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Marianne  
Halling

Ledare Kalendarium
12 – 13 sept. Riksstämma, Svenska 
Folkdansringen via web.  

10 okt. Extra årsmöte, Folkdansringen 
Skåne, Brunnsberga, Helsingborg, se 
nedan.
 
Våren 2021. Kurs ”Knyta halvklut, 
avsluta band, tillverka hyskor och hakar 
mm”  är framflyttad. Se hemsidan för 
mer info och anmälan.
 
Våren 2021 Kurs “Dansa tillsammans”
är framflyttad. Se hemsidan för mer info 
och anmälan.

4 - 8 aug 2021 Europeaden i Klaipeda, 
framflyttad från aug. 2020.
 
22–24 juli 2021, Korröfestivalen, fram-
flyttad från juli 2020
 
2 – 7 augusti 2021, Zornmärkesup-
pspelningarna med Riksspelmanskon-
sert, framflyttade från aug 2020. 
 
22 augusti 2021 Skånedan i Eslöv, 
framflyttad från aug 2020.

2021 Svenska Folkdansringens 100-års-
jubileum i Stockholm är framflyttat. 
 
2023, Barnlek, folkdansstämman för 
barn och ungdomar är framflyttad.

Ingenting, ingenting blir 
som man planerat, eller?

Jag trodde i mars att denna pandemi 
skulle vara över till sommaren. Influ-

ensor trivs inte i värmen sas det. Som 
alla vet idag är det långt ifrån över och 
trots alla frågor till myndigheter, epi-
demiologer etc så kan ingen ge svaret: 
” 1 september kan vi kramas och dansa 
igen”.

Hur går vi då vidare? Vilka danser 
kan vi dansa och vilka danser kan 

vi göra om? Från att i mars bara ha 
stängt ner allt så har många föreningar 
nu börjat fundera över alternativ till 
ordinarie dansträningskväll: ses utom-
hus med coronaavstånd, pardanser, 
gemensam fika, joggingturer, prome-
nader, coronadans (solodanser à la nya 
Europeaddansen), dräkt- och slöjdkväll, 
musikkväll, telefonkedja bara för att 
få prata en stund, zoommöten, titta på 
danser osv. Här gäller att hitta alterna-
tiva lösningar för det värsta som kan 
hända är att man ger upp och tappar den 
gemenskap och glädje som danskvällar-
na gav.

Det kommer en dag när vi kan ses 
som vanligt även om vi inte vet 

när och då gäller det att inte ha tappat 
kontakten med våra medlemmar. Berätta 
vad ni gör, alla idéer behövs.
Den 15 augusti lyckade vi genomföra 
en dräktpromenad i Malmö för att fira 
100-åringen, se separat artikel.
Skånedagen och Åsa Jinder är flyttad till 
22 augusti 2021.

Höstmötet blir ett extra årsmöte (hy-
bridmöte) lördagen den 10 oktober. 

100-årsfirandet som blev flyttat till 
oktober föreslås nu att flyttas till icke 
bestämt datum 2021.

Var rädda om er och berätta gärna för 
oss och på Facebook vilka idéer ni 

har på alternativa aktiviteter.

Marianne

Extra årsmöte  
10 oktober
Kallelse kommer. I kallelsen måste 
alla ombud ange om man vill delta 
fysiskt eller via zoom. Länk skickas 
till alla som anger sin e-postadress 
och önskar delta via zoom. Mötet 
kommer att behandla nya stadgar 
för Skåne-Blekinge och ändrad dis-
triktsavgift för 2021. Förslaget är 0 kr 
för 2021.
 Mötet blir i Helsingborg, Brunns-
berga. Luggudegillet är värd. Regis-
trering med fika kl 12.30 och mötet 
startar kl 13.00

Tävling

Hur tycker du att en ny logga 
ska se ut för Skåne-Blekinge? 

Kom med förslag! Skicka in till  
s k a n e @ f o l k d a n s r i n g e n . s e    
senast 30 september. 
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Jag och min dräkt

Varje dräkt, ny eller gammal, sydd 
för dig eller av dig, ärvd eller köpt 

begagnad bär en historia. Dela med dig 
av din dräkts historia i Pilavisan. Först ut 
är Margareta och Wilhelm Nilsson från 
Linderöds Folkdanslag. Skicka in din 
berättelse med foto så andra kan ta del av 
den i Pilavisan framöver. 

Margareta och Wilhelm Nilsson, 
Gärds härad

Vi är många som bär våra dräkter med 
glädje och stolthet. Det finns också 

historier förknippade med dräkterna och 
nu ska jag berätta lite om mina och min 
mans dräkter från Gärds härad.

Bilden på Wilhelm och mig är tagen 
utanför Oppmanna kyrka en vacker 

majdag. Kjellardrängarna hade spelat i 
kyrkan och Linderöds Folkdanslag hade 
dansat polska och engelska till deras 
vackra musik. Wilhelm fick sin första 

dräkt i 20-års present av sin mamma, 
sydd av henne. Den dräkten hängde 
med länge och övertogs så småningom 
av vår äldste son Gustav. Wilhelm fick i 
sin tur överta sin fars, Nils-Eriks dräkt, 
även den sydd av mamma Maj-Britt. 
Precis likadana ser de båda dräkterna ut. 
Till dräkterna hör handbroderade häng-
slen. Det är små, små stygn som bildar 
blommor och monogram. Mycket arbete 
och kärlek nerlagt på en dräktdetalj som 
knappt syns under västen.

Jag bär en dräkt som min mamma Ker-
stin sydde till mig för närmare 40 år 

sedan. Den är mörkblå, dekorerad med 
bruna sammetsband och blommiga 
sidenband. Tur att den syddes med söms-
mån i sidorna… Inga silvermaljor eller 
dyrbara tyger. Våra hemtrakter var till 
stor del fattiga och kallades för risbyg-
den. Förklädet vävdes av min mormors 
mor. Kluten är en så kallad halvklut, tri-
angelformad och utan utsmyckning, till 
skillnad mot den stora, kvadratiska kluten 
med spetsar och broderier som sätts upp 
på någon form av stomme. Halvkluten 
har vårt dräktråd Anita sytt till mig. 
 

Även vinterbilden visar folkdräkt från 
Gärds härad. Denna har röd kjol och 

grönt livstycke med en liten krage och 
bruna sammetsband. Originalet finns 
bevarat på Kristianstads museum. Tröjan 
är svart med dekor av svarta sammets-
band, guldspets och blommiga siden-
band. Dräkten syddes och bars av min 
svärmor Maj-Britt. Året var 1986 och 
många i folkdanslaget ordnade med sina 
dräkter och sydde tröjor inför en dans- 
och musikresa till USA. Sen visade det 
sig att det var så varmt att ingen kunde 
använda sin tröja, utan de låg bara, stora 
och tunga, och upptog plats i packningen. 
Den rutiga kluten vävdes av min mans 
farmor Anna och på krokiga vägar kom 
den till mig. När Anna vävde tyget var jag 
så ung och ännu inte medlem av famil-
jen, så ingen tänkte på att jag skulle vilja 

ha en handvävd klut och under många år 
hade jag en ”köpeklut” från Hemslöjden. 
För några år sedan fick jag ”Annas klut” 
av en tidigare medlem i vårt folkdanslag 
och jag är så glad över den.

När vi klär oss i våra folkdräkter 
blir historien levande, hantverket 

förmedlar gemenskap med tidigare gen-
erationer och vi är glada över att få vara 
en länk i kedjan.

Nu är vi nyfikna på din dräkt och din 
historia. Vad har du att berätta?■

text: Margareta Nilsson, Linderöds 
Folkdanslag
foto: Lena Holst (bilden på Margareta 
och Wilhelm).  
Wilhelm Nilsson (bilderna på  
Margareta)

Tänkvärt!
Du är inte normalviktig, 
Du är inte underviktig, 
Du är inte överviktig, 
Du Är Jätteviktig.
 

Leenden smittar, 
låt oss starta en glädjepandemi.
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Musik- och dans-
glädje på Nösdala 
loge

Sedan 2012 har Per Friberg och El-
sie Trulsson bjudit in till musik 

och dans på sin loge i Nösdala nära 
Hovdala strax söder om Hässleholm. 
Mycket är annorlunda i år men Nös-
dala loge håller öppet (se inbjudan Pi-
lavisan nr 2/2020). 

Strax innan portarna slogs upp 
den 16 juli, drog flera dagars reg-

nmoln vidare och det blev en riktigt 
ljum fin sommarkväll. Vi hörde att 
musikerna, de fyra medlemmarna i 
Släktbandet, behövde tumvantar och 
tjocka tröjor när de övat inför kvällen. 
Men kl. 18.00 bröt solen igenom, de 
tjocka kläderna åkte av och låg sedan 
utspridda utanför logen hela kvällen. 
Släktbandet har sina rötter i trakten, 
men bor nu utspridda över Sverige. 
Medlemmarna är barnbarn och barn-
barns barn till Hjalmar och Hanna Jo-
hansson. Hanna växte upp i Matteröd 
och Släktbandet sammanstrålade och 
spelade i fjol både på Nösdala loge 
och Matteröds hembygdsförening 
99-års firande. I år blev det bara Nös-
dala loge eftersom hembygdsförenin-
gens 100-årsfirande ställts in. Nu, när 
Släktbandet spelat två år i rad på Nös-
dala loge, har det blivit tradition, så vi 
ser fram mot fortsättningen.

Vi fick lyssna på och dansa till gi-
tarr, dragspel, mungiga, klarinett, 

flöjt och sång. Med sju par på golvet 
i logen var dansgolvet ”Coronafullt” 
och alla dansade med ”medtagen” 
partner. 

I gästboken skrev en gäst att ”Dalar-
na har flyttat till Skåne”. Per sum-

merade den fina kvällen med orden 
”Vilken kväll … folk från Hultsfred 
till Malmö o Ekeby till Bromölla - 
satt o solade, dansade o förbrödrades 
i `Släktbandets` generösa famn … 
Att de gamla mollåtarna kan spritta 
av så´n glädje på såväl `scen`, dan-
srotundan som i solgasset. Ja, logen o 
bygden vibrerade av Nösdala-Johan-
nessens, Brönnesta-Henriks, Ebbjör-
narpa-Jöns, Bohus- o Västgötalåtar.”

Släktbandet bjöd på riktigt härlig 
lokal skånsk musik, men också 

låtar från övriga Skåne, Sverige och 
en vals som färdats ända från Irland 
för att spelas i Nösdala. Det dansades 
polskor, vals, schottis, hambo och en 
engelska för två par som anpassades 
så den kunde genomföras utan att röra 
varandra. Flera besökare valde att sit-
ta utanför, för att lyssna på musiken 
och titta på dansen på avstånd. 

Stort tack till Per och Elsie för gäst-
friheten och till alla deltagare som 

bjöd på god musik och trevlig stämn-
ing. ■

text Anna Månsson 
foto Gail Davidsson Blad

Prins Oskar i  
Ingelstadsdräkt

Inför 6 juni skaffade hovet med stöd 
från medlemmar i Folkdansringen 

Skåne en Ingelstadsdräkt till lillprin-
sen. Prins Oskar är hertig av Skåne, så 
klart han skulle bära en dräkt från vårt 
landskap i samband med firandet av 
Sveriges nationaldag 2020. Hertiginnan 
av Västergötland, Kronprinsessan Vikto-
ria, bar sin Vadsbodräkt. Hertiginnan av 
Östergötland, Prinsessan Estelle, bar sin 
nya sommardräkt från Skedevi socken. ■

foto Linda Broström 
Copyright Kungl. Hovstaterna
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Speciellt roligt tyckte jag det är att bo-
kens författare är genuint intresserad 

av band långt bortom Dalarna. Och att 
vi (Skåne och Dalarna) har band som är 
mycket snarlika. Exempelvis det skånska 
rödmönstrade bandet på fotot finns också 
i Rättvik och Boda. Enda skillnaden är 
stadkanten. I Rättvik har bandet en vit 
och en röd rand i stadkanten medan stad-
kanten är grön i södra Dalarna. Det är in-
tressant och roligt att banden reser landet 
runt och att endast stadkanten ändras lite 
kommenterade Barbro. Det vittnar om att 
människor träffats och spridit mönstren 
långt tillbaka. Jag konstaterar att band 
förenar och binder samman både dräkt-
delar och människor. ■

text Anna Månsson
foto Anna o Ronny Månsson

Mer fritid - ny hobby

Just nu är världen upp- och nervänd 
och för många är vardagen inte sig lik. 

Många av de aktiviteter som vi brukar 
vara engagerade i är inställda, men då 
gäller det att göra något annat menings-
fullt. Kan man inte resa bort så kan man 
resa inom hemmet ”trip at home” genom 
böcker och internet. Det kan vara skönt 
ett tag att få tid att bara vara och kanske 
sitta och filosofera under en korkek, men 
det kan också finnas möjlighet för en ny 
hobby. 

Genom boken Moraband av författare 
Barbro Wallin (se nedan) öppnades 

en ny värld för mig. Min bandvävstol 
som länge stått oanvänd på vinden, kom 
fram i dagsljuset och sen satte jag igång. 
När vädret inte passade för uteaktivi-
teter blev det bandvävning. Och när jag 
väl provat blev jag riktigt biten. Genom 
detta nyvaknade intresse ser jag också på 
våra dräkter med nya ögon. I Skåne har 
vi många fina band, bugabån, (livband) 
strumpeband, hattband, förklädsband 
etc. När jag ser någon klädd i dräkt tittar 
jag numera först på banden och sen på 
dräkten som helhet. 

Boken Moraband -  
i nytryck

Boken Moraband är en mönsterskatt 
över olika vävda band. Förutom in-

tressant historik och beskrivning av hur 
bandvävningen utförs är boken en gul-
dgruva, fylld av vävmönster och inspir-
erande foton. Författare Barbro Wallin 
är kulturarbetare. För sin stora insats att 
bevara mönster fick hon 2018 dela Mo-
ras kulturpris med en båtbyggare från 
Sollerön. Barbro började hålla kurser i 
bandvävning 2002. Kurserna är mycket 

uppskattade, många kursdeltagare åter-
kommer år efter år. Barbro beskriver 
själv kursverksamheten:

”Eftersom det inte funnits något ned-
tecknat om Moraband så har kurs-

deltagarna fått lära sig hantverket genom 
att se, lyssna och lära: material, varpning, 
uppknytning av mönstret, vävning, hur 
man rullar på inslagsgarnet på skytteln 
och vad man behöver för att lära sig knyta 
solv. Ofta kommer någon deltagare med 
ett gammalt band och en önskan om att 
få det avritat och uppvävt. Att själv kun-

na göra arbetet från avritning till färdigt 
band ger stor glädje och tillfredsställelse. 
Själv har jag ägnat mycket tid åt att rita 
av gamla band. Ibland har jag inte haft 
annat att utgå från än små fragment. Un-
der årens lopp har det blivit många mön-
ster som jag återgivit. Framför allt är det 
Moraband jag brunnit för, men jag har 
också mönster till Älvdalen, Orsa, Rätt-
vik, Boda, Gagnef, Åhl samt Sameband. 
De flesta band som tillhör Moradräkten 
och Orsadräkten är med få undantag 
likadana. Idag består min samling av 
mer än femhundra bandmönster. Det är 
ett urval av dessa mönster, tillsammans 
med beskrivningar av dem, som ligger 
till grund för boken Moraband. Boken 
är tillkommen utifrån min längtan att få 
dokumentera det konsthantverk som jag 
så länge intresserat mig för. Det är min 
innerliga förhoppning, att kunskapen om 
vävning av Moraband härigenom ska 
leva vidare.”

I dräkter från Dalarna ingår många olika 
vävda band: krågåband (handledsband 

på ärmlinningen), hårband, hattband, 
kniband (knäband), magdband (magd = 
förkläde) m.fl. Det finns stora likheter 
mellan vissa av banden från Dalarna 
och våra skånska bugaban (livband). Bå-
dadera har ofta rött mönster med stjärnor, 
romber, hjärtan, prickar, ränder mm. mot 
naturfärgad botten. Den vävstolsmodell 
som författaren använder och beskriver 
är tidigare okänd för mig. Det går ut-
märkt att väva banden på en traditionell 
bandvävstol, där man använder solv med 
ögon och plockar inslaget. 

Boken är full av njutning för vävare 
men också för alla andra dräkt- och 

kulturintresserade. Den utkom 2012 och 
finns nu i nytryck. Jag köpte boken från 
webbutiken på Zorn-museet i Mora som 
också gett ut boken. Tack Barbro för att 
du skrivit boken och för att du delar med 
dig av din kunskap och mönsterskatt.■
 
text Anna Månsson
foto Ronny Månsson
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Digital kreativitet 

Mitt i sommaren kom inbjudan från 
Svenska Folkdansringen att mötas 

digitalt i kompiscirkel, vid 3 tillfällen 
á 45 minuter. Målet var att medlemmar 
från hela landet med gemensamt in-
tresse skulle sammanstråla i små grup-
per. När 8 intresseanmälningar kommit 
till gruppen “Dräkt och Slöjd” startade 
den under ledning av v. ordf. Marianne  
Halling. Men tidpunkten för träffarna 
passade inte alla vid alla tillfällen, så 
antalet som deltog och vilka som del-
tog varierade mellan varje möte. Pro-
grammet Zoom användes, trots att jag 
är ovan att använda denna programvara 
fungerade det fint. Eftersom jag hade 
förhinder vid första träffen kopplade jag 
upp mig i god tid före andra mötet. På 
så sätt fick jag också se och hälsa på alla 
deltagarna som anslöt en efter en, fram 
tills att mötet öppnades.

Deltagarna kom från öst, väst, norr 
och söder, alla med stort intresse 

för dräkt men med olika kunskap och 

erfarenhet. Precis så som det är i livet. 
Med gemensamt intresse och generos-
itet bland medlemmarna fick vi lärorika 
givande möten. På första mötet presen-
terade medlemmarna sig själva och sina 
dräkter. På andra mötet gav vi varandra 
tips på olika museer och utställningar där 
man kan titta på dräkter. Vi pratade också 
informativ aktuell litteratur inom ämnet.  

Ekland, Britt, Dräktalmanacka Boda 
socken Dalarna, Institutet för språk 

och folkminnen. 2016.
Liby, Håkan, Dräkternas Hälsingland, 
mode – tradition- tolkningar, Gästrike- 
Hälsinglands Hembygdsförening, Möl-
ndal 2018.
Jacobsson, Ingela & Bill, Åsa, Oplöt 
röekjol & stubb, Trelleborgs museum, 
Malmö, 2019. 

På vårt tredje och sista möte in-
formerade Elisabeth Liby om gesäll-

brev i dräktsömnadsyrket en nyhet från 
april i år. Förkunskaper som krävs är 
2500 timmar (3 studieår) i yrket, men an-
dra förkunskaper kan jämställas. Svens-
ka Hemslöjdsförenings Riksförbund 
ansvarar, se https://hemslojden.org/fa-
kunskap/gesall-mastare/. Alla i gruppen 
ser värdet av denna utbildning och hoppas 
på många gesällbrev framöver. På denna 
sista träff samtalade vi också om det out-
tömliga ämnet ”kvinnans huvudbonad”.  
I Elisabeth Hallgren Sjöberg avhandling 
”Såsom en slöja, Den kristna slöjan i en 
svensk kontext” (Umeå universitet, In-
stitutionen för idé- och samhällsstudier, 
2013) finns fakta om kvinnans magiska 
hår och huvudbonande som markör för 
status, rent leverne etc. Den ärevördiga 
gifta svenska kvinnan täckte alltid håret. 
Det finns bara ett undantag i Sverige, 
nämligen i Dalarna, Delsbo, där den gifta 
kvinnan enligt traditionen fick ha synligt 
långt hår bak i nacken och ner på ryg-
gen. Våra svenska huvudbonader skiljer 
mycket mellan olika geografiska platser 
och olika tidsepoker. Men de skånska 
huvudbonader var precis som bindmös-
sorna större och mer omfångsrika långt 
tillbaka. När bindmössorna blev mindre 
växte samtidigt stycket (spetsen framtill) 
och blev större. 

Avslutningsvis tackade vi vår grup-
padministratör för givande träffar 

och beslöt hålla kontakt med varandra. 
Andra grupper är igång. En ny grupp 
planeras inom ”Dans och musik” när lag-
om många meddelat intresse av att delta. 
Passa på att anmäla ditt intresse, det är 
garanterat virusfritt.  

text Anna Månsson 

100-åringen firades i 
Malmö

Den 15 augusti hade valts för att 
fira 100-åringen, Svenska Folk-

dansringen, i Malmö. Fint väder stod 
på önskelistan och den önskan up-
pfylldes med råge. Genom att dräk-
ta, dvs. dräktklädda flanera och fika 
tillsammans ville vi uppmärksamma 
födelsedagen och sprida informa-
tion om våra folkdansföreningar. Alla 
som ville delta i firandet inbjöds via 
sociala medier. Deltagarna kom från  
Helsingborg, Hembygdsgillet Malmö 
och Malmö Folkdansare. Till vår 
glädje deltog också några ”dräkt-
nördar” som vi hoppas få se i folk-
danssammanhang framöver.

Vi var ett 30-tal dräktklädda som 
strosade parvis och i mindre 

grupper från Triangelstationen till 
Malmö C. Denna soliga dag när ter-
mometern närmade sig 30 °, hade 
många lockats ut och satt och njöt på 
uteserveringar och parkbänkar. Mån-
ga i vimlet noterade att vi var ovan-
ligt fint klädda. Då passade vi på att 
informera om 100-åringen och dela 
ut reflexer. Höstmörkret kommer och 
då kan de komma till användning. 

Vår klädsel varierade, både skåns-
ka och blekingska dräkter var 

representerade, flera av kvinnorna 
kom i fina särkar och andra trotsade 
värmen och hade klätt sig i högtids-
dräkt med yllekjol. Just variationen 
mellan våra olika dräkter uppmärk-
sammades av förbipasserande. Det 
var trevligt att många okända kom 
fram för att ställa frågor och beundra 
våra dräkter.  

I brist på dans så kändes det så 
fint att kunna sprida glädje ge-

nom att dräkta och samtidigt fira  
100-åringen.■ 
text Anna Månsson 
foto Ronny Månsson
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Laga för återbruk

Sedan urminnes tider har vi ärvt, sytt 
om, lagat och lappat våra kläder. 

Sparsamhet har varit en dygd. Det har 
inte varit något negativt att använda 
lagade kläder, utan istället bevis på att 
man är sparsam och ”handakunnig”. På 
senare tid har både miljöaktivister och 
andra agerat för att ta tillvara, lappa och 
laga, för att spara på världens resurser. 
Secondhand har kommit allt mer i ropet.  

 
Men både egna slitna kläder och köpta 
begagnade kläder kan behöva lite make-
up för att passa den nya ägaren. Ett fler-
tal böcker och kurser finns som ger råd 
och anvisningar om att lappa och laga. 
De vill förmedla handens kunskap som 
inte är självklar idag. Någon generation 
tillbaka överfördes den inom familjen 
men också i skolan. I ett upprop för mer 
slöjd i skolan anfördes nyligen att det be-
hövs mer handarbete i skolan inte minst 
för blivande kirurger som måste lära sig 
hantera nål och tråd för att klara av att sy 
i samband med operationer.

På senare tid har den broderiteknik som 
benämns ”sashiko” kommit i blick-

punkten. Sashiko bygger på förstygn, 
det enklaste stygn man kan tänka sig, 
upp och ner med nål och tråd. Men styg-
nens rytm och enkelhet kan varieras i 
det oändliga. Det finns uppgifter på att 
japanska munkar utvecklade konsten på 
600–700-talet då de sydde sina kläder 
av trasor som de samlat ihop. Under 
1700-talet blomstrade sashiko-tekniken 
i Japan. Tyger var bristvara så uppfin-
ningsrikedom var nödvändig. När kimo-
non var sliten blev den vardags plagg och 
när den blev för trasig syddes den om till 
annat. De vackra mönstren gjorde la-
gningarna till dekorationer. Genom att 
flera lager tyg broderades ihop, blev de 
varma. När textilier blev billiga efter in-
dustriella revolutionen slutade man lappa 
med sashiko. Jämför hur vi slutade an-
vända bära folkdräkt under motsvarande 
tid i Sverige.  

På Östasiatiska museet i Stockholm 
finns uppgifter på att brandmännen i 

nuvarande Tokyo förr hade vackert brod-
erade sashiko-foder i sin brandrockar. 
Efter att eldens släckts vände de rockar-
na ut och in så alla kunde se deras vack-
ert broderade foder. 

Mottainai är ett japanskt begrepp 
som ungefär betyder ”slösa inte” 

och sashiko lagningar är ett led i denna 
sparsamhet. På Österlens museum i Sim-
rishamn visas utställningen ”Mottainai – 
en utställning om återbruk” fram till 17 
oktober 2020. Där visas konstnär Takao 
Momiyamas reparerade vardagsplagg 

och kompositioner som är inspirerade 
från hennes uppväxt i japansk bond-
ekultur innan konsumtionssamhället 
tog över. Det handlar om att överföra 
kunskap att ta hand om saker. Det tar tid 
att sy långsamma stygn. Det är inte slit 
och släng utan istället slit och laga i lager 
efter lager. Takao Mottainai ser det tex-
tila kulturarbetet som något som förenar 
och berikar över både geografiska gräns-
er och generationsgränser. 

På museet finns en kurs i sashiko den 
17 oktober. Se hemsidan för mer info. 

text Anna Månsson
foto Ronny Månsson
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Linneplaggen i  
Linlandet

I mitten av januari hölls det sista 
av sex föredrag av hedersdoktor 

Håkan Liby, Uppsala. De teman 
som berörts har alla haft ankny-
tning till hans nyutkomna bok 
Dräkternas Hälsingland. Vid varje 
tillfälle har en mindre utställning 
med samma tema öppnats i Häls-
inglands museums idérum. Före-
drag och utställningar har varit 
mycket intressanta och välbesök-
ta.

Hälsingland har haft en stor linod-
ling och produktion av linnevaror 

under flera århundraden. Många olika 
kvaliteter togs fram och därför fick 
hälsingelinet ett gott rykte för både 
kvalitet och bred användbarhet.  Många 
har hört uttryck som linnebatist, lärft, 
blaggarn, buldan och bolsterväv vilka är 
exempel på olika kvaliteter. Vid den årli-
ga Distingsmarknaden i Uppsala, som 
funnits i århundraden och var välbesökt, 
sålde hälsingebönderna överskottet av 
sin produktion. Högklassiga linproduk-
ter skapades också vid Flors Linneman-
ufaktori i Mo och de hade flera kungahus 
i Europa som kunder.

Processen vid framställningen av 
lingarn var omständlig och ar-

betskrävande och en viss mekanisering 
skapades för att underlätta produktionen. 
Än idag finns Holma Helsinglands Lin-
spinneri kvar och Växbo Lin har utveck-
lat sin linnevävning. Den högkonjunktur 
som linet och skogen gav oss hälsingar 
kan fortfarande ses i de stora hälsinge-
gårdar som tillhör vårt kulturarv.

Linneplaggen var av många olika 
typer som bars närmast kroppen på 

grund av materialets förmåga att ta till 
sig fukt men ändå inte kännas fuktigt. 
Bland typerna kan nämnas skjortor, 

särkar, överdelar, löskragar och halvär-
mar. Dessa plagg har lång kontinuitet i 
tillskärningen och består mest av rät-
vinkliga stycken. Allt för att spara på 
materialet. De tillverkades uteslutande 
av kvinnorna i hemmen och traderades 
från generation till generation. Tygerna 
som var hemvävda mätte omkring 70 cm 
bredd och man tillvaratog stadkanterna i 
tillskärningen. Därför har oftast vänster 
ärm en skarv. 

Skjortor, bars endast av män, var långa 
i modellen med höga sprund i sidorna 

och fungerade även som benkläder dvs 
de sveptes in mellan grenen.  De hade 
höga kragar och sprund fram och någon 
form av axelförstärkningar. Ärmarna 
var vida och rynkades mot ärmlinningar. 
I brudgumsskjortor var både hals- och 
ärmlinningar rikligt broderade medan 
skjortor för vardagsbruk var enklare. Ett 
modeinslag från renässansen var halssp-
jällen som gav mera tyg att rynka ihop 
mot halslinningen och var en statussym-
bol. Till vardagsskjortan bars ibland en 
löskrage, även kallad nattkappa, om be-
hovet att vara proper uppstod i vardagen. 

Även lösärmar kunde användas av sam-
ma anledning. Ett annat modeinslag som 
kom på 1870-talet var ett förslag över 
sprundet vid kragen och som knäpptes 
med en liten trådknapp.

Överdelar, bars endast av kvinnor 
och var korta, då de alltid bars med 

hängselsärk under. De hade olika for-
mer av kragar, där vissa krävde sprund 
medan andra hade vidare halsöppningar. 
Liksom på skjortorna förekom halsspjäll 
för att visa status. Ärmarna hade spjäll 
för att få mera vidd över bysten. De var 
vida och rynkade mot ärmlinningarna 
men till vardags förekom även raka är-
mar utan linning. Många överdelar hade 
rikt broderade hals- och ärmlinningar 
och bredden varierade mycket. I Järvsö 
kunde man även se broderier på axlarna. 
Inte ovanligt var ett broderat monogram 
mitt fram eller under sprundet. Fyra bok-
stäver och ett årtal i korssöm var vanligt 
och ibland en blomsterurna.

Särkar, som var kvinnoplagg, fanns i 
tre varianter, nämligen hängselsärk-

ar, överdelssärkar och helsärkar. 
Hängselsärkar består av en bål med sma-
la axelband och en nederdel. Överdelen 
var ofta sydd i ett finare linne och neder-
delen i ett grövre. Rynkpartier syddes 
med smock för att få både dekorationer 
och viss töjbarhet. Överdelssärkar som 
består av en kort överdel och en neder-
del. De var hopsydda i midjan och hade 
också olika grovlekar i tygerna. Helsärk-
ar var i ett stycke och hade ingen mark-
ering för midjan. De hade kilar i sidsöm-
marna för att få ut vidden.
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Kvinnorna hade också enklare och 
grövre vardagsplagg i linne med 

raka ärmar och rund eller fyrkantig 
halsöppning. Därför fanns, liksom för 
männen, både löskragar och lösärmar. 
En slags ”utanpåblus” kallad bussarong 
eller ronka användes till vardags ovanpå 
överdelen eller särken. Den hade fyrkan-
tigt halshål och det urklippta delen vik-
tes ner som en lapp på insidan.

Bomullen kom till oss under 
1800-talets första hälft. 

Det var ett fint material med 
mycket hög status. I dräkts-
kicket användes det först i små 
detaljer som att halsremsan 
eller kragen syddes i bomull 
medan övrigt var av linne.
Forskning om linneplagg sker 
vanligen genom jämförande 
av äldre bevarade plagg men 
också genom bouppteckning-
ar. I Hälsingland är rikedomen 
av bevarade plagg stor både på 
museer och i privat ägo.

Utställningen Linneplag-
gen i Linlandet visades på 

Hälsinglands museum i Hu-
diksvall t o m 29 juli 2020.
Text och Foto: Astrid Nilsson, 
Forsa folkdanslag ■

Artikeln ovan har varit publicerad i 
Hälsingelåten nr 1/2020. Vi tackar 

för positivt bemötande när vi frågade om 
att sprida artikeln till Pilavisans läsare.  
/Red.

En visa om töserna 
från Simris
När som töserna från Simris 
De begiva sig till dans
Sudderullan-rullan begiva sig ti dans
Då vifta de på kjolarna
likt korna på sin svans
sudderullan-rullan-lej. 

I håred de har di en bena så lång
sudderullan-rullan en bena så lång
Så lusen ska få en beskedligare gång
sudderullan-rullan-lej. 

Å håred de ha di mångahanda vis
sudderullan-rullan på mångahanda 
vis
Ibland står de opp
liksom rompan på en gris 
sudderullan-rullan-lej. 

Å hossor ha di både gula o blå
sudderullan-rullan både gula o blå.
Men hälar å tår sticker ude ändå
sudderullan-rullan-lej. 

Kring halsen så ha di både
parlebann å krus.
sudderullan-rullan både parlebann o 
krus
Men tittar man i linningen
spatserar där en lus
sudderullan-rullan-lej.

Ur visa om ”Töserna i Simris”, 
padekatt upptecknad efter  
Susanne Brogård, Ravlunda.

följ länken och du hittar förslag på ytter-
liggare 24 skånska låtar

https://smdb.kb.se/catalog/id/001506995

/Red



Linderöd möter  
Europa

Together Virtually Europeade 2020 
med Linderöds Folkdanslag och 

Spelmanslag.

Det är mycket som ställts på ända och 
förändrats på grund av Covid-19. 

Många arrangemang har ställts in eller 
flyttats fram i tid, men man har också 
funnit nya sätt att umgås i spel och dans. 
Europeaden 2020 blev virtuell. Inte är 
det ”som på riktigt”, när vi träffas, dan-
sar, spelar och fullkomligen andas folk-
kultur under några dagar, men det blir 
ändå en trevlig stund när vi via dataskär-
men får njuta av sång, musik, dans och 
dräkter.

Jag tycker att ledningen för Europead-
en gjort ett gediget arbete då de satt 

samman bilder och filmer från tidigare 
festivaler och inskickade bidrag. Åt-
minstone två skånska inslag finns med. 
Invigningskvällen visar en dans med 
Linderöds Folkdanslag och under avslut-
ningen syns Skånedansen från Helsing-
borg. Några av våra dansare har dessu-
tom deltagit i Ålands bidrag! 

Ett led i att skapa gemenskap är den 
Corona-anpassade dansen som 

lanserades inför balen. Siv och Kjell  
Ohlsson bjöd hem folkdanslaget till sin 
trädgård för picknick och dans. Med 
trädgårdsmöblerna utsatta med goda 
avstånd, en stor gräsmatta att dansa på 
och välfyllda picknickkorgar kände vi 
oss redo för kvällen. Kjell Larsson hade 
ordnat med dator och en rejäl bildskärm, 
så vi kunde följa kvällens sändning från 
Europeaden.
Vi njöt av vår medhavda mat och dryck. 
Mycket prat blev det. Sen var det dags 
för dansträning. Ni som provat dansen 
vet att den inte är alldeles lätt. Horn-
pipe-steg!? Vi modifierade lite, så dan-
sen passade oss. Efter några omstarter 
och en hel del skratt fick vi till slut ihop 
det och nu kan vi säga att vi dansat till-
sammans med hela Europa. Om ni är 
nyfikna på resultatet, så är ni välkomna 
att titta på vår Facebooksida: Linderöds 
Folkdanslag och Spelmanslag. ■

text: Margareta Nilsson  

foto: Marcel Nord 
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Kommentarar från  
redaktionen
Som ni ser av bilderna här intill krävs en 
hel del övning innan allt sitter på plats.

Vi vill alla bli bättre och ett sätt är att 
följa länken:
h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m /
d r i v e / u /1 / f o l d e r s /1v 8 f ATm j W-
F 2 v r o k d c 5 w j c g t P F Z x b RY H v 4  
 du kommer att få dokumentation till 
dansen  “Together Virtually”

•        -         Dance description
•        -         Notes
•        -         Music
•        -         Demo of the dance
•        -         Film of the dance

Svenska Folkdansringen värnar om 
demokrati och rättvisa. 

Vi vill förvalta vårt kulturarv och 
gör det med övertygelsen om att alla  
människor är lika mycket värda och 
skall bemötas med respekt för sin särart. 
Trygga i vårt kulturarv samverkar vi 
med kulturer från hela världen ■
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Anpassat midsom-
marfirande

Hyllie Park i södra Malmö är en 
mötesplats för alla åldrar. Här finns 

äldreboende, förskola, grundskola, 
SFI-utbildning (svenska för invandra-
re), folkhögskola, restaurang med mera.  
Föreståndare Karin Strindlöv Carls-
son på äldreboendet ville att de boende 
skulle få möjlighet att uppleva midsom-
markänslor även i dessa tider med om-
fattande restriktioner. Därför fick Malmö 
Folkdansare också i år möjlighet att för-
gylla midsommarfirandet på Hyllie Park. 
Och inte bara en gång utan vid två till-
fällen. 

Någon dag före midsommarafton in-
nan skolan tagit sommarlov firades 

tidig midsommar med midsommarstång 
på Hyllie Park. Några skolelever från 
förskolan deltog. De hoppade grodor och 
sjöng sommarvisor. Malmö Folkdansare 
dansade en uppvisning, medan de bo-
ende från äldreboendet satt i smågrupper 
runt flera bord för att se, lyssna, höra och 
njuta av sommarkaffe med dopp i solen. 
På midsommarafton blev det ny up-
pvisning och då ett längre program. Våra 
dansande ungdomar var skollediga, så de 
deltog också i uppvisningen. Vi varvade 
dans med dragspelsmusik av spelman 
Lena Holmdahl. Både äldre och yngre 
sjöng och nynnande de välkända som-
marsångerna. De yngre dansarna hade fa-
vör eftersom de tränat kontinuerligt hela 
våren. Vi äldre har haft enstaka träning 
utomhus. Dansuppvisningarna var an-
passade enligt Folkhälsomyndighetens 
anvisning med färre än 50 närvarande 
vid varje tillfälle. Vi dansade enbart par-
danser och paren som dansade är också 
par privat. Vi dansade schottis i turer och 
schottis på logen i Hög samt flera vals- 
och polkavarianter. Som vanligt dan-
sade vi på kuperad terräng, denna gång 
gräsmatta. Det var tyvärr omöjligt att 
”dansa med de äldre” som vi brukar göra 
men det kändes så fint att få dansa. 

Vårt framträdande uppskattades både 
av personal men speciellt av de 

äldre. Även om mycket är annorlunda i 
år så var vädret som vanligt på midsom-
marafton, både regn och åska. Men när vi 
dansade, så log både solen och åhörarna. 

text Anna Månsson
foto Ronny Månsson

Minnesord

Alf Johansson, vår hedersmedlem 
och folkdansare i Hembygdsgillet 

Skanör Falsterbo har lämnat oss. Alf har 
varit med längst av våra medlemmar i 
vårt Gille, ända sedan början på 70-talet. 
Alf var en klippa. Han var en duktig 
och flitig dansare, han var ryggraden i 
uppbyggandet av Gillets traditionella 
midsommarfirande i Skanörs stadspark, 
han var under alla år Carl von Linné som 
strosade runt på Axelssons torg på Lin-
nédagen då vi reste Linnéstången – en 
20-årig tradition. Alf tilldelades Svenska 
folkdansringens förtjänstmärke i silver 
för sina insatser. 

Vi kommer alla att känna ett enormt 
tomrum efter Alf, denne vänlige, 

glada, jordnära man, som var en grund-
figur i vårt Gille.

Alla våra tankar går med värme och 
sorg till hans älskade familj ■

Marianne Kittel Mårtensson,  
Gillets midsommarsektion
Hembygdsgillet Skanör Falsterbo

Staffan Mårtensson, ordförande
Foto Margareta Boberg, medlem i Hbg 
Skanör Falsterbo

Nästa Pilavisa

Utkommer  v48
Vi behöver ditt material senast v44

Först till kvarn ...


