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I

ngenting blev som jag skrev i Pilavisan
nr 1 och idag återkommer ordet Corona
hela tiden i alla medier. Vårt årsmöte blir
för första gången digitalt och är planerat till den 27 maj kl 19.00. Styrelsen
kämpar när jag skriver detta med att lära
sig olika plattformar för att klara av ett
digitalt årsmöte. Det är inte bara att föra
över från ett fysiskt till ett digitalt. Vi tror
och hoppas att vi ska klara detta. Folkdansringens Riksstämma skulle ha varit i
maj men är nu flyttad till september. Om
det mötet blir fysiskt eller digitalt beslutas innan sommaren. Vårt jubileum är
flyttat till oktober. Europeaden är inställd
i år. Det som vi dock fortfarande hoppas
och planerar är Skånedagen den 23 augusti, håll tummarna!

P

å Folkdansringens riksstämma tas
beslut om ny distriktsindelning. En
proposition kommer att läggas fram
med förslaget att Skånes och Blekinges
distrikt slås samman till ett. Eftersom vi
inte kunde ha omröstning på vårt planerade årsmöte har frågan gått ut och svar
önskats via mail. Drygt hälften av distriktets föreningar har svarat och varit
positiva till en sammanslagning.

F

ör många folkdansföreningar är juni
den månad som man har uppvisningar och tjänar pengar som ska räcka hela
året. Det blir ett ekonomiskt avbräck för
väldigt många. Svara på de enkäter som
går ut till föreningarna från olika håll och
tala om vilka förluster ni gör. Kulturrådet har fått pengar men det gäller hittills
bara arrangemang som skulle ha genomförts tom 31 maj och varit öppna för allmänheten. Kommer det mer pengar och
förlängs tiden? Idag vet ingen svaret.

M

ånga kreativa idéer väcks. Dansa
utan kontakt ex med en sjal mellan dansarnas händer och utlärning av
polskor på you-tube. Konserter utomhus och allsång på nätet. Har ni idéer så
berätta och vi kan lära av varandra. Viktigast av allt är vår hälsa men jag förstår
alla som känner sig lite ”sällskapssjuka”.

Kalendarium
4 juni öppnar Nösdala loge för dans
kl. 19.00 – c:a 22.00 och beräknar hålla
öppet varje torsdagskväll fram t.o.m.
26:e sept. se sid. 8
Helgen för midsommar Degebergastämman är inställd.
Midsommarfirande i Skrylle är
inställt.
Midsommarafton och Midsommardagen i Fredriksdal se hemsidan.
5 juli firas Möllans dag. Många möllor
öppnar portarna för besök. Kolla att din
mölla är öppen innan du åker iväg.
23 aug. Skånedan i Eslöv kl. 13.00
-18.00 och Åsa Jinder sjunger kl. 15.00
-16.00 Det blir gemensam dans och korta uppvisningar från olika föreningar.
Se sid. 3
15 aug, Klä dig i dräkt och fira
100-åringen. Vi träffas kl. 12.00 vid
Triangeln Malmö och strosar till Centralen. Se sid. 3
12 – 13 sept. Riksstämman är framflyttad från maj, ort är oförändrat Örebro.
18 sep, höstens första fredagsdans på
Brunnsberga kl. 19.30 – 22.00 med dansutlärning från 18.30. Övriga
fredagsdanser under hösten den 23 okt
och 20 nov.
26 sept. Folkdansringen arrangerar kurs
”Dansa mer tillsammans” med instruktör Annika Emanuelsson och spelman
Mats Emanuelsson i Eslöv. Se hemsidan
för mer info och anmälan.
24 okt. Folkdansringen arrangerar kurs
”Knyta halvklut, avsluta band, tillverka
hyskor och hakar mm” i Helsingborg.
Se hemsidan för mer info och anmälan.
30 – 31 okt. firas Folkdansringens
100-årsjubileum i Stockholm med
konserter, workshops och festmåltid
i Stockholms stadshus. Firandet har
flyttats fram från månadsskiftet juli –
augusti.
2021 Europeaden i Klaipeda är framflyttad från aug. 2020, definitivt datum
är ännu inte bestämt.
22–24 juli 2021, Korröfestivalen är
framflyttad från juli 2020
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Skånedan

P

laneringen för Årets Skåneda den 23
augusti pågår för fullt och vi hoppas
att vi ska kunna genomföra den. Allt beror naturligtvis på de rekommendationer
som myndigheterna ger.

termiddagen därför behöver vi veta hur
många som kommer.

A

år har vi valt en söndag och hela
arrangemanget kommer att ske i
Trollsjöområdet i Eslöv med start kl 13.

lla är naturligtvis välkomna även om
ni inte har möjlighet att ha en egen
uppvisning. Kommer att finnas många
tillfällen under eftermiddagen att delta i
dansen. Eller varför inte samarbete med
annan förening. Vi ser gärna att du som
är spelman också deltar med musik i de
gemensamma danserna.

S

C

I

venska Folkdansringen fyller 100 år
i år som väl de flesta vet, därför vill
vi satsa lite extra på vårt arrangemang i
Skåne. Åsa Jinder kommer att underhålla oss en timme under eftermiddagen.
Som vanligt blir det också gemensam dans, uppvisningar av både barn,
ungdomar och vuxna. Eftermiddagen
avslutas med allmän dans i Rotundan.
Vi är medvetna om att de flesta av våra
föreningar har ställt in all dans i vår men
vi hoppas att många ändå kommer, det
viktiga är att vi sprider glädje med våra
danser.

afé Våfflan är öppen och här kan
man njuta goda våfflor, glass, bakad
potatis, baguette eller bara ta en fika. Det
finns också gott om plats för picknick i
gröngräset.

“Dräkta” och fira
100-åringen i aug.
Vi folkdansare är vana att sprida glädje och nu ska vi tillsammans synas och
glädja våra medmänniskor. Du är välkommen i dräkt för att vi tillsammans
ska fira 100-åringen, Svenska Folkdansringen. Vi träffas kl. 12.00 på Triangeln
i Malmö och strosar sen i sakta mak därifrån till Centralen. 100-åringen bjuder på
reflexer som vi delar ut till allmänheten
längs vägen. Alla som vill delta i firandet är välkomna. Tag gärna med alla dina
vänner, folkdansare, f.d. dansare och
övriga dräktklädda. Den som har svårt
att gå är välkommen att möta upp c:a kl.
13.00 på Malmö Central. När vi anlänt
Malmö Central gästar vi olika caféer,
sitter ner och fikar, njuter efter den fina
promenaden och gläds åt att vi varit så
många.

D

D

et kommer som tidigare år att finnas
en del hantverkare på plats men vi
tar gärna emot fler. Vet du någon som har
något att visa/jobba med under eftermiddagen så hör av dig.

M

ånga föreningar har intresseanmält
sig men dörren är inte stängd än.
Vi vill ha in föreningarnas def. anmälan
senast den 8 augusti. Det kommer att
bjudas på någon form av fika under ef-

er information kommer att skickas
till föreningarna innan sommaren.

täll dina frågor och skicka anmälan
till:
skane@folkdansringen.se.
Du kan också kontakta någon av oss i
arbetsgruppen. Vi är Siv Ohlsson, Peter
Dunemark, Klas Andersson, Anki Nilsson, Uffe Tholander, Camilla Lindvall
och Annika Emanuelsson.
Vi hoppas vi ses där
Vid pennan Siv Ohlsson
foto Ronny Månsson

Dräkta är ett nytt ord för att klä sig i dräkt
och vara aktiv i olika sammanhang. Vi ser
fram mot att ordet ingår i nästa års upplaga
av SAOL (Svenska Akademiens Ordlista)
/Red

Avtryck i asfalt & betong

foto Anna Alverhag
http://se.mtaprod.se/artist/asajinder/#1487737697806-3147d172-2cea

M
S

etta är en spontan aktivitet utan
föranmälan. Datum är framflyttat till
lördagen den 15 augusti. Inbjudan sprids
via Facebook och information kommer att publiceras där. Initiativtagare är
Malmö Folkdansare och Hembygdsgillet Malmö. Vi följer givetvis Folkhälsomyndighetens
rekommendationer.
Målet är att sprida glädje, synas och på
ett trevligt sätt ”dräkta” tillsammans.
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Förklädet en viktig
del av dräkten

F

örklädet har en lång historia. Det finns
fynd som visar att kvinnorna redan
under vikingatiden använde förkläde.
Att äga många dyrbara förkläden var tidigt en lyx för aristokratin, Gustav Vasas
dotter Elisabeth hade tjugo förkläden,
det dyraste värderat till 3200 kr.
Modellen på förklädet har förändrats, de
äldsta var långa och smala.

N

klä sig med ett extra förkläde framtill
annars kunde det hända att hon blev mor
innan hon blev gift. Från Skåne berättas
att en havande kvinna inte skulle bära
två förkläden ovanpå varandra. Om hon
skulle möta någon med ”fallandesjuka”
(epilepsi) så kunde hennes foster få samma sjukdom. Men hon kunde skydda sig
genom att det ena förklädet var rättvänt
och det andra avigt, för då kunde det inte
orsaka skada.

är bomullsindustrin på 1800-talet
växte fram och det blev billigare
och lättare att införskaffa nytt, försvann
de magiska föreställningarna succesivt.
Men i Sydsverige fortsatte man ett tag att
lägga ett förkläde över tröskeln till gåsahuset för man trodde, att gässen skulle
bli hemkära, om de fick gå över det.

V

G

M

ot
slut e t a v
17 0 0 - t a l e t
blev
förklädet långt och
brett, det räckte nästan runt
hela
midjan
och lämnade
bara en smal
glipa
öppen
bak. Speciellt
hos kvinnorna i bondebefolkningen var
förklädet oumbärligt. De fick
inte visa sig
för folk utan
förkläde. Det
är intressant
att tänka på att
ordet förkläde
har dubbelbetydelse i svenska
språket.
Det avser både
plagget och en
äldre dam som
följer med den unga flickan, för att se till
att hon uppför sig hedrande. Enligt folktron skulle förklädet skydda kvinnans
sexuella sfär mot onda makter och den
orenhet som ansågs utgå härifrån.

B

åde i Sverige och i vårt grannland Danmark fanns många olika
föreställningar om förklädets magi. På
Jylland skulle en gravid kvinna som var
fadder alltid vara klädd i två förkläden
när hon bar fram barnet. Annars skulle
båda barnen få svårt temperament och
orsaka föräldrarna sorg. Dessutom
skulle ena förklädet bäras ovanpå kjolen
och det andra under. Annars riskerades
att barnet som skulle döpas blev ”horaktigt” och att hennes eget barn fick någon
missbildning. När en kvinna var fadder
för första gången skulle hon i hemlighet

åra gamla folkdräkter har förkläde
av ylle och linne. Längre fram under 1800-talet blev bomull vanligt. Norr
om Skåne använde man bomullstyg
med tryckta mönster till finförkläde. De
kallas kattuner efter engelskans cotton.
Längden på förklädet varierade men det
skulle helst inte vara för kort, inte mer
än fem centimeter kortare än kjolen.
Förklädsbanden knöts på höger eller
vänster sida med en eller två öglor. I
vissa socknar i Sverige hade man samma förklädsband till alla sina olika
förkläden, då fick man sprätta av bandet inför tvätt eller byte av förkläde.
Från Vingåker berättas att man inte
fick laga sitt förkläde. ”De gick ej an
te lappa ett förklä. Så många lappar,
så många barn skulle hon få, sa di”,
(Johanna Lundström.)

amla skolfoton visar att flickorna använde förkläden dagligen
långt fram på 1930-talet. På 1950-talet
försvann hembiträdena som alltid använde förkläden. Sjuksköterskorna finns
ännu kvar men de slutade använda vita
förkläden någon gång under 1960-talet.
Numera är det mest personal inom
restaurang och livsmedelsbranschen som
använder förkläden i sin arbetsdräkt.■

F

akta från ”Förklädesboken” av Kerstin Lokrantz, Gidlunds förlag, 1981,
sammanfattat av Anna Månsson

foto Ronny Månsson
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Tradition i rörelse
– Tankar kring folkdans och tradition

V

id sekelskiftet 1800–1900-talet,
då Finland strävade mot självständighet, samlade man ivrigt in folklorematerial. På den tiden ansågs allmogens danser, visor, musik och berättelser
vara det äkta och finländska, och det var
också dit forskare och studenter sökte sig
för att dokumentera finländsk folklore
och tradition. På finlandssvenskt håll
gav sig Yngvar Heikel ut på 1920-talet
för att dokumentera folklig dans i Finlands svenskbygder. I och med denna dokumentation gavs allmogens danser en
fast form, en nedteckning som kan ses
som en koreografi, den folkliga variant
av en dans som skrevs ner. Dessa danser kallas i dag folkdanser, och det är de
som dansas inom folkdansrörelsen. Därtill dansas även gammeldans, som i det
här fallet betecknar folkliga pardanser,
såsom schottis, polka och masurka.

koll på alla parter i dansen, alla par, alla
formationer, steg, grepp och så vidare.
Det här gör att Heikels, och alla andra
dylika, uppteckningar är bristfälliga och
delvis svårförstådda. För att man ska
kunna dansa dem, och dessutom lära ut
dem, krävs att man har kunskap om den
finlandssvenska danstraditionen och kan
utnyttja det man känner till från tidigare
där beskrivningarna är mer inexakta.
Folkloristen Lauri Honko myntade begreppet traditionsdammen för att belysa
det här fenomenet. Han menar att de som
är insatta i någon form av traditionell
kunskap kan använda sig av sin kunskap
för att skapa nytt, och således ser inte en
dans likadan ut två gånger även om man
skulle ha en fast beskrivning på dem.
Olika instruktörer använder sin egen
traditionsdamm för att plocka ut det hen
kan och känner till, och så kommer dansen att se lite annorlunda ut från gång till
gång, även om mönstren är desamma.

Den bevaras, sprids och anpassas för
att följa med tiden. Med den här synen
på tradition är det rentav önskvärt att
koreografera ett traditionsmaterial för
att göra det mer tilltalande för sin tid
och därmed garantera dess fortlevnad
i någon form. Ett exempel i Finland är
motionsformen FolkJam, som utarbetats
på folkdanslärarlinjen på Uleåborgs
yrkeshögskola. FolkJam är uppbyggt av
rörelser och element ur det traditionella, finländska dansmaterialet, men man
dansar för sig själv under ledning av en
FolkJam-värd eller värdinna som leder
det en timme långa motionspasset.

F

olkdans i dag behöver alltså inte
betyda att man framför danser som
nedtecknats i början av 1900-talet.
Uppvisningarna och danserna koreograferas, och folkdansen kan även ta
in uttryck och element från andra dansformer, såsom modern dans eller sam-

D

å folkdanserna är nedtecknade koreografier från 1920- och 1930-talet
kommer frågan: vad får man göra åt dessa danser? Får man gå och ändra på ett
traditionsmaterial, och vem får i så fall
göra det? Vem äger tradition, och får
man anpassa den så den passar in i dagens värld?

D

e finlandssvenska folkdanserna kan
ses som en form av immateriellt
kulturarv, vilket gör det hela lite problematiskt, eftersom det heter att kulturarv är någonting som man ska bevara i
dess autentiska, ursprungliga form. För
ett materiellt kulturarv, såsom Sveaborgs
sjöfästning, är det här en självklar fråga.
Man vidtar alla nödvändiga åtgärder
man kan för att bevara sjöfästningen i
det skick den är, och kanske till och med
gör försök till att restaurera den. Med ett
immateriellt kulturarv är det här inte lika
enkelt (inte för att jag påstår att det är
lätt att hålla Sveaborg i gott skick heller,
men det är mer påtagligt). Folkdanserna är nedtecknade, men för att de ska
bestå som immateriellt kulturarv krävs
att någon kan dansa dem och lära dansandet vidare för dess fortlevnad, och då
dansas de enligt bearbetning av Heikels
beskrivningar från början av 1900-talet.
Varför måste beskrivningarna bearbetas, om de nu en gång skrivits ner och
fått en fast, autentisk form? Att nedteckna dans, speciellt om man inte kan dansen själv, är inte lätt. Man måste hålla

Ä

r det då okej att skapa nytt av traditionsmaterial? Får man koreografera
folkdans och vem får i så fall göra det?
Det som inom folkdansrörelsen som
viktigt är att alla, från instruktören till
den enskilda dansaren till publiken, ska
vara medveten om vad de gör och upplever. Om dansen koreograferats för ett
uppträdande ska instruktören vara medveten om vad hen gjort med materialet
och varför, dansarna ska vara medvetna
om att de dansar en nyskapad koreografi,
och publiken ska vara på det klara med
att det inte är traditionell dans de upplever. Likväl ska de vara medvetna om
att det är, så att säga, äkta folkdans de
upplever, ifall det är det gruppen framför.

M

edvetenheten är alltså i en nyckelroll vad gäller tradition. Tradition
är en process och inte en fast form i sig.

tidsdans (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 medvetande om den, och
skapa någonting nytt av den. Tradition är
inte någonting som fanns. Den finns.■
text Bettina Westerholm
foto Ronny Månsson

O

vanstående artikel har tidigare varit
publicerad i Folkdansaren, organ
för Finlands svenska folkdansring, nr
1/2017. Redaktionen tackar Bettina för
positivt bemötande på förfrågan att publicera i Pilavisan.
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Vad är folkdans?

D

en 9 oktober bjöd Studieförbundet
Bilda och Bollnäs folkdanslag in
till ett intressant föredrag av Anna Björk
f.d. Nyander, danspedagog och Forskningsarkivarie vid Svenskt visarkiv, som
numera även innefattar Arkivet för folklig dans. I föredraget fick vi följa begreppet “folkdans” och hur det har använts i
olika tider. Begreppet folkdans skapades
av kultureliten, herrskapet, i början av
1800-talet för att peka ut hur folket i det
egna landet dansade. “Traditioner av
Svenska Folk-dansar” utkom 1814 och
är vår äldsta samling tryckta dansmelodier. Balettmästaren Anders Selinder vid
Kungliga Operan intresserade sig för de
gamla folkdanserna och bevarade dem
genom att koreografera dem till baletter.
En av hans danser, som fortfarande dansas, är Daldansen som skapades med anledning av Karl XIV Johans 25-årsjubileum som kung 1843. Han koreograferade
nationaloperan Värmlänningarna 1846.
Den har blivit den mest spelade operan
på Stockholmsoperan.

F

öredraget illustrerades med några
filmklenoder ur Arkivet för folklig
dans. Vi fick bland annat se Oxdansen
med Svenska baletten i en uppvisning på
Skansen på 1920-talet. En annan pärla
var en uppvisning från samma tid och
plats med Kommunistiska folkdanslaget Skäran. Där gällde det nog att ha koll
på både partiboken och Gröna boken. I
några filmer från 1947 fick vi se exempel från det parallella spåret, den folkliga dansen, eller bygdedansen, som den
också kallas. I en film från Medelpad
dansades det några olika polskevarianter
där några i publiken nickade igenkännande.

A

nna Björk växte upp i en dansant
miljö i Helsingborg. Hennes mor-

far var den välkände folkdansaren Börje
Wallin, Familjen reste ofta över till Danmark och deltog i deras danssammankomster. De slogs av att det fanns en stor
skillnad mellan hur det dansades på samkvämen i Sverige och Danmark. I Danmark var till exempel kadriljen snudd på
en naturlig umgängesform. Det var inte
så kinkigt alla gånger med raka led. Man
kunde till och med gå och sätta sig en
stund, under dansen, och språka med sin
partner i väntan på nästa insats. På andra
sidan sundet var det mera uppstyrt och
noga med att kadriljen dansades så som
den koreograferades.

S

å, vad är folkdans? Idag används begreppet folkdans av de flesta för den
huvudsakliga repertoaren i folkdanslag
och liknande föreningar. Folklig dans
används som ett samlingsbegrepp för
en grupp av pardanser, där även polskor
ingår. Bygdedans är ett begrepp som
lanserades under 1970-talet av initiativtagarna till polskmärket det vill säga
Ingvar Norman, Johan Larsson, Göran
och Inger Karlholm. Idén till att använda
begreppet kom från Norge. Bygdedanser
är äldre danser som återfunnits på olika
platser, till exempel polskor och lokala
varianter av 1800-talets pardanser som
vals, schottis och mazurka.

K
in

Välsmorda leder och
råg i rygg

S

venska Folkdansringen tillsammans
med Folkdansringen Skåne inbjöd till
kursen” Välsmorda leder och råg i rygg”
i februari 2020. Vi var 21 dansare från
Göteborg, Småland, Blekinge och Skåne
som deltog, för att lära och praktisera
under ledning av pedagog och kroppsterapeut Håkan Frykmo. Dagen inleddes
med en angläs, en dans som passar de
flesta, även de som har knä- och höftproblem. Träning ska vara mjuk, hög
belastning utgör riskmoment, sa Håkan.
Själv föredrar han träning utan vikter
och redskap. Han använder motståndet
i kroppens egna muskler, därigenom
minskar risken för skador. När vi dansar
ska vi utnyttja farten, flödet och flytet i
dansen, då kan vi dansa länge utan att
tröttas. Vi fick praktisera detta i en riktigt lång långdans som började lugnt och
sedan fick högre tempo.

vällen
avslutades
med
en
kadrilj till musik av KarHedlund och Fabian Modig.■

text Bengt Jonsson
Ovanstående artikel och foto har tidigare
varit publicerat i Hälsingelåten nr 4/19.
Red. tackar för att vi får publicera i Pilavisan.
Källhänvisning till foto: Svenskt Visarkiv/Folkdanslaget Skärans arkiv.

K

ommer knäproblem från knäna?
Håkan framhöll att problem från
andra kroppsdelar kan yttra sig som
knäproblem. Felställning i fötter, höfter,
bäcken eller svank men även övervikt
kan belasta knäna och sekundärt medföra knäproblem. Vår kroppshållning är
grundläggande. En vältränad muskelkorsett framför allt bukmusklerna är
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forts. Välsmorda leder och råg i rygg
viktigt för att undvika problem, sa
Håkan.
Håkan berättade att våra folkdanser är
till stor del skrivna för balettdansörer,
knäfall och ”pannkaksvändningar” är
spektakulärt, men kräver nästan atleter. Redan när vi framför dansen enligt
grundanvisningarna, så har den förändrats. Vi ska inte vara rädda för att anpassa danserna ytterligare, danserna
ska passa oss dansare. En dans som är
enklare att utföra, kan vara lika fin som
en mer avancerad. Alla måste inte dansa
alla danser, alla måste inte dansa exakt
likadant i turerna. Håkan uppmanade
oss att se det som en tillgång att ha möjlighet att anpassa dansen efter dansarnas
förmåga. Håkan som också är spelman
framhöll att som spelman dansar man på
plats, det är dans utan förflyttning, dansen finns inom kroppen. Dans innehåller
så mycket mer än att flytta fötterna. Kontakten mellan dansarna, blickar, flört och
samspel är lika viktigt som förflyttningen. Detta fick vi praktisera genom att
parvis sitta på varsin stol och ”dansa”
schottis och hambo. Vi kunde inte göra
som vi alltid gjort, utan behövde finna
nya infallsvinklar.

M

ed tanke på att det enligt kursprogrammet förutsattes att deltagarna hade ”God kännedom om kroppens
(rörelseapparatens) uppbyggnad och
funktion” förvånade det mig att informationen om anatomi och biomekanik
var elementär, förenklad och innehöll
många faktafel.

D

et var trevligt att träffa, umgås
och dansa tillsammans med folkdansare från närliggande landskap,
något att bygga vidare på. Dagens markservice var suverän som
vanligt. Tack alla som bidragit. ■
text och foto Anna Månsson

Riksspelman
Karl-Eric Winberg,
Helsingborg
20/9 1934 - 3/12 2019

M

ed stor sorg fick jag i december
beskedet att spelmansvännen
Karl-Eric Winberg avlidit efter en längre
tids sjukdom. Vi träffades första gången
1974 i samband med Bygdeungdomsstämman och zornmärkesuppspelningarna i Uddevalla och jag minns att
hans fina och föredömliga klarinettspel
imponerade på mig redan då. Sedan
riksspelmansstämman på Skansen 2010
har jag haft förmånen att spela regelbundet med Karl-Eric och hans hustru Marja
såväl i deras hem som på olika stämmor
runt om i Sverige. De har alltid varit
på strålande gott spelhumör och vi har
spelat många fina låtar tillsammans under årens lopp.

Carl-Erik Hartman (1870-1972) som blev
riksspelman på klarinett redan 1937.
Till Hartman kom många besökande
spelmän och intresset för folkmusik
vaknade. Marja berättar följande: “När
morfar fyllde 100 år 1970 var det full
fart med flera väldigt duktiga och ivrigt
spelande spelmän som uppvaktade och
vi spelade med dem. Då bestämde vi att
vi skulle sätta fart på riktigt! Vi blev i
början av 70-talet medlemmar i Skånes
spelmansförbund och i Ringsjöbygdens
spelmanslag.”

U

nder uppspelningarna på Frostavallen i Skåne 1975 blev Karl-Eric
riksspelman med motiveringen “för traditionsmedvetet spel av skånelåtar på
klarinett”. 1976 medverkade han på den
uppmärksammade och banbrytande LPskivan “Den långe dansen” tillsammans
med flera andra framstående spelmän
från Skåne och Småland.

K

arl-Eric begravdes den 17 januari
och det blev en mycket värdig och
stämningsfull begravning fylld med
musik som Karl-Eric själv valt. Bland
annat spelade spelmansvännerna från
Folkdansens Vänner i Helsingborg och
Klippanamatörerna under ceremonin.
Ett flertal spelmän hade mött upp och
efter begravningsakten bidrog dessa till
härlig folkmusik under den efterföljande
minnesstunden, allt enligt Karl-Erics
önskemål.

K

arl-Eric föddes i Lund. Ingen av
föräldrarna spelade men båda sjöng.
Blockflöjten var Karl-Erics första instrument innan han började spela klarinett
i Lunds kommunala musikskola som
12-åring. Som student blev han medlem
i Lunds akademiska kapell där han under studietiden träffade och spelade med
sin blivande fru Marja. Paret flyttade
till Klippan 1959 där de fick sina första
lärartjänster. Efter några år i Skälderviken bosatte de sig efter pensioneringen i
Helsingborg.

I

nspirationen till att börja med folkmusik fick de i Bergslagen. Somrarna tillbringades nämligen ofta i Bångbro, Västmanland, hos Marjas morfar

E

n av våra främsta skånska spelmän
och traditionsbärare har nu lämnat
oss. Karl-Erics klarinett har för evigt
tystnat. Han lämnar ett stort tomrum
efter sig både i familjen och spelmansleden men alla ljusa minnen av Karl-Eric
består.■
text och foto
Peter Pedersen, Västervik
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Mitt nya förkläde

H

ur förvaltar man ett förklädesmönster? På våra svenska museer finns
en rik kulturskatt av förkläden. Vi vet att
förklädena på ett museerna är original,
men de är bara en liten glimt av alla de
olika förkläden som finns och har funnits. Ibland är det stor skillnad på färgernas intensitet på rätan och avigan på
förklädet, en gång lyste båda sidor lika
färgsprakande. Gemensamt för äldre
förkläden är oftast att de är helt symmetriskt uppbyggda. Vad gör man då när
det bara finns lite varp kvar i vävstolen
och man är osäker på om det räcker till
att kopiera och väva ett symmetriskt
förkläde. Själv valde jag ut smala ränder
från flera olika förkläden i södra Skåne.
Sen vävde jag smala ränder tills varpen
tog slut. Jag använde delvis restgarner
från växtfärgning i inslaget och när den
ena nyansen tog slut valde jag en snarlik.
Det är min tro att kvinnorna förr också
vävde slut på varpen och använde restgarner. Mitt nya förkläde är inspirerat
av sydskånska förkläden men är inte en
kopia utan ett fantasifullt original.

Spel och dans i
Nösdala loge säsong 8
NU I NY CORONAANPASSAD
FORM!

K

änner ni i dessa corona-tider samma
längtan och saknad som vi ?
att få träffas och njuta av att spela, lyssna, sjunga och fika
eller kanske ta en dans med … din medtagna partner.

V

i välkomnar till ”minimikrostämma” och bjuder samman till spel och
gemenskap på och runt vår luftiga loge.
Är du osäker, så ta med egen ”känd”
danspartner. Och uppfyller du alla gällande karantänsregler – 48 h`s symptomfrihet – så dansa på.
men vet du med dig att du inte uppfyller
”försiktighetskraven”, så avstå att komma ty det kommer flera tillfällen – hela
sommarens ”torskvällar”. Vi hoppas på
samma gensvar från musiker som tidigare år och försöker hålla programuppdatering via ”skanefolk”-kalendariet.

V

i öppnar åter upp portarna den 04/06
kl 19 – c:a 22 och beräknas så hålla öppet varje torsdag till och med 26:e
sept. Vi umgås under väldigt fria former.

V

i njuter av akustisk musik till naturens inramning i färg och ton.
Vid uppehållsväder finns utrymmen för
såväl barn som s k buskspel i väldigt
barn- och spelvänlig lantlig miljö. Eller
varför inte bara ägna sig åt blommor
och bin … och kanske grilla medhavt –
förutsätter klart uppsikt över ev barn.

A

LLA, även spelmän i coronatider,
medtar eget fika men hatten finns
kvar som uppmuntran och resebidrag till
aftonens underhållare.
Som en, kan tyckas, självklar gest till
den som vill underhålla från de som vill
underhållas.

M

ÖJLIGHET finns även alltid att
inhandla ”härproducerad sorthonung”. Men särskilt i år när alla
våra marknader ställts in Hovdal Honung, Fribergs Bigårdar erbjuder därför
honungsprovning och information.

V

i finns c:a 6 km norr om Sösdala eller
c:a 10 km söder om Hässleholm och
ingår som en del av vackra Hovdalaområdet / Skåneleden / Finjasjöleden. Ta tåg
till Sösdala eller Hässleholm och cykla
eller enklast, kom med bil. Du kan, efter
kontakt, vara med på vår mail-lista och
då få ”senaste nytt” inför varje spel- och
dansafton.■

D

et skulle vara intressant att få ta del
av synpunkter från läsekretsen på
mitt sätt att använda och förändra gamla
mönster. Skriv gärna till Pilavisan.■
text Anna Månsson
foto Ronny Månsson

Den eller de spelmän som kommer styr
i stort aftonens schema. Ibland är någon
förbokad och då till fikat. Därefter ”fritt
fram”. Vid behov efter lista.
Vet du / ni att ni ska komma och spela,
så hör av er så vi kan ”marknadsföra” via
mail.

elsie_trulsson3@hotmail.com
Välkomna
/Elsie Trulsson och Per Friberg
tel 070-8787886
Ps Ska vara ett _ (understreck) mellan
elsie och trulsson i e-mailadressen PF

Medlemstidning för Folkdansringen Skåne - Årgång 75 Nummer - 2 - 2020			Sida 8

Spelmanshumör

Lite klädhistoria

-en soloskiva av den skånske
riksspelmannen Peter Pedersen

D
K

E

n av de främsta traditionsbärarna
av Skånsk folkmusik var den legendariske riks- och mästerspelmannen
Carl-Eric Berndt Lund, 1910 – 1988.
Hans välklingande spel av skånska låtar
på fiol och träskofil har varit en viktig
förebild för Peter Pedersens spelmansutveckling.
etta framgår tydligt på hans soloskiva ”Spelmanshumör” där man inte
kan undgå att märka hur han påverkats
av Carl-Eric Berndts spänstiga spelsätt.

D
I

nspelningen av skivan är en enastående prestation av Peter med rent
och fint spel och där han enligt min
personliga bedömning överträffar sin
förebild då det gäller danstempo/rytm i
polskorna. Vissa av låtarna är speltekniskt svårspelade på träskofiol vilket Peter
klarar utan problem. I valsen efter Lasse
Nilsson, Lyby är jag imponerad av den
snygga lägeväxlingen i andra reprisen,
vilket är trixigt på träskofiol.

E

tt värdefullt komplement till skivan
är det medföljande häftet där man får
följa Peters målmedvetna spelmans-historia. Man kan där också läsa om låtarnas upphovsmän vilket förstärker inlevelsen när man lyssnar.

P

eter har en förhoppning att han genom skivan skall sprida intresse för
sina skånska favoritlåtar och sättet att
spela dem. De som önskar tillägna sig
skånska låtar rekommenderas varmt
denna skiva. Spelet av låtarna utgör en
väl förankrad medryckande och välklingande variant av skånsk spelmanstradition.■
text Sylve Björk, riksspelman 1970

et finns mycket spännande att berätta om våra vanliga plagg: kjolen,
jeansen och blusen.
jolen – fängelse eller frihet.
1800-talets krinolinkjolar kunde
ha en diameter på upp till en meter. Det
gjorde dem i princip omöjliga att leva
ett normalt liv i, bara att gå in genom en
dörr krävde planering. Svåra olyckor där
kvinnor brändes eller blåste iväg förekom också.

E

n av 1900-talets mest berömda kjolar
är minikjolen som designades i början av 60-talet av Mary Quant. Den var
extremt kort och gav upphov till många
diskussioner, som så ofta när det gäller
kvinnors kläder.

1

970 såg man för första gången kjolar
för män i en modekollektion, men idag
börjar fler och fler män se kjolen som ett
alternativ till byxa. Och som skotsk man
är ju kilten ett måste.

O

rdet ”jeans” kommer ursprungligen
från den franska staden Nîmes, som
på 1700-talet blev känt för sitt blåfärgade
tyg (ursprungligen dock ett sidentyg).
I Europa började man tillverka jeans
1948, men endast i herrstorlekar. Damstorlekar kom först 1956.

B

lusen – egentligen för män.
Blusen bars ursprungligen av män,
främst arbetare och sjömän. Bussarongblus eller sjömansblus, hör man fortfarande talas om som begrepp för enklare, löst sittande blusar.

I

mitten av 1800-talet kom chemisetten,
det som sedan kom att bli en damblus.
1890 började framförallt yrkesarbetande
kvinnor att bära enkla, höghalsade blusar, så kallad ”rysk blus”. Den var ett
slags arbetsplagg, till skillnad från idag
då vi ju använder blusen i alla sammanhang och i alla sorters design.■
Källa: Flash hemsida april 2020
text och foto Anna Månsson

J

eansen – en pigg 148-åring.
Det var Levi Strauss som 1872 i San
Fransisco sökte patent på jeans, men ofta
talar man om hans kompanjon - den lettiske skräddaren Jacob Davis - som den
som ”uppfann” jeansen och dess nitförstärkningar.

Prål prakt och
smycken
-i Landskrona
Folkkonstnär och silversmed Karin Ferner bördig från Småland och numera bosatt
i Falun är känd för färgrika utställningar.
I sommar visas hennes utställning ”Prål,
prakt & smycken” den 27 juni–5 sept. på
Hemslöjden i Skåne, Landskrona gamla
stationshus, vernissage lördagen den 27
juni kl. 11.00, då finns Karin Ferner på
plats och berättar om sitt konstnärskap.

Nästa nummer
Utkommer i vecka 35
Vi behöver ditt material senast vecka
33
De traditioner vi brukar luta oss mot
vid nationaldag, midsommar och
andra festivaler blev inte som vanligt
i år.
Hur har ni firat?
Skriv och berätta!!!
/Red
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