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N

ytt år med nya möjligheter! Oj, vad
vi längtar efter att få tillbaka en del
av det ”normala” livet, träffas, dansa osv.
Nya möjligheter är förhoppningsvis vaccinet och möjlighet att träffas i sommar.
Vi tror på det och planerar för Skånedan
i augusti. Däremot kommer vårt årsmöte
att genomföras digitalt den 27 mars.
Kom ihåg att lämna e-postadress när ni
anmäler ombud.
det här numret kan ni läsa ett bidrag
från Vanessa Grundström, en av sex
ungdomar som deltog i Folkdansringens
stipendiatutbildning. Till hösten har alla
ungdomar 15-25 år chansen igen när en
ny utbildning startar. Distriktet stöttar
med bidrag.
i kan även läsa en text från BengtÅke Henriksson i Asarums folkdanslag. Det vore väldigt roligt om fler
vill berätta om verksamheten i Blekinge.
Har ni upptäckt att vi presenterar två
olika folkdansföreningar på Facebook
varje vecka? Kontakta Siv Olsson om ni
inte kommit med än. Vårt mål är att alla
föreningar ska synas med bild och information.
en nya loggan kommer att ha både
pil och ek, men tyvärr kan vi inte
presentera den färdiga bilden i det här
numret. Den kommer!
n del föreningar har fått stora avbräck
i sina inkomster under 2020, en del
kompenserat av mindre utgifter, dock
har en del föreningar stora ekonomiska
problem och stöden från Kulturrådet har
inte passat in i vår verksamhet. Boverket
delade ut bidrag till föreningar med egen
lokal vilket hjälpt en del. Under våren
kommer Ideell kulturallians att dela ut
bidrag till kulturens minsta aktörer. Gå
in och titta på deras hemsida. Alla påpekar hur viktig kulturen är, dess egenvärde, den demokratiska grunden och
kraften i samhällsbyggnaden. Bidrag
är emellertid svåra att få. Vi konkurrerar med alla kulturarbetare som har sin
inkomst av någon form av kultur. Vi
behöver försvara och förklara vikten av
vårt kulturarv – tänk er en midsommar
utan folkdans eller dans runt midsom-

I

N

D
E

Kalendarium
Veckan före Folk- och världsmusikgalan
sänds olika seminarier digitalt. Folkdansringen är involverad i två seminarier.
23 mars, kl. 14.00 – 15.30, Dans på
distans med Annika Emanuelsson,
Cecilia Lindqvist och Fredrik Bergh
25 mars, kl. 14.00 – 15.30, Rosor, smycken och huvudbonader med Eva Strömbäck, Wiveca Linderström och Anna
Karin Jobs Arnberg.
27 mars, Folk- och världsmusikgalan,
sänds via nätet, från Stallet i Stockholm
kl 18-20. Se sid 7.
27 mars kl. 13.00, Folkdansringen
Skåne-Blekinge digitalt årsmöte, öppnar
kl. 12, anslut dig gärna i god tid.
22–24 juli, Korröfestivalen, framflyttad
från juli 2020.
2 – 7 augusti, Zornmärkesuppspelningarna
med
Riksspelmanskonsert, framflyttade från aug 2020.
22 augusti Skånedan i Eslöv med Åsa
Jinder, se sid 11.
Höstens kurser. Folkdansringens Skåne
- Blekinge planerar både dans- och slöjdkurs hösten 2021, datum är ännu inte
fastställt. Inbjudan kommer att skickas
ut och publiceras på hemsidan. ”Dansa tillsammans del2 /Dansa mera tillsammans” med instruktörer Annika
och Mats Emanuelsson. ”Uppbindning
av halvklut, avsluta förklädsband och
tillverka hyska & hake” med instruktörer Anita Söderlind, Anna Månsson
och Anna Nilsson.
25–26 sept. Riksstämma i Halland.
Stämman planeras genomföras varje
år framöver och utökas med riksforum.
Målet är att utöver ombuden öka antalet
deltagare genom att kombinera med t.ex.
dans- och slöjdaktiviteter. Mer information kommer.
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Krönika/
sammanfattning
- om det eländiga Coronaåret
2020,
ur en gammal Österenfolkdansares synvinkel

Å

ret 2020 i Österlens Folkdansgille
började i sedvanlig stil med första styrelsemötet i jan., där vi spikade
årsmötet till den 23 feb. Sen blev det
träningar eftersom vi var inbokade till
vår första uppvisning redan i mars, på
en Musikgudstjänst med sång, dans och
musik i Borrby kyrka.

N

u börjar Coronasmittan smyga sej in
lite här och där i hela världen och restriktionerna börjar hagla in. I kyrkorna
fick bara 50 st. närvara samtidigt, tvätta
händerna till ”Blinka lilla Stjärna”, använd skyddshandskar, men absolut inte
munskydd, enligt Anders Tegnell som
inte litade på att vi skulle klara av att använda sådant. Alla skulle ta eget ansvar,
under förutsättning att vi följde restriktionerna. Vi fick inte gå nära varandra,
minst, 1–2 m avstånd, absolut inte hålla i
varann och vi gamlingar över 70 fick inte
gå i affärer och handla.

V

ad ska då ett folkdanslag göra inför
en stundande uppvisning? Kyrkan
ville att vi själva skulle bestämma hur vi
skulle göra, de tänkte genomföra gudstjänsten. Med 50 personer max, präst,
kantor och vaktmästare inräknade och
vi var 28 deltagare, betydde att det var
plats till 15–16 besökare. Kyrkan var
envis, de ville själv avboka till allmänheten. Vi fick massor av frågor från folk
som tänkte besöka kyrkan den 29 mars.
Inget besked kom, så vi tog saken i egna
händer och gav besked på Facebook att

Österlens Folkdansgille inte tänkte genomföra uppvisningen. Vi hade bokat in
en sista dansträning innan generalrepetitionen kyrkan. Den ställdes in, liksom
vår uppvisning. Så snopet och tråkigt.
Luften gick liksom av en. Nåt sånt har
vi aldrig i mitt 65-åriga folkdansarliv
varit med om. Folkdräkten fick hängas
in i garderoben och hoppas på att vi
snart kunna använda igen, åtminstone
till midsommar, hoppades och trodde vi.

S

tyrelsemötet i apr. ställdes in. Sen
blev det bara värre och värre. Pandemin spreds över världen och många
äldre människor dog. Allt stängdes och
besöksbegränsningar infördes. Konstveckan ställdes in, men jag hade öppet
i ateljén, men alla måste hålla avstånd.
Smittan ökade runt påsken, men lugnade
sen ner sej. Här på Österlen var inte så
många sjuka. Som tur var började våren
närma sej.

D

et blev varmare ute, så att vi kunde
i alla fall träffas utomhus. Vi diskuterade hur vi skulle kunna träffas på
ett säkert sätt och dessutom dansa. Vi
skulle ju dansa på midsommarafton,
men hur???? Vi kunde ju inte hålla i
varann. Då fick Annette tips att använda våra lövklädda bågar och pinnar till
käppadansen och plötsligt hade hon satt
ihop en Coronadans, där vi inte höll i varann utan i käppar och bågar istället. I
maj kom 22 av föreningens medlemmar
för att lära sej dansen. Vi tränade och sen
dansade vi dansen utan hinder och mycket Coronasäkert.
Filmen ligger på Youtube med namnet
Coronadans.
https://www.youtube.com/
watch?v=RXHPQ-SyMQ8

Ö

sterlens Folkdansgille bjöd på korv
med bröd som grillades under tiden
som alla gick en tipsrunda som handlade
om folkdräkt och folkdans. Alla trivdes
i vårsolen som påpassligt nog värmde
luften till 20 .̊ Efter en stund plockade
Annette, Marianne och Lis fram sina
nyckelharpor, och började träna låtarna
som de blivit ombedda att spela i Stiby
kyrka den 24 maj. Många grannar drog
sej ut på sina uteplatser för att lyssna på
den fina nyckelharpsmusiken.

N

u blev Coronasmittan lite lugnare
och vi hade fortfarande hopp att det
skulle bli midsommardans. Den 10 maj
träffades vi igen, men nu hade vi fått
besked. Det blir ingen Midsommardans i
vare sej Borrby Prästgårdsträdgård eller
i Tjörnedala. Vilken sorg och besvikelse,
att inte få fira midsommar med folkdansgillet. Nu gällde det att ta nya tag och
hoppas på nästa uppvisning.

S

trax efter midsommar fyllde jag 80
år och fick besked av barnen: Du behöver inte tänka på födelsedagen - det
ordnar vi! Och det gjorde de verkligen.
Det blev biltur i raggarbil till Tomelilla
och sen dressincykling till Fyledalen.
När vi kom till Fyledalen fick jag en stor
överraskning. Där stod hela folkdanslaget ikädda folkdräktshuvudbonader; lockar, klutar, hattar och shorts och alla sjöng
och hurrade. Sen stöttade de mej ner till
rastplatsen i en het gryta 30 ̊ varmt. Alla
hade tagit med sej en massa läckerheter
som de dukat upp. Sedan uppvaktade
de med sång, tal och presenter. Till slut
fick vi dra oss upp i skuggan på grund av
hettan. Vilken fin uppvaktning och överraskning jag fick.
forts. nästa sida
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forts. från fg. sida
å smet sommarn förbi med ett överfullt Österlen på badstränder, gator och i stugor. Det gällde att hålla sej
hemma i värmen. Den 31 juli bjöd Lis
o Mats Pileboda in till trädgårdsfest. Vi
grillade på de rykande grillarna och sen
fanns det olika sallader att äta till. Vi
sjöng, skålade i vin och cider och hade
trevligt. Sen plockade spelmännen fram
sina instrument och nu blev det pardans på gräsmatta, alla dansade med sin
partner! Coronadansen dansades flitigt,
även denna kväll. Vi dansade tills det
började bli mörkt. I aug. skulle vi haft
Kyrkokonsert med sång, dans, musik och
Fackeldans i Kverrestads kyrka. Det blev
inställt liksom styrelsemötet i sept.

S

D

en 13 sept. blev det en rejäl grillfest
i Allaktivitetshuset. Alla hade med
sig kaka till kaffet, men först en tipsrunda. Efteråt blev det dans i par till musik
av spelemännen. Nu hade vi börjat bli lite
mer modiga. Smittan var inte så utbredd
och vi vågade lite mera. Uppvisningarna
på Äppelmarknaden i Kivik i sept. ställdes in liksom hela Äppelmarknaden. I
sept. och okt. hade jag folkdräktskurs i
Allaktivitetshuset. Men sen tvingades vi
ställa in eftersom deltagarna inte vågar
komma pga. nya restriktioner.

P

å styrelsemötet i okt bestäms att vi
skulle få veta hur hjärtstartaren ska
användas. Det beslutas också att föreningen ska digitalisera Österleningabunkens
skivor och bränna dem till CD. Träffen
med demonstration av hjärtstartaren
blev mycket intressant, alla fick prova
på. Tyvärr hann vi inte med så mycket
dans under kvällen. I okt. hade vi bjudit
in Magdalena Andersson till visning och
träning i Linedans. Intresset var stort eftersom alla dansar ensamma på rad, men
alla hade trevligt och gemytligt. Vilken
tur, för detta blev vår sista dansträff innan allt stängde. Vi hade planerat dansträffar och JULFEST med smörgåstårta,
glögg och annat gott.

M

en nu var det stränga restriktioner, eftersom smittan hade spridit sej ofantligt. Vi stängde alla träffar
för året. I december startade förarbete
till CD-tillverkningen, bränna skivorna, stämpla, skära omslagen, stoppa i
skivorna och paketera. Alla såldes till
medlemmar, men intresset är stort, så
fler ska tryckas.

Julen är röd och vit.
Vi är många som förknippar julen med
röd färg. Men kyrkans liturgiska färg är
vit, denna färg symboliserar glädje och
renhet. Kyrkoårets fem färger är vitt, violett, grönt, rött och svart. De syns på textilier, blommor och på prästens kläder.

■

/Red

T

rots det eländiga året med Coronasmittan så finns det många ljuspunkter.
Den allra bästa var att ingen av föreningens medlemmar blivit allvarligt sjuk av
Corona. Om nu någon ens varit smittad.
Nu önskar jag ett Gott Nytt År 2021 med
många danser, mycket musik, sång och
att många folkdräktsplagg tillverkas.
text och foto Ann-Margret Malmqvist

Hambo och senapsrullning
Tänk vilken nytta och glädje man kan
ha av en liten gris. Vår maskot Hambo
hjälpte till att mala senap till jul. Senapen var stark och tårarna rann, men Hambo la fram sina stora öron till skydd och
senapen blev väl mald och riktigt god.■
text och bild Margareta Nilsson

Tro’t om du vill!

M
S

ynt och ädel metall har magisk
kraft.

y in mynt från brudens födelseår i
fållen på bröllopsklänningen, det ger
lycka.

L

ägg ett mynt under trappan till bostaden för att onda väsen ska försvinna
men också för att husets ägare aldrig ska
bli utan pengar.

B

ruden kan förebygga fattigdom genom att ha mynt i skon på bröllopet.
Små barn bör ha ett mynt i nya strumpor
för att inte bli fattiga.

F

örr dekorerades doppåsen med
metall eller mynt för att barnet skulle
få rikedom. Men det finns många slags
rikedom inte enbart pengar.

F

rågan är hur vi framöver i det kontantlösa samhället ska kunna eliminera fattigdom och olyckor. Fungerar det
lika bra med plastkort eller swisch?
Hur säkert är det?
/Red
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Julgranshuggning
med Linderöds Folkdanslag
Visst saknar vi dansen, musiken och att
få klä sig i dräkt och göra framträdanden,
men mest av allt saknar vi varandra. För
att råda bot på detta ordnade vi en träff
i skogen på Luciadagen. Vi bestämde att
mötas vid Marie Nilssons Julgransplantering i Satserup, redo för att hugga vår
egen julgran. Vår beachflagga visade vägen och alla hittade lyckligt fram.

E

va och Rune Jönsson höll glöggen
varm och till den avnjöt vi pepparkakor och lussekatter. Wille Nilsson ansvarade för brasan och många valde att grilla korv när elden falnat till fina glöder.
Det blev en fin stund av samvaro där ute
i skogen. Lätt att hålla den distans som
krävs, men ändå tillsammans.

I

ngen Luciadag utan Lucia, inte ens i
pandemitider, och vi såg många leenden, eller var det fniss, när Lucia med
uppvaktning gjorde entré. Täckjackor
på och batteriljus i händer och i kronan,
men Luciatåg blev det i alla fall. Sången
fick vi hjälpas åt med, alla som var där.
Ett Luciatåg vi kommer att minnas, även
om en och annan kanske skulle föredra
att glömma det.

I

nnan vi skildes åt kom vi överens om
att fortsätta hugga julgran tillsammans. Den här aktiviteten hade vi kanske aldrig kommit på att göra ett vanligt
dansår, men det var så trevligt att vi gärna gör om det.■

Historik

H

ej jag blev tillfrågad av en av redaktörerna för Pilavisan ”Anna” om jag
kunde skriva något om slöjd. Vi är gamla
ungdomsvänner från Lönsboda i nordöstra Skåne, och uppvuxna med slöjd och
hantverk.

J

ag flyttade till Svängsta i Blekinge,
så då det nu blir Folkdansringen
Skåne-Blekinge kan det ju passa. Lite
historia.

1

965 tror jag, kallade Annas föräldrar
Thom och Thyra Jeppsson i Tomaboda ihop ett gäng ungdomar för att bilda
en Vi Unga avdelning. Och av någon
outgrundlig anledning blev jag vald till
ordförande (förmodligen för att
ingen annan ville bli det) det skulle bli
början till all föreningsverksamhet som
jag fortfarande håller på med.

text och bild Margareta Nilsson

D

är fanns granar för alla smaker, vanlig gran och Kungsgran, små och
stora, bara att välja. Ja, det vet ju alla som
skaffat gran att just väljandet kan ställa
till problem, men till slut återvände alla
från skogen med sin perfekta gran. Extra
roligt var att för flera deltagare var det
första gången de högg sin egen julgran.

Bengt-Åke Henriksson 1966
foto Anna Månsson (Thomsson)

T

ack så mycket, det har betytt mycket.
Första aktivitet var en fotokurs,
något senare hade vi ett gäng flickor som
åkte och dansade folkdans, kan det ha
varit i Vinslöv. Men för mig 15-årig
kille var det otänkbart, så töntigt. Att jag
några år senare skulle börja dansa
i Asarums Folkdanslag (1972) kunde jag
aldrig tro, och gör så fortfarande.

H

ar hunnit vara slöjdledare både i
förening och distriktet.
Bengt-Åke Henriksson.
Bagare Olans, Henrikas Kalles minsta
hea
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Samisk slöjd, duodji

S

trax före jul 2020 visade TV1 ”Det
vackraste samiska hantverket”. I
sex avsnitt fick man njuta av finstämda
naturbilder och vacker musik i samklang
med unik samisk slöjd. Hela serien finns
på
https://www.svtplay.se/det-vackraste-samiska-hantverket

I

första avsnittet tillverkade Anja Labj
en skinnväska s.k. ”kärringsjöväska”. Hon gjorde allt från grunden. Anja
beredde skinn från egna får och studerade gamla väskor tillsammans med sin
faster som också gav goda råd på vägen.
Resultatet efter närmare 200 arbetstimmar blev en ny vacker väska, tillverkad
på traditionellt sätt.

björk. Det finns många gamla bevarade
knivar, men inte så många slidor, eftersom lädret har ruttnat bort, medan horn
är mer hållbart. Som slöjdare måste man
ha blick och känsla, det är inte möjligt
att läsa sig till, eller räkna ut hur man
ska slöjda. Thomas betonar att, man lär
känna materialet, genom att göra arbetet
för hand. Det finns maskiner som delvis
kan ersätta handkraften, men vissa delar
måste göras för hand. Det ligger många
timmars arbete bakom en fin kniv, men
den håller hela livet. Jämför gärna med
en ny mobiltelefon som du måste byta ut
inom några få år.

L

isbeth Kielatis sydde kolt i andra
avsnittet. Kolten är en del i en levande
kultur för samerna. Den har utvecklats
under flera 1000 år och anpassats till samernas levnadsstil. Lisbeth inspireras av
gamla koltar. Hon har en tillåtande attityd och sa ”det blir tråkigt om man inte
får göra som man vill”. Lisbeth följer
traditionen men sätter samtidigt sin egen
prägel på kolten. Man måste ha sin egen
stil, jag vill ju inte kopiera sa hon. ”När
man känner historian blir grunden tydligare” som Lisbeth uttryckte det. Hon
föredrar helylletyg för det kan formas,
men medgav att andra material kan gå
bra. Traditionsenligt tillverkade koltar
visar om den tillhör en kvinna eller man,
gift eller ogift, geografisk härkomst,
släkttillhörighet m.m.

I

tredje avsnittet fick vi följa slöjdaren
Thomas Magnusson som tillverkade
knivskaft och slida. Ämnet till skaftet, renhorn finner han i naturen. Han
väljer den del av hornet som suttit nära
huvudet, den är bäst eftersom den innehåller minst märg. Slidan sys av läder
som han garvar med bark från sälj och

I

avsnitt fyra demonstrerade Carola
Skummed rotslöjd. Under den korta ljusa försommaren gräver hon fram
björkrötter till sin slöjd. Genom att studera björkens krona, vet hon var de bästa rötterna finns. Bra rötter är långa och
raka. Rötterna skalas försiktigt, så de
inte skadas. Sen sorteas och torkas rötterna, innna de blötläggs för att bli mjuka inför slöjdarbetet. Tunna fina rötter
är lätt att forma med händerna. Rotslöjd
har många fördelar, det är mjukt, allergi- och dammfritt. Endast få verktyg
förutom händerna behövs nämligen kniv
och syl. Carola arbetar också i silver och
kombinerar rot och silver i smycken. Slöjd kräver engagemang, ett hantverk kan
inte utföras om intresse saknas, sa Carola. Smycken och prydnadsföremål av rot
är eftertraktat av turisterna. Men Carola
vill också göra traditionella föremål för
anvädning som ostformar, saltflasker etc.
Rotföremål är hållbara och har låg vikt,
det har varit mycket vikigt för samer i
deras vardag. Rotslöjd har gamla anor,
redan på 1600-talet tillverkades skålar av
rötter. I början av 1900-talet var rotslöjden på väg att försvinna, idag är Carola
en av dem som håller traditionen vid liv.

J

on Utsi slöjdade en stävja (náhppi),
ett ämbar för mjölk i femte avsnittet. Samernas tillhörigheter skulle vara

funktionella och ha låg vikt. De hade
inte mer grejor än de behövde och renen
orkade bära. Men om man bara har få saker, är det dess viktigare, att de är vackra. Jons ögon och hjärna är tränade att se
slöjdmaterial i naturen och hur det ska
bearbetas för bästa resultat. Han samarbetar med björken och tar tacksamt mot
dess vril. Sen känner han att snurriga
tankar rätas ut och välmående infinner
sig, när handen jobbar. Han använder
många olika maskiner och säger att, förr
använde de också de modernaste redskap
som stod till buds.

B

rita Unnes syr bällingskor, samernas
varma vinterskor, i sista avsnittet.
Skinnen på renens ben (bälling) har mycket slitstarka hår. Små bällingar används
till barnskor och större till vuxenskor.
Först flås och torkas skinnen. Sen bereds
skinnen med bark och därefter sys skorna av fuktigt skinn. Inget skinn förfars
vid tillverkningen, allt används och hårriktningen blir korrekt med mönstret
från Britas mor. Modellerna på olika
bällingskor varierar, men man kan utifrån modellen, geografiskt härleda varifrån de kommer. Det är mycket praktiskt
att snön inte fastnar på skorna, du kan gå
både inne och ute med skorna på.
lla slöjdarna betonade engagemang,
att förvalta traditionen och att nyskapa inom vissa ramar är avgörande
för slöjdens fortlevnad. Gemensamt för
alla slöjdarna var också att de lärt sig
i barndomen och nu eftersträvade att
föra traditionen vidare till nästa generation. Men ”det vi vill ska bestå måste vi
förändra”, vi måste tillåta anpassning till
vår livsstil och våra behov. Detta gäller
också vår skånska hård- och mjukslöjd och inte minst vår dräkttradition. Vi
måste vara rädda om vårt arv och förvalta traditionen, så den lever vidare till
nästa generation. ■

A

text Anna Månsson
foto Ronny Månsson
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Folkdräkter i
vintertid

V

i fotograferade i några olika miljöer
och här är resultatet!

Har du, precis som vi, massor av bilder text: Margareta Nilsson, Linderöds Folkmed folkdräkter, grönska och sol? Vi danslag
ville ändra på det och bestämde oss för
att fotografera vinterbilder.

Diskussion mellan tre dansinstruktörer
med mångårig erfarenhet av att lära ut
danser. Pandemin har medfört anpassning
och tvingat fram danser med avstånd och
utan byten. Lyft och knäfall kan ställa till
problem när ålder och kropp hos dansarna gör det omöjligt. Kan man ta bort eller
ändra i dansen och ändå kalla den vid det
ursprungliga namnet? När blir det en ny
dans? Lyssna på synpunkter från Fredrik
Bergh, instruktör i folkdansföreningen
Kedjan och Stockholms distrikt, Cecilia Lindkvist, instruktör bl.a. i Skansens
folkdanslag och Annika Emanuelsson,
instruktör i Ringsjögillet och ledamot i
Dans och musiksektionen.

R

I

Skåne kräver det vissa förberedelser.
Allt behöver vara förberett innan snön
kommer, för ingen vet om den ligger
kvar några timmar eller kanske en hel
vecka. Vi letade upp den gamla kälken,
tog fram sparkstöttingen, provade ut en
dräkt till barnbarnet och tillfrågade Eros
och Kristalls ägare. Sen var det bara att
vänta tills den dag snön kom till Skåne i
allmänhet och till Linderödsåsen i synnerhet.

Folk- och världsmusikgalan på nätet

osor, smycken och huvudbonader,
den 25 mars, kl. 14.00 – 15.30.
Ett samtal om likheter och skillnader
mellan våra svenska dräkter, men också
över hela världen. Influenser vandrar
och plötsligt kan det som anses unikt
för just ett område dyka upp på en annan plats. Exempel på när likheterna kan
vara slående är i just smycken, rosor och
huvudbonader. Medverkar gör Wiveca
Linderström, som arbetat med dräktsmycken och skrivit boken Dräktsilver. Wiveca har jämfört dräktskick från kungahus
till bondesamhället. Eva Strömbäck,
dräkt- och textilhistoriker, som jämfört
dräkter och dräktdetaljer från olika områden. Anna-Karin Jobs Arnberg som arbetar som Verksamhetschef på Dalarnas
Museum och ansvarar för samlingarna,
hon
har
också
mästarbrev
i
Påsöm. Anna-Karin har undersökt
rosen som symbol och dess vandringar i
världen.
text Marianne Halling

Ä

ven i år blir galan digital med seminarier veckan innan. Själva Galan
sänds 27 mars från Stallet i Stockholm.
Tidpunkten för de olika seminarierna
står på deras hemsida och Kulturens. Det
kommer att bjudas på mängder av fantastisk musik och intressanta seminarier. Kulturens är arrangör av det digitala
seminarieprogrammet som sänds inför
galan. Temat är ”Oväntade Utmaningar!” Hur har de utmaningar som pandemin lett till påverkat er och hur har ni
löst dem?

L
D

äs mer på
http://folkgalan.se/

ans på distans 23 mars, kl. 14.00
– 15.30. Hur mycket kan man anpassa en dans? När blir det en ny dans?
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Varför började vi
dansa folkdans?

M

in man och jag umgicks med ett
par som är med i Barsebäcks folkdanslag, Ulla-Britt och Rolf Malmström.
Vi åt gott och spelade olika spel någon
gång varje månad. Min man, Dirk, är
från Tyskland, så en kväll frågade Rolf
om Dirk visste något folkdanslag som
ville ha utbyte med ett svenskt folkdanslag. “Min syster dansar så jag ska
undersöka saken, men kanske ska jag
prata med er ordförande först”, sa Dirk.
“Det är jag som är ordförande! “ svarade
Rolf. “Fast jag bör kanske veta lite om
svensk folkdans”, sa Dirk. “Det är bara
till att börja till hösten”, sa Ulla-Britt.
Hur ska det gå till? tänkte jag. I skolan
har jag fått dansa vals, schottis och hambo men Dirk har ju ingen aning!

ing”, svarade jag. “Är du svensk, eller?!”
sa Dirk irriterat. Sen ville han gå hem.
Han blev emellertid övertalad att stanna
och börja på en nybörjarkurs nästa dag.
Vi gick dit tillsammans. Något vi aldrig
ångrat!

T

räning, träning och därefter uppvisning. Då behövs en häradsdräkt.
Dirk tog kontakt med Lenzkirch, sin
hemby i Schwarzwald, och inhandlade
en Haslach Tracht (Haslach dräkt) Svarta läderbyxor, (Kniebund Hosen), med
vita strumpor, vit bomullsskjorta med
ett smalt sammetsband i halsen och vinröd väst med mässingsknappar. Över det
en svart kavaj med sammetsuppslag och
två rader mässingsknappar och en rund
svart hatt.

I
H

östen 1984 gick vi till vår första
träning. Dansen vi började med var
Göingekadrilj. Den var ny för alla, så ledaren gick igenom allt steg för steg. Vi
kunde hänga med. Sen var det dags för
en ny dans. “Ni ställer upp er i 4 par i
ring. Jag ger lite vägledning, då vi har
ett nytt par här i dag. Stor ring vänster,
sen höger, därefter kadrilj-omdansning”,
instruerade ledaren. “Vad är kadrilj-omdansning?” frågade Dirk mig. “Ingen an-

Dirks hemby, som i många andra tyska
folkdanslag, är det folkdansföreningen
som äger alla dräkter och som medlem
får man låna en dräkt. Därför har dansarna i ett lag likadana dräkter och inte
som det ofta är här i Sverige att man har
en dräkt från sin födelseort.

M

in dräkt är från Västra Göinge.
Min mor blev glad när jag ville ha
en folkdräkt och pratade med sina väninnor i husmodersföreningen i Hässleholm. Det fanns en dam, Inga-Britt Widung i Lommarp utanför Vinslöv, som
hade kurser i dräktsömnad och även
sålde tyg. Min mor och jag åkte dit. Novis som jag var trodde jag att det bara

var att säga vilken dräkt och så skulle
hon plocka fram materialet. Ack, så fel!
“Vilken färg på kjolen, vilket livstycke
och vilket vävt förkläde? Vill du också
ha vit klut, raskaförklädet och brudlist?”
frågade hon. Hon visade oss olika bilder

och tyger. Besöket tog hela förmiddagen.
Jag valde mörkblå kjol med rött sammetslivstycke, ett rödrandigt vävt tyg till ett
förkläde och rödrutigt vävt tyg till klut
samt garn och tyg till en vit klut, förkläde
och brudlist. Jag hade tänkt sy dräkten
själv med hjälp av mönster etc. som hon
tillhandahöll. “Ska du sy allt själv?”, sa
Dirk när jag kom hem. “Du vill väl ha
dräkten innan du går i pension?!”, skrattade han lite skämtsamt. Vid närmare
eftertanke insåg jag att han hade rätt.
Inga-Britt sydde dräkten och min faster broderade förkläde, brudlist och klut.
Eleverna på dagcentret där jag jobbade
för tillfället vävde bandet till det vävda
förklädet. När jag dansar använder jag
den vävda kluten och förklädet och bara
till fest och kyrkobesök det andra.

M

ycket har vi fått uppleva genom
folkdansen. Vi tänker med glädje på alla resor, utbyte med andra folkdanslag och alla festivaler. Det är alltid
lika uppskattat när vi kommer i våra
folkdräkter. Inget annat plagg har vi använt lika ofta i festliga sammanhang.■
Ingrid och Dirk Luedtke
Foto från familjearkivet
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Stickning ett nygammalt hantverk

S

tickning har fått renässans. Garnaffärer säljer material som aldrig
förr. Utbudet av nya böcker om stickning
drar fram som en flodvåg. På nätet finns
många poddar och filmer som ger hjälp
på vägen. Den som vill sticka i en speciell garnkvalité kan behöva försäkra
sig om att garnet finns att få tag i, emellanåt tar vissa färger och kvalitéer slut.
Men 2020 är inte första gången som
samhällsförändringar banat väg för
stickning. Under finanskrisen på Island
2008 fick ullindustrin ett uppsving, efter en djup downperiod. Idag är de fina
isländska garnerna och tröjorna en stor
turistmagnet.

nya möjligheter till utkomst. Den verksamhet som var karg livsmiljö för andra
sysslor, blev rik miljö för stickning. Konsten att sticka spreds och blev alltmer
utbredd. Alla som kunde hålla i ett par
stickor stickade, både män och kvinnor,
barn och gamla lönstickade (stickade för
försäljning). Det var så lönsamt att sticka
att jordbruket emellanåt blev eftersatt.
Även de yngsta kunde sticka, de bidrog
med de enklare momenten i stickningen.
Skickliga stickerskor som fyllde 80 år
uppvaktades med köpetårta, något att se
fram mot för välmeriterade stickerskor.
Det är troligt att många av våra gamla
skånska spedetröjor (stickade tröjor till
folkdräkten) är stickade av arbetsvandrare från Halland som lönstickade. De gick
omkring, tog uppdrag och stannade tills
stickningen var slutförd. Halland var

”Bröllopsvantar” och ett par ”Damvantar från Rättvik” ur boken ”Sticka med
hemslöjden” från 1979. Sen släppte jag
fantasin mer fri och lät mig inspireras
av mina natur- och växtfärgade garner.
Handstickade ullgarnsvantar på tunna
stickor i flera färger ger en fast, tjock och
värmande vante. Stickning ger tid till
kontemplation, man hinner tänka mycket
samtidigt som man stickar. 20 minuters
stickning sänker hjärtrytmen med i genomsnitt elva slag i minuten, enligt amerikansk forskning, stod nyligen att läsa i
tidningen Land. Mitt nästa steg blir att
skaffa en garnhållare så jag kan fästa
garnet vid midjelinningen och alltid ha
min stickning tillhands, så som de gjorde
förr. Stickning passar alla. Förr stickade
alla och nu ser jag fram mot jämställdhet
inom detta hantverk.■
text Anna Månsson
foto Ronny Månsson

Åt du samma julbord
som Svensson?

E

nligt historien kom stickningen till
Sverige via Holland på 1600-talet.
En godsherre som bodde på godset Vallen strax utanför Voxtorp i Halland gifte
sig med en kvinna från Holland. Hustrun
hade tjänstefolk med sig som stickade åt
henne. Detta blev grogrund för stickningen i Halland. Halländsk stickning
benämns ofta ”binge”, ett dialektalt ord
som betyder binda ihop. På 1600-talet
var det oerhört fattigt i Halland. Hallänningarna slapp till och med betala skatt,
eftersom de var så fattiga att där inte
fanns något att beskatta. Halland var
slagfält för flera krig och blev svenskt i
samband med freden i Brömsebro 1645.
Där fanns grogrund för utveckling och

den största leverantören av strumpor till
svenska armen under många år. 24 000
par strumpor levererades under kriget
1756–63 och så sent som 1914 fick armen
15 000 par stickade strumpor från Halland. Det ställdes höga krav på strumpor till soldater. På Armémuseet finns
vägledning (prototypstrumpor med information) som visar hur välfungerade
strumpor skulle stickas, speciellt konstruktionen av hälen var viktig, för att
uppfylla kraven på hållbara, värmande
fotplagg.

S

jälv har jag fascinerats av stickade
vantar. Efter sommaren började jag
med att följa några mönster som var
kopior av gamla vantar. Det blev ett par

95 % av alla svenska hushåll har köttbullar på julbordet, 92 % har prinskorv
och 29 % har ris al la Malta. Vi äter
700 000 ton färdig risgrynsgröt under
julhelgen. Ursprunget till dopp i grytan
är att brödet förr var torrt men när det
doppades i skinkspad blev det mjukt och
lätt att tugga. Idag har vi möjlighet att
alltid servera färskt, mjukt bröd men
28 % av hushållen håller fast vid seden
att doppa bröd i grytan. 40 % av Sveriges invånare spenderar 8 timmar eller mer
på att laga julmat och baka inför julen.
2 miljoner askar Aladdin säljs varje år,
de flesta under december månad.

J

ulmusten skapades 1910 av bryggaren
Harry Roberts från Örebro. Han ville
erbjuda ett gott alkoholfritt alternativ till
öl och lyckades komma över ett tyskt
recept som ligger till grund för dagens
julmust. Julmust blev snabbt en succé. I
dag dricker vi i Sverige 45 miljoner liter
julmust varje jul. Roberts bryggeri finns
kvar och erbjuder fortfarande den hemliga essensen som all julmust oavsett
märke innehåller.
/Red
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Min Stipendiatutbildning

U

nder 2019 och 2020 så har jag tillsammans med flera andra engagerade dansare fått ta del av stipendiatutbildningen och fått utveckla mig som
dansare men även som en del av en organisation med fokus på folklig kultur.
Trots den oväntade vändningen som hela
världen tog under 2020 som orsakade att
man fick ändra om alla planer så lyckades vi fortfarande genomföra hela stipendiatutbildningen.

J

ag heter Vanessa Grundström och jag
dansar i Skåne distriktet i föreningen
Hembygdsgillet Malmö tillsammans
med Kim Siebeneicher som också varit
en del av stipendiatutbildningen.

H

ela utbildningen började med vår
första träff i Linköping under 2019.
Där fick vi träffa alla andra som var med
på utbildningen. Både några kända ansikten men flest nya, både stipendiater
och utbildare.

I

de
lite
kyliga
lokalerna
så var det
inte bara vi
utan det var
även många
barn som
deltog i ett
barnläger
arrangerat
av BU-sektionen. Tillsammans
med
gemenskap,
dans
och
glädje
så
kunde lokalerna
värmas upp
med dans
och skratt.
Medans barnen dansade så fick vi stipendiater träffa många viktiga personer
inom Folkdansringen. Vi fick träffa många viktiga personer inom föreningen och
ingen mindre än ordförande Hans Hjelm
fick vi även träffa och ha en genomgång
om organisationsstruktur som var väldigt
lärorik. Vi fick även lära oss om folkdansringens historia och även en ledarskapskurs. Man hade kunnat tro att vi enbart
skulle gå igenom föreläsningar men där
hade vi fel! Helt plötsligt fick vi i uppgift
att organisera en danstimme för barnen

som hade sitt pågående läger. Detta kom
som en utmanande men väldigt stimulerande utmaning som visade sig gå bra
men också gjorde en väldigt medveten
om de lätta misstagen och antaganden
man kan göra om att organisera/arrangera någonting.

P

å kvällen så fick vi vara med på barnens spökrunda och även hjälpa till att
sätta upp och arrangera detta vilket var
en lättsam paus från all information man
fick ta in under utbildningen. Det gav
även oss stipendiater tid att lära känna
varandra lite mer personligt. Detta fortsatte framåt kvällen när barnen hade lagt
sig och vi spelade spel och pratade sent
inpå kvällen.
Utöver träffen i Linköping så har vi även
haft två stycken skypemöten där vi har
pratat och diskuterat både uppsättningen av rikstämman och mycket mer. Ett
tillfälle var inför träffen i Malmö som vi
skulle ha och den andra var efter corona-pandemin hade brutit ut och vi skulle
förbereda inför rikstämman.

T

ack vare att det var så pass tidigt på
året kunde vi fortfarande ses när vi
skulle till Malmö och där fick vi gå igenom en workshop om marknadsföring via
sociala medier och mycket mer. Vi fick
även massor av tid att dansa och lära känna varandra mer.

V

id detta tillfället var jag tyvärr tvungen att gå tidigare av oväntade privata anledningar, men de timmarna som
jag kunde vara med var extremt givande.
Sedan var det dags för riksstämma men
tyvärr på grund av ändringar i datum och
den rådande situationen så kunde jag inte
delta under själva riksstämman. Dock så
kunde Kim som jag nämnde tidigare som
även var med representera oss båda på
riksstämman och även förmedla hur det
var och hur det gick för mig i efterhand.
Som jag förstått det så blev det lyckat
med tanke på situationen och att jag kunnat vara en del av denna utbildning och
faktiskt fått ut så mycket av det gör mig
glad och hoppfull för den folkliga kulturens framtid. Om även en organisation
som denna kan digitaliseras och överleva
en händelse som denna, då kan vi överleva allt! Tack för möjligheten att ta del av
denna stipendiatutbildning! ■
text Vanessa Grundström från Hembygdsgillet Malmö

Stipendier
Folkdansringen
Skåne-Blekinge

S

tyrelsen har beslutat att ränteintäkten
på vårt fasträntekonto ska användas
för stipendier till ledare/funktionärer
inom distriktets område.

S

tipendiet kan sökas en gång per år för
kurser i Folkandsringens regi både
distrikt och riks.
Max 500 kr per person fördelas utifrån
vad som finns på kontot avsatt till stipendier den 31/12 föregående år.

A

nsökan med uppgift om kurs
och
föreningstillhörighet
ska
vara inne senast 15 april resp 15
september. Styrelsen beslutar senast den 15 maj resp. 15 oktober.
text Marianne Halling

Stipendiatutbildningen

V

art är vår organisation på väg? Nu
uppmanas ni i distrikt och föreningar att uppmuntra de ungdomar som
kan och vill vara med och påverka
Folkdansringen att gå Stipendiatutbildningen. Under utbildningen orienteras
ungdomarna om hur Folkdansringen
fungerar idag och diskuterar hur vår organisation ska fungera i framtiden. De
får träffa nya vänner, dansa/spela och
fundera på hur de kan påverka vår organisation.

N

är de har fullföljt Stipendiatutbildningen i Folkdansringens regi har
de förtur till Nordring, ett nordiskt ungdomsläger, där endast fyra svenska ungdomar har möjlighet att delta.

S

tipendiatutbildningen omfattar tre fysiska träffar med digitala träffar däremellan. Utbildningen avslutas i samband
Riksstämman 2022. Inbjudan riktas till
alla ungdomar 15–25 år som är medlemmar i Svenska Folkdansringen. Detta är
en möjlighet för ungdomarna i distriktet
och i föreningen att få en utbildning som
öppnar många dörrar inför framtiden.

L

äs mer
https://folkdansringen.se/
riks/2021/01/stipendiatutbildning-vem-ar-framtiden/

Var med
framtiden!

och
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Mina gamla ärvda
band

A

P

laneringen för Årets Skåneda den 22
augusti pågår och vi hoppas att vi ska
kunna genomföra den. Jag tror att det är
mer än vi i arbetsgruppen som längtar
efter att få träffas och dansa igen. Hela
arrangemanget kommer att ske i Trollsjöområdet i Eslöv med start kl 13.

foto-Aanna_Alverhag

lla de här forklebånen (förklädsbanden) och bugabåned är gamla vävda av min farfars (Erik Nilsson född
1885 i Ö. Herrestad) mor Karna Larsson
född 1851 och hennes döttrar Hanna
född 1883, Anna född 1891 och Agda
född 1893 alla födda i Ö-Herrestad.

Skånedan 2021

Å
De var alla duktiga väverskor och vävde
i många olika tekniker. Banden är vävda i
opphämta, vilket är en tålamodsprövande
teknik, där man plockar upp mönstertrådarna i ull mellan tuskafttrådarna i lin
eller bomull. De 4–5 cm breda och 4 m
långa bugabånen är på Österlen vävda i
opphämta. Man kan väva 2–3 cm i timmen. Banden ärvde jag i våras av en släkting som var på väg att kasta dem. Jag
räddade dem gärna.
Fotot nedan visar ett bugabån som är på
gång just nu av Susanne och Julia Löfström.■
text och foto Ann-Margret Malmqvist

Nya skånska ord
Flabbadraperi - Munskydd
Nävasypp – Handsprit
Blaskebir – Coronaöl
Hostesjarm – Plexiglasskydd som används vid butikskassor
Hont e de med di-pinne – Tops för
provtagning
Udefiga – Coronsäker umgängesform
Lived po lanned – Social distansering
Fortiniemannagille – Sällskap på 49
personer (max tillåtna enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer)
Snacketolva po dauta alt Sjarmbjäbb
– Videokonferens
Sidda himma å ta de lynt – Jobba hemifrån
Ordlista insänd av Ann-Margret
Malmqvist

sa 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 inte haft möjlighet att träffas och
dansa på länge men vi hoppas att många
ändå kommer, det viktiga är att vi sprider
Limerick skaldad av Anna Lundberg
glädje med våra danser och att vi har kul
tillsammans.
En yngling från samhället Hals
Han hade ej taktsinne alls
et kommer som tidigare år att finnas
Ty när det spelades hambo
en del hantverkare på plats, några är
Han sa till sin sambo
redan tillfrågade men vi tar gärna emot
Får jag lov till damernas vals
fler. Vi ser gärna att hantverkarna erbjuder någon form av att prova på både
för barn och vuxna. Vet du någon som
har något att visa/jobba med under eftermiddagen så hör av dig. Café Våfflan
är som vanligt 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. Mer information kommer att
skickas till föreningarna efterhand som
planeringen fortskrider.

En Limerick

D

Nästa Pilavisa

S

I
denna
ljuva
sommartid...
Ja, vi är nästan där när det är dags för
kriv till skane@folkdansringen.se
nästa Pilavisa

om du har du frågor eller idéer om
vad du vill ska finnas på Skånedan? 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 i Eslövs den 22 augusti

Ditt matererial vill vi ha senast vecka
16. Tidningen utkommer vecka 20
Tills dess sköt om dig!

Vid pennan Siv Ohlsson
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