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iden springer känns det som ibland
och snart dags för julförberedelser,
glöggavslutningar, julottor, grötdans,
julfester – många olika namn men det
handlar om dans, musik, gemenskap och
glädje i alla olika former. Kom ihåg att
berätta i Pilavisan om era arrangemang
och sprid goda idéer.

N

u har Skåne fått budkavledansen
från Blekinge och lämnar till Halland den 27 november. 55 st dansare träffades i Linderöd den 10 november och
lärde sig den hambo som nu går runt i
Sverige. Det var tio olika föreningar i
Skåne som deltog. Om din förening hade
förhinder så kontakta någon annan förening och be dem visa. Ju fler föreningar
och medlemmar som får ta del av dansen
desto roligare. Tänk att ha en gemensam dans i hela Sverige även om det blir
spännande varianter längs vägen.

S

amtidigt som budkavledansen kom
till Linderöd var jag på möte i Tyskland inför Europeaden nästa år i
Klaipeda. Anmälan öppnar i december
och man tar bara emot 4500 deltagare
så även om sista anmälningsdag är i februari rekommenderar jag att du anmäler
dig snabbt. Förberedelserna är i full gång
och förväntningarna är höga.

N

Kalendarium
18 januari, efterfrågad kurs i Nykomponerade folkdanser med Roger Lindskog och Ulf Carlsson, på Brunnsberga
Helsingborg, i Folkdansringen Skånes
regi. Endast 32 platser.
8 februari Rikskurs “Välsmorda leder
och råg i rygg” i Folkdansringen Skånes
regi, på Brunnsberga i Helsingborg.
29 februari, kurs “Pimpa din dräkt,
stärk ditt varumärke - försköna genom
att lappa, laga & namna” på Brunnsberga, i Folkdansringen Skånes regi. Anna
Nilsson och Anna Månsson leder och
hjälper er att snygga till era dräktdelar.
Endast 10 platser
7 februari, 13 mars och 17 april,
fredagsdans på Brunnsberga Helsingborg, kl.19.30–22.00, med dansutlärning
från 18.30. Tårta med kaffe/te i pausen.
Gäster betalar 100 kr, gratis för medlemmar. Folkdansens Vänner, Hbg arrangerar.
14 mars årsmöte 2020 Folkdansringen
Skåne, på Brunnsberga Helsingborg.
23 augusti, Skånedan 2020 i Eslöv.
Förutom dans av barn och vuxna får vi
besök av Åsa Jinder.

Problem visa
Pilavisan?
Från verkliga livet (IRL) vid en fest.

D

et har kommit in en del klagomål på
att man inte kan visa tidningen i sin
iPhone. De närvarande på festen med
iPhone blev ombedda att ta upp tidningen i sin iPhone. De misslyckades! Till
slut var det en som lyckades. Varför? Jo
han höll på och markerade pdf:en i c:a
10 sekunder och då visade sig tidningen.
Den kom fram i ett visningsläge som
gjorde att man behövde dra ner på storleken, men det fungerade.

ästa år fyller Folkdansringen 100
år och både nyhetsbrev och Hembygden kommer med information i början av december samtidigt som anmälan
öppnar. Det blir seminarier, work shops,
uppvisningar, konserter och ”fullt ös” i
Stockholm 30 juli-1 aug. Distriktet uppmärksammar också jubiléet och gör en
större satsning på ”Skånedan” som nästa
år blir söndag 23 augusti och där kontrakt
skrivits med Åsa Jinder som gästartist.
Gör din förening något extra? Berätta!

M

God Jul och Gott Nytt Dansår
2020
Marianne

H

en säg den glädje som varar. En av
deltagarna hade en äldre iPhone,
där fungerade inte denna manöver.
ar du själv några iakttagelser?
Dela med dig av dina erfarenheter!

/Red
pilavisan@folkdansringen.se
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Skånedagen
flödade av musik
och hantverk

P

å årets Skånedag i Eslöv den 31 augusti, lyste alla besökare i kapp med
solen. Barndans, dansuppvisningar, gemensam dans, hantverksaktiviteter och
kvällsdans under en varm sommardag
och kväll, allt bidrog till en helt fantastisk dag.

gen tittat fram, men dans och rörelse är
effektivt medel mot att bli myggbiten,
så vi klarade oss ända till sista dansen.

V

id sidan om scenen med dansuppvisningar stod långbord med aktiva
hantverkare. Här visades skånsk knyppling, flätning av strumpeband, bandflätning, tvåändsstickning, tillverkning
av hyskor och hakar, lappteknik, tränsning av knappar (knappar av lin eller
bomullstråd), nålbindning, bandvävning,

Nordisk folkdansfestival Skurup/
Landskrona

E

n folkdansfestival är alltid roligt att
delta i. Trevlig gemenskap och mycket dans och tillfälle att lära sig nya
danser och nya kulturer. Men det krävs
en del arbete innan.

V

år festival i Skurup och Landskrona
beslutades redan 2016 när vi var på
Åland. Där blev vi tillfrågade och eftersom vi tackat nej många gånger tidigare
kände vi att det var dags att tacka ja.
Vår förening är liten men på Åland 2016
fick vi kontakt med ett annat lag från
Sverige nämligen Lekstugan Verdandi i
Landskrona. De var intresserade av ett
samarbete.

R
D

agen inleddes mitt på dagen med
uppvisningar av barn och ungdomar
på torget, därefter gemensam dans
på Coop parkering. Programmet fortsatte sen i Trollsjöområdet. På scenen
stod spelmän och på gräset framför
avlöste 11 olika dansgrupper varandra
med 10-minutersprogram varvat med
flera gemensamma danser med publiken. Många i publiken var dansare som

strumpstickning, dräktsömnad och silverarbeten. Många av besökarna passade
på att titta och diskutera med hantverkarna och några provade på att fläta band.
Tack till Eslövs kommun och Kulturens
som gett stöd till Folkdansringen att
genomföra denna tredje Skånedag. Nu
är det tradition, och traditioner ska bevaras.■

edan 2017 hade vi vårt första planeringsmöte. Vi satte upp riktlinjerna
och gjorde en grovplanering. Ganska
snabbt upptäckte man att utan dagens
teknik med mail bl.a. hade det varit
svårt att kommunicera, både inom organisationen och med myndigheter. Information är A och O, men samtidigt det
svåraste som finns, så att alla blir nöjda. Vi började med att sätta datum och
boka Skurups folkhögskola. Detta var en
förutsättning för hela festivalen. De har
nämligen både rum att sova i, restaurang
att äta i och lokal att dansa i på kvällarna. Efter det spånade vi på en budget och
vilket belopp deltagarna skulle betala.
Det är inte lätt att räkna eftersom man
inte har alla förutsättningarna direkt i
början av planeringen. Sedan började vi
gå ner på detaljer och delade ut uppgifter efterhand som man märkte vad olika
personer var bra på. Det är lättare och
roligare att jobba om man jobbar utifrån
sin egen kompetens.

A
beundrade andra dansgrupper, men där
fanns också många tillresta som passade
på att få god underhållning med musik
och dans denna varma sommardag.
Kanske någon insåg hur trevligt det är
och blir medlem. Totalt deltog över 200
dansare, spelmän och hantverkare från
Folkdansringen Skåne. Dagen avslutades inte förrän solen gått ner och myg-

V
text Anna Månsson

i ses den 23 augusti nästa år.

foto Ronny Månsson

vslutningsvis kan man konstatera
att utan mail, hade man inte klarat
sig, men det var ändå skönt att radera 150
mail när alla gästerna hade åkt hem. Sedan börjar det på ny runda, när Danmark
har bjudit in oss till 2021, med nya mail
och nya fräscha idéer. Vill passa på att
tacka alla som hjälpt oss i planeringen
och genomförandet av denna festival,

D

essa tankar kommer från Liselott
Nilsson i Skurupsortens folkdanslag
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Dans och ”bakvänd
striptease”

D

et är härligt att en danskurs är så
mycket mer än en danskurs. Genom
dans och danskurser ökar kontaktnätet
inom hela Skåne och det blir fler och
fler kära återseenden för varje kurs man
deltar i. Gemenskapen när vi svettas tillsammans kan inte beskrivas, den måste
upplevas. Pauserna är välbehövliga för
återhämtning, men blir samtidigt många fina pratstunder. På Stina och Lennart Jeppssons danskurs med pardanser
sken dansarna av dansglädje dagen lång.
Spelparet Ingrid och Christer Olsson
bjöd på underbar musik. Samspelet mellan instruktörer och spelmän visade ömsesidig lyhördhet, men så älskar Ingrid
och Christer att spela till dans. Vi fick
dansa till många fina låtar från Jämtland
och speciellt Oviken. Men mina tankar
höll sig ofta kvar bland fötternas rörelser
och hann inte till fullo njuta av den vackra musiken.

var mycket. Är det höger eller vänster
fot som skulle sträckas fram resp. bak.
Skulle man sätta i hälen och sen snurra
på fotbladet eller var det tvärtom i denna dans? Instruktörerna har specialiserat
sig på pardanser de senaste 30 åren och
de bjöd på kunskap, erfarenhet och många knep och tricks. Men ibland hakade
det upp sig. Talk erbjöds till dem som
var tröga. Ja, tröga under skorna, talken
kompenserar inte för annan tröghet.

F

rån Jämtland är det inte långt till
Röros i Norge. Flera danser kom från
detta område, Rörospols, Hambo från
Oviken, Gammelvänster från Oviken,
Schottis från Röros. Under vecka 8 återupplevs gamla handelsvägar, många från
Sverige reser till Röros marknad som
bjuder på så mycket mer än traditionell
marknad. Det är ett eldorado för danslystna folkdansare, berättade Lennart
och Stina.
ed mål att öka kunskap om hur
kvinnor klär sig i skånska hembygdsdräkter, demonstrerade levande
modeller, Anna Nilsson och Anna Måns-

son, påklädning från de mest intima
plaggen till ytterplagg. Malmö Folkdansare hade lånat ut vissa plagg för att ge
en mer heltäckande bild av olika plagg
för olika tillfällen. Dagens underkläder
trosa och behå är senare påfund som inte
fanns i det gamla dräktskicket. I slutet
av 1800-talet kom de första underbyxorna i form av holkar, dvs. underbyxor
som saknar söm i grenen. Kontentan av
visningen blev att vi har stor variation,
dräkterna har förändrats genom åren, det
finns gammal tradition som är bra och
intressant att känna till och rekommenderas att följa när det är rimligt med tanke

på sammanhang och vilka plagg man har
att tillgå.
en framför allt ”Du ska känna dig bekväm i din dräkt”.

M

text Anna Månsson
foto Monica Willman

M
K

ursen inleddes med mjukstart. Pedagogiskt och fint väcktes kroppen,
innan det blev några mer invecklade
dansturer. Urvalet av danser passade de
30 deltagarna som både var ungdomar
och äldre. Hela dagen varvades mer
eller mindre krävande danser, schottis,
polska, hambo och vals. Stina och Lennart delade upp danserna så vi fick träna någon tur i taget och sen sätta ihop
till en hel dans. Vi fick dansa med olika
partner och gå tillbaka till vår egen. På
slutet fick vi repetera allt vi lärt. Och det
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Hemslöjd och klimatförändringar

N

aturmaterial är inte nödvändigtvis
bra, sa hemslöjdskonsulent Annalisa Persson, när hon föreläste om klimatsmart textilanvändning på Lunds
universitet sept. 2019. Vi behöver känna
till hur djur och natur lever och behandlas och hur textilfibern tas omhand, för
att veta vad som är klimatsmart. Textilindustrin är en bov när det gäller hållbarhet.
25 % av världens förbrukade kemikalier
används i samband med textilframställning. 20 % av alla vattenföroreningar kan
härledas till textilindustrin. 10 % av
världens koldioxidutsläpp kommer från
textilindustrin. Vi köper 13,6 kg textilier
per capita och år i Sverige. I genomsnitt
används våra plagg 7 gånger dvs. genomgår 7 tvättcykler. Vad kan jag bidra
med för att värna om världens resurser?
Vilka kläder ska jag välja för att vara klimatsmart? Det smartaste är att använda
det som redan finns i garderoben.

G

enom slöjd bygger vi in ett extra
värde i produkten. Men även när vi
lagar, för att förlänga livet på plagget,
bygger vi in ett speciellt värde. Genom
slöjden kan vi ta makten över tingen,
vi förebygger att slösa och kasta. Slöjd
tränar också kreativiteten, du förbereds
att lösa nya problem. När jag satt och lyssnade på föreläsningen drog jag paralleller med våra hembygdsdräkter som vi

märker med namn och årtal och hur vi
i efterhand uppskattar denna märkning
som hjälper till att härleda gamla plagg.
Genom att namna och datera det du producerar, ökar chansen att produkten får
långt liv. Du kastar inte den broderade
duken som Eva fick på sin 1-årsdag, om
den är märkt med namn och datum.
Genom forskning kan fakta presenteras, men ofta biter inte siffror, däremot
förstår vi bättre och blir mer engagerade
genom personliga berättelser. Under dagens möte samlade arrangör, forskare
Alexandra Nikoleris lth Lunds universitet samlar på berättelser från forskare
och personer inom Hemslöjdsrörelsen.
Handarbete kan skapa medvetenhet. På
https://crochetcoralreef.org/splash/ visas vackra virkade konstverk i form av
korallrev. Men de kan aldrig ersätta levande korallrev.

V

arför är det så svårt att prata om klimat och klimatängslan? Ytterst få
har det på agendan vid sina dagliga samtal med vänner eller på arbetsplatserna.

Handarbete är positivt för den psykiska
hälsan och ger möjlighet att uttrycka
sig utan tal och skrift. Gerillaslöjd är ett
mjukt sätt att höja sin röst och samtalen
blir mer otvungna när man samtidigt arbetar praktiskt. I grupper uppmanades vi
att sy gerillaslöjd och prata klimat. Alla
deltagarna broderade och samtalade om
klimatångest och -rädsla. Att handarbeta tillsammans är ångestdämpande och
inspirerande. Det är ett sätt att omsätta oro i handling, det underlättar att ta
till sig nya perspektiv och ändra åsikt.
Vi framställde inga större konstverk,
men upplevde känsla av samhörighet
och enighet om värdet av att vara välinformerad, för att minska de personliga
klimatavtrycken. Ingen av deltagarna
bar den stora miljöboven trasiga blåjeans
på mötet. Och helt säkert kommer ingen
att köpa ”nya” trasiga jeans efter detta
seminarium.

text och foto Anna Månsson

Klippan Amatörernas
Folkdanslag 70 år

K

lippan Amatörernas Folkdans lag firade 70 årsjubileum i Gråmanstorps
Bygdegård lördag den 7:e september.
Föreningen bildades den 30 september
1949 som en teatergrupp på initiativ
av operasångaren Emile Stiebel. Första
året spelade man pjäser i Skytteskogen
i Klippan, Kvidinge, Hyllstofta, Perstorp
och Smedstorp. I pjäsen Värmlänningarna ingår ett antal folkdanser. Gymnastikdirektör Wiwi Roslund Johansson tog
hand om de som skulle bli dansare och
sedan har det gått som en dans i med och
motgång.

E

fter några år delades föreningen i två
sektioner, teater och folkdans, med
en gemensam huvudstyrelse. Så småningom lades teatersektionen ner. Folkdanslaget har haft ett flertal övningslokaler, bl.a. Brukskolans gymnastiksal,
Folkets hus B-sal. Hantverkshuset och
Gråmanstorps Bygdegård. Laget ansvarade för midsommarfirandet i Stadsparken i Klippan i 25 år. Tyvärr fick man
sluta med det på grund av för få medlemmar som kunde hjälpa till och dåligt
ekonomiskt resultat. Man har haft och
har utbyte med föreningar i Danmark,
Norge, England och flera lag i Tyskland.

T

ill firandet hade man inbjudit vännerna Löffingen i Tyskland. Man gjorde
utflykter till olika platser i Skåne. Speciellt roligt tyckte de att få se och uppleva havet, något man inte är van vid i sina
hemtrakter. Även några av de föreningar
man har utbyte med var inbjudna. De 60
deltagarna, började med en drink och
mingel innan man intog en god måltid.
Ordföranden Per-Eskil Persson, berättade kort om lagets historia. Stig Hellemarck, representerade Svenska Folkdansringen. Han delade ut förtjänsttecken
forts sid 7

Medlemstidning för Folkdansringen Skåne - Årgång 74 Nummer - 4 - 2019			

Sida 5

Cannabis Sativa, en
omstridd växt

T

illsammans med exotiska växter i
växthusen i Lunds Botaniska trädgård
fanns en utställning om hampa med textilier på väggarna och i glasmontrar. Det
fanns också informativa texter för att lära
mer om växten Cannabis Sativa som textilfiber. Textilierna i utställningen kom
från privata samlingar.Museiföremål får
inte utsättas för denna visningsmiljö. Men
det är i denna miljö som textilierna vuxit, skördats, framställts och använts. Eftersom textilier av hampa i huvudsak använts till vardagsartiklar har de slitits ut
och gått förlorade. Föremålen i utställningen var till stor del från senare delen av
1800-talet och början av 1900-talet. Där
fanns även två nyare tygstycken av hampa från Vietnam resp. Rumänien som
besökarna uppmanades att känna på. De
var mjuka, lena och tätt vävda av tunt
garn, min fördom om grova hamptextilier kom på skam. Om information saknats
hade jag trott att det varit lin. Det är svårt
att visuellt skilja lin och hampa. Men genom att studera fiberns naturliga vridning
i mikroskop eller manuellt kan man särskilja olika bastfibrer. Hampa har vridning
medsols (Z-tvist) medan lin har motsols
vridning (S-tvist). Det manuella testet görs
genom att fukta fibern lätt mot tungan
och sen se efter åt vilket håll den vrider
sig. När plantorna som ger bastfibrer till
textilframställning växer är de lätta att
identifiera.

Japan, Kina, Korea, Rumänen, Sverige,
Turkiet, Ukraina och Vietnam. Här visades
kläder (särk, kofta, jacka, rock, kimono,
mantel, förkläde, scarf) hushållsartiklar
(duk, handduk, lakan, kuddfodral, bonad)
samt säckar och väskor av olika slag för
att transportera och förvara föremål som
korn, bröd och post. Jag skulle gärna byta
ut min moderna textila brödpåse av bomull
mot sin förebild, en gammal vacker och
funktionell brödpåse av hampa. Flera av
textilierna hade vackra indigofärgade
mönster s.k. blueprint, en gammal teknik
att reservera mönster i tygets originalfärg
med vax innan det behandlas i färgbad.
Några textilier hade färgglada broderier i en eller flera färger där broderiet utförts med lin-, ull- och hampgarn. Svart
korsstygnsbroderi prydde en nattsärk från
Ukraina och en handduk från Rumänien
var namnad med rött korsstygnsbroderi.
ag blev speciellt fascinerad av en blus/
kofta från S. Kina som påminde om en
grov brynja. Den var virkad av hårt tvin-

J

Ålek

L

inderöds folkdanslag deltog i Ålek,
en nordisk folkdansfestival med unefär 250 dansare som ägde rum på Åland
i juli 2019. I Hembygden 4-2019 finns ett
längre reportage av Robert Rosberg. Han
är imponerad över organisationen och
hoppas på repris. ■

nade grova hampsnören och var avsedd att
bäras som en underkofta ovanpå ett tunt
plagg för att hålla sig sval. Något att ta efter en varm sommardag.

Foto, Robert Rosberg Linderös
folkdanslag

H

ampa har sedan lång tid varit och är
en frekvent använd textilfiber runt
om i världen. Föremålen i utställningen
kom från Burma, Finland, Frankrike, Iran,

R

edan för ca 12 000 år sedan, då vi
människor började bli bofasta och
odla växter, utvecklade vi metoder och
redskap. Textilier av växtfibrer tillkom
sannolikt snart därefter. Textilutställningen var tidsbegränsad, men i och utanför
växthusen växer ett flertal textilväxter som
är intressanta att se. Lin, bomull och hampa är välkända men här finns också jute,
lotus, panamapalm, bambu, sisal, svampgurka, papyrus, klätterbräken, rami, m.fl.
Låna gärna informationsmaterial om fiberväxtvandring i butiken inför din
promenad. ■
text Anna Månsson
foto Ronny Månsson

Tänkvärda ord
hämtat ur
Havamal
Enbent rider
Döv går vall
Enögd duger till drabbning
Blott lik gagnar föga till

Ingen är så god
att han ej
har något fel
Ej så dålig
att han alls
inte duger
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Handknutna mattor
är de äkta?

I

en handknuten matta lutar inslaget
något. Genom att vrida mattan reflekteras ljuset på olika sätt och du kan se att
mattan är ”äkta”. Mattor kan saluföras
som ullmattor när inslaget är blandning
av ull och syntet, ett sätt att kolla detta är
med ”brännprov”. Ull brinner inte medan syntet smälter. Om du inte kan göra
brännprov på mattan kan du försöka prova om den är statisk, en 100 % ullmatta
blir aldrig statisk.

E

n handknuten matta består av tre
delar, varp, botteninslag och knutar.
Det finns framför allt två olika knutar,
dubbelknut och enkelknut. I Turkiet
knyts mattorna med dubbelknut som är
den starkaste och hållbaraste knuten,
men denna knut tar större plats och mattan kan inte knytas lika tät som med enkelknuten. En tät silkesmatta med dubbelknut kan innehålla upp till 2,25 milj.
knutar /m².

S

edan 7000 f.Kr. har Cypern varit en forts. Klippan Amatörernas ... fr s 5
viktig handelspunkt, sidenvägen,
handelsvägar från öst och väst möts där. i silver till Bodil Olsson och i guld till
Famagusta i den grekcypriotiska södra Mats Emanuelsson. Guldmärket är något
delen är en handelsplats med tullfrihet som tilldelas de som arbetat i föreningar
och frihandel. Handeln med handknutna och distriktet under många år och gjort
mattor sträcker sig långt tillbaka i tiden. ett stort arbete.
Pascha i Famagusta har ett av världen
å började dansen, med svenska folkstörsta utbud av mattor. Det är ett grosoch gillesdanser samt några tyska
sistföretag som startade 1969 och köper
danser. I kaffepausen avnjöts underbart
och säljer mattor över hela världen.
goda tårtor som damerna i laget bakat.
attans pris beror på knuttäthet, Dansen fortsatte med en stor uppställnkvalitet (material), mönster och ing av Landskronakadriljen. Innan allt
storlek. Det finns ullmattor med ull både i slutade avtackades spelmännen Monica
varp och inslag, men mattan kan också ha och Andy. Festkommittén; Bodil Olsbomullsvarp och ullinslag, bomullsinslag son, Iréne Persson, Marie Johansson och
på bomullsvarp, silkeinslag på bomulls- Gunnar Gunnarsson tackades också.■
varp eller silkeinslag på silkesvarp.

S

M
H

andspunnen ull ger bättre kvalitet
än maskinspunnen, men det blir en
dyrare produkt. Vid handspinning kan
man spinna 400 g ull/dag, medan det
bara tar någon minut att spinna motsvarande mängd maskinellt. Ull tar lätt åt sig
färg så en bra ullmatta med handspunnet
och naturfärgat garn kan bli antik dvs.
användas i minst 100 år, sa guiden. Silke är svårare att färga, där används endast syntetiska färger
idag. Syntetfärgat silke bleks inte, färgen
stannar för evigt i fibern.

text och foto Gunnar Johansson

Bunader

I

Norge benämns hembygdsdräkter
”bunad”. På bunadspodden ges information om bunader ur många olika
aspekter. Det finns många likheter men
också skillnader med våra svenska hembygdsdräkter. Med länken nedan kommer du till register över 10 olika avsnitt.

D

M

erceriserad bomull har glans som
påminner mycket om silke, så mattor av silke och bomull kan vara svårt att
skilja på, för den okunnige. Även här är
brännprovet tillförlitligt. Försöker man
bränna den täta luggen på en silkematta händer inget, luggen är så tät att syre
saknas, så den brinner inte. Pröva inte att
bränna i fransen för där är luftig, brännbar miljö. Om säljaren vägrar brännprov
så kan det finnas skäl…

e äldsta kända
mattorna är 2500
år gamla, de hittades
nerfrysta i en grav
i Sibirien. Flertalet
av dessa mattor är
tillverkade av 100 %
ull, någon matta är
100 % silke. Mönstren på mattorna som
numera förvaras i St.
Petersburg är ryttare,
blommor, hästar och
andra djur. Tillfälligt
tillstånd har getts att
kopiera mattorna, dessa kopior finns nu
till försäljning.

E

n tät handknuten matta är perfekt
till festen. Baksidan är så fin att du
kan ha den vänd med luggen neråt under hela partyt som skydd för spill. Ett
annat alternativ är kelimmattan, den är
vävd utan lugg, den kan både vändas och
tvättas i maskin.

text Anna Månsson
foto Ronny Månsson

foto: Marie Berger
https://www.facebook.com/notes/
min-bunad/bunadspodden-sesong-1-episodeoversikt-kronologisk/1282706725223091/?fref=gs&dti=104148616298788&hc_location=group

text Anna Månsson
OBS! du måste kopiera länken och
lägga in i din browser
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Hambo, maskot
i Linderöds folkdanslag har med
hjälp skrivit
reseskildring

H

ej!
Som ny medlem i Linderöds Folkdanslag blev jag väldigt glad över att
bli tillfrågad om att följa med gruppen
till Schweiz. Det är visst ett utbyte med
Trachtengruppe Waldenburgertal som
hållit på i snart 40 år.
Resan började spännande med väntetid på Kastrup. Vi åt wienerbröd under
tiden, så det gick ingen nöd på oss. På
flyget fick jag sitta väldigt stilla och inte
göra väsen, men det gick bra och vi kom
fram välbehållna, men två timmar sent.

upp i bergen. Nu har jag varit i Alperna! Vi hade picknick och man kunde
åka sommarrodel, men mest tittade jag
på utsikten. Så vackert! En speciell grej
var en bonde som gick omkring på en
äng med en tjock slang som det sprutade
något brunt ur. Till slut förstod jag vad
han gjorde, han spred flytgödsel! På den
branta marken hade gödselspridaren inte
haft en chans att köra. Jättebra att gödseln kom till nytta, tycker jag. Nu växer
gräset ordentligt till betet. Efter bergsturen var det dags att dansa och spela
igen. På med dräkterna! Fortfarande
väldigt varmt och svettigt, men ingen
snubblade och allt gick bra.

god mat, knytkalas där alla lagat sina godaste maträtter. Sen var det tal och tack
och massor av dans. Så blev det midnatt
och det var dags att ta adjö. Vi sjöng
”Vem kan segla” och sen var det kramkalas och tårar.
Vilka fantastiska dagar, fyllda av gemenskap, vänskap och upplevelser. Jag
förstår att alla medlemmar i vårt folkdanslag vill fortsätta träffa vännerna i
Schweiz och om några år är vi värdar här
i Sverige. Det ser jag fram emot.

N

ästa dag gick flyget mot Sverige,
men jag var inte med! Jag tyckte det
var lite otäckt att flyga, så jag fick åka

N

är vi hämtat väskorna (fullpackade med folkdräkter) och valt rätt
utgång, den mot Schweiz, möttes vi
av glada folkdansvänner. Det blev bilfärd till Niederdorf. Där väntade resten av schweiziska gruppen och några
Linderödsmedlemmar som tagit sig dit
med bil eller tåg. Vilken fest! En stor
buffé stod uppdukad med allt möjligt
gott. Musikerna spelade och till och med
hördes joddling! Jag kände mig väldigt
uppskattad, fick goa kramar och berömmande ord över att jag var med.

S

å följde fyra dagar med spännande
program. Vi var i Soloturn, en vacker stad med gamla hus och mäktig katedral. Vi spelade och dansade på torget.
Det var jättevarmt och kullerstenen lutade betänkligt, men vi klarade det. Vi
busade med ett brudpar också. När de
kom ut ur katedralen stod inte bara deras
släkt och vänner på den höga och breda
trappan, två folkdanslag och musiker bildade också häck för dem. Alla såg överraskade och glada ut och brudparet får
fundera på hur det hela gick till.

P

å söndagen åt vi brunch på Schloss
Wildenstein. Första gången jag fick
smaka rösti, oj så gott. Mumsig ost och
nyplockade körsbär, ja det fanns allt jag
kunde önska mig. Efter maten var det
musik och spontandans. Jag höll mig hos
musikerna och stöttade dem, att dansa
blev för varmt.
ag har fått höra att det brukar vara en
riktigt lång utfärd och det stämde. I år
gick den till Engelberg. Det är en ort med
kloster, vacker kyrka, osttillverkning
och det mest spännande av allt: gondol

J

D

en sista dagen träffades vi vid
Basler Läckerli Huus. Det är en
fabrik som tillverkar traditionella kakor och choklad. Världens bästa ställe
för man fick äta så mycket man orkade,
till och med av de fina pralinerna. Jag
åt tills jag nästan sprack! På kvällen var
det avskedsfest. Så fint dukat i blått och
gult och till det servetter med bilder från
Schweiz. Små träkossor stod på borden.
I Schweiz har förresten alla kor stora
klockor runt halsen, så det binglar och
bånglar vart de än går. Bra, så man inte
tappar bort en ko någonstans. Undrar om
det finns klockor till grisar också? Vi åt

bil med några trevliga människor som
skulle besöka Moseldalen på vägen hem.
Jag har gjort mitt bästa och hoppas jag
får följa med på nästa äventyr, men innan dess ska jag gå på höstens nybörjarkurs i dans.
text och foto Hambo,
(Linderödsgris och maskot i Linderöds
folkdanslag och spelmanslag)
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Historisk stickning
är modernt

S

tickning är en gammal teknik, mer
än 1000 år sa Barbro Lindholm och
visade 100 år gamla stickade strumpor
på Gillet Skånska dräkters dräktcafé september 2019. Det finns olika teorier om
hur stickningen kom till Europa sa Barbro. Dels att stickning fördes från Orienten till Venedig och dels att stickningen
kom med morer från Egypten och spreds
till Spanien. Därefter spreds konsten att
sticka vidare till England och Tyskland.
Många mönsterformer som fortfarande
stickas har mycket gamla anor.

Strumporna skulle vara varma och stå
mot väta. Istället för att tvätta vände man
strumpan in och ut. Männen bar knäkorta byxor och visade sina strumpor som
kunde vara vackert mönsterstickade.
Kvinnorna med långa kjolar kunde ha
enklare strumpor. I Skåne finns ett par
mönsterstickade kvinnostrumpor bevarade. De kommer från Långaröd och
finns på Degeberga Hembygdsmuseum.

O

m man vill sticka ett par svarta
strumpor är det bäst att sticka dem
av vitt garn och sen färga dem svarta när
de är färdigstickade, eftersom det är så
svårt att se maskorna i det svarta garnet
rådde oss Barbro.

U

nder 14- och 1500-talet var det
männen som utvecklade konsten att
sticka i England och förde modet vidare.
De stickade dyrbara silkestrumpor till
kungafamiljen. Det uppges att den svenske kungen Erik XIV hade 38 par silkestrumpor. Med tanke på att priset för ett
par stumpor motsvarande en årslön för
en kammartjänare, inser man att det var
exklusivt. Silkestrumpor vårdades väl.
Männen bar i regel ullstrumpor utanpå
som skydd. Kvinnorna bar långa kjolar
så deras strumpor syntes inte. De började
använda silkestrumpor längre fram och
fick då lyfta på kjolen för att visa sina
fina strumpor.

andstickning är avkopplande men
samtidigt stimulerande säger Loretta Napoleoni (Hemslöjd, 5/2019) som
numera stickar för njutningen till skillnad
mot att hon tidigare stickat för resultatet.
Stickning är yoga för hjärnan, man övar
geometriskt, rumsligt och matematiskt
tänkande samtidigt.■

Köpes/Säljes
Köpes:
Skinnbyxor storlek 52-54, eller skinn till
mansbyxor.
Kontakta Annam_se@yahoo.se

et finns många olika bevarade stickade föremål från 13- och 1400-talen
som handskar, strumpor, kuddar. Gustav
III maskeraddräkt var stickad i silke. I
Danmark användes stickade silke- och
ullstrumpor i borgarfamiljer. Enligt lag
fick andra ”lägre” medborgare endast använda tygstrumpor, sa Barbro.

Säljes:
Dräkt med smycken och väska, finns i
Malmö.
Kontakta cecilia.nilsson75@icloud.com

D

U

S

B

tickorna var värdefulla och ofta
tillverkade av silver. Stickor tillverkads också av stål, men de hade nackdelen
att de rostade. Det fanns också trästickor.

H

text och foto Anna Månsson

D

et berättas att William Lee i England
tyckte att hans hustru stickade alldeles för mycket, hon ägnade mer tid åt
stickningen än åt sin make. Detta resulterade i att maken uppfann stickmaskinen
1589. Drottning Elisabeth var först positiv till detta, men när William Lee ville
har patent och ensamrätt på sin maskin,
förändrades deras relation, så William
blev tvungen att fly från England. Han
bosatte sig istället Frankrike. Jonas
Alströmer som var verksam i England i
början av 1700-talet smugglade tre stickmaskiner till Sverige och startade svensk
industriell stickning.

stickerskor som kan anpassas efter individuella mått. Denna beskrivning ska publiceras på hemsidan för ”Gillet Skånska
dräkter”. Man mäter benet, stickar ett
prov och räknar ut masktäthet. Därefter designar man personligt mönster till
sina egna ben utifrån sin egen stickfasthet. När du väl har en grundbeskrivning
till välsittande strumpor kan du sticka
mönster med stjärnor, rutor och ränder
så strumporna blir en riktig släktklenod. Om dessa strumpor blir slitna i foten rekommenderas att göra så som man
gjorde förr, förfotar, dvs. återanvänder de
stickade benen och stickar på en ny fot.

lla Berg berätta stolt att hennes mormor född 1889, var yrkesverksam
”stickerska”, men hon stickade tvebinne,
dvs. tvåändsstickning. Det blev varma
slitstarka vantar som efterfrågades. Hon
dog innan Ulla föddes och då ärvde en
släkting hennes vantar. Han använde
vantar under hela sitt liv och de som
fanns kvar ärvde Ulla i sin tur vid hans
bortgång. Ulla har skänkt ett par av dessa vantar till Alingsås museum. Enligt
tradition sägs att tvåändsstickning endast fanns i Dalarna men dessa vantar
bevisar att tvåändstickning även fanns i
Västergötland.
arbro har dokumenterat strumpstickning och gjort en stickbeskrivning på strumpor för erfarna
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Förkläden i
gömmorna

M

amma använde alltid förkläde.
Om det kom oväntat främmande hade hon ett rent förkläde till
hands som hon tog på ovanpå, så blev
hon snabbt fin. Så kunde det vara,
berättade Lisbeth Klinga när hon guidade på Ljunits & Herrestads Härads
hembygdsmuseum. Museet har många skatter i kistorna. Varje år plockas
dolda fynd fram och visas. I år stod
förkläden i fokus. På tvättlinor utanför museet exponerades förkläden i
olika modeller, från olika tidsepoker. Inomhus var det draperat med
förkläden i alla rum, i museets båda
våningar.

intakt hem från 1850-talet. När Elsa
dog 1951 hade hon testamenterat allt
till en mottagare som inte kunde förvalta arvet enligt Elsas villkor, därför
tillföll det Allmänna arvsfonden som
senare skänkte inventarierna till museet. Elsas möbler och textiler och
övriga lösören visar att Elsa levde ett
rikt liv. På ett vykort från kusinerna i
Göteborg 1913 berättas om ”en sväng
på Strøget”. En näsduk från Baltiska
utställningen med Elsas namn broderat visar att hon varit aktiv utställare
där. Att stiga in i salen med Elsas
kvarlåtenskap är som att förflyttas
långt tillbaka och nästan träffa Elsa.

S

tora Herrestads museum i Tingshuset strax utanför Ystad köptes
av Hembygdsföreningen 1943. Efter
restaurering öppnades det för allmänheten 1947 och har varit öppet sedan
dess. Museets innehåll växer kontinuerligt, tack vara gåvor och donationer.
På 1990-talet fick hembygdsföreningen ett omfattade arv som gåva efter Elsa Andersson, Nykullagården i
Rynge. Elsa var enda barnet, hon valde att inte gifta sig, men hon vävde,
sydde och broderade till kistorna som
alla andra rika flickor gjorde på den
tiden. Elsa efterlämnade ett i stort sett

hur nära sörjande man var genom
fållen på förklädet, ju bredare dess
närmare. Dessa förkläden knöts utan
rosett i midjan mitt bak, till skillnad
från övriga förkläden som knöts med
rosett i ena sidan.

I

en monter finns flera brudklänningar både svarta och vita. Långt
tillbaka användes alltid svarta kläder
när man skulle vara riktigt fin. Vid
begravning och bröllop bar man
sina finaste kläder, de svarta. Svart
var alltså inte en färg för sorg utan
för finkläder och högtid. Långt senare förknippas svart färg med sorg,
berättade Lisbeth. Trakten kring Stora Herrestad var tidigt bebodd. På
museet finns många fornfynd som
har hittats då man gick efter plogen
och såg vad som kom upp ur jorden.
Där finns både delar och hela pilspetsar samt stenyxor.

V

i var några dräktintresserade
medlemmar från Malmö Folkdansares Dräkt- och Kulturgrupp som
besökte museet, en minnesvärd eftermiddag med god guidning. Museet
hålls öppet och sköts genom ideellt
arbete. Vi önskar er många, både nya
och gamla krafter, så ni kan fortsätta
med den viktiga kulturgärningen. Ett
besök på museet rekommenderas.■

S

kånes
rikaste
flickor fanns förr
i trakten kring Herrestad. Med kläderna
visade man sin status. Bugaband, bröstlapp, rika broderier
och silver vara enbart
”skryt och skräpp”.
Men flickorna måste
också ha status för
att få bära en röd kjol
eller
skinnklocka
(skinnkjol). Prästen
kunde säga till dem
som inte var tillräckligt rika för att få
klä sig så exklusivt
som de gjort. Vid begravning skulle man Text och foto Anna Månsson
inte ”styra ut sig” då
var det enkelhet som
gällde. Huvudbonader och förkläde skulle
vara vita, släta, utan
broderi. Man visade
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Ett bord dukat med
livstycken

I

Hemslöjdens gömmor finns många
rariteter. Inför kursen ”Folkdräkt
– Sömnad av livstycke” fick livstycken från västra Skåne komma fram
i dagsljuset. Kursledare Maja Satz,
med vita bomullsvantar på händerna,
plockade bland liven samtidigt som
hon informerade, så vi kunde studera
material, sömmar, skarvar, broderier,
stygn och alla andra detaljer. Det blev
en riktig högtidsstund när vi beundrade 200 år gamla klädesplagg.

rade. Variationen är mycket stor mel- som en barriär till det sydligare Skåne
lan olika äldre plagg, samtidigt som och stoppade upp modevågen. I den
det finns många gemensamma drag. nationalromantiska eran omkring sekelskiftet 1900 blev det åter populärt
kåne är särpräglat. I de mest att klä sig i dräkt. Då hände det att
konservativa områdena bär folk- axelband på gamla liv förlängdes, så
dräkterna drag från 1500-talet. Pöl- livet kasade ner och kunde fortsätsan (stoppning längst ner på livet ta att användas. Att liven åkte ner
som kjolen vilar på) stammar från kan också bero på att de skulle pas1500-talet. Liven i kvinnodräkter- sa den moderna kvinnokroppen som
na var kortare längre tillbaka under bar korsett. Modeplagg kan dateras
1800-talet sa Maja och visade liv från utifrån om de är hand- eller maskinVemmenhög som slutade just un- sydda. Från ca 1860 syddes modeder brösten. Att området konserver- plagg på maskin. Det är inte lika
ats kan bero på storhetstiden un- enkelt att tidsbestämma folkdräkter.
der 1500-talet. När vi blev svenskar De kan vara handsydda långt efter symaskinens inträde.

S

G

amla liv med sidentyg och sidenband är sköra och ofta skadade.
Under 1800-talet förtyngdes siden
med bly för att få vackert fall, men
samtidigt blev det mindre åldersbeständigt. Äldre sidentyg som inte
innehåller bly motstår åldrandet bättre, berättade Maja. Till mörkt tyg vill
jag sy med mörk tråd. Maja berättade
att man kan få svart tråd genom att
göra som de gjorde förr, blanda aska
med saliv och applicera på tråden i
samband med spinning. Det är inte
vattenbeständigt, men liven tvättas
inte så det har ingen betydelse. Livstycken som går isär framtill ger plats
för maljor och bröstlapp. Bröstlapp
användes till alla liv som var öppna
mitt fram. De vackra silvermaljorna
med silverkedjor har ingen praktisk
funktion i den skånska dräkten, de
är enbart dekoration till skillnad från
dräkter uppåt i landet som snörs ihop.
I äldre tider bar vi flera livkjolar ovanpå varandra, men vi hade förmodligen enbart maljor på den översta.

R
D

e flesta kursdeltagarna planerade att påbörja ett livstycke till
en Skånedräkt under Hemslöjdens
kurs. Själv ville jag, sy en kopia av ett
livstycke från Göinge i ylletyg. Originalmönstret finns i Folkdansringen
Skånes arkiv. Man tänker nog mest på
sammetsbrokad i en livkjol, när man
nämner Göinge, men det finns ett antal separata livstycken i ylletyg beva-

ekommendation är att börja med
att sy linnet (särk opplöt) om du
ska sy en dräkt. Sen kan du klä dig i
detta när du och provar livstycke. Alla
ändringar påverkar livstyckets karaktär. Om du inte ändrar på samma sätt
som de gjorde förr så kommer inte
ditt livstycke att sitta på kroppen så
som liven gjorde förr. Efter två dagars
kurs i att sy livstycke hade jag inte sytt
ett enda stygn, men jag var helnöjd.
Det var en njutning att frossa i gamla liv och ösa ur Majas kunskapskälla. Dessutom fick jag hjälp att prova
ut en toile (anpassa originalmönster
till min kropp), så nu återstår ”bara”
tillskärning och sömnad.

kom många svårigheter och sämre
ekonomi. Allmogen ville behålla det
gamla från den rika storhetstiden.
Dräkterna ärvdes från tidigare generationer, men det kom också nyheter.
Omkring 1850 – 1860 slutade vi
att använda folkdräkt i Skåne. Nymodigheten att ersätta folkdräkten
med moderna kläder kom med influenser från väster och spreds sen vidare
över Skåne. Torna ligger geografiskt text och foto Anna Månsson
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Budkavledans
Budkavledansen har kommit till Skåne!
Söndagen den 10 november kom budkavledansen från Blekinge. Det var 8 st
blekingar som kom för att visa den hambo som nu går runt i Sverige och utan att
filma eller skriva ner några instruktioner fick vi lära oss dansen. Skåne ska sen
lära ut dansen till Halland. Dansen går
en runda i norr från Västmanland, till
Värmland, till Dalarna osv och hamnar
i Stockholm i maj nästa år. I söder så har
den gått från Östergötland, via Småland
till Blekinge och är nu hos oss. Söderslingan slutar i Södermanland i maj. Alla
som åker upp till Stockholm på jubiléet
kommer att kunna se både ursprungsdan-

Pilavisan har den
någon framtid?

F
V

rågan kan tyckas drastisk men är
befogad.

i är väldigt glada för de bidrag som
kommer in, men för att kunna säga
att innehållet återspeglar vad som sker i
Skåne behöver vi få in lite mer material.

U
G
/

ppmaningen blir därför, skriv och
berätta om stort och om smått.
e tips om lyckade aktiviteter

Red

God Jul
Ingen jul utan ischoklad. Här kommer
ett enkelt recept
Lättgjord ischoklad
Du behöver:
200 g blockchoklad
200 g kokosfett
Smaksättning: syltade apelsinskal, hackad mandel/nötter eller russin
små formar, knäckformar eller liknande
Bryt chokladen i bitar och smält den tillsammans med kokosfett i vattenbad.
Använd gärna ett kärl med pip t.ex. en
tillbringare av metall. Rör då och då tills
allt smält.
Ställ formarna på en plåt. Det är lämpligt att lägga fyllningen i formarna. Om
fyllningen blandas i smeten hamnar den
på botten blir den svårare att hälla.
Låt ischokladen stelna och svalna, förvaras svalt. ■
God Jul med god choklad önskar Red

sen och hur den sen slutade i respektive
norr- och söderslinga. Verkligen roligt
och spännande. Vad händer på vägen från
oss till Stockholm?
Om din förening hade förhinder så kontakta en förening som var i Linderöd och
fråga om ni kan få ta del av den. Det blir
ytterligare en dans som vi kan ha gemensamt i Skåne.
Stort tack till alla som kom dansare,
musiker och fikaordnare!
Föreningar som deltog: Linderöds fdl,
Malmö Folkdansare, Trehäradsbygdens
fdl, Hembygdsgillet i Malmö, Vinslövs
Bygdegille, Lunds studenters Fdl, Färsingagillet, Ringsjögillet, Barsebäck,
Söderåsens Fdg och Vinslövs Fdg.
Styrelsen gm
Siv Ohlsson

God Jul önskar vi i redaktionen
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