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Marianne  
Halling

Ledare

Har du fått sprutan? Vilket vaccin 
fick du? Idag är detta de vanligaste 

frågorna och den typiska konversationen 
vid alla möten, fysiska eller digitala. Ja, 
jag har fått en spruta och får nästa i juni. 
Jag tror på en långsam återgång till ”nor-
malt” leverne. Jag tror att vi ska kunna 
genomföra Skånedan i augusti och beslut 
måste tas snart. Däremot blir många mid-
sommaruppvisningar inställda även i år. 
Förra året var vi fast övertygade om att 
nästa år kommer vi och dansar som van-
ligt – ack vad man kan bedra sig.

Mitt i detta jämmer och elände sker 
dock positiva händelser; den digi-

tala kompetensen har höjts med många 
snäpp, kreativiteten att hitta alternativa 
danser och andra aktiviteter flödar. Sem-
inarium/webbinarium inom olika om-
råden dyker upp ex smycken och polskor. 
Dela gärna med dig om du har tips och 
framför allt ta chansen att få veta med 
om Blekingsk kultur måndag 31 maj. Se 
mer info längre fram i tidningen.

Har du drabbats av coronakilon eller 
fukt i garderoben? Ta fram dräkten 

och prova så att du kan använda den så 
fort du får en chans. Vill du sälja eller 
köpa så finns möjligheten att annonsera 
gratis i Pilavisan.

Våren lät vänta på sig men nu blom-
mar det och grönskan spirar på mån-

ga håll. Njut av naturen och träffas utom-
hus med avstånd. Snart så har alla fått sin 
spruta och dansen tar fart igen. ■

 
Vi ses  

Marianne
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Kalendarium
31 maj kl. 19.00 webbinarim, Jonas 
Kedenius ger smakprov på blekingsk 
kultur. Se nedan. 
 
2–4 juli Delsbostämma, med begränsat 
antal besökare per dag.  
Se  www.delsbostamman.nu  
 
20–25 juli, Korröfestivalen, blir i form 
av en satellitfestival. På 14 olika platser 
runt om Korrö, erbjuds livekonserter, 
till så många som möjligt under säkra 
förhållanden.  
Se http://www.korrofestivalen.se/ 

22 aug. Skånedan i Eslöv med bl.a. Åsa 
Jinder.  
 
24 aug., Charlotte Weibulldagen med 
folkdans och utdelning av Charlotte 
Weibullpriset. Från kl.11.00 på Möl-
legården Åkarp, Burlövs kommun.  
Se sid 7. 
 
Höstens kurser. Folkdansringens Skåne 
- Blekinge planerar både dans- och slö-
jdkurs hösten 2021, datum är ännu inte 
fastställt. Detaljer kommer på hemsidan.  
”Dansa tillsammans del 2 /Dansa mera 
tillsammans” med instruktörer Annika 
och Mats Emanuelsson. ”Uppbindning 
av halvklut, avsluta förklädsband och 
tillverka hyska & hake” med instruk-
törer Anita Söderlind, Anna Månsson 
och Anna Nilsson. 
 
4 sep. Hemslöjdens dag i hela Sverige.
 
25–26 sept. Riksstämma i Halland. Mer 
information kommer.      
 
2 okt, Lekstugan Verdandi i Landskro-
na bjuder in till höstmöte. 
 
2022 Folkdansringen som nu blivit 102 
år firar 100-årsjubileum. Mer info kom-
mer när detaljbeslut har fattats.

 Skåne och Blekinge har mycket gemens-
amt men även en hel del som skiljer. 
 
En litet smakprov av Blekingsk kultur, 
dans, dräkt mat och lite till.....
 
Måndag 31 maj kl 19.00 kommer Jonas 

Kedenius att hålla ett webbinarium på 
detta tema. Inbjudan kommer via e-mail 
och länk till anmälan på dans.se
Varmt välkomna att lära känna vår nyko-
mling i distriktet. 
 
Marianne

Webbinarium Skåne-Blekinge

www.folkdansringen.se/skane
http://www.korrofestivalen.se/
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Distriktets första 
årsmöte 

Närmare 50 medlemmar från vårt 
nya distrikt, Folkdansringen Skåne 

– Blekinge, deltog i det digitala årsmötet. 
Ordf. Marianne Halling hälsade alla väl-
komna och berömde det goda samarbetet 
inför sammanslagningen. Många prak-
tiska teknikaliteter på Facebook, hem-
sidor, register etc. har fördröjt arbetet. 
Men alla har hjälpts år, löst problem ef-
terhand och fortsätter lösa det som up-
pstår. Olika föreningar har drabbats olika 
hårt under året. De som har fasta kost-
nader för lokaler, har haft kvar utgifter, 
men fått begränsade inkomster, andra 
föreningar har inte drabbats ekonomiskt. 
De flesta ekonomiska stödåtgärder som 
funnits, har inte varit ämnade för ideell 
kulturverksamhet. Men Boverket har 
möjliggjort för vissa att söka bidrag. 
Utredning är på gång om hur vi ska kun-
na återstarta. På vägen måste vi hjälpas 
åt och stötta varandra. De bidrag som 
varit möjliga att söka har varit mycket 
begränsade, men gemensamt för medle-
mmarna är viljan att träffas fysiskt, dan-
sa och umgås.

Klas Andersson, Ringsjögillet och 
Stig Hellemarck, Lunds Studenters 

Folkdanslag höll i ordförandeklubban 
och lotsade oss effektivt genom dagord-
ningen. Flera röstningar genomfördes, 
allt var väl förberett, så vi snabbt fick re-
sultat. Valberedningen hade gjort ett väl 
genomtänkt arbete och allt klubbades 
enligt framlagt förslag. I styrelse och 
grupper finns god representation från 
hela området. Vi är ett stort distrikt som 
omfattar ca 1/6 av Svenska Folkdansri-
ngen. 

Distriktets ekonomi är god. Medlem-
savgift 2021 behålls (20 kr), för  

2022 bestämdes den till 1,00 kr. Distrik-
tet vill satsa på att stödja ungdomar att 
delta i stipendiatutbildningen, men också 
övriga medlemmar att delta i kurser. Un-
gdomar kan söka stipendium på 1.500,00 
kr för stipendiatutbildningen. Dessutom 
finns två ansökningsdatum 15 apr. och 15 
sep. för alla medlemmar att söka bidrag 
(max 500.00 kr) för att delta i kurs.  

Flertalet har mest hållit ut det gångna 
året, men långt framskridna planer 

finns på framtida aktiviteter. Skånedan 
kommer att genomföras den 22 aug i 
Eslöv. Beroende på omvärldsläget är det 
oklart hur mycket dansarna hinner trä-
na och därmed hur många uppvisningar 

som kan genomföras. Kanske blir det 
mer gemensam dans. Helt säkert är att 
Åsa Jinder kommer. Planerat projekt 
”Dans i skolan” har beviljats 20 000,00 
kr av Sparbankstiftelsen Finn. Planen är 
att använda pengarna under hösten 2021 
och erbjuda skolor hjälp och stöd. Dis-
triktets kurser som ställts in pga. pan-
demin, både danskurs och dräktkurs, 
kommer att genomföras under hösten, 
datum är ännu inte fastställt. Lekstu-
gan Verdandi i Landskrona bjuder in till 
höstmöte den 2 okt. Årets Riksforum ge-
nomförs i Halland i 25–26 sept. Vårt dis-
trikt har lämnat in intresse att arrangera 
Riksforum med förläggning till Malmö 
eller Lund något av de närmaste åren. 

Flera förslag har inkommit på ny log-
ga. Vinnande förslag kom från Mon-

ica Willman, Malmö Folkdansare. Log-
gan har samma blå färg som Svenska 
Folkdansringen, halvmånen symboliser-
ar hur de förra distrikten, pilen och eken, 
har förenats till ett. 

Två föreningar erbjöd sig i samma 
minut att arrangera årsmöte 2022, 

fortsättning följer. Siv Olsson påpekade 
vikten av att registrera korrekta e-post-
adresser till alla medlemmar i registret 
dans.se. I samband med utskick, Pila-
visan etc. kommer flera brev i retur och 
därmed nås inte alla medlemmar. När 
en ny adress publiceras, försvinner den 
tidigare adressen automatiskt. Siv up-
pmanade till stor noggrannhet vid all 
registrering på dans.se, så inte felstavade 
adresser skrivs in.  

Avslutningsvis tackade Marianne för 
förtroendet att fortsätta som ordf 

i distriktet. Hon berömde engagerade, 
kreativa medarbetare och tackade för 
väl genomfört arbete det gångna året. 
Men poängterade samtidigt att vi måste 
fortsätta hjälpas åt, stötta varandra, och 
se framåt. ■

text Anna Månsson

Pilarbete och  
Blekinge

Jag köpte en pilkorg på utställningen 
Korgkonst 1996 på Blekinge Museum. 

Det är inte ofta jag köper något hantverk, 
men detta var i en klass för sig, verkligen 
konst.

Korgen var gjord av Staffan Låke i 
Farslycke, lite öster om Karlshamn 

in i skogen. Han håller fortfarande på 
med korgarbete.

Jag hade glömt namnet men fick det av 
Gunnar Jeppsson i Mörrum, före detta 

slöjdkonsulent i Blekinge. Vi var överens 
att hans korgar är verklig konst bättre 
kan det inte bli.

Så behåll namnet Pilavisan! 

text och foto Bengt-Åke Henriksson
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Tack för mer än 100 
år av  
förtroendeuppdrag!

Luggudegillet i Helsingborg höll digi-
talt årsmöte den 10 februari 2021 och 

avtackade då 3 st styrelsemedlemmar 
med sammanlagt ca 100 års förtjänst-
fullt arbete för föreningen.
De tre som hedrades och avtackades är 
Ulla-Kerstin Nilsson, Sven Kylefors och 
Carl-Axel Lindhe. Vi tar damen först.

Ulla-Kerstin Nilsson, som är aktiv 
dansare, har varit medlem i 65 år 

och har, förutom att hon varit en engag-
erad och uppskattad dansledare för vårt 
torsdagslag med svenska och utländska 
folkdanser och sällskapsdanser, också 
varit vice dansledare för onsdagens folk-
danslag. Hon har också varit verksam i 
styrelsen i många år på olika befattning-
ar bl.a. som vice kassör med ansvar för 
medlemshanteringen. Hennes entusiasm 
för dans i många olika former och enor-
ma erfarenhet har varit en stor tillgång 
för Luggudegillet. Ulla har belönats med 
alla föreningens utmärkelsetecken och 
SFRs förtjänsttecken i guld för sitt my-
cket uppskattade arbete.

Sven Kylefors är avgående ordförande 
i styrelsen, en post som han innehaft 

sedan 2006. Sven har varit och är en 
verklig eldsjäl och har varit en mycket 
aktiv och omtyckt ordförande. Han har 
varit framåtriktad och pådrivande i för 
föreningen viktiga frågor och bl.a. lagt 
upp och underhållit våra digitala kanaler 

och hållit kontakt med våra intressenter. 
Sven har haft förtroendeposter i Lug-
gudegillet i hela 39 år. Han har ett stort 
intresse för dans- och musikkulturen 
och har lett musiksektionen i 23 år och 
deltar med entusiasm i både dansen och 
musiken med sin egenhändigt byggda 
nyckelharpa. Sven har fått alla förenin-
gens utmärkelsetecken och SFRs fört-
jänsttecken i guld för sina omfattande 
uppdrag i föreningen och distriktet.

Carl-Axel Lindhe som är avgående 
sekreterare i styrelsen har varit med 

i föreningen i 32 år och har haft uppdrag 
i valberedning, vice ordförande och 
sekreterare i de flesta av dessa år.
Kalle är alltid villig att ta på sig olika 
uppdrag som alltid genomförs med gott 
humör  och med perfektion. Han är en av 
stöttepelarna när det gäller gårdens un-
derhåll och visar alltid gott kamratskap 
och glatt humör. Kalle har noga följt den 
digitala utvecklingen och utvecklat kom-
munikationen med medlemmarna och 
gjort sekreterarposten till ett effektivt 
nav i föreningen. Han har fått förenin-
gens alla utmärkelsetecken för sina fört-
jänstfulla insatser.  

Deltagarna i mötet 
gav dessa tre 

välförtjänta personer 
applåder och tummen 
upp på årsmötet. De har 
också blivit fysiskt och 
coronasäkert uppvakta-
de med gåvor senare i 
veckan.

Magnus Wittgren 
valdes till ny ord-

förande i Luggudegillet 
och årsmötet hälsade 
honom genom avgående 
ordföranden varmt väl-
kommen och önskade 
honom lycka till på den 
nya posten.■

text Britt-Marie 
       Carlberg 
foto Inger Kylefors

Gamla Seder i  
Ingelstads härad 

N.G. Bruselius bok Allmogelivet i In-
gelstads härad från 1876, i nytryck 

1930 skriver om seder och bruk under 
slutet av (1800-talet) och början av förra 
århundrade (1900-talet). 

Det var tradition att utväxla fäst-
mans- och fästmögåvor när de tu 

blivit ett par. Bruden skulle ge brudgum-
men en brudgumsskjorta ”brogemanss-
kjorta”. Det var mannens värdefullaste 
klädesplagg. En omtänksam bondgum-
ma började göra i ordning gåvorna redan 
när flickan var 6 – 8 år gammal.  Sen låg 
de tillreds i kistan tills det blev dags. Det 
hände även att bondmoran som endast 
fick söner lät sy brudgumsskjorta till den 
kommande dottern som aldrig kom. 

I varje församling fanns en person som 
kallades ”kyrkstöt”, med uppgift att 

hålla församlingsmedlemmarna vak-
na under långa gudstjänster. En lång 
stång med en liten klocka användes för 
att pingla vid örat och väcka den som 
råkande slumra till.  Det kunde orsaka 
rejält buller när den sovande förskräckt 
väcktes.  

Angående dryckenskap anges att den 
tidens bönder drack otroliga kvan-

titeter öl och finkelbrännvin, den sena-
re drycken var mycket billig och pro-
ducerades i varje gård. Det ansågs inte 
vara ett hederligt gille om inte bönderna 
stannade på platsen eller bortfördes som 
”dödruckna”. Hustrur däremot, även de 
som var kända för att uppskatta star-
ka drycker var mycket återhållsamma 
på gillen, eftersom ”det ansågs för stor 
skam, om kvinnfolk vid såna tillfällen 
intog mer än de tålde”. ■ 

text Anna Månsson
foto Ronny Månsson
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Underkläder i vårt  
grannland Norge

På tidigt 1800-tal använde norrmän-
nen underskjortor av ull (vadmal). 

De var vävda i tuskaft till sommar-
skjortan och i kypert till vinterskjortan. 
Bålen saknade axelsömmar och ärmarna 
bestod av fyrkantiga tygstycken, precis 
som våra svenska linneplagg. Mannens 
skjorta var knälång och stoppades in i 
byxorna. Kvinnans ullskjorta var i regel 
kortare men längden varierade. Efter-
hand gick man över till att sticka hela 
skjortan, istället för att sy den av ylletyg. 
Så sent som på 1950-talet fanns det fort-
farande fiskare på Øygarden i Hordaland 
som hade underskjortor av vadmal. 

Först på 1780-talet blev det tillåtet för 
kvinnorna att använda underbyxor, 

men det dröjde ytterligare 100 år innan 
det blev allmänt. Kvinnorna hade en lång 
särk eller flera underkjolar som värmde, 
före underbyxornas tid. De första under-
byxorna var formade som två rör eller 
lite hopsydda mitt fram. Byxorna som 
var stora och vida knöts runt midjan med 
ett band. Längre fram fick underbyxorna 
en söm i grenen. Längden på byxbenen 
krympte så de bara räckte till knäna i 
mitten på 1800-talet. Mamelucker an-
vändes också, det var lösa rör med fina 
broderier utanpå strumporna. 
Underkläder i ull och bomull tillverk-
ades i många fabriker under senare del-
en av 1800-talet. Mansunderbyxor med 
långa ben var en stor produkt. Många 
arbetade hårt under kalla förhållanden, 
så värmande underkläder av god kvalité  
var viktigt, för att inte frysa. 

Omkring 1900 kom den vita perioden. 
Renhet blev viktigt och vita under-

kläder av bomull som kunde tvättas på 
hög temperatur blev mer allmänna. På 
1920–30-talen började produktion av 
underkläder i ljusa pasteller och så kom 
elastiska material. Stickade underkläder 
av ull användes endast på riktigt kalla 
vinterdagar, inte nätter. Man ville inte sl-
ita på ylleunderkläderna, om det inte var 
nödvändigt. 

Underkläder av hemspunnet ullgarn 
kunde klia ordentligt. Underkläder-

na behövde ”gås in”, för att kliandet 
skulle minska. Det berättas om en man 
som avslöjade när han hade nya under-
kläder av grov ull. Då gick han och gned 
sig mot alla grindstolpar som fanns i 
närheten. 

På torget i Stavanger såldes grön-
saker, ägg och blommor. Fram till 

1980-talet fanns där också varma stick-
ade underbyxor av ull, för både män och 
kvinnor till salu. I december 1934 blev 
en kvinna i staden anmäld för att ha sålt 
”fœrdige klœr” (färdiga kläder) på mark-
naden. Det krävdes tillstånd av polisen 
för att sälja färdiga kläder och damen 
hade blivit ertappad när hon sålde hem-
mastickade gensare avsedda som un-
derplagg. Rätten kom slutligen fram till 
att lagen skulle följas men att ”fœrdige 
klœr” avsåg konfektionsplagg och kvin-
nan kunde därmed fortsätta sälja sina 
hemstickade underkläder. 

Behovet av underkläder blev allt 
större, ju mer kroppsnära kläderna 

blev. När benkläderna blev kortare, be-
hövde kvinnorna längre strumpor, för 
att inte frysa. För att hålla strumporna 
uppe klädde de sig i livstycke med band 
där strumporna knäpptes. Vuxna kvin-
nor använde livstycke fram till ca 1910, 
då det avlöstes av höfthållare.  Bland 
barnen var livstycke med band och knap-
par till strumporna vanligt långt fram på 
1950-talet. Vi har väl alla sett denna kläd-
sel på Pippi Långstrump. När strump-
byxorna kom omkring 1960 ersatte de 
kvinnornas strumpor och strumphållare. 
Trosor liknande den modell vi har idag 
blev också vanliga på 1960-talet.

Ovanstående fakta är hämtat från bo-
ken Norske Strikketradisjoner av 

författare Nina Granlund Sœther. Våra 
svenska underkläder har mycket ge-
mensamt med dem hos vår granne i väst. 
■   
text Anna Månsson
foto Ronny Månsson

Lyktgubben i 
Linderöd 

Har du sett irrande ljus i skogen eller 
över ett kärr? Då är det Lyktgub-

bens ljus du sett. Lyktgubben vandrar 
runt med sin lykta och lockar vandrar-
en att lämna stigen och följa irrblossen. 
Snart är vandraren vilse och det sägs ha 
hänt att vilsekomna stått bredvid sitt eget 
hus, utan att känna igen det. 

Vem är då Lyktgubben? De flesta har 
bara sett ljuset, men de få som sky-

mtat själva Lyktgubben beskriver honom 
som en liten man, klädd i grågrönt, med 
luva och lykta i handen. Det finns två 
förklaringar till varför han irrar runt i 
markerna. Det kan vara en osalig ande 
efter en människa som inte fått en orden-
tlig, kristen begravning på kyrkogården 
och som nu söker ro. Den andra förklar-
ingen är att det är anden efter en lant-
mätare som inte skött sitt uppdrag ärligt. 
Denna lantmätare har tagit mutor och 
mätt upp större areal och bättre mark till 
den som betalat. Diskussionen om lant-
mätarnas ärlighet tog fart när bönder-
nas små jordremsor skulle slås ihop till 
större åkrar under skiftenas tid. Nu går 
Lyktgubben och flyttar gränsmarkering-
arna, så de ska bli rätt och mumlar “här 
är rätt, här är orätt”.

Vi gav oss ut i skymningen för att ta 
några dräktbilder i Oran, en boksk-

og i Linderöds utkant, när vi fick se de 
irrande ljusen. Jag kunde inte hindra min 
man att följa ljusen, men hann med att ta 
några foton innan han försvann bakom 
en stor bok. Undrar var han är nu...■

text och foto Margareta Nilsson 

Mannen på bilderna: Wilhelm Nilsson 
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Våra dräkter
 

Våra dräkter tillhör de återanvända.
Lars´ dräkt, en Blekingedräkt, har 

tillhört en man från Blekinge som flyt-
tade till Skåne med dräkt och allt. Hur 
skulle Lars få ihop något sammanhang 
med Blekingedräkten? Jo, Lars är född i 
Karlskrona men har aldrig stått på egna 
ben där, utan hamnade i Skåne med sina 
föräldrar. Liknande historia som dräk-
tens; ursprung Blekinge men flyttad till 
Skåne utan egen vilja.  Många år sena-
re fann de varandra genom en god vän 
till oss. Dräkten satt som gjuten på Lars 
och till och med skorna var i rätt storlek 
för den nye ägaren. Sen dess har dräkten 
åter fått uppleva många turer i Skåne och 
runt om i Europa i sol, regn och friska 
vindar.

Nu ska jag presentera mina två 
dräkter. Vi var tillsammans med 

SGV (Sällskapet Gammeldansens 
Vänner) hos Charlotte Weibull och 
lyssnade på en föreläsning om just 
Charlotte Weibull och hennes fan-
tastiska livsverk. Runt oss fanns det 
dräkter, upphängda på galgar efter 
varandra, klutar i olika färger och 
ränder, knutna på skyltdockshuvud-
en, tyger i travar och så alla de små 
dockorna klädda i olika dräkter, som 
vi fick beundra. Vi fick röra oss fritt i 
de olika utställningsrummen och flera 
gånger gick jag förbi en av skyltdock-
orna. Där satt en dräkt, fantastisk, 

med röd kjortel och ett brun-mönstrat 
sidenliv. Den såg ut att passa mig - den 
knackade mig i ryggen varje gång jag 
gick förbi - den följde mig med blicken 
och plötsligt var det någon som sa ”Pro-
va den!” Ja så blev den min, från Ljunits 
härad - inte långt från Smygehamn där 
vi huserar emellanåt - så mitt samband 
med Ljunits är nära.

Min första kontakt med Charlotte 
Weibull var när vi skulle gifta oss. 

Jag skulle vara klädd i en skördesärk 
och Lars i en mörkblå sammetskostym. 
Skördesärken använder jag fortfarande, 
ibland under dräkten eller som just 
skördesärk.  

Min andra dräkt ärvde jag efter mam-
ma, en äldre Oxiedräkt inköpt på 

Auktion I Ystad i slutet på 60-talet. Då 

var det många som klädde sig i folkdräk-
ter, utan att för den skull vara folkdan-
sare. Den ändrades lite och fick det sista 
äkta sidenbandet från Blekinge Hemslö-
jd, ett rosa band, som skulle pryda den 
klart lysande gröna kjolen längst ner. 
Cirkeln var sluten, även jag bar en dräkt 
med Blekingeanknytning.
Var våra dräkter har varit och dansat 
innan vi tog över dom vet ingen mer än 
dom själva. Men nog har vi dubbla själar 
i våra dräkter.■

text Sassa Miselli 
foto privat och Bert Ramsing
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Charlotte Weibull- 
dagen 2021

I år firas minnet av Charlotte Weibull 
och hennes kulturgärning på Möl-

legården den 24 augusti. Välkommen att 
delta i festligheterna med bland annat 
utdelning av Charlotte Weibullpriset och 
folkdansuppvisning av Malmö Folkdan-
sare. Portarna slås upp kl. 11.00.

Utställning ”Malmö Folkdansare, 
dräkt och kultur” är öppen hela 

dagen med visning kl. 11.30, 13.00 och 
15.00. Kl. 14.00 bjuds på folkdans av 
Malmö Folkdansare. Vem får årets Char-
lotte Weibullpris? Ja, det kommer att 
avslöjas efter folkdansen kl. 14.30-15.00. 
Restaurang ”Möllegården mat och 
möte” är öppen hela dagen för lunch 
och eftermiddagskaffe. För detaljin-
formation om menyn kontakta gärna  
mollegarden@segersmat.se

Möllegårdens permanenta utställn-
ing med dockor i folkdräkt, både 

i dockstorlek och normalstorlek, dräkt- 
smycken m.m. är öppen hela dagen. För 
den som är intresserad av folkdräktens 
detaljer finns pärmar att bläddra i. Det 
finns en pärm för varje härad med in-
tressant fakta om dräkterna. Passa också 
på att ströva runt i trädgården eller sök 
svalka under något av träden.

Folklivskonstnären 
Charlotte Weibull

Charlotte Weibull (1917 – 2015) är 
mest känd för folkdräktsklädda 

dockor och folkdräkter. Charlotte föddes 
i Borrby, av föräldrar som värnade om 
att barnen skulle studera, men de hade 
också ett stort intresse för skånsk kul-
tur. Charlotte inledde studier på Lunds 
universitet, för att bli lärare. Samtidigt 
med studierna arbetade Charlotte både 
på ett läkemedelsföretag och i Nation-
aldräktsaffären. Affären drevs av hennes 
mormors syster, Ingrid Andersson som 
startade företaget 1901. Rörelsens spe-
cialitet var att sy folkdräkter. I mitten 
av 1940-talet när ägaren gick i pension, 
bestämde sig Charlotte för att ta över bu-
tiken och rädda den. Parallellt med verk-
samheten i affären arbetade Charlotte 
med att dokumentera och bevara gamla 
hantverk som var på väg att försvinna.

Det blev tygspill över när folkdräk-
terna syddes. Charlotte fick idén att 

använda dessa tygrester till att sy dock-
kläder och klä dockor i olika härads-
dräkter. Först blev det dockor med dräk-
ter från Skånes 23 härader. Sen fortsatte 
arbetet med hjälp från olika hemslöjds-
föreningar så det tillverkades dockor 
från hela Sverige. Men även olika yrkes-
grupper och många andra figurer blev 
representerade med en docka. 

I mitten av 1960-talet flyttade butiken 
till ett större hus på Lilla Torg i Malmö 

och i slutet av 1900-talet flyttades verk-

samheten till Möllegården, Åkarp. På 
Möllegården startade Charlotte Weibulls 
Folklivscenter med utställningar av 
dockor, en samling skånska folkdräk-
ter, folklivsminnen, med mera. I slutet 
av 2010 donerades hela samlingen till 
Burlövs kommun som driver verksam-
heten vidare i Charlottes anda. 

På den gamla skånegården Möl-
legården kultur finns olika per-

manenta och tillfälliga utställningar, 
restaurang med mera. Vänföreningen, 
Charlotte Weibulls vänner, verkar för 
att föra hennes folkbildande gärning 
vidare, en annorlunda lärargärning än 
den hon planerade för som ung. Char-
lotte Weibull-priset instiftades 2012 av 
Charlotte Weibulls Vänförening och 
delas årligen ut till en person vars kul-
turgärning är i Charlotte Weibulls anda. 
 

Docksamlingen med över 2000 dock-
or blev uppmärksammad för sin 

omfattning 1991 i Guinness Rekord-
bok. 1987 fick Charlotte mottaga H.M. 
Konungens medalj av åttonde ordnin-
gen för sina insatser som folklivskonst-
när. Hon fick utmärkelsen Årets skåning 
1996.■

text och foto Anna Månsson



Prylen

Vad är detta? Redaktionen har bliv-
it ombedd att hjälpa till att ta reda på 
vad detta är. Vi vet inte, men litar på 
kunnig läsekrets. Vi kommer givet-
vis att skriva och berätta vad det är i 
kommande nummer av Pilavisan, när 
vi fått din hjälp. Meddela svaret till  
pilavisan@folkdansringe.se 
 /Red  

Stickning och politik

Hämtat från boken ”Norske Strik-
ketradisjoner” av Nina Granlind 

Sœther.
Idag utförs mycket av världens textil-
produktion i lågprisland som Indien och 
Bangladesh. Det kan jämföras med att 
det på 16- och 1700-talet producerades 
textilier till danska hovet i lågprislandet 
Norge. 

För att främja Norges inhemska pro-
duktion av silke förbjöds 1681 att 

sälja eller bära silkekläder som var fram-
ställda utanför landet. 1783 försökte 
kungen åter begränsa användningen av 
lyxvaror. Inställningen var att ett liv i lyx 
ledde till moraliskt förfall. Överdådighet 
ansågs vara både moraliskt och ekon-
omiskt skadligt och måste bekämpas. 
Men smugglingen var omfattande.

I hemmet hjälptes alla åt att sticka, både 
för försäljning och eget bruk. Arbets-

fördelningen var ofta att männen och 
barnen kardade ullen. Kvinnorna spann 
och tvinnade garnet. Alla som kunde 
stickade. Redan i 5-årsåldern fick barnen 
börja lära sig sticka. Kvinnorna hade all-
tid stickningen till hands. De höll garn-
nystanet under vänstra armhålan när de 
var i farten. Stickningen var en trogen 
följeslagare. Man satte inte sig ner utan 
att ha utan något i händerna. Men på 
söndagarna vilade stickningen, det var 
synd att sticka på helgdagen. Detta kan 
jämföras med att en god svensk kvinna 
skulle ha foten på vaggan, boken på bor-
det och händerna på stickningen. Det var 
den tidens multitasking.

I Setesdal var alla herrstrumpor vita och 
damstrumpor svarta. Om det kom en 

fläck på herrstrumporna kritade man 
dem för att dölja fläcken. Strumporna 
tvättades inte oftare än vi tvättar våra 
skor. Man torkade strumporna och gned 
dem så skiten föll av. Att sticka mönster 
med svart garn är svårt och i dålig be-
lysning nästan omöjligt. Därför stickades 
damstrumporna i vitt garn och färgades 
när de var färdigstickade. Strumpeband 
användes för att hålla strumporna upp. 
Till vardags användes hemspunnet garn 
till strumpebanden och till fint maskin-
spunnet. 

Vår tids jultomtar har röd luva med 
vit pälskant och vit tofs. 1941 gav ett 

norskt förlag ut julkort med norsk flagga 
och tomtenissar med röda luvor med vita 
bräm och tofsar.  Dessa nationalistiska 
julkort med texten God Norsk Jul provo-
cerade tyskarna som ockuperat Norge 

så att julkorten blev beslagtagna och 
stämplade som otillåten propaganda. Då 
gav förlaget istället ut en ny serie julkort 
med små nissar med helt röda tomtelu-
vor. Även dessa kort beslagtogs och den 
23 feb. 1942 förbjöds helt röda toppluvor 
i Norge. 
 

text Anna Månsson 
foto Ronny Månsson
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Rävjakt

En historia om rävar. På Kristi him-
melsfärdsdag tar rävmamman ut 

sina små från grytet för första gån-
gen. Rävungarna får se solen och leka 
i gräset. Rävhonan passar också på att 
visa ungarna var traktens hönshus finns. 
Just denna dag är det lämpligt att smyga 
på räven och kanske fånga en rävunge, 
precis som barnen på bilderna gjort. Allt 
detta enligt gammal folktro. ■

text o foto: Margareta Nilsson 

Våren välkomnas

Vårens ankomst firas i Sätaröd på 
Linderödsåsen av Johanna Nilsson 

tillsammans med barnen. De klädde sig 
i sina fina dräkter för att plocka vitsip-
por en vacker aprildag. Johanna bär hög-
tidsdräkt från Västra Göinge, med blått 
broderat förkläde och röd brudlist, de 
två stora flickorna har dräkter från Gärds 
härad och de yngre barnen är dräktin-
spirerat klädda.■

text och foto Margareta Nilsson 
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Glöm inte den  
levande musiken

Folkmusiken och folkdansen har 
naturliga skäl mycket gemensamt 

och det pågår flera samarbeten på olika 
platser i Skåne. Men det går alltid att 
göra mer. 

Skånes Spelmansförbund har nu sam-
manställt en lista över grupper som 

kan spela till dans. När verksamheterna 
ska dra igång efter det långa pandem-
iuppehållet kan levande musik kanske 
förstärka inspirationen.  
Listan finns under fliken  
“Om oss” på
www.skanesspelmansforbund.se. 

Lars Johansson, ledamot av styrelsen för 
Skånes Spelmansförbund

Dans på Nösdala 
loge

”Nösdala Loge” bjuder in till Spel- 
o Dansaftnar i Coronaanpassad 

form med uppstart Tors-kvällen 03/06 
kl. 19 - c:a 22.

Vi fortsätter därefter varje Tors-kväll 
t.o.m. 16/09 och anpassar oss ome-

delbart efter de ev. nya begränsningar,  
eller hellre, öppningar folkhälsomyn-
digheten kräver/medger.

Nu gäller max 8 st. symtomfria 
gäster, så beroende på gästande 

spelmäns antal, fyller vi på med dans- o 
”njut”-lystna efter föranmälan på tel. 070 
87 87 886 - m a o kan det då även bli ren 
spelträff.

Man dansar med ”egen” o medtar 
eget fika.

”Senaste nytt” kommer som mail en-
ligt lista - vill du få mail, skriv till:  
logdansinosdala@gmail.com 
och vi försöker även hålla oss uppdat-
erade på kalendern under skanesspel-
mansförbund.se

Välkomna anmäla deltagande, med el 
utan instrument, för att spela, dan-

sa, tralla o ”hänryckas” med oss i som-
marskymningen■

Elsie o Per

Allmogens  
dräktsmycken

Allmogens dräktsmycken är spän-
nande. De avslöjar mycket om ägar-

en. Det berättas att rika skånska kvinnor 
kunde bära silversmycken som vägde upp 
till 5 kg. När de steg genom kyrkporten 
rasslade det av alla kedjor och hängen. 
Smyckena var en kapitalplacering som 
också visade ägarens sociala status och 
makt. Men det var också mycket magi 
med smycken. Vissa material skyddade 
mot all världens ondska och några var så 
hemliga att de aldrig fick se dagens ljus 
eftersom de då skulle mista sin magiska 
kraft. Många smycket förekom inom sto-
ra områden medan andra var mer ”him-
mavid”. Smycken kunde vara praktiska 
eller dekorativa, en del av vardagen eller 
en del av modet  

Utbildningsrådet arrangerade en 
webbföreläsning om allmogens 

dräktsmycken i april, nästan 25 medle-
mmar från mer än 10 olika föreningar 
var med. Stig Hellemarck rattade det 
tekniska och Anna Månsson föreläste, 
båda från utbildningsrådet. En fråga 
förblev obesvarad nämligen om ”konga-
kedjan” har samband med våra dräkts-
mycken. Eftersom jag har Anna på nära 
håll kunde jag ställa henne mot väggen 
efter föreläsningen. Kongakedjan är en 
dansk benämning. Denna kedja kallas 
ofta ”Stenebylänken” i Sverige. Länk-
en finns beskriven men ursprunget 
är höljt  dunkel. p.s. så finns ju också 
”Drottninglänken”, ännu tätare = mera 
silver per längdenhet.

Webbföreläsningar är ett nytt, smi-
digt sätt att hålla sig uppdaterad 

om olika delar av vår kultur. Det ger en 
gruppgemenskap trots avstånd. 
Hoppas någon i utbildningsrå-
det hänger på och anordnar ny träff 
om det kommer förslag om ett in-
tressant ämne/ bra föreläsare. ■ 

Text och foto Ronny Månsson

EthnoFest ställs in 

Den internationella festival EthnoFest 
som från början skulle äga rum i 

Rättvik 2020 och hylla 30-årsjubile-
rande Ethno ställs in.  Det blir i stället 
en digital festival som går att ta del av 
i höst där de artister som var bokade 
– plus många fler från hela världen - 
kommer att medverka. Håll utkik på   
https://ethno.se/ för mer information län-
gre fram.■ 

Vinnare på Folk & 
Världsmusikgalan 
2021 

Den elfte Folk & Världsmusikgalan 
har gått av stapeln, i år via digi-

tal webbsändning från Stallet Världens 
Musik. Årets vinnare i kategorierna: 
Årets Folkhjältar, Årets Kompositör 
och Årets Låtskrivare är utsedda. Från 
en lista med 60 förslag från allmän-
heten korades till slut 6 folk- hjältar. 
Vinnarna är personer som under 2020, 
visat stort engagemang för kulturen, 
dansen och musiken. Engagemang som 
lämnat spår och hopp om framtiden.  
Läs mer på https://folkgalan.se/ 

www.skanesspelmansforbund.se.
https://folkgalan.se/%20%0D


Nästa Pilavisa

Uppstart inför höstens (förhop-
pningsvis) friare tyglar.

Kom ihåg att alla medlemmar och 
föreningar har möjlighet att an-

nonsera om aktiviteter som hör till 
vår verksamhet.
/ Red
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En kvm lin

Etnolog Inger Widhja har ett kärt 
minne, en gammal handduk. An-

språkslös vid en första anblick och med 
handspunnet lin som inslag. När In-
ger var liten fanns massor av ”konstiga 
redskap” på mormors vind. ”Vad är det? 
Kan du visa mig?” Mormor gav då In-
ger en kvadratmeter, där de tillsammans 
sådde lin. ”Fröerna ska ligga så tätt att 
sädesärlorna halkar på dem”, minns In-
ger att mormor sa. Tillsammans gjorde 
de alla moment linberedningen, fram till 
färdig väv. 60 år senare är handduken 
fortfarande en av Ingers käraste textilier. 
Ingers berättelse födde idén till projektet 
1 kvm lin.

Projektet började i V. Götaland 2020, 
där drygt 700 personer odlade lin. 

2021 blev det ett nationellt projekt där 
hemslöjdsföreningar m.fl. bjuder in att 
odla – från norr till söder, från frö till 
fiber. Det går ut på att odla 1 kvm lin, 
hemma i trädgårdslandet, på kolonilot-
ten eller någon annanstans där det pas-
sar. Målet är att väcka intresse för lin 
och bygga textila relationer. När man 
får insikt i vad textil är, i detta fall frö 
som växer och blir en urstark fiber, så 
kommer man att uppskatta textil mer, se 
på handdukarna på loppmarknaden på 
ett annat sätt och sätta textil i ett större 
sammanhang. Målet är också att fler ska 
upptäcka glädjen och nyttan i slöjden, 
göra tillsammans och göra själv. På en 
kvadratmeter spånadslin växter produk-
ter, handlag och kunskap. 

För att hinna med alla moment från 
sådd till tråd är det bra att börja i 

tid. Linet ska hinna växa, ryckas, tor-
ka, frörepas, rötas och torka igen innan 
det är dags för beredning. Linet ska sås 
samtidigt med eller omedelbart efter 
stråsäden. I södra Sverige kan du så ti-
digt, i april. 

Lin har odlats och använts i minst 
7000 år. Linnetyg bryts fort ner, 

så det finns inte många bevarade äldre 
textilier. Det finns belägg för att det 
odlats lin i nuvarande Sverige redan på 
200-talet. Vi vet att linodling var van-
ligt i hela Sverige under medeltiden och 
var en viktig näring framför allt i Nor-
rland fram till slutet av 1800-talet. Lin 
blir starkare när det är vått, vilket gör 
att det passar utmärkt för bland annat 
fiskelinor. Något som forntidens män-
niskor praktiserade. I det forna Egypten 
lindades mumierna med linnelindor och 
prästerna bar linnekläder som symbol 
för renhet och upphöjdhet. Idag finns 

ingen kommersiell odling av spånadslin. 
De vackra linfälten som blommar i juni 
är oljelin.

Lin kan odlas utan konstgjorda göd-
ningsmedel, bekämpningsmedel 

eller konstbevattning och har potential 
att vara ett förhållandevis bra material 
ur miljösynvinkel. Att det kan odlas på 
ett bra sätt betyder inte att så alltid görs, 
studier visar stora skillnader beroende på 
var linet odlas. Koldioxidperspektiv vis-
ar att tillverkning av linfibern får olika 
stort CO2 avtryck beroende på region 
och process i just det aktuella landet. 
Miljöbra fiberval handlar om vilken 
mängd gödsel, bekämpningsmedel och 
konstbevattning som använts. Lin står 
sig bra jämfört bomull med tanke på 

förbrukning av vatten och bekämpning-
smedel. Produkter av lin håller länge om 
de sköts rätt. Vid tvätt rekommenderas 
att lägga textilen i blöt i ljummet vatten 
en stund före tvätt. Linne kan med fördel 
tvättas i 60°, centrifugera på lågt varvtal 
då linfibern annars riskeras att brytas. 
Torktumla INTE då riskeras linfibrerna 
att brytas av och få kortare livslängd. 
Hängtorka och dra gärna ut textilen, 
stryk eller kallmangla linprodukten lite 
fuktig. Linet vi odlar heter på latin Li-
num usitatissimum som betyder ”det 
högst nyttiga linet”. Det finns två olika 
sorter av detta lin, nämligen oljelin och 
spånadslin. Oljelinet är kortvuxet och 
har många förgreningar. Det ger mån-
ga frökapslar så det blir många frön att 
pressa olja ur. Fröna är också större än 
på spånadslin. Oljelinets stjälkar blir 30 

- 60 cm långa. Olja från linfrö har an-
vänts sedan långt tillbaka, t.ex. till färg-
tillverkning och impregnering. Fiskar-
nas kläder gjordes förr regntäta genom 
impregnering med linolja.

Spånadslinet passar bra till tråd. St-
jälken blir 60–100 cm men ibland upp 

till 140 cm. Långa stjälkar med få för-
greningar ger långa fina fibrer att spinna 
av. Linstrået består av ved och fibrer som 
täcker veden. Dessa långa fibrerna ligger 
som en krans runt veden och är det ma-
terial som går att spinna. 

Det finns många berättelser om hur 
det gick till att så lin förr, alltså un-

der 1800-talet och tidigare. Allt runt linet 
var omgärdat av ritualer och magi. Linet 
var så viktigt att det inte fanns utrym-
me att chansa, det gällde att göra allt för 
att skörden skulle bli bra. Att välja rätt 
dag för sådd var viktigt, men varierade 
mellan olika platser i landet. Bra dagar 
var Karolina-, Rebecka- och Vilhelmi-
nadagen. Långa kvinnonamn skulle ge 
långt lin. Det gick också att lägga till 
fler parametrar för att säkerställa att 
sådden skedde rätt. Torsdag var inte bra. 
Var månen i nedan eller ny? Allt kunde 

påverka, så det gällde att veta 
vad man gjorde. Hemligheter, 
heliga ramsor och ritualer 
hörde till linet.

Fakta hämtat från  
Slöjd i Blekinge.  

Testa dina linkunskaper, 
quiz finns på hemsidan. 
http://www.slojdiblekinge.se/
kalender/visa/1-kvm-lin-odla-
med-oss 
 
 

text Anna Månsson 
foto Ronny Månsson


