdde 
jämställda naturväsen. Vi fick se och 

lyssna på näckstämda fioler vid midnatt. 
Besökarna anade i förväg var näcken 
skulle dyka upp och ställde sig förvän-
tansfulla nära den stora forsen. Förvänt-
ningen infriades, vid midnatt kunde vi 
skönja två näckar som tog sig uppför 
forsen motströms för att sen sitta mitt 
i skummet och genomföra en finstämd 
konsert. Fiolspel och forsens vattenspel i 
den dunkla juninatten var en höjdpunkt. 
Vi lyssnade på hur ”tusen juleljus tän-
das” och såg ljuslågorna som spreds till 
stråkarna och så plötsligt blev det mörkt 
och tyst. Andaktsfullt kunde vi sen sky-
mta två näckar som försiktigt tog sig 
tillbaka nerför bäcken. Jag önskade dem 
varmt mottagande med filtar och vär-
mande dryck, det hade de förtjänat.
  

På söndagens inmarsch blev jag glad 
när jag tyckte mig känna igen näck-

arna förklädda till vanliga spelmän. Det 
känns lugnt och fint att de mådde bra da-
gen efter den fantastiska nattliga konser-

ten i den kalla bäcken. Ett 80-tal spelmän 
tågade från campingen till dansbanan till 
en gånglåt efter Lars Peng. På dansbanan 
blåstes stämman in i horn och sen fick vi 
lyssna på alla spelkvinnor och -män. Det 
var stor åldersspridning, många skriver 
sin ålder ensiffrigt, det bådar gott för 
framtiden.
 

Folkdansuppvisning av Gärds Härads 
Folkdanslag var en av söndagens hö-

jdpunkter. De är en liten sammansvet-
sad grupp med mycket dansglädje i sitt 
framförande, 6 par dansade ett omväx-
lande 20-minuters program med engel-
ska, svingen, vals, polka, väva vadmal. 
Vävan var anpassad till de 6 paren som 
dansade, för mig en vacker och lite an-
norlunda väva. Det var trevligt att se 
danslaget i sina dräkter som bär en histo-
ria, efter att ha använts under många år, 
i sol och dansglädje. Föreningen har ca 
40 medlemmar. Deras barn dansade när 
de var små, nu har de vuxit upp och flyt-
tat från trakten, förhoppningsvis gläder 
de något annat folkdanslag med sitt 
medlemskap. En av dansarna berättade 
att hennes dotter kommer varje midsom-
mar från Göteborg för att delta i folk-
dansaktiviteterna. De har en dräktkun-
nig person inom föreningen som hjälper 
till när dräkter krympt i garderoben eller 
behöver lagas efter flitig användning. Vi 
konstaterade att vi behöver samarbeta 
för att pånyttföda dans och dräkt. Vi be-
höver samverka över geografiska gränser 
och med olika samhällsorgan, turism etc. 
så vi tillsammans kan saluföra vårt rika 
skånska kulturliv med folkdans, musik 
och dräkt. Det arbete och den tradition 
som finns i en väl använd dräkt kan inte 
uppskattas nog.■

text Anna Månsson
foto Ronny Månsson
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Midsommar 
Fredriksdal Museer 
och Trädgårdar 
2019

Ännu en midsommar är över. Folk-
dansens Vänners samarbete med 

Fredriksdal inleddes redan i början av 
1930-talet, och traditionen håller i sig. I 
en sommargrönskande park fylld av filt-
ar och picknickkorgar firades helgen i 
dagarna två. Mycket dans kring majstån-
gen, men även uppvisningar, promenad-
polonäs med publiken samt allmän gam-
maldans på lövad utomhusdansbana.

Våra uppvisningsprogram bjöd i år på 
skånska danser med lek- och tävling-

sinslag. Vidare hölls en Herrskapsbal och 
första dagen avslutades med fackeldans. 

Sista programpunkten på midsommard-
ag var ett bondbröllop, ett program som 
vi ofta framför till midsommar. Vårt 
bondbröllop visar hur en bröllopsfest 
kunde firas under 1800-talets mitt och 
skapades för många år sen av förenin-
gens dansforskare Börje Wallin. Många 
av ceremonierna i denna fest bygger på 
folklivsforskaren Eva Wigströms an-
teckningar.

Nu tar vi sommarledigt i föreningen 
och startar höstterminen i septem-

ber. Nya och gamla medlemmar är väl-
komna!■

Folkdansens Vänner, Helsingborg

www.folkdansensvannerhbg.se

text Bosse och Gina Nyander
foto Bo Alväng och Gina Nyander

Vi närmar oss dagen för Mikaeli- 
marknad. Se kalendariet
/ Red

Nordisk Folkdans-
festival på besök i 
Skurup

Slogan ”When in Europe don t́ miss 
Skurup” gällde inte minst 26 – 30 

juni, när 5 folkdanslag från de nordis-
ka länderna gästade Skurupsortens 
folkdanslag. Lördagen 29 juni bjöds 
på uppvisning på Stortorget i Skurup. 
Det var härligt att se dansen och lyssna 
på musiken när de 85 tillresta gästerna 
roade publiken, varandra och sig själva. 
Liselott Nilsson presenterade deltagar-
na och välkomnade alla. En svalkande 
bris såg till att fem flaggor bredde ut 
sig bredvid musikerna. Inkvarteringen 
var arrangerad på Skurups folkhögskola 
och där var det musik och dans nätterna 
igenom. Dansare kom från Vága Dan-
sifelag, Färöarna; Espoo, Finland; Ölhol-
ms Folkdanslag, Danmark; Leikarringen 
Huldra, Norge; Lekstugans Verdandis, 
Landskrona och värdarna Skurupsortens 
Folkdanslag. Vi som var där njöt av dans, 
välklädda dansare, musik och sol från 
klarblå himmel. Torget är stort så där 
fanns utrymme för många fler åskådare.  

De danska männen var lätta att känna 
igen i sina röda toppluvor. Några av 

de finska männen hade bälte runt midjan 
med knivslida. Norska kvinnor bar färg-
granna rikt broderade bunader. Män från 
Färöarna hade strumpeband flätade på 
samma sätt som våra skånska saxaband. 
Är det gamla kontaktvägar som ligger 
bakom?

Under 17- och 1800-talet kom skepp 
med köpmän till Färöarna för att 

sälja varor, men de roade sig också. 
Färöingarna anammade dansen och 
integrerade den med sina egna sed-
er. Rösten är deras instrument, när de 
sjunger och dansar. I sången berättar 
de landets historia, många sånger har 
80 – 100 verser, de längsta kan ha upp 
till 250 verser och ta 1,5 timme att fram-
föra. De skämtade om publikens tåla-
mod och framförde kortare versioner.■ 
text Anna Månsson 
foto Ronny Månsson
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Midsommar i  
traditionens tecken

Midsommar är musik, dans och dräkt 
för folkdansare. I år gästade 30 

medlemmar från Klingende Windrose 
i mellersta Tyskland sin vänförening 
Malmö Folkdansare. Det har varit mån-
ga kära möten och återseenden mellan 
de båda föreningarna sedan 1970-talet, 
varm vänskap men även evig kärlek har 
vuxit fram och nya folkdansare har till-
kommit. 

Under ett par intensiva midsommard-
agar dansade vi och underhöll med 

lekar sång, musik och tävlingar i Folket 
Park Malmö, Skrylle Söderskogen i 
Lund, Ängavallen (hotell, restaurang 
och gårdsbutik) Söder om Malmö och på 
Hyllie Park äldreboende i Malmö. Det 
blev karuseller, Musikanter från Skåne-

land, hoppande grodor, kråkor som åkte 
hit och dit, stafett med säckar som hop-
pade med barn och skedar med potatisar 
som skyndade iväg. Vi bjöd på midsom-
marmelodier till dragspel och flöjtmusik. 
Programmet blev extra omväxlande 
tack vare både tyska och svenska folk-
dansuppvisningar. Klingende Windrose 
dansade snabbt och elegant, flickorna 
flög runt när männen höll stadigt tag om 
deras midjor. I gruppen finns en medlem 
med professionen skräddare. Hon hjälp-
er alla så veck, rynkor och rosetter sitter 
korrekt på plats inför uppvisningarna. På 

hemmaplan ser hon till att dräkter pas-
sar kroppen, hon är behjälplig med att sy 
in, sy ut, laga och brodera. Det är noga 
att dräkten som helhet är korrekt, man 
får inte blanda delar från olika dräktom-
råden. Tyska dräkter förknippas ofta 
med ”lederhosen”, men denna typ av 
skinnbyxor är lokal variant av herrbyxor 
(från Bayern) precis som många andra 

dräktdetaljer. 

Förutom det officiella 
programmet hann vi 

med mycket privat umgänge med dans, 
musik och andra trevligheter. Havsbad 
blev en höjdare för många. I mellersta 
Tyskland är det långt till kusten så havs-
bad blev ett exotiskt inslag. En ung, flink, 
blyg flicka fick prova att fläta band (sax-
aband). Hon blev så fängslad av detta att 
hon hann göra flera armband under de få 
dagarna. Dans och musik och strumpe-
bandsflätning förenar och överbryggar 
blyghet och språkbarriärer. ■
  
text Anna Månsson
foto Ronny Månsson  

foto Gunlis Ardevall



På besök i 
Cottonopolis

Eller på besök i Manchester, som 
vi säger i dag, besökte vi Muse-

um of Science and Industry där man 
har en avdelning som handlar om 
bomullsindustrin som den var för 
ca 200 år sedan. Det var då staden 
kallades för Cottonopolis eftersom 
den var högsätet för tillverkning av 
bomullsprodukter. Det fanns tre an-
ledningar till att det blev så:
- man hade ett utbyggt trans-
portsystem i form av kanaler dessa 
byttes visserligen snabbt ut mot trans-
port via järnväg
- man hade en utvecklad indus-
tri, framförallt i Lancashire, för att 
framställa maskiner för tillverkning-
sprocessen samt
- luften innehöll den rätta fuk-
tigheten för att bomullen skulle hålla 
ihop.

Bomullen, råvaran, kom dels från 
Västindien och dels från Amer-

ika där det var slavar som arbetade 
på bomullsfälten. Bomullen fick ge-

nomgå flera olika typer av beredning-
smaskiner innan det var dags att väva 
bomullstyg. Vid en guidning demon-
strerades bearbetningskedjan med 
följande steg:

Bomullen transporterades till Liv-
erpool i stora sammanpressade 

balar, så det första man fick göra var 
att blåsa in luft i bomullen och få den 
porös igen. Sedan var det dags att 
rengöra den från frön, löv och jord 
genom att bomullen rullades ut och 
skakades över ett raster.

Nästa steg blev att karda bomullen 
till en flortunn matta som sedan 

behandlades i flera steg för att bli till 
tunnare och tunnare strängar. Dessa 
strängar var ömtåliga och gick lätt i 
sönder, ungefär som när man drar ut 
en sträng ur bomullspåsen.

För att bomullen skulle bli stark nog 
för att väva med var man tvungen 

att spinna tråden. Namnet spinning 
Jenny är det nog många som känner 

igen det var en spin-
nmaskin för åtta trådar 
som uppfanns 1764 av 
James Hargreaves. 

På muséet finns två 
stora spinnmaskin-

er, maskinen startades 
och den nedre delen 
som är monterad på 
hjul rullade fram från 
den fasta delen och i 
samband med detta så 
spanns bomullen (den 
sköra strängen) från 
de tre översta radernas 
koner till en stark 
bomullstråd. När den 
rörliga delen sedan 
rullade tillbaka så vin-
dades tråden upp på 

den nedersta radens koner. 

Det var viktigt att hålla rent på gol-
vet under denna process och eft-

ersom det var ett litet utrymme under 
de sträckta trådarna var det små barn 
(under fem år) som anställdes till att 
sopa under tiden som maskinen ar-
betade fram och tillbaka. Men 1843 
kom en lag som sa att man måste 
vara nio år för att få arbeta här vilket 
gjorde att åldern på barn som arbeta-
de höjdes från 5 år till 7-8 år. 

Sista ledet för att få ett bomullstyg 
var givetvis att väva av det spunna 

garnet. Här ett exempel på en maski-
nell vävstol.

Under guidningen demonstre-
rades en del av maskinerna som 

var väldigt högljudda och då kan man 
försöka föreställa sig hur det var på 
den tiden med massor av olika maski-
ner igång samtidigt, mycket damm, 
långa arbetsdagar, inget arbetsskydd 
och vad detta medförde för arbetar-
nas hälsa och slitage.

Härhemma har man hittat särkar 
etc med lintyg till de stora styck-

en och bomullstyg till krage och man-
chetter. Bomullstyget ansågs vara ett 
finare tyg då det var köpetyg medan 
lintyget framställdes hemmavid. Idag 
tror jag de flesta värderar lintyget som 
ett finare tyg.

Text och foto: Birgitta Jönsson, 
Malmö Folkdansare
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Mölledrängar var 
populära på dansen

Kronotorps mölla står majestätiskt 
och sträcker ut sina vingar mot den 

Skånska slätten. Möllan som är Skånes 
största, 27 m hög med vingar som vard-
era mäter 11,5 m sköttes förr av möllar-
en och hans två mölledrängar. Flickorna 
på dansgolvet föredrog mölledrängarna 
framför böndernas drängar som arbeta-
de i ladugården.  Varför? Jo, mjöl luktar 
mycket bättre än gödsel. 

 

Det var en stor investering när bond-
en på Kronotorps gård gav en möl-

lebyggmästare uppdraget att uppföra 
möllan som stod klar år 1841. Det fanns 
redan många mindre möllor i grannska-
pet, så jag undrar hur bonden resonerade 
när han investerade i denna imponerande 
byggnad. Möllan som idag ägs av Burlövs 
kommun och vårdas av Mölleföreningen 
var i drift fram till 1961. För några år 
sedan gjorde Mölleföreningen nystart, 
då tillkom många nya krafter men de 
saknade kunskap och erfarenhet av att 
ansvara för möllans väl och ve. Hättan 
var sned och vingarna fungerade inte. 
Med hjälp av en lyftkran kunde hättan 
och vingarna som totalt väger 25 ton 
korrigeras. I samarbete med och stöd av 
andra skånska mölleföreningar snurrar 
nu vingarna igen. Idag är de noga med 
att kontinuerligt året runt rotera hättan 
och vingarna för att möllan inte ska bli 
skev igen. Vingarnas optimala viloläge 
benämns ”skritta” då har vingarna for-
men av ett x (kryss), inte ett + (kors). 

På Mölledagen 7 juli var många vit-
klädda mölledrängar i farten för att 

guida i den 5 våningar höga möllan. 
Dessutom fanns servering och demon-
stration med försäljning av hantverk. 
Där fanns stickat, virkat, silverarbeten, 
ekologiska närodlade konserver, fläta-
de pilekorgar, återanvänt material och  
singlade bollar (bollar som är helt täck-
ta av broderade langettstygn). Bland alla 
hantverkande damer fanns en man An-
ders Angel från Ljungby som singlade 
bollar. Han har lång erfarenhet och stort 
intresse för hantverket. Han singlar med 
ganska tunt bomullsgarn och får fram 
intressanta bollar med många detaljer. 
Anders visade att traditionen att singla 
bollar lever i tiden, han väljer att brodera 
citat av kända dikter som är sökbara så 
man kan finna dikten i sin helhet på in-
ternet. Anders betonade att hantverk ska 
signeras och dateras, det ger ett mervärde 
som kan medföra att produkten överlever 
i flera generationer framöver.

Förutom singlade bollar finns gamla 
singlade skallror bevarade. Anders 

berättade att en familj från Blekinge 
kustband har avslöjat innandömet till 
dessa skallror. Till skillnad från bollar-
na som har en kork i mitten för att få 
lite studs används ett struphuvud från 
en vildfågel i skallrorna. Struphuvudet 
rengörs, några små stenar läggs i, sen 
torkas struphuvudet så det blir hårt. Slut-
ligen broderar man utanpå på samma sätt 
som på bollarna.

Förfäder till en amerikansk dam, Kate 
Sterner, utvandrade till USA i början 

av 1800-talet.  De tog med och förvalta-
de hantverket att singla bollar. Nu flera 
släktled senare har släkten förenats med 
svenskar med samma intresse via Face-
bookgruppen ”Singla bollar”. Kate har 
deltagit i kurser med singlade bollar i 
Sverige och har intentionen att skriva 
en bok om singlade bollar, på engelska 
förstås. Både dans och hantverk är ut-
märkta sätt att kommunicera över språk-
barriärer.■

text Anna Månsson
foto Anna och Ronny Månsson

Skånska dräkter i 
Eslöv

Eslövs Museum kommer i höst att 
ha en utställning om härader i Es-

lövs Kommun. Till denna har man 
lånat några av distriktets dräkter. Ut-
ställningen kan ses under tiden 30 au-
gusti – 24 november. Se mer informa-
tion på museets hemsida.■

text & foto Siv Olsson

Köpes & Säljes
Köpes: -

Säljes:
Rutig, fyrkantig, handvävd, handfål-
lad, uppsatt, oanvänd bomullsklut i  
originalförpackning (Weibull) säljes. 
Kluten som är dov rosa finns i Malmö. 
Kontakta Sassa 073 923 42 98

Du som vill väva egna band till dräkten

Två kompletta bandvävstolar (en golv 
och en bord), en vävram för flamsk i 
bordsmodell säjs. Allt finns i Malmö. 
Kontakta Karin tfn 070 29 70 256
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Kulturutfärd till 
Strömsborgs  
spinneri i Göinge

Arbetarlivsmuseum är bevarade in-
dustrilokaler från flydda dagar. 

Vissa har komplett utrustning. Malmö 
Folkdansare har besökt spinneriet i 
Strömborg, Osby och Korgfabriken i 
Lönsboda.

Lars-Åke Ljungdal och Sven Arne-
berth guidade i Strömsborgs spin-

neri. Båda är väl insatta i den forna 
verksamheten. De har arbetat med att 
iordningställa och renovera byggnaderna 
och maskinparken. Ingen av maskinerna 
har moderna touchknappar, det var rejäla 
vred och rattar överallt. 

1969 köpte Osby Hembygdsförening 
spinneriet. I slutet av 1990-talet restaure-
rades byggnaden. Maskiner ska fungera 
sa Sven och plockade sönder, skaffade 
delar och efter några års idogt arbete 
så fungerade maskinparken. Idag är det 
bara spinnmaskinen som står still. Sven 
har mottagit Osby kommuns kulturpris 
för sin goda insats att restaurera och bev-
ara spinneriet. 

I början av 1800-talet sökte sig Olof 
Olsén till Strömsborg vid Helge å för 

att starta industri. Han behövde mark 
för att förverkliga sina planer. Bönderna 
var först motvilliga till att sälja, de in-
såg att laxfisket hotades om ån dämdes 
upp. Olof hade pengar och med ”mutor” 
kunde han köpa. Först byggdes ett pap-
persbruk. På den tiden var lump råvara 
för papper. Fortfarande används lump 
vid papperstillverkning, till papper av 
speciellt god kvalitet som dokumentpap-
per och sedlar. Olsén behövde en speciell 
maskin, för att riva söder lumpen effek-
tivt. Han klädde upp en lämplig man som 
fick resa till Tyskland för att spionera. 
Det föll i god jord och snart fanns maski-
nen i Strömsborg. Verksamheten växte, 

en smedja och en benstamp byggdes. I 
benstampen bearbetades ben från djur, 
för att bli lim och gödsel. Förutom in-
dustrier byggdes arbetarbostäder och en 
affär där Olsén sålde varor till arbetarna 

År 1837 byggdes nuvarande 
träbyggnad för spinning och vad-

malsvävning med arbetstillfälle för 10 
– 12 personer. Olsén behövde kunniga 
vävare och skaffade kompetens utifrån. 
Lokalbefolkningen blev misstänksam, 
utsocknes kunde de inte lita på, så oroli-
gheter följde. Olséns familj drev verk-
samheten till 1910 då fabriken såldes. 
Det var hårda tider och den nye ägaren 
gick i konkurs. Gustav Wilhelm Lied-
man köpte sen fabriken och skapade ett 
färgeri som han drev fram till 1965. 

Ullen från fåren är 
smutsig och måste 

tvättas. I tvätteriet job-
bade Vilhelm Jakobsson 
hela sitt liv, precis som 
hans far gjort före 
honom. Han hivade 70 
kg ull åt gången i tvätt-
maskinen, tvättade i 2 
timmar och flyttade sen 
ullen till centrifugen. 
Efter 10 minuter var 
den nästan torr. Centri-
fugen behövde hjälp att 

starta, så först får man snurra runt den 
med handkraft innan strömmen kan slås 
på. Centrifugen är den äldsta maskinen 
i fabriken, tillverkad 1871. Efter centri-
fugering torkades ullen, utbredd i stora 
låga lådor. Under tvättningen avlägsnas 
det naturliga fettet (lanolin), det måste 
ersättas för att ullen ska kunna spinnas. 
Därefter är det dags för plysning. Ply-
sa innebär att riva ullen, före kardning. 
Kardningen ger en förtråd som sen bobi-
nas (rullas upp) på 16 valser. 

Spinnmaskinen 20 meter lång, med 
200 spolar är Sveriges äldsta, tillver-

kad 1886 i Tyskland. I Borås och i Sim-
rishamn finns också gamla spinnma-
skiner men de är mindre. Repet vid 
vaggan som ska gå fram och tillbaka på  
spinnmaskinen är utslitet. Nu står  
spinnmaskinen stilla.

Efter spinning tvinnas garnet, däreft-
er hasplas det till feg, knyts om och 

snos till dockor som buntades i en bunt-
maskin. Därefter packades garnet och 
var färdigt för försäljning. 

 År 1923 började de färga med syntetis-
ka färger från Tyskland. Färgmästar-
en blandade färger och skrev recept på 
garnprovet, för att kunna reproducera 
samma färg. Han var föregångare inom 
färgbranschen. De köpte rostfria kar och 
en ny centrifug till färgeriet 1943.
 

Behovet av vatten var stort, till ång-
maskinen, till tvätt och till färgning. 

Ångmaskinen gav varmt vatten så hela 
familjen Olsén passade på att bada på 
helgerna. Ljudnivån var hög när maskin-
erna var igång, specialister har konstater-
at att ljudnivån låg precis under gränsen 
för att vara skadlig. Lars-Åke berättade 
att ingen av arbetarna någonsin fick gra-
va hörselskador eller råkade ut för någon 
allvarlig olycka i fabriken. De var skick-
liga, arbetsamma och försiktiga.
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Tankar om  
forskning

Linderöds Folkdanslag har gett ut 8 
böcker om bygden. Drivande för 

att ta fram böckerna var Maj-Lis Pers-
son, som numera bor på äldreboendet 
”Almgården” i Tollarp. Maj-Lis samlade 
en grupp med personer särskilt intresse-
rade av bygdens historia och tillsam-
mans med andra som ville berätta om 
gamla dagar samlade de in många berät-
telser från svunna tider.

Det är naturligtvis intressant för kom-
mande generationer att ha denna 

bokskatt. Det finns ju i dag kvar böcker 
som tillkommit på 1600-talet. De går att 
läsa med visst tålamod. Stavningen är ju 
inte riktigt samma som vi är vana vid.
Det som finns i böckerna har tillkommit 
genom att det talats mellan olika person-
er. Dokumentationen är viktig för kom-
mande generationer.
Vissa historier har varit föremål för dom-
stolshandläggning. Där kan man kon-
trollera riktigheten av vad som verkligen 
hänt i domstolsprotokollen. Det är mån-
ga detaljer som med åren glöms, eller får 
nytt innehåll genom att det överförs från 
mun till mun.

Det viktigaste är att dokumentera vad 
äldre människor har att berätta, an-

nars tar de sitt kunnande med sig i grav-
en. 

Det finns Linderödsböcker kvar 
att köpa. Ta kontakt med Hen-

rik Persson på 073 80 59 035 eller  
maila henrik-persson@hotmail.com.

Billingeböckerna:

I Billinge har en arbetsgrupp nedskriv-
it dokumentation i ett antal böcker.  I 

gruppen har ingått hembygdforskaren m 
m Georg Welin.
Kvarvarande böcker kan köpas på Stif-
telsen Gamlegård i Billinge. Telefon 
0413-542 444 med hänvisning.

Beskrivning

Inom släktforskningen är en antavla 
ett bra sätt att få en översikt över en 

persons anor dvs. rötter. Syskon kommer 
ej med, men föräldrar i alla led noteras 
med uppgifter om exempelvis födelse-, 
vigsel- och dödsuppgifter och yrke. Var-
je person får ett nummer som man även 
kan notera på en ansedel.

Detta är ett sätt att minnesanteckna. 
Man börjar med huvudpersonen 

nedtill i mitten och strålar ut genera-

tion efter generation. Noteras generation 
med romersk siffra och person med ett 
löpande nummer.

Har man lagt in det på dator kan man 
lägga in syskon och i princip hur 

långt som helst. Det är lämpligt att ha 
som komplement. Det förekommer även 
anförluster, när två släktingar gifter sig.
Stamtavla för djur påminner mycket om 
släktforskarnas antavla.

I släktforskarnas stamtavla utgår man 
från en äldre släkting längst ner, i det-

ta fall tre släktinger, och tre stamträd, 
sedan bygger man på med barnen och 
barnbarnen och så vidare.

Förr i tiden satt man på länsarkiv-
et och med ”läsmaskiner” tog man 

fram släktförhållanden och antecknade 
förhållanden som man sedan samman-
ställde i stamtavlor och antavlor. Numera 
kan man sitta hemma vid datorn och 
koppla upp sig på avfotograferade delar 
av prästernas anteckningar.
Det är även gratis att gå in på www. Rik-
sarkivet.se, men det är endast 3 % som är 
digitaliserat.

Det finns mycket intressant att ta del 
av. Fråga de äldre, både om bygdens 

historia och släktens historia, medan de 
fortfarande kan berätta.■

Text och foto  Åke Rosberg

Våra antavlor och stamtavvlor inne-
håller alltför mycket information för att 
kunna visas i Pilavisan. Vi ber er därför 
söka efter information på internet  /Red 
Antavla

Stamtavla

Parallellt med Helge å hade Olsén lå-
tit gräva en 200 m lång kanal som 

gav vatten och kraft till spinneriet. To-
talt hade 850 m kanal anlagts, allt var 
grävt för hand och stensatt. Dåvarande 
Sydkraft började bygga kraftverk i 
Helge å på 1960-talet. Ån dämdes upp, 
kanalerna fylldes igen och 4,5 km av ån 
tömdes. En vattendom gjorde Sydkrafts 
agerande lagligt. Utan vatten kunde inte 
fabriken fungera. Idag finns endast lite 
vatten under sommaren så vattenhjulet 
kan demonstreras. Nuvarande vatten-
hjul är bara 4 år gammalt. Föreningen 
lyckades skaffa pengar för att ersätta det 
murkna gamla vattenhjulet, med hjälp av 
arbetsvilliga medlemmar i sina bästa år 
dvs. pensionärer. Kulturhistoriska insti-
tutionen i Lund krävde en exakt kopia 
av det gamla hjulet. Axeln mitt i vatten-
hjulet tillverkades av ek, övrigt virke var 
fur. Kvarnhjulet byggdes i en nedlagd 
fabrik med stor fri golvyta. När hjulet 
var färdigt, plockades det isär, transport-
erades till fabriken och pusslades ihop, 
limmades och pluggades (408 pluggar). 
Järnet från det gamla hjulet återan-
vändes. Resterande pengar användes till 
en smörgåstårta vid högtidlig invigning 
av det nya vattenhjulet som är Sveriges 
största undervattenhjul 5,2 meter i diam-
eter och producerar 12,5 hk.

Vi besökte också korgfabriken i 
Lönsboda, den finns beskriven i 

Pilavisan nr 1-2018. Jag är imponerad 
av verksamheterna och den handling-
skraftiga ledningen som skapade så 
många arbetstillfällen i bygden.■  
 
text Anna Månsson
foto Ronny Månsson
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Hela Europa dansar

Tack vare Mon De Cloppers vision 
om fred, samlades ungdomar till den 

första Europeaden för 55 år sedan, med 
mål att förhindra nya krig. I år var Fran-
kenberg Eder värd för folkdansfestivalen 
som är Europas största.  Vi var över 5000 
anmälda deltagare, 207 grupper från 22 
europeiska länder och totalt 100,000 
besökare under de fem dagarna.  Mottot 
för Europeaden är ”Unity in Diversity” 
dvs. lyfta fram och bevara den egna kul-
turens särart och samtidigt respektera 
och vara öppen för andras. Vi förenas 
och inspireras i gemenskap, över land-
, kultur- och språkgränser. Europeaden 
är ett brokigt myller av glada dansare, 
muntra sångare, härliga musiker, vack-
ra dräkter och mycket mer. Folkdans är 
så mycket mer än dans! Förutom ett di-
gert program med dansuppvisningar på 
10 olika scener under dagarna, festliga 
kvällsaktiviteter med balkväll, körkväll, 
avslutningsceremoni, mässa i kyrkan 
m.m. så finns parallella spontana aktivi-
teter med, musik, dans och sång och inte 
minst möten med gamla och nya vänner. 
Kontakter som korsar hela Europa knyts 
genom dans och musik helt i Mon De 
Cloppers anda.

Vi var 24 personer i vår grupp från 
Sverige som deltog i årets Europead 

i Frankenberg Eder med ca 20 000 inv. 
Brist på hotellrum bidrog till att bara 
en svensk grupp deltog, de som ville ha 
större bekvämlighet än masslogi hade 
svårt att finna boende. Men den lilla sta-
den hade också fördelar, allt fanns inom 
promenadavstånd.

Genom Europeaden har Malmö Folk-
dansare lärt känna medlemmarna 

i ”Hugin och Munin”, två dansare och 

en spelman med nyckelharpa från Lon-
don som dansar Border Morrisdanser. 
Deras spektakulära dans härstammar 
från gränstrakten England/ Wales och är  

historisk politik.  Georg IV tillät inte 
dans och gyckelspel så dansarna svär-
tade sig i ansiktet, använde masker och 
klädde sig i trasor för att inte bli igen-
kända. I Europeaden krävs ett miniantal 
dansare i varje grupp. Eftersom Hugin 
och Munin som var alltför få för egna 
framträdanden, dansade de tillsammans 
med oss svenskar.

Att uppträda tillsammans kändes som 
en fullträff helt i Mon De Clop-

pers anda. Vår Daldans, Trekarlspolska, 
Hambo från Näset och Smålandspolska 
var stor kontrast till Hugin och Munins 
akrobatiska hoppande och springande 
dans med påkar och slag. Det var möte, 
samarbete och delad nytta och glädje. 
Planen var att Hugin och Munins ny-
ckelharpa också skulle spela till oss 
svenskar. Noterna var ivägsända i god 
tid men spelmannen spelade enbart efter 
gehör så han var inte hjälpt av noter.
 

Paraden med alla dans och sånggrup-
per drog mycket publik. Längs alla 

gatorna stod och satt folk som hejade 
och vinkade glatt. Vi var nr 95 av över 
200 grupper så vi fick vänta ett tag in-
nan det blev vår tur. Under tiden kunde 
man småprata med grupperna runtom-
kring och beundra deras vackra dräkter. 
En grupp från Holland just framför oss 
hade söta små hattar med dekoration 
som påminde mig om avancerad pap-
persvikning av tårtpapper. De mest 

iögonfallande huvudbonaderna hade 
franska grupper. Jag undrar fortfarande, 
om huvudprydnader som hindrar att se 
åt sidorna, är tillåta vid bilkörning. Sen 
dansade och sjöng vi längs gatorna gen-
om Frankenberg. Visan om ”Pippi Lång-
strump” är välkänd, många sjöng med 
på andra språk – den visan är internatio-
nell. Paraden precis som allt annat höll 
tidsschemat perfekt. Det enda som inte 
var inplanerat och följde schemat var 
en hagelskur med cm-stora iskulor som 
medförde en paus i paraden. Vi skåning-
ar var redan i mål och fick intim samvaro 
med många andra under tältdukar, när 
ovädret drog förbi. 

Vår grupp Malmö Folkdansare var 
förstärkt med dansare från både 

Linderöd och Orust. Vi tränade tillsam-
mans innan vi lämnade Sverige och fort-
satte sen på plats i Frankenberg. Genom 
att vi alla bodde på samma hotell och att 
Birgitta Jönsson på ett föredömligt sätt 
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Textil småslöjd

En regnig februaridag samlades 10 
medlemmar från Folkdansringen i 

Luggudegillets lokal, Brunnsberga Hels-
ingborg för att jobba med textil småslöjd. 
Att fläta strumpeband, singla bollar och 
tränsa knappar stod på programmet. Pre-
cis som alla andra kurser vänder sig de 
textila kurserna till alla medlemmar och 
det var extra trevligt att manliga delt-
agare hörsammat inbjudan. 

Vi hann knappt svälja morgonkaffet 
förrän alla var igång med att sortera 

sina 28 ulltrådar till en lämplig randning 
till strumpebanden. Det var lite variation 
mellan färgfördelningen på deltagarnas 
trådar som gjorde att alla flätningar skil-
de sig lite åt. Deltagarna fick göra så som 
man gjorde förr, anpassa randningen till 
de färger de hade tillgång till. De som 
hade tidigare erfarenhet gav en hjälpande 
hand till de mindre erfarna, så alla kom 
igång. För att fläta strumpeband behövs 
inga redskap, flätningen görs enbart med 
fingrarna. Resultatet blir ett tuskafts-
band med trådarna diagonalt. Vi fläta-
de ett kort provband, med mål att alla 
skulle lära flättekniken och att göra fina 
avslutningar i ändarna. Strumpeband av 
ullgarn är lite elastiska och det är mycket 
praktiskt eftersom de är lätta att knyta 
så de håller strumporna uppe. Språng-
ning ger också elastiska strumpeband, 
men vävda strumpeband är stumma och 
svårare att knyta så de sitter stadigt. Om 
man väljer ett mjukare maskintvättba-
rt ullgarn, så blir strumpebanden inte 
stickiga. Vi vet att männen har vackra 
synliga strumpeband till dräkten, men 
vi kvinnorna kan givetvis ha lika vackra 
strumpeband, även om de inte syns lika 
mycket. 

Singlade bollar är äldre tids leksak. 
Bollen härstammar från 1800-talet 

och tillverkades av material och rester 
man hade hemma, när återbruk alltid 
gällde. På den tiden hade man korkar i 
flaskorna och de används inne i bollen 
för att få studs. Singlade bollar har hittats 
i norra Tyskland, Danmark och Skåne. 
På en boll av rester (trasor, garn, ull) sys 
langettstygn så det täcker hela bollens 
yta. Idag när vi börjar ifrågasätta plast i 
olika färger, har dessa bollar fått renäs-
sans. För den som handarbetar, är det ett 
gyllne tillfälle, att göra något kreativt av 
garnrester i olika färger.   

Trådknappar sys med knapphålsstygn 
på en ring av vaxad lintråd. Teknik-

en är enkel, men det krävs träning innan 
knapparna är jämna och hårda. Tränsade 
trådknappar är mycket användbara och 
passar på alla vita linneplagg. Plast- och 
pärlemorknappar är av senare datum och 
kan bytas ut mot trådknappar. 

Under dagen såg vi att några ulltrå-
dar kan trilskas och haka upp sig, 

men alla fixade trasslet med jämnmod.  
För mig var det första gången som jag 
instruerade på en heldagskurs av det-
ta slag. Men tack vare alla trevliga och 
hjälpsamma deltagare och logistiskt stöd 
med lokal och mat kändes det riktigt bra. 
Jag uppskattade speciellt att alla var så 
hjälpsamma och trevliga mot varandra. 
Stort tack till alla som deltog i kursen.■ 

text och foto Anna Månsson

initierade och ledde vår dagliga träning 
med morgondans efter frukost blev vi 
väl  förberedda.

På avslutningskvällen dansade vi 
”skåningar” vår 3-minutersdans för 

fullsatt arena, 3500 sittande och många 
fler utanför som tittade på storbildskär-
mar. När borgmästaren och jazzmusikern 
från Klaipeda, Vytautas Grubliauskaus 
på slutet tog upp trumpeten och spelade 
och sjöng ”What a wonderful world” 
kunde jag i fantasin både se och höra 
Louis Armstrong.  

Det blev ett mycket känslosamt inslag 
och många bestämde sig säkert pre-

cis då, för att delta i nästa års Europeade 
i Klaipeda Litauen.■

text Anna Månsson
foto Ronny & Anna  Månsson



Folkdansringen 
Skånes årsmöte den 
6 april 2019!

Linderöds folkdanslag, som firar 50 år 
i år var värdar för årsmötet. Henrik 

Persson, ordförande i Linderöds Folk-
danslag, hälsade välkommen. Ett stort 
tack och grattis till jubiléet.

  Dagen började med dansworkshop. 
Annika Emanuelsson har kom-

ponerat en dans som kommer att vara 
en av de gemensamma danserna under 
”Skånedan” den 31 augusti.  

Marianne öppnade årsmötet och då 
fick Skånedistriktet en mötesk-

lubba designad och tillverkad av Kjell 
Olsson från värdföreningen. ”En or-
denlig mötesklubba måste styrelsen ha” 
menade Kjell och överlämnade en hand-
gjord träklubba, mycket vacker och väl-
gjord.  

Stig Hellemarck 
och Klas An-

dersson valdes 
till ordförande för 
årsmötet och Petra 
Gunnarsson utsågs 
till mötets sekret-
erare. Så kunde 
mötet starta. Vad 
som bestämdes 
och avgjordes kan 
ni läsa i detalj i 
årsmötets protokoll 
när det kommer 
upp på vår hemsida,  
”Folkdansringen 
Skåne.

Men här kommer lite av vad som 
hände: 

* Oförändrad årsavgift till Skånedistrik-
tet. 
* Genomgång av budgeten.
* Information om kurser som komma 
skall och som har varit. Utbildningsrådet 
bad alla medlemmar höra av sig till dem 
och komma med förslag med vad vi vill 
ha på våra kurser.
* Valberedningen presenterade sina 
förslag till det kommande året. Vi fick 
bland annat en ny suppleant till styrelsen, 
Robert Rosberg och glädjande nog en ny 
representant till valberedningen,  Väl-
komna båda två och tack för att ni vill 
engagera er.
*Kort information om Folkdansringens 
100-årsjubileum 2020 och en budkavle-
dans.

*Information om ”Skånedan” den 31 au-
gusti 2019

Något som var väldigt trevligt och 
som personerna själva inte var 

beredda på var utdelning av Folkdansri-
ngens förtjänsttecken i silver. ”Jag” var 
det en och annan som sa och såg väldigt 
förvånad ut. Här kommer namnen på de 
fyra som vi gratulerar och som är väl 
värda utmärkelsen: Peter Dunemark, 
Trehäradsbygdens Folkdansgille, In-
grid Tholander, Rönnehälls folkdanslag, 
Robert Rosberg och Margareta Nilsson, 
Linderöds folkdanslag.

Linderöds folkdanslag bjöd på god 
fika och trevlig underhållning med en 

humoristisk dans ”Vi tackar och bugar.” 
Men tro inte att vi som var på mötet 
bara fick sitta och sitta. Nej, vi fick en 
genomgång av hur man ”flossar”. Under 
mycket skratt och ivriga försök lyckades 
vi alla mer eller mindre med denna dans. 
Kan bara tillägga att ni som inte var där, 
ni missade något roligt.

I lokalen fanns bord med information 
om vad som händer på olika håll med 

olika evenemang. Det är viktigt att vi 
delar med oss. Inte att förglömma att 
delge via vår hemsida, Folkdansringen 
Skåne och på vår facebooksida. 
Ju fler vi blir desto roligare är det, eller 
hur?

Tack alla som bidrog till denna dag 
och framför allt till alla hjälpande 

händer från Linderöds folkdanslag och 
Annika med Mats för dans och spel. Ett 
tack till Uffe också som klämde i med sitt 
dragspel.■

text/foto Monica Willman 
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Samisk slöjd och  
kultur

Majvor Massa Eriksson är same och 
medlem i SiS (Samer i Syd), en in-

tresseförening för samisk kultur. Samer-
na finns i Sverige, Norge, Finland och 
Ryssland och har en gemensam flagga se-
dan 1917.  Färgerna i flaggan är blått som 
symboliserar vatten, rött för solen, grönt 
för marken och gult för månen. Svens-
ka flaggan fick nuvarande utförande när 
unionen med Norge upplöstes 1907. 

Massa visade föremål som hennes 
pappa slöjdat, vackra bruksföremål 

med patina efter lång användning. 
Sameslöjd är bruksprodukter som tillver-
kats av naturmaterial med avpassade for-
mer, rik ornamentik, band och textilier. 
De är rika på färg och har genomgående 
naturstämd färgskala. Endast samer kan 
tillverka ”äkta sameslöjd” övriga gör sa-
meinspirerade föremål. Duodjimärket är 
garanti för äkta sameslöjd. Men det finns 
också äkta sameslöjd som saknar detta 
märke. Massas pappa blev erbjuden kurs 
för att få gesällbrev och använda Duod-
jimärket men han kände inte behov av att 
det, han fortsatte slöjda sameslöjd utan 
detta märke.

Precis som våra hembygdsdräkter har 
den färgglada samiska dräkten mån-

ga olika utseenden. På dräkten kan vi 
utläsa geografisk anknytning, men också 
om bäraren är gift eller ogift. Dräkten 
visar också om du är änka eller änkling. 
Långt tillbaka var vi klädda i skinn sa 
Massa. På vintern hade man den varma 
ludna/håriga sidan in mot kroppen och 
på sommaren användes skinn utan hår.

text och foto Anna Månsson
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Inger Ohlsson har 
lyft den bortglömda 
skönheten till nya 
höjder 

Charlotte Weibullpriset 2019 tillde-
lades i år Inger Ohlsson. 

Ett enormt arbete ligger bakom 
hennes studier om den gamla skåns-

ka spedetröjan. Inger Ohlsson har under 
åren även arbetat fram en nyproduktion 
av spedetröjan. Hennes gärning är vida 
spridd, både i Skåne, runt om i landet 
och utanför landets gränser. Inger håller 
föreläsningar om spedetröjan, hon har 
medverkat i utställningar och har work-
shops i att sticka och dekorera sin tröja. 
Jag har gått kurser hos Inger ett antal 
gånger och hört henne prata och instru-
era. I dag klär jag mig gärna i min hand-
stickade spedetröja. 

En kall och blåsig söndag i början av 
maj besökte jag Möllegården kultur i 

Åkarp. Här skulle nämligen årets Char-
lotte Weibullpris delas ut. Gerda och 
Lars Weibull, barn till Charlotte Weibull 
och ordförande i föreningen Charlotte 
Weibulls vänner var på plats för att dela 
ut priset. 

Priset tilldelades Inger Ohlsson för 
hennes mångåriga arbete med och 

studier kring spedetröjan. Hon arbetar 
i Charlotte Weibulls anda; att föra det 
skånska kulturarvet vidare. 

Burlövs kommun arrangerar årligen 
den s.k. Gulddagen, då priser delas 

ut till föreningar och personer som på 
olika sätt verkar för kultur. Vad kan då 
vara bättre än att även Charlotte Weibull-
priset delas ut denna dag! I sitt tacktal 
berättade Inger Ohlsson hur hon genom 
ett besök på Kulturen i Lund kom i kon-

takt med spedetröjan. Det är i år 20 år se-
dan och, som Inger själv säger om priset, 
så ligger det lägligt i tid; hon har nyligen 
gått i pension och också påbörjat fördju-
pade studier om spedetröjan. Inger Ohls-
son har nu planer på att besöka museer 
och hembygdsgårdar runt om i Skåne för 
att studera spedetröjor in i detalj. Mask-
täthet, halsringning, manschetter, med 
eller utan dekor, ålder, snitt - listan kan 
göras lång över detaljer att studera. 

För dagen hade Inger Ohlsson arrang-
erat en mindre utställning i glashal-

len på Möllegården med ett urval av de 
otaliga spedetröjor hon själv har gjort. 

Inger utvecklar spedetröjan på ett vack-
ert och respektfullt sätt. Jag som mu-

seimänniska och textilantikvarie har sett 
många spedetröjor och ser hela tiden 
de detaljer som finns på de äldre tröjor-
na. Inger har en ödmjukhet för det äldre 
materialet och dess samtid och denna är 
unik. Hon har med skicklighet forskat 
och fått fram material såsom garn och 
färger, så den som vill göra sig en egen 
spedetröja, eller få den gjord av Inger, får 
den så autentisk som det bara går. ■   

text Petra Holmstedt
foto Petra Holmstedt

Samtal om  
folkdräkter på SR.se
SR P1 har sänt två avsnitt (del 1 och 
2) i serien ”Från gerillaslöjd till folk-
dräktskilt” med programledare Urban 
Björstadius. Båda avsnitten finns på 
www.SR.se ca 40 minuter/avsnitt.
 
Del 1, med samtal om folkdräkter 
sändes 6 juni. I programmen konstat-
eras ett växande intresse för såväl 
folkdräkter som slöjdande och han-
darbete. Vi ser fram mot nästa steg,  
”Växande intresse för folkdans.” 

/red

I nästa nummer:
Skånedagen Eslöv 2019
Linderöds Folkdanslag i Schweiz 2019
Hampa, ett inslag i kulturen
Handknutna mattor
Stora-Herrestad museum juli 2019
Svensk historia från 1600-talet =>
...
..

Barn- och ungdom-
sträff i Helsingborg, 
22 april

Skånedistriktet bjöd in alla dansande 
barn- och ungdomar i Skåne till en 

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

Vi börjar dagen med att mötas upp i 
Helsingborg och där startar vi med 

dans. Vi tränar inför Eslöv, där vi alla 
ska dansa uppvisning tillsammans i au-
gusti. Vi kör sedan lite olika lekar för 
att busa av oss lite. Efter leken är det 
dags att fylla på med energi. Till lunch 
får vi kassler, ris och sallad. När vi har 
ätit färdigt får vi fläta nyckelringar, som 
vi sedan får ta med oss hem. Vi avslutar 
sedan dagen med ännu mer dans. Vi dan-
sar igenom hela programmet inför Eslöv 
tillsammans. Efter dansen är det slut och 
det är dags att ta farväl av varandra för 
denna gången och resa hemåt igen efter 
en händelserik dag.■

Vid pennan, ungdomslaget i 
Malmö Folkdansare

Stipendiatutbild-
ning, Bu-sektionen
Fyra ungdomar från Skåne har an-
mält sig till Folkdansringens stipen-
diatutbildning. Du kan läsa mer om 
Stipendiatutbildningen i Hembygden 
nr 2-2019 s. 31 och på  
www.folkdansringen.se 
■


