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N

u läser du sista numret för bara
Skånes medlemmar! Från och
med 1 januari är Pilavisan medlems
tidning för både Skånes och Blekinges medlemmar. Vi blir ett distrikt.
Även i Blekinge finns många duktiga
hantverkare som kan tillverka alster
genom pilflätning och tidningen får
därför till en början fortsätta att heta
Pilavisan.

osv. Folkdansringen använder Zoom
både på riksnivå, distriktsnivå och i
föreningar kan vi använda Folkdansringens Zoom för möten. Kontakta
kansliet och boka tid.

P

rova gärna att ha egen gratisvariant (OBS! ladda ner från deras
egen hemsida – många erbjuder gratis zoom men du får då nedladdat lite
annat också). Restriktionerna som
begränsat de fysiska mötena har gjort
oss duktiga på att hitta nya lösningar
och aldrig har jag haft så tät kontakt
med mina europeadvänner som denna höst. Vi har träffats på Zoom och
diskuterat trädgård, lockdown, dans
m.m. Ta chansen att träffa kusiner,
sysslingar, vänner runt om vår jord
via digitala lösningar och önska
GOD JUL och Gott NYTT ÅR
Marianne

V

i har fått många fina och bra
Kalendarium
förslag till ny logga för vårt nya
distrikt. Stort TACK till alla som
skickat in förslag. Skånes och Ble- 22–24 juli 2021, Korröfestivalen,
kinges distriktsstyrelser kommer att framflyttad från juli 2020
besluta innan årets slut hur den nya
loggan ska se ut.
Juli 2021 Folkdansringens 100-årsjubileum genomförs förhoppningsraditioner och kulturarv, något att vis sista helgen i juli 2021, exakt på
värna om, något som diskuteras 101-årsdagen. Mer info kommer.
i olika kretsar och vad vi lägger in
i orden. Just nu har vi precis avver- 2 – 7 augusti 2021, Zornmärkesupkat Mårten med svartsoppa, gås och pspelningarna med Riksspelmanäppelkaka. För mig är rödkålen till skonsert, framflyttade från aug 2020.
gåsen en första hint om att julen är i
antågande och då kommer många tra- 4 - 8 aug 2021 Europeaden i
ditioner in. Är det kulturarv? Hur dis- Klaipeda, framflyttad från aug.
kuterar ni detta ämne i era föreningar 2020.
– vad värnar ni om?
22 augusti 2021 Skånedan i Esillbaka till traditioner och ljus, löv, framflyttad från aug 2020.
elektriska, handstöpta, värmeljus Åsa Jinder som var inbjuden till
osv alla skänker de värme, glädje och Skånedan i år har nytt kontrakt till
ljus i decembermörkret. Adventskal- Skånedan 2021.
endern hade förr ”bara” 24 luckor,
idag kan det vara olika goda råd, små 25–26 sept. 2021 Svenska Folkdanpresenter osv, allt leder fram till jul. sringens riksstämma äger rum i HalMaten är ett viktigt inslag för mån- land. Stämman planeras genomföras
ga under julen och den verkar bli varje år framöver och utökas med
grönare (inte bara utomhus som det forum. Mer information kommer.
blir grönare) och nyttigare?? för varje
år. Om man jämför med min farfars 17 okt 2021 planeras en danskurs i
grisfötter och aladåber så har jag flera Eket.
sallader men även julskinka, Jansson
och risgrynsgröt. Vad kan du inte vara 2023, Barnlek i Mölnlycke, folkdansutan på julbordet?
stämman för barn och ungdomar.

T

T

D

igitala lösningar har vi lärt Kommande Europeader
oss mycket om under detta år. 2022 Trapani Sicilien, Italien
Teams, Zoom, Skype, Google Meet 2023 Gotha, Tyskland
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Nu blir vi ett.

D

att instruktörer ska besöka skolorna
för att lära ut folkdans och dansa tillsammans med eleverna. Ekonomiska medel behövs för att kompensera
för förlorad arbetsförtjänst och resor
till de medlemmar som arbetar med
detta. Efter mötet har vi fått veta att
Region Skåne inte beviljade ansökan.
Vi kan ändå jobba vidare för Sparbanksstiftelsen Finn har nämligen
beviljat 20 000 kr till genomförandet
av projektet.

en 1 jan 2020 startar vårt nya distrikt Folkdansringen Skåne-Blekinge med sin verksamhet. Ett extra
årsmöte i form av hybridmöte genomfördes 10 okt. På mötet deltog representanter från våra skånska föreningar och från Blekinge, totalt 32
personer, flertalet digitalt via zoom.
Klas Andersson från Ringsjögillet
valdes till mötesordförande och såg
till att vi effektivt arbetade oss genom
dagordningen. Annika Emanuelsson
tudieförbundet Kulturens har via
hjälpte till och klarade av att ha konwebbmöte informerat om anpastakten med alla som deltog via zoom. sade aktiviteter utifrån pandemin.
Stadgarna var huvudfråga och återkommer på nästa årsmöte.
tig Hellemarck berättade om
Lunds studenters ekonomiska
assör Siv Ohlsson rapporterade läge pga. rådande restriktioner. Deatt ekonomin i distriktet är my- ras förening liksom många andra
cket god. Inför samgåendet har föreningars ekonomi lider. Alla danberäkning gjort av kapital/capita och suppvisningar är inställda och detdet visade ungefär samma belopp för samma gäller deras dräktuthyrning.
medlemmarna från både Skåne och Medlemsantalet sjunker när dans inte
Blekinge.
kan erbjudas, men utgifter i form av
lokalhyra är oförändrad. Stig efterlysans- och dräktkurserna som an- te åtgärder från distriktet för att i viss
nonserades hösten 2020 har sk- mån kompensera våra föreningar för
jutits på framtiden. Utbildningsrådet bortfallet. Stig betonade att det inte
poängterade att kurserna inte är in- enbart handlar om uteblivna inkomställda, utan kommer att erbjudas på ster just nu, utan också om medel för
nytt när omständigheterna tillåter. att marknadsföra och återstarta när
Dessutom planeras en danskurs i Eket det blir möjligt att dansa på traditio17 okt 2021.
nellt sätt igen. Marianne informerade
om kontakter och diskussioner som
sa Jinder som var inbjuden till förts av distriktet och riks med IKA,
Skånedan i år har nytt kontrakt Ax och Kulturrådet. Tyvärr anses inte
till Skånedan 2021. Nu hoppas vi in- amatörkulturen ha samma behov av
nerligt att dagen kan genomföras den stöd som övrig kultur och idrott men
22 aug nästa år.
diskussionerna fortsätter och kommer förhoppningsvis att ge resultat
olkdansringens 100-årsjubileum så småningom. I vissa kommuner är
kommer att genomföras, förhop- det också möjligt för enskild förening
pningsvis sista helgen i juli 2021, ex- att söka bidrag från den egna komakt på 101-årsdagen. Mer info kom- munen.
mer när beslut har fattats.
text Anna Månsson
istriktets ordf. Marianne Halling
rapporterade från den digitala
Riksstämman. Framöver kommer
riksstämman att utökas med ett s.k.
Riksforum och genomföras varje år.
Målet är att utöver ombuden öka antalet deltagare genom att kombinera
med t.ex. dans- och slöjdaktiviteter.
Nästa Riksstämma äger rum någonstans i Halland, den 25–26 sept. 2021.
Mer information kommer.

S

K
D

Å
F

D

S

iv Ohlsson informerade att Folkdansringen Skåne har sökt ekonomiska medel från Region Skåne för att
genomföra ”Dans i skolan”. Planen är

S

Kors som
dräktsmycke

D

et finns många olika kors bland
de skånska dräktsmyckena. Sigfrid Svensson uppger att hängsmycken i form av kors var så vanliga att
alla hängsmycken benämndes kors,
alltså även de runda smyckena som
pengakors, sållakors, trillekors och
ellakors. Men striglakorset är det ståtligaste, mest omtalade och uppskattade av alla skånska hängsmycken.

S

trigla
är synonymt med
spreta/stråla, armarna
på korset
striglar dvs.
spretar åt
olika håll.
Korset har
T-form och
det finns
t ol k n i n g ar att det
är asatrons Torshammare som finns
kvar i korset. Striglakorset har anor
från medeltiden.

D

e äldsta striglakorsen
t i l l v e r kades av två
lager tunn
silverplåt med
en kedja
eller spir alv r ide n
tråd som
löper runt
hela korset
och döljer skarven. Denna tråd blev också
fäste för hängen, som skålar, kulor,
Mariatecken. De äldre korsen är dekorerade med graverad ornamentik,
filigran eller gjutet mönster som imiterar filigran.

N

yare modell av striglakors kan
ha krön med änglahuvud eller
pålödd kristusfigur. Färgade stenar vittnar också om att korset är
av nyare modell. Korsen på bilderna är tillverkade under 1900-talet. ■
text Anna Månsson
foto Ronny Månsson
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Goffrerade kjolar
dansar i Skåne

F

örr bar kvinnorna i nordöstra och
sydöstra Skåne vackra goffrerade
(veckade/plisserade) livkjolar vid
högtidliga tillfällen. För över 30 år
sedan började Anita Söderlind tillsammans med Margareta Ragnarsson
besöka museer, kontakta dräktkunniga i Dalarna och experimentera
för att ta reda på hur man goffrerar.
Sen sydde Margareta en kopia av en
livkjol från Villands härad med goffrerad kjol, en vackert veckad kjol
som de gamla förebilderna. Anita poängterade ”vi vet inte hur de
gjorde förr”. Eftersom resultatet blev
mycket fint är det troligt att tillvägagångssättet förr var snarlikt. På ett
dräktcafé i Gillet Skånska Dräkter
berättade och demonstrerade Anita
och Margareta goffrering.

F

ör att få vackra veck när kjolen
används, dvs. ge kvinnan vacker
siluett, måste vecken vara grundare
upptill nära midjan och djupare längre ner på kjolen. Kjolen ska ha rejäl vidd. Det är lagom att utgå från
två kjollängder, på ca. 150 cm brett
tyg. För att få tillräcklig vidd nertill
och mindre tyg upptill klipper man
av kilar, en i var sida på fram- resp.
bakvåden (totalt 4 kilar). Margareta
och Anita räknade och experimenterade fram hur stora kilar som skulle
klippas av på våderna. Sedan sydde
de fast kilarna på våderna så vidden
nertill ökade men inte förändrades

upptill. Det är inte möjligt att dölja
denna söm inne i ett veck, så det är
viktigt att kilarna sys fast ”osynligt”.
Kjolvåderna dekoreras med sammetsband och skos upp innan veckningen
påbörjas. Anita och Margareta visade
hur de markerat med vit tråd i midjan
4,2 cm mellan varje markering och
nertill, 4,8 cm mellan varje markering.
Första markeringen utgår från mitt
fram resp. mitt bak och sen fortsatte
de utåt sidorna, 28 veck på bakvåden
och 20 veck på framvåden. Fram- och
bakvåden veckas var för sig och sys
ihop i sidorna efteråt. På framvåden
lämnas ett slätt parti mitt fram. Anita
berättade, att det finns bevarade äldre
kjolar där man fortfarande kan se, att
de har varit veckade även mitt fram.
Rester av veckan fanns kvar, trots att
våden sytts fast mot livet utan veck.

gott resultat. Knappnålarna får sitta
kvar tills kjolen har torkat. På färdiga
kjolar syns fortfarande märken efter
knappnålar om man tittar noga. Förr
torkades de veckade våderna i bakugnen. Idag när vi saknar bakugn,
går det bra att använda torkskåp, bastu eller ett varmt golv (golvvärme).

N

är hela kjolvåden veckats ska
alla vecken klämmas ihop så
vecken permanentas. Det är ett tjockt
och otympligt tygpaket. Anita och
Margareta tråcklade/sydde ihop med
långa stygn och använde olika typer
av tvingar och limklämmor för att
hålla vecken på plats under torkningen. Efter torkningen sys fram och

A

rbetsbordet var täckt med en
mjuk skiva som det gick lätt att
sticka knappnålar i. Längs ena långsidan fanns en träribba som var 2,1
cm tjock upptill (midjan) och 2,4 mm
tjock nertill, dvs. halva vecketens
tjocklek. Kjolvåden läggs ut framför
ribban. Med en linjal och skräddarkrita dras streck mellan markeringarna
i midjan och nederkanten. Margareta
och Anita demonstrerade hur de följde markeringen som de gjort med krita och förde kjoltyget mot ribban och
la ett veck i taget. Sen sprayades tyget
med vatten och fixerades med knappnålar. Det var intressant att prova på
att vecka och lätt att utföra, när allt var
väl iordningställt och förberett. Men
det gäller att vara noggrann, för att få

bakvåd ihop så osynligt som möjligt.

A

tt goffrera kjolar är smittsamt, var
och varannan åhörare kände lust
att skaffa en egen goffrerad kjol efter
denna gedigna demonstration. Men
då får vi tänka på att dessa kjolarnas
utbredningsområde. Vad vi vet har de
förekommit i NÖ Skåne, Göinge och
Villand, samt fläckekjolen på Österlen. Men de har också funnits på andra sidan Skånes nordöstra gräns mot
Blekinge och Småland. ■
text och foto Anna Månsson
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Fråga om dräkt

Kluten är
huvudsaken

D

en gifta kvinnans huvudbonad,
den vita kluten, utmärker de
skånska dräkterna, det noterade redan
Linné i sin ”Skånska resa” 1749. Han
konstaterade att de skånska ”qwinfolken” genom den vita kluten lätt
kunde skiljas från alla andra kvinnor ”ofwan” Skåne. Utseendet på
kluten varierar mellan olika områden
i Skåne, men har vissa gemensamma
drag. Kluten har vackra broderier och
mer eller mindre avancerad konstnärlig uppsättning. Klutbinderskan
var en aktad person och hennes insats
behövdes för att kvinnorna skulle
kunna stoltsera med sina vackra vita
klutar. Den vita kluten användes vid
högtidliga tillfällen. De vackra broderierna syns kanske allra bäst bakifrån, så ni kan ju tänka er hur man
dag finns det inte många som kan
kunde sitta i kyrkan och både pråla
konsten att binda upp klutar. Det är
med sin egen klut samt beskåda alla mycket angeläget att kunskapen om
andras vackra, överdådiga klutar.
hur olika modeller av klutar ska bindas upp bevaras. Med filmning kan
em kan binda upp kluten kor- alla moment dokumenteras, så det
rekt idag? Ordf. i Gillet Skånska tydligt framgår hur man ska gå tillDräkter Anna Bärring arbetar inten- väga. Men sen krävs övning, övning
sivt för att dokumentera olika up- och åter övning för att resultatet ska
psättningar av skånska klutar, så vi bli vackert. Filmning har påbörjats.
skånska kvinnor även framöver ska Först ut var klutbinderskorna Anita
kunna klä oss i komplett högtidsdräkt. Söderlind och Inga Jönsson som är
Vi vill väl även fortsättningsvis skilja speciellt kunniga på klutar från NÖ
oss från ”qwinfolken ofwan” Skåne. Skåne. De agerade klutbinderskor,
demonstratörer av uppbindning och
skådespelerskor samtidigt. Ronny
Månsson filmade. Nu ser vi fram
mot att både denna film och att uppbindning av andra klutar filmas och
blir tillgängliga. Framöver planerar
också Gillet Skånska Dräkter att
arrangera kurser i uppbindning av
klutar både för föreningens medlemmar och övriga intresserade.

I

V

O

m du kan binda upp klutar eller
känner till någon som kan,
är vi tacksamma om du kontaktar Gillet Skånska Dräkter e-post
skanskadrakter@gmail.com ,
tfn till Anna Bärrring
070 731 50 55 eller
Pilavisan e-post
pilavisan@folkdansringen.se

O

m en kvinna förr hade en dräkt
från sin hembygd och sen gifte
sig med en man från en annan del av
Sverige, skaffade man en ny dräkt då,
för att tillhöra mannens hembygd?
Eller vad är det som avgör vad man
bär?

S

var: Alla som flyttade (både kvinnor och män) anpassade efter hand
sin klädsel till den norm som rådde
på den nya bostadsorten. Detta var
ingenting som gick tvärt, eftersom
kläder var dyrbara och ingen väntade
sig, att någon skulle kassera användbara kläder för att istället skaffa nya,
enligt den rådande normen dit man
flyttat.

M

en det var egentligen ingen stor
fråga. I det gamla bondesamhället flyttade de flesta inte så långt, på sin
höjd till grannsocknen, så skillnaden
blev inte så stor eller ingen alls. Det
var inte förrän i samband med industrialiseringen som man började flytta
längre bort och då försvann också det
lokala dräktskicket.

O

vanstående fråga har besvarats
av Ulla Centergran i Vävan nr
1:2020, medlemstidningen i Folkdansringen Göteborg. Vi tackar för tillstånd att sprida denna information till
Pilavisans läsare. ■

Relativt sett
“Lär dig från gårdagen,
lev idag,
var förhoppningsfull för imorgon.
Det enda viktiga är att inte sluta
ifrågasätta.”
– Albert Einstein

text Anna Månsson
foto Ronny Månsson
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Skånsk knyppling
för alla åldrar

Köpes / Säljes

S

äljes
Två folkdräkter från Bara härad,
90 och 120 cm långa säljes. Kontakta
valastig@hotmail.com vid intresse.
Karin Valastig

K

nyppling är en trevlig, ljudlös
hobby. Man blir lätt fängslad så
det blir svårt att slita sig från knyppeldynan. Då är det bra att man kan
knyppla mitt i natten utan att störa
grannarna, konstaterades under en
kursdag i skånsk knyppling. Föreningen Gillet Skånska Spetsar som arrangerade kursen, arbetar för den
skånska knypplingens bevarande och
fortlevnad.

E

n septemberlördag hade jag
förmånen att en hel dag få stöd
och hjälp i den skånska knypplingskonsten. Ordförande och kursledare
Therese Svensson hjälpte och entusiasmerade alla, var och en på sin nivå.
Bland 10-talet kursdeltagare fanns
både de som knypplat skånskt i många decennier och några som liksom
jag var noviser. Yngste knypplerskan
var i lägre skolåldern men flertalet
var betydligt äldre. Några medlemmar berättade, att de hade inlett sin
knyppelbana med Vadstena knyppling, men kände för mer utmaning
och började knyppla skånskt. Sen
hade de trollbundits av den skånska
frihandsknypplingen. I Vadstenaknyppling finns ett mönster fastsatt
under spetsen som visar hur trådarna
ska löpa och var nålarna som håller
trådarna på plats ska placeras.

I

skånsk knyppling har man en rulle
med randigt tyg som underlag. Man
korsar och vrider pinnar med upplindad tunn lintråd och sätter nålar i
kanterna. Det finns inte något mönster som visar var nålarna ska sättas
eller hur trådarna ska löpa. Hur jämn
spetsen blir avslöjar knypplerskans
skicklighet. Själv blev jag nöjd när
det blev tämligen felfritt. När jag har
lyckats lära mig knyppla den enklaste spetsen felfri, ska jag koncentrera mig mer, på att den också ska bli
jämn.

O

mkring sekelskiftet 2000 tog
Gillet Skånska Spetsar över administration och genomförande av
kursverksamhet för skånsk knyppling, från Hushållningssällskapet
och Hemslöjden. Nu bedriver Gillet
Skånska Spetsar aktiv kursverksamhet. Men i år har kursverksamheten
av förklarliga skäl varit begränsad.
Många har saknat att knyppla tillsammans och nu är de igång igen i luftiga
lokaler på Vuxenskolan i Eslöv. Nästa
år fyller Föreningen Skånska Spetsar
40 år. Många av de 46 medlemmarna
har varit medlemmar i många år. Har
man börjat knyppla skånskt så vill Vacker välsydd hembygdsdräkt, storman inte sluta.
lek 40 – 42, från Gärds härad säljes.
Dräkten har rödrutig huvudduk,
handvävt rosengångsförkläde och
linneblus med hålsöm och knypplad
spets. Dräktsmycken skospänne, striglakors och brosch säjs också. Allt
säljs tillsammans eller smyckena
separat. Dräkten finns i Kristianstad.
Kontakta Monica Bertilsson
tel. 0733 708 404 eller e-post
monicabertilsson53@gmail.com

J

ag gratulerar i förväg till jubileet
och önskar många fina knyppelår
framöver. Skånsk knyppling är en
kulturskatt som måste bevaras. Den
som vill studera mästerverk inom
skånsk knyppling rekommenderas
besöka Svaneholms slott och Österlens museum i Simrishamn. ■
text och foto Anna Månsson
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Med eller utan skor
örr gick vi mest barfota berättade Viktoria Stenqvist när hon
föreläste om fotbeklädnader på
årsmötet för Gillet skånska dräkter.
På äldre teckningar och målningar kan fotbeklädnader studeras. De
högre stånden bar modeskor medan
allmoge inte var lika väl försedda
med skor. Vi hade svårt att föreställa oss att allmoge mest gick barfota
t.o.m. en bit in på 1900-talet. Kläder
och skor ärvdes mellan syskonen.
Från en familj berättades att man på
1920-talet inte hade vars ett par skor.
Vintertid fick barnen turas om att använda vad som fanns och gå i skolan
de dagar de hade skor och kappa.

vändes Göingeträskor. Omkring 1860
inleddes import av danska träskor
som var lättare än Göingeskorna
och då blev mer finbeklädnad. Signe
Forsberg uppger också att vissa yxade själva till sina träskor, medan andra beställde dem från en träskomakare. Träskor för vinterbruk gjordes
extra stora, så de rymde värmande
isolering. Klackarna försågs med
broddar och om trämaterialet sprack
så lagades det med järnband eller
surrades med ståltråd. För att göra
träskobottnarna mer slitstarka kunde
de förstärkas med ”värahorn”, (horn
från vädur, getabock). Träskorna användes tills de var alldeles utslitna.
Träskostövlar tillverkades genom att
spika stövelskaft på skon.

D

O

F

et finns bevarade medeltida skor
från utgrävningar i Norrköping.
Dessa skor saknar klack och är
tillverkade av mjukt skinn. Förmodligen fanns inga större skillnader mellan dam och herrskor. Träskor (hela
skon, både sula och överdel tillverkad av trä) har använts långt utanför
Skånes gränser. Trätofflor har överdel
av skinn, de användes allmänt. Gustav II Adolfs trätofflor av fint skinn
finns bevarade.

mkring 1850 började man tillverka olika skor för höger och vänster fot. Snörkängan kom först på
1870-talet alltså efter att vi slutat klä
oss i folkdräkter. Spännen användes
inte på lös plös, utan tillhör modebilden för vissa skor. Skorna snördes
ned med skinnremmar eller knäpptes
med ett spänne.

A

vslutningsvis rekommenderade
Viktoria med tanke på våra dräkter: slejfskor, stövlar och trätofflor till
män. Kvinnor rekommenderas använda ballerinaskor, ingen eller mycket
låg klack, knyta ett sidenband på skon
till fint och att använda trätofflor.

Alternativ till dans

F

ör oss åldersrika behövs alternativ till dans i dessa virustider. Vi
trivs tillsammans, vill gärna dansa
eller åtminstone vara fysiskt aktiva.
Medlemmarna i Malmö Folkdansare
har genomfört några olika ”ofarliga
aktiviteter”.

E

n solig söndag passade vi på att
cykla till Malmö Folkets Park
och gå ”Äventyrsvandringen, Trädens
hemliga värld”. I februari 2020 utsågs
Malmö till Tree City of the World, en
utmärkelse till städer som vårdar sina
träd på ett hållbart sätt. I parken fanns
ett flertal träd med texter om trädens
många funktioner och användningsområden men också sägner om vättar och andra varelser. När vi tittade
upp mot trädkronorna fann vi jättestora skalbaggar, märkliga grenar,
bostäder till vättar och mycket annat
trevligt och lärorikt.

N

orrut i Sverige finns andra traditioner. Åke Campell skriver om
fotbeklädnader i boken Folklig dräkt
sammanställd av Sigfrid Svensson
1974 om bruket att tjära fötterna. En
sagesman från Piteå har beskrivit sina
minnen av att man tjärade fötterna
för att därefter stiga i fin sand och få
en stark sandsula. På detta sätt blev
fötterna motståndskraftiga, det blev
lättare att gå och man sparade strumpor och skor berättade mannen som
också uppgav att det var mest landbor
men någon enstaka gång såg han även
tjärade fötter i staden. ■
text Anna Månsson
llmoge var ofta barfota men de foto Ronny Månsson
använde också träskor, trätofflor,
läderskor och stövlar. Träskor användes även till dans. De fanns både
med och utan putor (mjukt parti över
fotryggen). Signe Forsberg skriver
i böckerna om dräktskicket i Bara
härad att träskor var den vanligaste
fotbeklädnaden. I vardagslag an-

A

E

tt 20-tal informationstavlor gav
fakta om träden, vem som bor
i träden och eko-systemet. forts ˃
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forts
räden har en egen värld med olika
funktioner som är ovärderliga för
alla oss som bor i staden. De ger oss
skugga, tar hand om regnvatten och
är en livsplats för många organismer, svampar och djur. En gammal
ek kan ha upp till 1500 olika arter av
hyresgäster. Träd är naturens lungor
som ger god miljö både fysiskt och
psykiskt för oss människor. Till min
förvåning fick jag veta att världens
äldsta träd växer i Sverige, närmare
bestämt på Fulufjället i Dalarna. Det
är en gran som började växa när isen
smält efter senaste istiden. Trädet
kallas Old Tjikko och uppskattas vara
9500 år. Old Tjikko har haft många
stammar genom åren. Delar av rotsystemet har överlevt och nya delar
har vuxit fram medan gamla har dött.
Inga “originaldelar” av trädet är alltså
“vid liv”, men det är genetiskt sett
samma individ som den som växte
där för 9 500 år sedan. Kol 14-datering har visat detta. Trädet är ungefär
fem meter högt och har fått sitt namn
efter upptäckaren Leif Kullmans
hund Tjikko.
ärldens största levande träd är av
arten redwood, benämns General
Scherman och finns i Giant Forest of
Sequoia National Park, Kalifornien-

T

V

Ola och Mariannes
folkdräkter

barn, och ingen kunskap om folkdräkter, kände jag att tid inte fanns att
sy dräkten själv. Det var då läge att
köpa dräkter. Jag tänkte att våra barn
arför ville Ola och Marianne skulle kosta mer när de blev större,
skaffa folkdräkter?
så vi satsade och åkte till Charlotte
Ola och jag är uppvuxna med pop- Weibull.
musik och hade ingen erfarenhet
hemifrån av folkmusik och folkdans.
ariannes dräkt: Född i Lund, upSommaren 1995 fick våra grannar
pvuxen i Malmö och bor i Treltips om att man kunde åka till Smyge leborg. Då beslöt jag mig för att välja
Spelmansstämma. Det var gratis, man Tornadräkten. Detta för att jag paskunde ta med egen fika och lyssna på sade bäst i Tornaskjortan med den lilmusik. När vi kom till Smygehamn la kragen. Mörkblå kjol, rött förkläde
stod jag och tittade vid dansbanan. och ljusblått sidenliv blev det. SkjorEn man bjöd upp mig. Eftersom jag tan sydde jag själv. Efter att ha varit
hade dansat balett tidigare gick det på dansfestivaler blev det alltfler fickbra med vals och polka. Schottis klu- or på underkjol och på dräkten för att
rade jag ut i farten. När min kavaljer slippa bära på väska och känna mig
frågade om jag kunde dansa hambo mer fri. Just när jag går i parad har jag
sa jag glatt ja – fast jag hade aldrig en liten väska för mobilen hängande
dansat hambo. Det var absolut ingen- för att snabbt kunna ta foto.
ting jag kunde klura ut i farten. Min
kavaljer sa då: ”Du kan fan inte danlas dräkt: Ola valde Skytts
sa hambo!” Så då bestämdes att jag
dräkt. Väst köptes hos Charlotte
och grannarna skulle börja dansa Weibull. Skjortan kom från Indiska.
med Söderslätts Folkdanslag. Gran- Svarta byxor började han dansa i. Ola
narna hoppade snabbt av beroende på gillade detta men sa till alla att några
krämpor, och jag övertalade Ola att vi gula byxor skulle han aldrig sätta på
skulle fortsätta för jag ville så gärna sig. Men Ola fyllde 50 år och fick en
lära mig dansa hambo. Det lyckades hatt. Våra grannar köpte tyg och en
jag med då Ola spelar basgitarr och av dem sydde då ett par gula byxor
han gillade basgångarna i folkmusik- till honom i födelsedagspresent. Det
en.
roliga är nu att han trivs mycket bra
i sina gula byxor och är så nöjd med
dem.

V

M

O

D

å jag har bott i Österrike några
år har Ola och jag alltid beundrat
hur man i Österrike med stolthet klär
sig i sina folkdräkter. Till vardags har
kvinnorna ofta Dirndlblus, väst eller
kofta i folklorestil. De blandar gärna
detta med jeans. Framför allt Ola har
inspirerats av detta och blandar gärna jeans med folklore. Ola får mycket
beröm för sina västar han har på sig
till fest med en spelmansskjorta. Han
känner sig då fin, men inte så fin som
i kavaj. Kavaj åker ju gärna snabbt av
för männen på fest när dansen börjar.
Då har Ola kvar sin väst på och känner sig fortfarande bekväm.

rädets omkrets överstiger 30 m vid
basen och största grenen är över 2,1
m i diameter.

G

emensamma cykelturer rekommenderas. Det är en trevlig
lagom fysiskt krävande aktivitet som
inte fordrar mycket förberedelser och
kan genomföras på behörigt avstånd.
Jag ser redan fram mot nästa tillfälle.
är det tränades inför sommarens
■
uppvisningar ville jag så gärna
text Anna Månsson
vara med på uppvisningarna och ville
foto Ronny Månsson
då ha en folkdräkt. Med fyra små

N

K

anske kan det vara ett sätt att
behålla intresset för att använda
folkdräkt lite oftare? Det ger alltid
mycket uppmärksamhet utanför folkdanskretsar.

P

å fotot sitter Ola och jag och
vilar ut efter paraden 2019
vid Europeaden i Frankenberg.
Vid pennan, Marianne Thees
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Färgglatt på
Möllegården

E

n helg i september
puttrade det i grytan utanför Charlotte
Weibulls barndomshem,
Möllegården
i Åkarp. Marianne
Bengtsson stod i röken
och passade kok av
växter och garn. Vid
sidan hängde färgat ullgarn i många
gula, roströda och blå
nyanser. Det gäller att
veta vilka växter som
ger färg och hur garnet ska förbehandlas (betas) för att färgen ska bli
ljusbeständig. Växterna som används
är vilda, odlade i Sverige och importerade. Marianne berättade att hon
odlar vejde för att färga blått. Men för
att få fram den blå färgen krävs ammoniak, det får man från urin. Ju mer
männen drack (söp) dess bättre urin
sägs det. Det är inte svårt att förstå,
varför denna färg kallas ”potteblått”.
Ibland var det svårt att avlägsna lukten av urin och då blev benämningen
”kisseblått”, sa Marianne.

passar till handledsvärmare, mössor,
vantar etc. Tekniken
nålbindning
anses
vara föregångare till
stickning och tar avsevärt längre tid att
göra. Man arbetar
med en tråd som är
så lång som man kan
hantera. Maskorna
sys en i taget och när
tråden är slut skarvars den genom att
filta ihop den med en
ny lång tråd.

Vad är detta?
Ägaren till detta föremål undrar vad
det är. Finns det någon i läsekretsen
som har sett eller använt denna pryl
och kan hjälpa oss.■
Svar till:
pilavisan@folkdansringen.se
ps. Redaktionen har ingen aning!

I

nne på Möllegården
inbjöds barn, men
också vuxna med barnasinne till pappersvikning (origami). Kvadratiska
tapetbitar omvandlades med några vikningar till bedårande små askar med
lock utan en enda droppe lim. Vid
sidan snurrade hjulen på spinnrocken
ikapp med sländan. Olika kvalitéer
fårull förvandlades till härligt ullgarn. I en annan del av rummet kunde
man beundra skånskt yllebroderi. De
färgrika högarna med garn inbjöd till
att börja brodera. Silvertråd som formades till kedjor och silverplåt som
blev hängen visades också och blev
kontrast till all textil
mjuk slöjd.

M

ånga intresserade besökare
fick god inblick i
och givande information om äldre
tiders hantverk. Tack
Burlövs kommun och
Möllegården kulturs
konsthantverkare som
höll öppet hus hela
helgen 13 – 15 sept.
med olika aktiviteter
och möjlighet att prova på. ■

M

arianne visade och berättade hur hon behandlar ullgarn
i färgbadet som nästan kokar. Hon
försöker hålla badet sjudande i grytan i flera timmar, men om det börjar
koka så reder Marianne även ut det.
Med kunskap och rätt teknik så kan
ullgarnet koka utan att tovas ihop.
Marianne demonstrerade också nålbindning. Med en grov nål av trä,
ben eller horn sydde hon maskor och
fick ett tjockt värmande resultat som

text Anna M
foto Ronny M

Klokt sagt

”Dans är själens gömda språk i
kroppen.”
Martha Graham (1894–1991) amerikansk dansare

Nästa Pilavisa
Vem blir först denna gång att fånga
stafettpinnen och berätta om sin folkdräkt?
Skriv och berätta När? Hur? Var?
I dessa tider garanteras mycket
uppmärksamhet.
Sista manusdag är vecka 03 2021
Nästa år kommer vi att bli fler!
Redaktionen önskar er alla God Jul,
/Red
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