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V

åren på gång. Årsmöten på gång.
Jubileum på gång. Oj, så mycket
som är på gång. Vad har du på gång i din
förening?
Berätta i Pilavisan!

H

ur får vi politiker och tjänstemän
att satsa på kultur i allmänhet och
dans i synnerhet? Kulturrådet har åter
minskat vårt bidrag till Folkdansringen.
Våra kostnader minskar inte. Slut upp
i leden. Se till att alla är medlemmar i
distrikt och riks. Diskutera med politiker
och tjänstemän. Dans är bra för hela
kroppen! Förutom större rörlighet i lederna så stimuleras hjärnan. Social gemenskap och roliga sammankomster gör
att endorfinerna dansar hambo i kroppen.

D

istriktet gör i år en storsatsning på
”Skånedan” som vi firar söndag 23
augusti med Åsa Jinder som sjunger för
oss och med oss. Naturligtvis blir det
också uppvisningar och gemensam dans
hela eftermidagen.

Å

rsmötet är i Helsingborg den 14
mars och vi inleder med ett föredrag
av Eva Helen Ulvros, som bl a skrivit boken ”Dansens och tidens virvlar”.
Hon berättar spännande om den svenska
danskulturen och hur den har influerats
av europeiska seder. Efter föreläsningen tränar vi på budkavledansen innan
förhandlingarna börjar. Hur ställer vi oss
till att gå samman med Blekinge? Kom
och diskutera på årsmötet.
Varmt välkomna, Marianne

Kalendarium
29 februari, Skånedistriktet kurs ”Pimpa
din dräkt, stärk ditt varumärke - försköna
genom att lappa, laga och namna” se info
på hemsidan
29 feb och 28 mars planerar Trelleborgs museum föreläsning och visning
”Opplöt, röekjol och stubb”. Se vidare
museets hemsida för tider och förköp av
biljett
13 mars och 17 april, fredagsdans på
Brunnsberga Helsingborg. Kl. 19.30 –
22.00 med dansutlärning från 18.30
14 mars, Skånedistriktet årsmöte i Helsingborg, Brunnsberga med bl.a. diskussion om Framtidsgruppens förslag
och ev. sammanslagning av Skånes och
Blekinges distrikt
12-14 juni Degeberga, se hemsida för
mer info
19-20 juni Midsommarafton i Fredriksdal, Folkdansens vänner Helsingborg
dansar och leder lekar kl. 14.00 – 21.00.
Midsommardag ytterligare dans och
lekar kl.14.00 - 17.00 med avbrott för
bondbröllop kl.16.00
3-4 juli, Smyge, förstämma på fredagen
och Smygedagen på lördagen
5 juli Mölledagen
30 juli – 1 augusti, Folkdansringens
100-årsjubileum i Stockholm
5-9 augusti Europeaden i Klaipeda
23 augusti Skånedan i Eslöv

Hovrätt, Tingsrätt
Häradsrätt

H

ovrätten över Skåne och Blekinge
är en av Sveriges sex hovrätter
och har sitt säte i Malmö. Den kallas
vardagligt för Skånska hovrätten. Häri
ingår Malmö tingsrätt, Lunds tingsrätt,
Helsingborgs tingsrätt, Hässleholms
tingsrätt, Kristianstads tingsrätt, Ystads
tingsrätt och Blekinge tingsrätt, samt
deras domkretsar (områden) som omfattar hela Skåne län och Blekinge län.
Omfattar drygt 1,5 milj personer. Senaste indelning och benämning tillkom
så sent som 2018. 1971 gjordes en större
förändring

T

idigare fanns en finare indelning
med ett antal härader och i dessa
en häradsrätt som bestod av en häradshövding och 12 ledamöter. Detta var
första instans i brotts- och tvistemål.
Domböcker, protokoll, finns tillbaka till
1604. ■
Se kartor på första sidan
/Red
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Med Linderöds Folkdanslag i juletid

U

nder hela 2019 har vi firat vårt
50-årsjubileum. Vi har gjort så mycket roligt med resor, framträdanden,
kurser och alldeles vanliga träningskvällar. Nu, i slutet av året, har vi också haft
en hel del kul för oss.

på ett julbord. För enkelhetens skull gör
vi det som knytkalas och hittills har det
alltid blivit perfekt! Ett stort lotteri med
skänkta vinster, allt från hemstickade

ligger. I år blev det söndagen den 29/12.
Förberedelserna är många och Marknadsgeneral Henrik Persson har bråda
dagar för att både utställare och besökare

vantar till reflexvästar, rullrån och hemkokt lingonsylt. Många glada vinnare
blev det! Vi dansade sånglekar och passade på att välja en del av dem som inte
är så vanliga. Det finns ju några danser
utöver Små grodorna och Morsgrisar,
även om de också är kul. För musiken
stod våra fina spelmän.

ska bli riktigt nöjda. Golven i Sporthall
och Bygdegård ska täckas, bord och stolar sättas ut, utställarnas platser mäts
upp och namnas, arbetspassen i entréer
och serveringar schemaläggs, smörgåsar
breds, växelkassan ordnas och skyltar
till parkeringen sätts ut. Det är fantastiskt att uppleva hur alla ställer upp och
arbetar ideellt för att allt ska fungera. På
marknaden finns det mesta som platsar
under rubriken ”gammalt och äldre”. I år
la jag bland annat märke till en folkdräkt
från Blekinge, Lisa Larssons keramik,
gamla vykort, en sju meter lång trasmatta och rejäla gjutjärnspannor. För den
som blir nyfiken kan jag berätta att nästa marknad blir 3/1 2021, välkomna då,
som besökare eller utställare.

D

et började med en Kulturkväll i
slutet av november. Det fanns mycket att välja på: spika fågelholkar, baka
rullrån, göra juldekorationer av granris
och pynt eller sy på sin folkdräkt. Vi
avslutade kvällen med knytkalas och
naturligtvis serverades nybakade rullrån
till kaffet. En svängom på dansgolvet
hann vi också med.

F

örsta advent var det julskyltning i
Kristianstad. Det har blivit tradition
att vi tar på tomteluvan, stickade tröjor och åker dit i skepnaden av riktiga
skogstomtar. På Lilla Torg var en scen
uppbyggd och där visade stadens
blivande Luciatåg upp sig och även artister tog plats. Vi dansade först julens
sånglekar med barn och vuxna och efter en paus, då Robin Stjernberg agerade
förband till oss, gjorde vi ett dansframträdande. Publiken samlades och medan
mörkret la sig dansade vi till Mössens
julafton, Bjällerklang och Knalle Juls
vals. Till allra sist dansade vi vår egen
Fackeldans och lät facklor och musik
skapa magisk stämning.

E

n vecka senare hade vi föreningens
julfest med allt gott som bör finnas

S

en kan man tro att det blev ledigt över
jul och nyår, men inte riktigt… Vi har
vår traditionella Antik- och Samlarmarknad, som vi arrangerar tillsammans med
Linderöds Idrottsförening. Tidpunkten
för marknaden skiljer sig lite åt mellan
åren, detta beroende på hur helgdagarna

J

a, det var juletid 2019 med Linderöds
Folkdanslag. Nu går vi in i ett nytt
decennium, vilka utmaningar ska möta
oss? Hur utvecklar vi vår verksamhet?
Hur kan folkdanslag och folkmusikgrupper samarbeta och stötta varandra? Hur
blir vi intressanta för nya dansare och
musiker samtidigt som vi fortsätter vara
en självklar mötesplats för den som inte
längre kan dansa eller spela aktivt? Det
finns mycket att fundera på och säkert
många svar, men en sak är jag säker på,
samarbete är ett av nyckelorden.
Gott Nytt År med mycket dans och
musik önskar ■
Linderöds
Folkdanslag
/Margareta Nilsson
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Boksläpp för
”Opplöt, röekjol &
stubb”

D

en 24 nov var det äntligen boksläpp
för ”Opplöt, röekjol och stubb”.
Många har väntat och nu finns boken
på riktigt. Den är ett praktverk, riktigt
ögongodis för dräktnördar och alla kulturhistoriskt intresserade. På boksläppet
var det fullt hus på museet i Trelleborg.
Av de många besökarna var några 10-tal
klädda i bygdedräkt. Tänk, besökarna
var festklädda för att delta i boksläppet,
det säger mycket om betydelsen av denna bok.

I

samband med dräktutställningen på
Trelleborgs museum för två år sedan
var det många som efterfrågade dokumentation i bokform av klenoderna i
museets magasin. Åsa Bill och Ingela
Jacobsson lyssnade på önskemålen och
satte igång. Variationen på dräkterna från
Söderslätt är magnifik, så projektet växte. Boken innehåller 250 sidor njutning,
vackra illustrativa bilder, korta kärnfulla texter och många citat från äldre, intressanta källor. Denna omfångsrika bok

inbjuder till att bläddra och bläddra om
och om igen. Det är en utmärkt presentbok som kan sprida kunskap och glädje,
samtidigt är den en prydnad i läshörnan,
när du tar paus i läsandet. Men boken
väcker också lust att veta mer. Eftersom
alla fotograferade dräkter är märkta med
nummer som är sökbara på digitalt museum, finns möjlighet att studera dessa
skånska skatter mer ingående via nätet.

F

ör den som inte köper boken på Trelleborgs museum finns möjlighet att
beställa. Om du besöker museet får du
dessutom många andra upplevelser. Jag
passade på att kika runt i museets butik, där hittade jag klippdockor med
folkdräkter på A4-ark från några skåns-

ka härader. Dessa ark med förebilder i
Kulturens samlingar gavs ut av Kulturen
Lund för flera decennier sedan. De passar både till tavlor och leksak.
ör den som vill veta mer rekommenderas att besöka någon av dräktvisningarna i museets magasin som
planeras till 29 febr. och 28 mars våren
2020. Läs mer på museets hemsida.

F

text Anna Månsson
foto Ronny Månson

Bakom kulisserna på
Trelleborgs museum

P

å Trelleborgs museums började de
likt många andra att samla allmogeföremål i slutet av 1800-talet. Det finaste
från Söderslätt samlades in. Allt har vårdats väl och idag fortsätter det i samma
anda. Med vita bomullvantar på händerna vände och vred 1:e antikvarie Åsa
Bill försiktigt så vi kunde se detaljer och
njuta av handaskicklighet, mönster och
färger på gamla plagg och höra om textilskattens historia. Plaggen är tillverkade från 1700-talet fram till 1850. Söderslätts befolkning var främst jordbrukare,
de producerade själva lin och ull. Lin
odlades, bereddes, garnet spanns, vävdes
och plaggen syddes i hemmet. Fåren på
gården gav ull som spanns till garn och
vävdes, men sömnadsarbetet utfördes
av skräddaren. Han sydde också militärkläder och använde sen samma snitt
till männens privata dräkt som därmed
blev starkt influerad av militärens uniformer.

Å

sa visade en hankasärk, en gammal kvinnosärk sydd av grovt linne
med hängslen över axlarna. Denna typ
av särk användes allmänt både som underplagg och sovplagg av kvinnorna på
Söderslätt. Vi vet inte mycket om kvinnans underkläder, allt som finns nedtecknat om kvinnans dräkt är skrivet av män.
Ovanpå särken bar kvinnan alltid en opplöt (blus) med eller utan krage. Ovanpå
opplöten bars en spedetröja, en stickad
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kroppsnära tröja som värmde gott. Den
var stickad på tunna stickor och valkad.
Museet har många röda tröjor, det vittnar om rikedom, röd färg var dyrbar.
Löskragen var en praktisk detalj med
vars hjälp kvinnan snabbt kunde försköna sig och dräkten.

L

ivstycke kan jämföras med en
utanpåkorsett, sa Åsa, om detta
kroppsnära plagg. I samlingarna finns
närmare 90 kvinnliga livstycken, med
många likheter men också olikheter mellan plaggen. Folkdräkt har aldrig varit en
”uniform”. Liven var korta, slutade strax
under brösten, influerade av empirmodet. Kvinnorna var ofta gravida och denna skärning ger plats för växande mage,
men Åsa var tveksam till om det fanns
samband. Livstycke av dyrt sidentyg
hade i regel inte sidenband som dekor,
man dolde inte fint tyg med band. Livstycke i ylletyg var däremot ofta dekorerade
med sidenband, i blått eller grönt, men
aldrig i rött. Framtill knäpptes liven med
hyskor och hakar. Sen snörade man med
en silverkedja eller ett band mellan maljorna. Utanför hemmet var det viktigt att
vara välklädd. Ingen ärbar kvinna hade
bara armar före Kristi himmelsfärd.
Utanför gården bar kvinnan aldrig färre
än två yllekjolar. I hela Skåne hade alla
minst en brun kjol. På Söderslätt fanns
förutom bruna kjolar också blå och gröna kjolar. Röda yllekjolar förekom inte,
det ansågs högfärdigt. Däremot fanns
röekjol dvs. en varm röd kjol av fårskinn
med ullen vänd in mot kroppen.

E

tt stort skyddande förkläde som
nästan nådde runt hela midjan var
praktiskt. Långt senare har förklädet precis som kjolarna blivit mycket smalare.

Några kompletta dräkter visar att längden på förklädet varierade. På en dräkt
hade förkläde och kjol samma längd.
På en annan var förklädet mer än 10 cm
kortare än kjolen. Förklädet saknade ofta
linning, ett smalt band var både fäste
för förklädestyget och knytband. Sen
knöts ett dekorativt ”bugaband” ovanpå.
Det finns inga geografiska dräktgränser
inom Söderslätt. Åsa kan inte se skillnad
på liv och förkläden mellan Oxie, Skytt
och Vemmenhög. De färgglada allmogekläderna ersattes av svarta kläder i slutet av 1800-talet. I början av 1900-talet
efterfrågades åter färg och att klä sig i
folkdräkt. Då skaffade varje ansedd fotograf daladräkter så kunderna kunde
”klä ut sig” inför fotograferingen.

L

ivkjolen är en gammal relik som
försvann i slutet av 1600-talet eller
början av 1700-talet. De rika kvinnorna på Söderslätt ville variera sin klädsel och det blev ju lättare med separat
liv och kjol. Livet hade en pölsa (valk)
runt midjan som kjolen hängde på, men
livet hade också hakar som kjolen fästes
på. I början av 1900-talet återskapades
livkjolen av hemslöjdsrörelsen och
Charlotte Weibull och blev standard.
Påklädningen underlättas med sammansytt liv och kjol. Genom hemslöjdsrörelsen och C. Weibull har dräkttraditionen förts vidare, kunskapen om
hantverket har behållits tack vare dem.
Det finns ingen bevarad uppknuten vit
klut, men utifrån Wallgrens teckningar
kan vi ana hur den såg ut. Klutarna på
Söderslätt var lika stora som på Österlen,
men de var annorlunda knutna och såg
annorlunda ut.

S

tubb är en stickad matelasserad underkjol. Åsa visade en stubb av rutigt
bomullstyg som yttertyg, stoppad med
bomullsvadd och med fint bomullstyg
som foder. Stoppning av lintov förekom
också.

S

ämskskinnsbyxan stammar från
1700-talsmodet. Efter franska revolutionen spreds bilder på män med
långbyxor. Männen på Söderslätt tog
efter och redan 20 år senare finns långa
byxor i bouppteckningar. Det var snabb
modeväxling på den tiden! För fiskare
och andra arbetare var det praktiskt med
långa byxor. Sämskskinnsbyxor användas som underbyxor när långbyxorna
hade introducerats. Ett par skinnskodda ridbyxor låg på ett bord, de var så
ömtåliga att inte ens Åsa nuddade dem
med sina vantförsedda fingrar. På gården
fanns ett par sådana här finbyxor med 24
knappar som revärer längs vartdera byxbenet. Den som skulle åka och fria tog på
dem utanpå sina vanliga byxor.

Ä

ldre mansvästar hade samma yttertyg både på fram- och bakstycket.
Nyare västar hade billigare tyg i ryggstycket, det syntes ju inte. Männen bar
vita stumpor, det var onödigt att slösa
färg på deras strumpor. Smutsiga strumpor vändes in och ut så smutsen trillade
av, sa Åsa. Skånska kvinnor bar svarta
stumpor, detta skiljer Skåne från övriga
Sverige, men kvinnor i Danmark och
Tyskland använde också svarta strumpor. Skinnhandskar såldes på marknaderna av knallar och var snarlika i hela
Sverige.
Genom den nya boken ”Oplöt, röekjol &
stubb” väcktes intresse i Malmö Folkdansare av att få djupare inblick i folkdräkterna på Söderslätt och nu tackar vi
Åsa Bill för en intressant visning. ■
text Anna Månsson
foto Ronny Månsson
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Famnen full av
pälsar

T

äpp Lars från Malung i Dalarna
brinner för skinn, päls och folkdräkter. Han berättade entusiastiskt och
visade plagg på Vuxenskolan Lund i ett
arrangemang av Gillet skånska dräkter
och Hemslöjden Malmöhus nov 2019.

kvar och Lars fick ta över dem. Förr
fanns mer än 300 skinnfirmor, idag finns
bara 9. Alla som bor i Malung födda före
1940, har jobbat inom skinnindustrin,
direkt med skinnarbeten eller på kontoret, skämtade Lars.

E

n fäbod är bästa stället på jorden sa
Lars. För 26 år sedan började han
leva fäbodliv. Då fanns gamla erfarna
människor att fråga. Varför ystar inte
osten, varför blir det inte smör, varför?
Några år senare var alla de gamla kunniga borta. Lars flyttar till fäboden i början
av maj månad och tillbringar sommaren
där till september. Hans kor och getter
går fritt i skogen på dagarna, det är inhägnat där de inte får gå. Det är mycket
jobb på en fäbod, men Täpp Lars skyndar hellre i miljön på fäboden än stressar
på ett kontor i staden. Förr gick hus och
invånare i Dalarna i naturfärger. Husen
var svarta, grå och vita både invändigt
och utvändigt. Kläderna på människorna
hade färgen ”havregrynsgröt” till skillnad från Skåne som var mer färgrikt.

I

E

n sommar i Täpp Lars barndom fick
han lära sig att bereda skinn på gammalt vis på Gamlegården i Malung. Detta
blev en oförglömlig sommar och början
på hans skinnkarriär. ”Det är viktig att
vi för vår kunskap vidare till kommande
generation, vi glömmer kunskap speciellt handens kunskap.” sa Lars. I vuxen
ålder ville han sy päls. Först frågade han
äldre släktingar, men de sa att de inte
kunde. Han sökte vidare. När han skulle
intervjua en äldre yrkesman, fick Lars
alla hans mönster men ingen information, mannen hade förlorat förmågan att
instruera. En annan man sa, att den som
inte är född under en symaskin kan inte
lära sig att bli skinnsömmare. Lars gav
inte upp, han skaffade skinn och la ut det
på bordet hos mormor och morfar. Men
då hade morfar och mormor synpunkter. Har du blött skinnet? Har du sträckt
skinnet? Nacken måste vara uppåt! Det
var hårda fakta. Morfars pappa hade haft
skinnfirma, symaskinen i gjutjärn fanns

nnan järnvägen kom till bygden var
hela takten mycket fattig. Halva befolkningen vandrade iväg för att skaffa
utkomst. Malung blev känt för skinnarbeten, medan andra byar blev kända för
andra hantverk som tunnbinderi, smide,
korgtillverkning, hårarbeten etc., Skinnhantverket ärvdes. Skinnarlagen vandrade från socken till socken, från gård
till gård och sydde. I varje lag fanns en
mäster (chef) som klippte till. Skinnarna beredde skinnen och sydde. Varje lag
hade en liten pojke med sig som fick träna att sy. De sa att han behövdes för att
hjälpa till, men det var lika mycket för att
han inte skulle äta upp maten där hemma.

D

et blev tufft att vara skinnare. På
1880-talet tjänade man mycket mer,
på att arbeta i skogen. Lönen för en dag i
skogen var samma som lönen för en veckas arbete som skinnare, att sy skinn och
päls. Snickar-Per var en driftig skinnare,
han sydde bryggarfrackar i kalvläder och
gick sen till Stockholm och sålde dem
vid Slussen. Han insåg att detta kunde
utvecklas. På hemvägen köpte han en
symaskin på avbetalning. Sen sydde han
dygnet runt tills maskinen var betald.
Kunskap om skinnabete växte fram, alla
kunde redan sy, garverier skapades. Varma, torra sommardagar torkades skinn
på hässjor och gärdesgårdar i hela
trakten. Tack vare järnvägen kunde
råhudar köpas. Skinnberedning och
sömnad växte till en stor industri. He-

marbete utvecklades. I varje hem fanns
några symaskiner för hemsömnad, men
samtidigt fanns fabriker för skinnberedning och sömnad. När en stor fabriksbyggnad med garvning och sömnad togs i
drift sa man ”Nu blir det aldrig mer arbetslöshet i Malung”. Kvinnor och män
hade samma arbetsuppgifter, de satt och
sydde. Men kvinnorna hade bara 70 % av
männens lön, trots exakt samma arbetsuppgifter. Under världskrigen beställde försvarsmakten pälsar som levererades från Malung till alla militärer.
Då gick skinnindustrin på högvarv. Arbetarna inom skinnindustrin rörde sig
mycket, men allsidigt. Tack vare detta
undvek de arbetsskador. De hade hårt
arbete med tunga lyft, men åkte spark
till fabriken, gick till affären och till
utedasset. De rörde sig hela tiden, hela
kroppen användes allsidigt.

U

nder kalla vintrar förr kunde man
ha -30 grader i flera veckor. Då
behövde kvinnorna varma kjolar. De
syddes av får- eller getskinn med ullen
inåt, precis som skinnklockorna i Skåne.
I midjan på kjolen rakades håret bort,
så man kunde rynka kjolen mycket tätt.
Med många täta rynkor visade man att
man hade det gott ställt. Skinn var billigare än tyg, men det var viktigt att visa att
man hade råd med mycket skinn. Under
förklädet kunde kjolen vara mycket skarvad, det syntes ju inte. Material var dyrt
och arbetskraft billigt. Tid hade man hur
mycket som helst, det som vi är fattiga
på idag. Skinn var slitstarkt och fanns på
gården, så det behövde inte köpas. Get
och får gav ull, ragg, mjölk och slutligen kött och skinn. Förr sydde kullorna
små väskor s.k. SKRÄPPA av småbitar
som blivit över, ofta kosvansar. I skräppan hade de sin stickning nära tillhands
eller så förvarade de mjöl och salt där.
Lars för traditionen vidare, han syr och
dekorerar nya skräppor av älgskinn och
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slutna system så kromet sprids inte. Täpp
Lars använder syntetiskt garvade skinn,
de är tvättbara och fungerar bra. Om den
vita pälsen blir smutsig ska man åka slalom. Iskristaller suger till sig smuts och
borstar skinnen vitt och fint, iskristaller
slipar och renar pälsen. Man kan också
använda krita, vanlig skolkrita.

Täpp Lars varnade för att köpa
ekologiska skinn på marknader och
hemsidor samt alunberedda skinn.

sämskskinn.

D

et kom en ny tid. Folket bytte till
modernare kläder. Pälsen var det
sista som försvann av de gamla dräktskicket. På 1950-talet användes pälsarna
fortfarande av de äldre kvinnorna. Under
en övergångsperiod på ca 15 år försvann
skinnarna, då kombinerades nytt och
gammalt som ny kostym med gammal
skinnpäls. Det farligaste man kan göra
med sin dräkt är att konservera, för då
blir den museiföremål. Så har det alltid
varit – då är den redan död. Dräkten ska
leva och förändras med oss människor,
betonade Täpp Lars.

N

är den alunberedda pälsen blir våt,
kan det bildas svavelsyra av fukt
och alunrester, detta ”äter upp” skinnen, utan att man märker det. Ekologiska skinn är sköra, men icke ekologiska
skinn kan hålla i 20 år. Förr bereddes
skinnen med salt och havremjöl. Salt och
mjöl drar ut limämnet ur skinnen. Äldre
gamla handberedda skinn är mer kompakta än nya. Ny handberedda skinn är
tjockare och mjukare

Rådgifvare för Hus
och Hem

D

et finns idag ett antal nyutgivna
böcker och skrifter med råd om att
laga, lappa, sy om etc. Boken ”Rådgifvare för Hus och hem”, Allers Familj-Journals tryckeri-aktiebolag, från år 1900 är
en lite äldre trycksak i detta ämne. Se
utdrag nedan.

L

aga i tid
Min kära mor lärde oss att laga
äfven allra minsta refvor och hål på vårt
linne och våra öfriga kläder. Huru mycket otrefnad och tidsspillan har jag ej besparat mig därigenom! En löst hängande
knapp, ett band som fattades, måste genast ersättas, och äfven det allra minsta
hål på strumporna skulle genast stoppas.

”A

f små hål bli större”, brukade min
kära mor säga, och hon hade blott
alltför rätt! Men det är ej blott linnet och
de öfriga kläderna, som vi genast borde
laga, det är också de fina fönstergardinerna, eljest bli de alldeles obrukbara efter helt kort tids förlopp.

H

uru mycket kostnad kunde vi ej inbespara på det fina herrlinnet om
vi lagade det grundligt i rättan tid! Man
måste laga de rena kragarna och manschetterna, innan man stryker dem; i
synnerhet måste man laga alla skadade
knapphål, emedan de eljest lätt gå alldeles sönder, och mången värdefull manschettknapp säkert förlorats, emedan
knapphålet varit alldeles för stort.

O

m kanterna på kragar och manschetter äro ”fransade” kantar jag dem
riktigt vackert med tunna batistband.
Genom att reparera små skador har jag
haft den glädjen att inbespara många
slantar. ■
H.
/Red

S

kinnhantering
Om du har gammalt skinn som börjar
bli sprött och torrt ska det fettas in. Använd ankfett, gåsfett, ister eller fårtalg,
men behandla bara blankt skinn, aldrig
sämskskinn. Köp aldrig läderfett som innehåller silikon. Silikon ger ränder som
påminner om saltränder, de kan aldrig
avlägsnas. Kromgarvat skinn är hållbart, det ruttnar aldrig. Krom är inte miljövänligt, men idag sker kromgarvning i

S

kinn har ”trådriktning” Det är viktigt att tänka på hur skinnet töjer sig
vid tillskärning. Det kan töjas på bredden men inte på längden. Vi har överfört detta till uttrycken hårdhudad och
styvnackad. Man måste samarbeta med
skinnets styrkor och svagheter, sa Lars
och framhöll att det inte syns, man måste
känna skinnets styvhet och tjocklek med
fingrarna.■
text Anna Månsson
foto Ronny Månsson
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Nykomponerade
folkdanser

T

otalt var vi över 30 personer, från
11 olika föreningar som strålade
samman i Brunnsberga, för att dansa
nykomponerade danser tillsammans
med kursledare/dansinstruktörer Roger
Lindskog Verdandi Landskrona och Ulf
Carlsson f.d. Logdansarna. Musiker Uﬀe
Tholander, från Rönnehälls Folkdanslag
spelade för oss, med viss komplettering
av inspelad musik. Jag uppskattade att
hastigheten på den inspelade musiken
kunde sänkas med bibehållen ljudkvalité.

Efter att vi tränat alla turerna separat,
dansade vi genom hela dansen, det tog
8 minuter. ”Dans till Vilnius” var en annan trevlig dans som Ulf skrivit inför ett
besök där. Den kan dansas både som vals
och polka. Ulf valde polka, för att få riktig fart på oss, det skulle vara intressant
att prova dansen till en lite lugnare valsmelodi.

Tre härader möts i
Eslöv

T

iden flög iväg, temperaturen steg,
svetten stänkte, vattenflaskorna
tömdes, många glada skratt och muntra
tillrop hördes. Under en kort paus fick
jag information om hur danser kan skrivas. Jo, man utgår från sockerbitar (inte
strösocker). Varje sockerbit symbol-

V

I

förväg utlovades något nytt för alla,
för mig blev det nytt till 100%. Dagens
dansprogram innehöll schottis, polka,
vals, snoa och mazurka. Det var både
pardanser och uppställningsdanser, den
största var schottisen ”Skånsk kadrilj” för
8 par. Det var roligt att bli vägledd genom
denna långa dans. Några turer var ganska
kluriga att ta sig genom och möjligheterna att ”hamna” fel var stora och många.

iserar en person.
Sockerbitarna
märks med symbol för förare/följare och åt vilket
håll näsan pekar.
Sen kombineras
musikens takter
med förflyttning
av sockerbitarna.
Det låter så enkelt och det är det
kanske för den
som har förmåga
att skriva danser.
Prova gärna att följa rådet, missa inte att
skriva om resultatet i Pilavisan!

T

ack till alla
som bidrog till
att förgylla denna dag, instruktörer,
spelman,
alla dansare och
inte minst organisatörer, kökspersonal och städare. ■

ackra bygdedräkter och intressanta
fakta om de tre häraderna Frosta,
Harjager och Onsjö visades på Eslövs
stadsmuseum hösten 2019. Utställningen
om de tre häraderna som möts i Eslöv,
arrangerades av Eslövs museiförening,
i samarbete med häradernas hembygdsföreningar. Museets bygdedräkter kompletterades med lån från Folkdansringen
Skåne. Utställningen omfattade tack
vare detta en mångfald dräkter från de
olika häraderna som mans- och kvinnodräkter, vardagsplagg och mer högtidliga samt barn- och vuxenkläder. Utställningen gav en god tillbakablick i
dagliga göromål och traditioner i de tre
häraderna.

N

u är utställningen borta men Eslöv
är knutpunkt i många avseende och
väl värt ett besök. Spendera gärna tid på
museets permanenta utställning ”Eslövsresan”, den ger en intressant inblick i Eslövs historia. ■

S

e sidan 2 information ang. härader.

text Anna Månsson
foto Ronny Månsson

text Anna Månson
foto Ronny Månsson
Medlemstidning för Folkdansringen Skåne - Årgång 75 Nummer - 1 - 2020

Sida 8

Kyrkokör +
Folkdanslag = Succé

U

nder våren 2019 kom en fråga från
Cecilia Landgren, som leder Västra och Östra Vrams kyrkokör, till oss i
Linderöds Folkdanslag. Var vi intresserade av ett samarbete som skulle utmynna i att visa svensk kultur på en stor
mässa i Kassel under Allhelgonahelgen?
Ja, så klart att vi ville vara med på det!

H

östmässan i Kassel hade temat
Sverige i en stor hall och där ville
man ha både körsång och folkdans.
Snabbt fylldes listan med intresserade
dansare och musiker. En grupp träffades och planerade tillsammans med
kören och vi övade in ett program som
vi i början av hösten samtränade med
kyrkokören.

M

ed spänd förväntan äntrade vi bussen en mulen dag i slutet av oktober för att ta oss till Kassel. Trygga under
färden med vår fantastiska busschaufför
serverades vi olika klurigheter av medlemmar i kören. Det var många tankenötter som knäcktes, allt medan Tyskland
susade förbi utanför rutorna.

V

äl framme i Kassel kördes vi till
våra olika boenden. Vi dansare och
musiker bodde på ett trevligt hotell i centrala Kassel. Nu hade vi två och en halv

dag på oss att se oss omkring, samöva
med kören och göra våra uppvisningar.
Tre dansuppvisningar på en timme vardera var planerat. Förutom att kören sjöng
till några av våra danser, hade de också
flera konserter med mycket svensk musik
som visor, ABBA med mera.
Fredagen började med att vi tränade på
hotellet, dock fanns det ingen lokal vi
kunde låna, så vad göra? Vi hittade ett
lagom utrymme utanför hissarna på
plan 2. Det var ungefär lika stort som
det dansgolv som sen skulle användas.
Några hotellgäster tittade lite undrande
på oss, men det bjöd vi gärna på.

mesta doldes i dimslöjor och moln. Vi
åkte upp till en ruin där jättestatyn Herkules kunde beundras, men tyvärr hängde molnen över oss, så de som tog sig
upp dit såg inte mycket. Det finns också
ett vattenspel som rinner ner från kullen
mot staden. Vattnet släpps på vid särskilda tillfällen och det var torrlagt när vi
var där, men med lite fantasi kunde vi
tänka oss skönheten i det hela. Lyckligtvis fanns i hotellets matsal en jättestor
bild av Herkulesstatyn, vattenfallet och
vacker grönska, så vi vet hur vackert det
kan vara.

B

ussen hämtade sen upp oss för att
tillsammans med kören ta oss till
mässområdet. Alla var nyfikna på hur
det skulle se ut och vi blev inte besvikna. Hallen var fylld av vad mässarrangörerna tyckte var Sverige. Det var
röda stugor, björkar, älgar, skog och sjö,
Pippi Långstrump och Emil i Lönneberga. Här hade man byggt upp en scen inramad av gärdsgård, björkar, en liten röd
stuga, midsommarstång och svensk flagga så klart. Vår lilla gris Hambo fann sig
omedelbart väl till rätta. Han ställde sig
vid majstången med sin svenska vimpel
och såg så nöjd ut. Vi testade dansgolvet
och dansade igenom vårt program innan
det var dags för rundtur i Kassel.

K

assel har säkert mycket att bjuda på
och vår guide var kunnig, men det

L

ördagen var stora premiärdagen.
Mässan invigdes av bland andra
Kassels borgmästare och en handelsattaché för tysk-svenska kontakter. Många samlades runt scenen och vi gjorde
våra program, ett på förmiddagen och
ett på eftermiddagen. Vi hade satt samman programmet med folkdanser, publikmedverkan på sånglekar och Gubben
Noak samt lek med gammaldags snurrepinnar. Det var omväxlande, full fart
och svetten lackade.

V

i bjöds på lunch och hade möjlighet
att besöka mässan mellan uppvisningarna. Där fanns verkligen allt,
från julgransprydnader i form av illgröna glasgurkor till stekpannan det aldrig
bränner fast i och bubbelbadkar. På kvällen, i trevlig samvaro med kyrkokören,
avnjöts en god middag på Orangeriet, en
restaurang i Kassel.

E

fter våra framträdanden på söndagen
var det dags att samlas på bussen för
hemfärd. Trötta, men nöjda, åkte vi hem
till Skåne igen.
tt testa nya samarbeten är både kul
och intressant. Vi kommer att träffas igen och denna gång den 31 januari
då det blir sång, musik och dans i Västra
Vrams kyrka. Det ser vi fram emot.■

A
R

eseminnen
nertecknade
av
Siv Ohlsson och Margareta Nilsson
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galascenen där det är självklart jämställt
vad gäller manliga och kvinnliga artister.

F
Här kommer
artisterna

F
H

olk & Världsmusikgalan 14 mars i
Stockholm:

yllade folkmusikduor, 101 hattar,
klezmer och djofti på den jubilerande galan

Å

tta spännande och omväxlande artister finns med på scenen när årets
Folk & Världsmusikgala går av stapeln
14 mars. Galan återvänder till platsen där
allt startade för jämt tio år sedan - Nybrokajen (numera Musikaliska) i Stockholm. Dessutom fyller grannen Stallet
- Världens Musik 20 år och bjuder tillsammans med galan in till sin egen scen
med konserter, seminarier och annat
mellan 9-14 mars.

D

et blir många jubileum! Tionde
året för galan, folkdansringen
fyller hundra, Stallet fyller tjugo, Kulturens bildningsförbund fyller tio. Det
kommer att vara jubileumsfirande
hela veckan innan galan, med ett extra
fett program i form av seminarier, konserter, workshops och nätverksträffar,
säger Thuva Härdelin, projektledare
för Folk & Världsmusikgalan 2020.

Å

rets konferencierer på galan är den
folkmusikaliska dotter och far-duon
Anna och Ale Möller. Ale, en av den
samtida svenska folkmusikens portalfigurer med nära fyra decennier av fantastisk och banbrytande musik bakom sig
– och så dottern Anna, en av många nya,
skickliga och nyskapande folkmusiker
på dagens svenska världsmusikscen.

A

le var konferencier på den allra
första folk- och världsmusikgalan
på just Nybrokajen i Stockholm – nu är
han tillbaka i sällskap av Anna, kanske
redo att ta över stafettpinnen, säger Peter
Bothén, producent för galan.

D

uon kommer även att uppträda under galan. Och vad gäller årets andra galaakter återfinns såväl etablerade
stjärnor som spännande nykomlingar på

ör första gången kommer uppmärksammade duon Emma & Ellika att
vara med på galascenen. Även de representerar två generationer av spelmän.
Emma Reid, en stjärna i den unga spelmansgenerationen, turnerar i Sverige och
Storbritannien med bl a maken Daniel,
Lena Willemark och engelska stråkkvartetten Methera. Ellika Frisell, en portalfigur i den svenska folkmusiken som
spelat i grupper som Filarfolket och Den
Fule och den egna trion Ellika, Solo,
Rafael.

S

vensk folkmusik blir det också med
stjärnskottet Stina Brandin, som
kommer från en spelmansfamilj i det
som hon själv kallar folkmusikens epicentrum - Boda Kyrkby i Dalarna. Hon
har alltid sett sig själv som solospelman,
och med bodapolskan som sin första och
största kärlek. Hennes solodebut Tacka
fan för det har hyllats av recensenter och
allmänhet landet runt.

F

rån Västernorrland med sin nya skiva
Vesper kommer den hyllade artisten
Sara Parkman som etablerat sig som en
av landets verkligt nydanande och personliga musikskapare. Hennes musik tar
avstamp i människans behov av helighet
och tradition men är lika mycket en opolerad käftsmäll och ett upprop mot konservativ antispiritualism och neoliberalismens new age-kapitalism.

B

andet Tibble Transsibiriska lockar år
för år en allt större publik med sin
gypsy-balkan-musik. Med rötter i svensk
musik och en stor passion för romsk tradition och balkanmusik, skapar de ett
nytt sound som vittnar om kraften i att
hämta inspiration över kulturella gränser
och glöder av lekfullhet och liv.

D

en svenske folkmusikern Anders
Löfberg och den norska koreografen
och dansaren Silje Onstad Hålien kommer att presentera ett utdrag ur sin
föreställning 101 hattar att sparka ner
innan jag dör som utforskar folkdansens, liksom folkmusikens möjligheter
till ett gränsöverskridande mot modern
danskonst och musik. Den hade premiär
2014 och har sedan dess gjort succé på
scener och festivaler runt om i Skandinavien.

känslosamma musikaliska atmosfären är
densamma. Gruppen rör sig med tryggt
mellan traditionell klezmer, modern pop
och världsmusik. Med moderna beats,
latinska rytmer och inslag av konstmusik
och folksång arbetar de med jiddisch på
ett helt nytt sätt.

I

saac Ahmadi kommer från Bandar Abbas i södra Iran. Han bor i Sverige sedan
fem år och började på Kungl Musikhögskolan i Stockholm i höstas. Han började
sjunga traditionella sånger och spela
trumma som barn och lärde sig spela det
tvåpipiga folkliga blåsinstrumentet djofti
för åtta år sedan. Nu går han på KMH för
att lära sig mer om musik och spela djofti
tillsammans med andra och möta annan
musik än den egna.

F

olk & Världsmusikgalan 2020 arrangeras av nationella samverkansrådet för folkmusik och dans: RFoD Riksförbundet för folkmusik och dans,
SSR - Sveriges Spelmäns Riksförbund,
Svenska Folkdansringen, Kulturens
Bildningsverksamhet och ESI - Eric
Sahlström institutet.
Övriga
samarbetspartners:
Stallet
Världens Musik, Musikaliska, Musik
i Syd, Norrlandsoperan, Kultur Gävleborg, Scenkonst Västernorrland, Musik
Hallandia, Folkmusikens hus, STIM,
Kultur i Väst, Lira Musikmagasin och
Musikcentrum Öst

M

er information på
www.folkgalan.se
Pressbilder: https://drive.google.com/
open?id=1bzQT86O9wTNS9-LaVVpIWqY0ccsGiIhv

K

ontakt:
Thuva Härdelin, verksamhetsledare
för Riksförbundet för Folkmusik & Dans,
projektledare för Folk & Världsmusikgalan 070-924 84 66, thuva@rfod.se
Peter Bothén, verksamhetsledare för
Stallet Världens Musik, producent för
Folk & Världsmusikgalan,
076-525 17 73, peter.bothen@rfod.se

M

ycket har hänt sedan Louisa Lyne
& di Yiddishe Kapelye släppte sitt
första album2012. Men den varma och
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Vad är folkdans?

Dans för hälsa

Å

ter presenteras fakta om dansen
som hälsobringare. Projektet ”Dans
för hälsa” med initiativtagare Anna Duberg är ett forskningsprojekt om dansens påverkan på psykisk hälsa. En av
deltagarna, Jenny Scott 19 år, berättade i
Sydsvenskan 2019-11-09 om hur dansen
förändrat henne i grunden och gett henne
självkänsla. ”Dansen blev en frizon där
jag fick släppa allting”. Dansprojektet inleddes 2008 vid universitetssjukvårdens
forskningscentrum i Örebro och omfattade totalt 112 flickor. 65 % av deltagare ökade sin självuppskattade hälsa
att jämföra med 32 % i kontrollgruppen.
Deltagarnas livskvalité ökade samtidigt
som kroppsliga och emotionella besvär
minskade. ■

D

ans ger hälsovinster, dans lindrar
smärta och stress, förbättrar minnet, ökar rörlighet och självkänsla samt
dämpar ångest. Allt enligt Ewa Bojner
Horwitz, professor i musik och hälsa
vid Akademin för musik, pedagogik och
samhälle vid Kungliga Musikskolan.

D

ans kan användas i olika former
av rehabilitering. Balettakademin
i Stockholm har dansgrupp för personer med långvarig smärta, för personer
med olika neurologiska diagnoser ”Neuro-dans” och en grupp för nyanlända
kvinnor ”Dans och integration”. ■
/Red

Kloka ord
Vem slåss du med?
Jag lärde mig för länge sedan att aldrig
brottas med en gris. Du blir smutsig,
och dessutom tycker grisen om det.
George Bernard Shaw,
irländsk författare ■

1856–1950,

Tidsbrist
Jag önskar jag haft mer tid så jag
kunde utfundera hur i hela fridens
namn jag skulle kunna hinna mera. ■
Okänd
Glöm inte bort,
komma ihåg
alla hjärtans
dag!

/Red

Folkdans idag behöver inte betyda att
man framför danser som nedtecknats i
början av 1900-talet. Uppvisningarna och
danserna koreograferas, och folkdans
kan även ta uttryck och element från andra dansformer såsom modern dans eller
samtidsdans (det finns trots allt en helt
egen genre som kallas samtidsfolkdans).
Så länge medvetenheten om traditionen,
i det här fallet den folkliga dansen och de
nedtecknade folkdanserna, finns så kan
den spridas. Och så länge tradition kan
spridas fortlever den. Den som är medveten om traditionen äger den, och den
har också förutsättningarna att använda
den, sprida medvetenhet om den, och
skapa något nytt av den. Tradition är inte
något som fanns. Den finns.
Utdrag från ”Folkdansaren – Organ
för finlandssvenska Folkdansring”, nr
1/2017 av Bettina Westerholm. ■
/Red

Böcker med
källarlukt

B

öcker bör förvaras torrt, i rumstemperatur och skyddas från solljus, damm och fukt. Men hur åtgärdas
böcker som luktar unket efter olämplig
förvaring. Tidskriften Antik & Auktion
ger flera olika råd. Om böckerna har
högt ekonomiskt värde och/eller affektionsvärde rekommenderas kontakt med
konservator. Böcker som ”bara har källarlukt” smittar inte, men mögelangrepp
ska man se upp med, innan man ställer
böckerna tillsammans i bokhyllan.

Behöver du hjälp
med din folkdräkt?
Är dräkten för liten/stor eller i behov av
lagning? Kanske önskar du få uppsytt en
ny dräkt eller komplettera med nya delar.
Vill du hellre sy dräkten själv hjälper jag
dig med framtagning av ett personligt
mönster.
Satz Ekipering är en liten skrädderiverksamhet som startade 2016 med
bas i Malmö. Jag som driver företaget heter Maja Satz och utbildade mig
till dräktsömmerska på Sätergläntan –
Hemslöjdens gård.
Kontakta mig för stort och smått!
0768-706537
maja.satz66@hotmail.com
satzekipering

D

et finns flera råd som kan vara
värda att prova, för att ta hand om
böcker som förvarats felaktigt. Böcker
som är fuktiga, kan ställas på högkant
framför en bordsfläkt för att blåsas torra.
Man får inte separera sidorna med våld.
Därefter kan böckerna läggas utomhus
i starkt solljus några timmar dagligen,
flera dagar i följd för att all fukt ska försvinna.

B

oken kan också pudras med bikarbonat eller majsstärkelse för att absorbera lukten. Sedan läggs boken i en
plastpåse som sluts till lufttätt. Lukten
kan absorberas på några dygn, men sen
återstår att pensla bort allt torrt pulver.
Ett annat råd är att använda klumpbildande torr kattsand i en plastlåda med
tättslutande lock. Efter några veckor har
lukten försvunnit.
Lycka till och god lässtund önskar ■
/Red

Köpes /Säljes
Bandvävstol, bordsmodell, nästan oanvänd, storlek ca 75 cm lång och 55 cm hög.
Linneväv av hög kvalité som passar
till särk. Säljaren finns i Malmö.
Kontakta Monica
tfn. 040 54 95 67, 0793 37 19 08

Nästa nummer:
Utkommer vecka 20
Vi behöver ditt material,
senast vecka 16
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