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Marianne  
Halling

Ledare

Oh, vilken härlig start på hösttermin-
en och fint avslut på sommaren!

Jag tänker på Skånedan i Eslöv den 22 
augusti. En strålande dag i solsken 

som lockade långt fler än de 200 som 
föranmält sig. Nu var det inga problem 
eftersom vi kunde ha upp till 600 utan 
sittplatser och dessutom hade de flesta 
egna stolar/filtar med sig eller använde 
sig av bänkarna som fanns på plats.

Även om vi inte kunde ha ge-
mensamma danser/bytesdanser så 

fick vi träffas med armbågshälsningar 
och känna gemenskapen. Fyra vuxen-
grupper dansade korta uppvisningar 
med fasta par, två ungdomar dansade 
daldansen och ett antal barn och ung-
domar från olika föreningar gjorde mig 
varm om hjärtat. Ytterligare ungdomar, 
Idun, dansade och spelade med stor 
glädje och tankar föds om vi skulle 
kunna bilda någon form av ungdomsråd. 
Vad vill ungdomar (upp till 25) ha hjälp 
med av distriktet?

Den 24 augusti var det Charlotte 
Weibulldagen i Åkarp och oer-

hört roligt att Anna Månsson, en av 
redaktörerna för Pilavisan, fick årets 
pris. Även den dagen badade i solsken. 
Intressant att Sydsvenskan gav detta ett 
helt uppslag, vilket vi inte är bortskäm-
da med. Anna pratade mycket om folk-
dansens betydelse, bra reklam för oss.
Båda dagarna den 22 och 24 augusti har 
fått utrymme i våra stora tidningar och 
den 25 september har vi fått en uppman-
ing att synas – hela Sverige syns kl 
15.00 den 25 september. Har du hunnit 
fundera över något som ni kan göra till-
sammans? Skicka bilder till Facebook, 
Instagram, tidningar etc. Tillsammans är 
vi många!

Lördagen den 9 oktober hoppas vi 
kunna genomföra extra årsmöte för 

att ta §1 mom 1 i stadgarna för andra 
gången så att de blir klara. Men framför 
allt vill vi ha ett höstmöte med många 

aktiviteter, olika work shops och studie-
besök. Det ska finnas något för alla och 
får vi dansa så blir det naturligtvis dans 
och dansutlärning. Avslutning på dagen 
blir jubileumsfesten hos Lekstugan 
Verdandi.

Marianne
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Kalendarium

25 sep. kl.15.00, alla Sveriges folkdan-
sare syns. Initierat av Folkdansringens 
Sverige, genomförs lokalt efter egna 
förutsättningar.
28 sep., 27 okt., 25 nov., Dans- och 
musiksektionen Folkdansringen Sverige 
arrangerar digitala möten.
9 okt. höstmöte, Verdandi Landskrona, 
med seminarier/föreläsningar/andra ak-
tiviteter i distriktets regi.
7 nov, slöjdkurs, Brunnsberga Helsing-
borg. ”Uppbindning av halvklut, avslu-
ta förklädsband och tillverka hyska & 
hake” med instruktörer Anita Söderlind, 
Anna Månsson och Anna Nilsson. Dis-
triktet regi, mer info kommer.
13-14 nov. 2021 och 15-16 jan 2022  
ledarutbildning i Göteborg i Folkdansri-
ngen Sveriges regi.
Hösten 2021, distriktet planerar en 
danskurs. Info kommer. 
13–17 juli 2022, Europeaden Kleipeda 
Litauen
2022 Folkdansringen som nu blivit 102 
år firar 100-årsjubileum.

Alltid rätt klädd i 
dräkt

Två fina flickor på besök i Kaninlandet, 
egentligen en gård utanför Linderöd. 

Där fanns många gosiga kaniner, i alla 
färger och storlekar, att klappa och mysa 
med.■

Text o bild: Margareta Nilsson

www.folkdansringen.se/skane
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Skånedan flödade 
av dans och sol

Som vi har längtat efter Skånedan. När 
den kom överträffades alla förvänt-

ningar. 200 personer var föranmälda men 
många fler passade på att träffas, njuta 
och vara tillsammans. Deltagarna kom 
främst från Folkdansringen Skåne-Ble-
kinge, men även många andra intresse-
rade passa på att delta.  Vi är många som 
blivit svältfödda på dans och musik och 
nu fick vi vårt lystmäte. Besökarna sken 
ikapp med solen. Det blev en härlig dag 
med dans, musik, sol och glädje.

  Trots restriktioner hade flera folk-
danslag kunnat förbereda sig, så vi 

fick se både ungdomar, vuxna och blan-
dade åldrar i uppvisningarna. Mellan 
danserna kunde vi lyssna på fin musik. 
Det fanns också musik och dans efter 
spellista. Varje gång jag får se kvinnor-
na från Linderöds folkdanslag träta om 
ett strumpeband och sen dansa oxdan-
sen, banka på varandra med handväskor 
och slita av varandras klutar blir jag lika 
glad. Dans är skådespel och livsglädje. 
Dessa båda kvinnor som pucklar på va-
randra så mycket de förmår, är de bästa 
vänner så fort de lämnar scenen.

  

Dagens höjdpunkt var Åsa Jinders 
1-timmes program. Fina Åsa visade 

både en allvarlig och en humoristisk sida 
när hon kåserade mellan låtarna. Hon 
avslöjade sin kärlek för asfalt och betong 
men att hon blev omvänd i samband med 

folkdans. Hon besökte Hälsingehambon 
och fick en tidig morgon se hur älvorna 
dansade. Ett uttryck från mina hemtrak-
ter om hur främmande väsen kan ses i 
dimman som smyger fram över vatten 
och öppna fält. Då såg hon naturens 
tjusning och blev omvänd. Åsa berätta-
de också att hon nu i efterhand skrattar 
åt att hon kallades landsförrädare av en 
kvällstidning. Det var när hon tävlade för 
Norge och vann schlagerfestivalen.  

Viktoria Stenqvist samlade dräktkläd-
da från Skånes olika hörn på scenen 

i en dräktkavalkad. Hon informerade om 
likheter, olikheter och vad som utmärk-
er dräkterna från respektive område. Det 

blev en snabb men intressant 
exposé över vår rika skånska 
dräktkultur. 

Som vanligt fanns välbes-
ökta hantverksstånd, med 

demonstration och i något fall 
möjlighet att prova på. Där 
fanns silversmide, tillverkning 
av hyskor och hakar, träslöjd, 
strumpebandsflätning, klut-
uppbindning, skånsk knyp-
pling, tvåändsstickning, slöjd 
av returmaterial med mera.  

Kulturens fanns i ett stånd. De in-
formerade om sin verksamhet och uppma-
nade att nyttja möjligheten att få bidrag 
till olika aktiviteter inom föreningarna. 

Anna & Moa från Malmö Folkdansare, 
dansar Daldans

Gillet Skånska Dräkter hade ett stånd. 
Just innan Skånedans program star-

tade höll Gillet sitt årsmöte. Folkdan-
sringen och Gillet Skånska Dräkter har 
mycket gemensamt, genom detta ar-
rangemang kunde vi mötas under trevli-
ga festliga former, beundra dräkter, dan-
sa och lyssna på musik tillsammans.

V. ordf Peter Dunemark från arbets-
gruppen genomförde sin uppgift 

med glans. Han hade beställt det vackra 
vädret och han har redan lagt beställnin-
gen för nästa år, så vik redan nu, den 21 
aug. för Skånedan 2022.■

text Anna Månsson
foto Ronny Månsson

Till höger 
Anna Bärring 
ordf. 
Gillet Skånska 
Dräkter
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Årets Charlotte 
Weibullpris

Charlotte Weibull (1917–2015) är 
välkänd för alla dräktintresserade 

(se Pilavisan 2–2021). Hon var föregån-
gare som populariserade folkdräkter 
och anpassade utformning till tidens an-
vändare. Så har vi människor alltid gjort. 
Men hur mycket kan man förändra dräk-
ten och fortfarande kalla den bygdedräkt?  
Charlotte Weibull vågade och skapade 
lättburna och användbara dräkter. Idag 
behöver vi fånga intresset för få nya 
dansare och dräktklädda medlemmar. 

Jag försöker så snart det bara går få in  
tankesättet “Kultur och Tradition i takt 
med tiden”. Vi är inga museiföremål, 
däremot besöker vi ofta olika museer för 
att få kunskap och inspiration. Tror att 
Charlotte hade denna inställning. Idag 
är det många som har detta som utgång-
spunkt i sitt förhållande till “dräkten”. 
Det känns bekvämast så! Ta en runda 
till på museet och bekanta dig mer om  
varifrån du kommer, varför du är här 
idag och kanske vart du är på väg. Mer 
kunskap föder mer nyfikenhet och ger 
mer trygghet. Kanske är det därför jag 
nosar lite på släktforskning. Det är tryg-
gt att känna till sina rötter. Att söka i de 
gamla, numera till stora delar, digitala 
arkiven, är som att bevattna sina rötter.

Flera kjolar, gå barfota, oeldat, nej det 
är inget för mig. Jag vill leva i takt 

med tiden, behöver  inte ha många extra 
kilon för att ha att ta av i svåra tider. Pen-
sionskapitalet finns i en fond och förval-
tas av “någon välmående figur”.  

Charlotte Weibullpriset delas årligen 
ut till en person som går i hennes 

fotspår. Föreningen Charlotte Weibulls 
vänner arrangerade en hel dags fest på 

Kulturhuset Möllegården i Åkarp. Där 
fanns hantverksutställning med akti-
va hantverkare, folkdans och musik av 
Malmö Folkdansare, flera visningar av 
en dräkt- och slöjdutställning som iord-
ningställts av Dräkt- och Kulturgruppen 
i föreningen Malmö Folkdansare.

Restaurangen Mat & Möten serverade 
dagen till ära Charlotte Weibulls 

paradrätt oxbringa. Det var beundrans-
värt att se hur snabbt de kunde ställa om 
från att ha planerat för en bra dag till att 
klara av c:a 100 ätande gäster. Totalt var 
det 150 till 200 personer som kom till 
Möllegården.

  Dagens höjdpunkt var pris ut-
delningen av årets Charlotte 
Weibull pris som gick  till Anna  
Månsson,  hon som jag delar tak och 
många intressen med. Ett sådant är t.ex. 
att vi tillsammans utgör Pilavisans reda-

ktion. Medlemstidningen för Skåne-Ble-
kinges Folkdansare.

Priset delades ut för nionde gången 
och i år till min glädje till en folk-

dansare. Anna mottog priset för sina 
insatser inom dräkt, kultur och folk-
dans. Hon framhöll hur glad och he-
drad hon var för egen del men också 
för att folkdans kom i blickpunkten. 
Idag sammankopplas ofta folkdräkter 
med folkdans, men folkdräkt är ett kon-
taktskapande plagg för alla, framhåller 
Anna som själv gärna klär sig i dräkt.   
Alla var där, Lars Weibull som delade ut 
priset, Charlotte Weibulls vänner, Jonna-
Samuelsson från Burlövs kommun och 
närmare 200 till som såg på.

Här finns mer delad information
https://photos.app.goo.gl/K9xjKB-
pVBh99ZQFA7

Text och foto Ronny Månsson 
Foto folkdansare, Evert Lindén

https://photos.app.goo.gl/K9xjKBpVBh99ZQFA7%0D
https://photos.app.goo.gl/K9xjKBpVBh99ZQFA7%0D


Jonas själv klär sig gärna i en skog-
sluffardräkt från övre Norrland, pas-

sande för en man som vill gå med kniv 
i bältet. Han beundrade först denna dräkt 
en tid, men var ändå tveksam till att skaf-
fa den. Vid ett tillfälle då han träffade 
många dräktkunniga damer, framförde 
han sin önskan och tvekan. De kloka 
damerna svarade enhälligt ”Tycker du 
om dräkten, kommer du att använda den, 
skaffa den”. Till dräkten hör näbbkän-
gor. Byxorna ska ner i kängorna som sen 
snöras runt benen. Detta hindrar effektivt 
snön att tränga in. Nu är det ju inte ofta 
mycket snö i Blekinge, men praktiskt är 
det i alla fall, om det skulle komma snö. 
Skorna är dessutom mycket behagliga att 
dansa i sa Jonas. 
Tack Jonas för intressant och trevlig 
föreläsning.■

text Anna Månsson
foto Ronny Månsson 
foto Linnea Kedenius av Jonas
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Blekinges kultur

På distriktets webbinarium i maj 
månad fick ca 25 medlemmar en god 

inblick i Blekinges dans, mat och kultur. 
Jonas Kedenius informerade och inledde 
med att berätta att hans föräldrar anmäl-
de honom till en folkdanskurs när han 
var 16 år. Från början var han måttligt 
road, men han blev biten och hans en-
gagemang för dans, musik och blekingsk 
kultur har sen bara vuxit.  

Skåne och Blekinge ligger nära va-
randra, men har ändå stora skillnad-

er. Blekinge är Stenbärarland, de odlar 
mellan stenblock och stenhögar. Sjöfart 
har sysselsatt många i Blekinge. Både 
många ekar och naturliga hamnar i havet 
har gett goda förutsättningar för skepps-
byggnad. Karlskrona har isfri hamn året 
runt och fick stadsrättighet 1680. Staden 
växte, 30 år efter att de fått stadsprivile-
gium var Karlskrona Sveriges 3:e största 
stad efter Riga och Stockholm. Stock-
holm har Vasa, Kalmar har Kronan och 
Karlskrona har Gribshunden som sjönk 
utanför Ronneby 1495. U137 är en far-
kost som fastnade på ett skär. Jonas sa 
att U137 navigerades skickligt, den lyck-
ades komma nära land innan den gick på 
grund i svår undervattenterräng. Åarna 
i landskapet ger vattenkraft till indus-
trin. Vilhelm Mobergs Karl-Oskar och 
Kristina utvandrade till Amerika via 
Karlshamn precis som flertalet emigrant-
er från Skåne, Småland och Blekinge. 
Den välkända utvandrarstatyn av Axel 
Olssons står i hamnen och påminner om 
deras öde. 

Förr var vattnet otjänligt, men man 
drack mycket öl. Punsch ansågs vara 

en nyttig dryck som serverades på häl-
sobrunnarna. Karlshamns flaggpunch 
började tillverkas 1850. År 1914 tillver-
kades ½ miljon liter punsch på en av 
alla Blekinges punschfabriker. När sprit-

monopol infördes 1917 blev det nästan 
stopp på punschframställningen. 

Blekinge har två dräktområden, 
Östa och Västra. Gränsen går vid 

Bräkne-Hoby ån mitt i Blekinge. Pre-
cis som i Skåne lämnade blekingarna 
den traditionella folkdräkten i mitten av 
1800-talet. Det finns många bevarade 
dräkter, i olika färger, olika tygkval-
itéer men med samma snitt på livstyck-

et. Många gamla 
dräkter är sydda 
av fina köpety-
ger som fanns 
tillgängliga tack 
vare sjömännen. I 
Blekinge använde 
kvinnorna både 
livkjolar och sep-
arat liv och kjolar 
Den självklara 
huvudbonaden, 
kluten bars av 
alla gifta kvin-
nor. Mansvästen 
har likheter med 
västar i Skåne 
och Småland, den 

kunde sys av randigt köpetyg, hemvävd 
enfärgad blå vadmal eller brokad i de 
senare västarna. Till vardags klädde sig 
folket i linne och ylle.

Jonas visade foto på dräktentusiasten 
Ulla Liljedal med barn, barnbarn och 

barnbarnsbarn. Ulla gav ut boken ”Folk-
ligt dräktskick i Blekinge” när hon var 
94 år gammal (recension i Hembygden 
nr 1/2012). Personerna på bokens fram-
sida är två av Ullas barnbarn som alla för 
det blekingska dräktarvet vidare. 
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Sankta Magnhilds 
källa

Magnhild föddes under andra halvan 
av 1100-talet och levde i Benarp. 

Hon var en from kvinna som botade sju-
ka, undervisade och tog hand om barn. 
Magnhild gifte sig, men redan när parets 
son var liten dog hennes man och Mag-
nhild flyttade med barnet till sin mor-
brors gård. På gården arbetade Magnhild 
med alla sysslor, men fortsatte också att 
hjälpa människor som hade det sämre 
ställt. När sonen blev vuxen gifte han sig 
med en välbeställd kvinna. Tyvärr dog 
sonen och nu var det bara Magnhild och 
svärdottern kvar. De blev ovänner om 
ekonomin. När Magnhild ville hjälpa de 
utsatta, ville svärdottern spara pengar-
na. Till slut anlitade svärdottern en lön-
nmördare och år 1215 dog Magnhild för 
en pil från hans båge.

När Magnhilds kropp skulle föras till 
Fulltofta kyrka för begravning, bar 

det sig inte bättre än att båren välte när 
bärarna skulle sätta ner den för att vila. 
Just på denna plats sprang en källa fram, 
Sankta Magnhilds källa i Fulltoftasko-
gen.

När denna berättelse spreds förstod 
alla att Magnhild kunde göra un-

derverk. Över hennes grav på Fulltofta 
kyrkogård byggdes ett kapell där männi-

skor samlades, lovprisade Magnhild och 
bad om hennes hjälp. Ärkebiskop Anders 
Sunesen förklarade att hon var en ”helig 
kvinna”.

Tack vare att Anders Sunesen, när han 
pensionerat sig som biskop, skänk-

te pengar till Lunds domkapitel och då 
skrev i gåvoboken 6 juni 1228 att en del 
av pengarna kom från gåvor till Sankta 
Magnhild, så vet vi att Magnhild verkli-
gen existerat.

Så småningom urartade firande och 
tillbedjandet av Sankta Magnhild 

och 1383 skriver ärkebiskop Magnus 
Nielsen att i kapellet över hennes grav 
har antalet mässor sjunkit och istället 
har det blivit ett näste för ”spelare och 
sångare, vilka inte skäms för att hänge 
sig åt liderliga visor och danser, frosseri, 
dryckenskap och hor”. Ärkebiskopen 
beordrar att Magnhilds kvarlevor ska 
föras från kapellet till Lunds domkyrka 
och där skrinläggas. Var i kyrkan som 
skrinet med helgonets reliker förvarades 
vet vi inte. På Fulltofta kyrkogård lär 
hennes gravhäll ha funnits kvar till in på 
1700-talet.

Sankta Magnhilds källa har sedan 
1200-talet varit en plats för ve-

derkvickelse och helbrägdagörande. 
Kanske det fortfarande fungerar?  

Vi beslöt oss för att prova och en grupp 
från Linderöds Folkdanslag begav sig 
till källan. Enligt gammal folktro är vis-
sa dagar, trefaldighetsdagen och mid-
sommarafton, särskilt lämpade för att 
dricka källa. Vi valde trefaldighetsda-
gen och kom dit just när bokskogen var 
som vackrast. Vi hade med bröd som 
färdkost, en bringare att ta vatten med, 
muggar att dricka ur och en gammal man 
med dåliga ben, för att se om han kunde 
bli frisk.

Det är en vacker plats och det kändes 
lite högtidligt att stå där vid källan, 

precis som människor gjort i 800 år. Käl-
lan kunde stärka dig, bota sjukdomar, 
uppfylla dina önskningar och även vara 
en plats för fest, dans och glädje.

Vi drack källa, åt bröd och kände efter. 
Hur var det med krämporna? Visst 

kände vi oss piggare, värk försvann och 
humöret var på topp. Bäst av alla mådde 
vår gamle man som kastade käppen och 
tog ett glädjeskutt högt upp i luften!■

Text: Margareta Nilsson
Bild: Henrik Persson



Medlemstidning för Folkdansringen Skåne-Blekinge  Årgång 76 Nummer - 3 - 2021  Sida 7

Pung från 
Gäddeviksås

Mitt tredje bidrag till Pilavisan blir 
beskrivning på en pung. 

Asarums Folkdanslags Slöjd och 
Dräktsektion besökte Karlshamns Mu-
seums förråd på vinden för att titta på 
dräktdelar mm. ca1975. Jag fick se de här 
pungarna från Gäddeviksås, strax norr 
om Smålandsgränsen. De var tillverkade 
i sämskskinn, en med hela fransar i alla 
sidsömmar, en med små tofsar (se skiss) 
och tyckte det var en mycket smart kon-
struktion. 

Jag återvände i år för att ta ett foto på 
de ursprungliga, men de kunde inte 

hitta dem tyvärr. Men däremot fick jag 
veta att de inköptes 1931 för 1 kr per 
styck. Jag får därför ta ett kort på min 
egen som jag gjort av vanligt skinn och 
haft som pengapung i alla år tills bank-
korten gjorde sitt intåg. Men ursprunglig 
användning är okänd, kan även ha varit 
för tobak. Men jag har inte sett några li-
knande någonstans.

Pungen är sydd av 4 delar ca. 13 cm 
höga enligt skiss, sys ihop stoppa in 

en tofs av en rullad skinnbit som klippts 
med frans. Om man vill ha frans hela vä-
gen skall det vara en vikt skinnbit med 
frans i båda sidor. Då det blir 4 lager be-
höver man en skinnklämma för att hålla 
ihop bitarna medan man syr.

Ovansidan skall ha en extra skinnrem-
sa som sys fast kan ha frans nedåt. 

Ovansidan skall också ha en dekorsöm 
där tråden går över och bildar kryss och 
håller ihop skinnbitarna. Sedan behöver 
man en håltång eller hålstans för att göra 
hålen och en syl och en tång när man syr 
för att dra igenom nålen. Lädersnören 
med tofsar.  Sysätt valfritt.

Lycka till!■

text och foto Bengt-Åke Henriksson

Odör i dräkten?

Dålig lukt i textilier uppkommer vid för-
varing i en miljö där det kan finnas mö-
gelsporer eller om man låter tätt packade 
textilier ligga instängda. Ett allmänt råd 
är att hänga ut tygerna minst en gång per 
år och samtidigt skura garderoberna or-
dentligt. Detta motverkar även ohyra. 

Hur blir man av med dålig lukt i tyger?
Börja med att låta sol och vind göra 
grovjobbet! Häng tygerna med avigsidan 
utåt och låt dem hänga ute dagtid i solen 

Spets uppåt  
väggarna

I  Malmö kan man studera en maxispets. 
Men är den knypplad eller broderad? 

Den är förstås målad, men avbildar den 
en knypplad eller broderad spets. Ne-
Spoon är konstnären bakom utförandet 
som skapades under Artscape festivalen 
2021. Designen bygger på traditionella 
mönster från Nordiska museet i Stock-
holm. Diskussionen är intensiv på Face-
book. Någon uppger sig ha knypplat vis-
sa av mönsterpartierna, någon annan är 
övertygad om att det är avbildad brodyr 
med sydda hål på tunt tyg. Och någon ser 
att det är en målning av knypplad skånsk 
spets. 

Om du vill bilda dig en egen uppfat-
tning rekommenderas ett besök på 

Klaragatan 19 i Malmö. ■

text Anna Månsson
foto Ronny Månsson

Folk & Världsmusik-
galan blir en biennal

Efter drygt 10 år av genrefrämjande, 
mycket uppskattade galor är det dags 

att välja ny väg för Folk & Världsmusik-
galan, för att säkra högsta möjliga nivå 
på evenemanget både arrangörsmässigt 
och konstnärligt.

Återbyggandet av både det ideella och 
det professionella kulturlivet kom-

mer att kräva tid, energi och kreativitet. 
Med samlad arrangörsstyrka behöver 

man säkra livskraft och långsiktighet 
i alla våra verksamheter de kommande 
åren.

Med de två senaste åren i back-
spegeln och efter många möten 

och samtal med samarbetspartners och 
folkmusiklivet kring Folk och Världs-
musikgalans framtid har arrangörerna 
bakom galan kommit fram till att galan 
blir en biennal. Vi vill satsa på att skapa 
en framtidssäkrad biennalgala tillsam-
mans med galans samarbetspartners och 
ser fram emot en återstart i Skellefteås 
Sara kulturhus våren 2023 säger Thuva 
Härdelin, verksamhetsledare för Riks-
förbundet för Folkmusik och Dans.
Folk & Världsmusikgalan arrangeras av 
RFoD - Riksförbundet för Folkmusik 
och Dans, i samarbete med många part-
ners, bl.a. Folkdansringen 
https://rfod.se/

https://rfod.se/
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Ellen Fridolin och  
hembygdstugan i 
Hörby

En vacker sommardag besökte några 
medlemmar i Linderöds Folkdanslag 

Hembygdsstugan i Hörby. Stugan är en 
ryggåsstuga från Boarp i Norra Rörum 
och flyttades till Hörby med invigning 
i maj 1952. Kvinnan bakom flytten var 
Ellen Fridolin. Ellen, född 1887, älskade 
sin hembygd. Hon var aktiv i Frosta 
Härads Hembygdsförening och samlade 
alla gamla föremål som hon kunde få 
tag på. Först inredde hon ett museum i 
sin och makens lägenhet. Där höll hon 
visningar för skolklasser och föreningar, 
men Ellen drömde om mer.

Ellen ville ha en hembygdsstuga att 
visa sina samlingar i och så små-

ningom uppfylldes alltså den drömmen. 
Stugan består av två delar. Den första 
byggdes redan på 1700-talet och sen byg-
gdes huset till på 1800-talet. Domänver-
ket skänkte stugan till Frosta Härads 
Hembygdsförening och Ellen såg till att 
den inreddes tidstypiskt.

Ellen skötte om stugan som om den 
varit hennes egen och den var ofta 

öppen med visningar och hantverkare 
som visade hur livet levdes förr.
Drömmarna slutade dock inte med Hem-
bygdsstugan, Ellen tyckte att Hörby 
skulle ha ett museum. Kommunpoli-
tikerna var nöjda med Hembygdsstugan 
och tyckte att ett museum var onödigt 
att satsa på. Ellen kämpade vidare för 
sin dröm och efter kommunsamman-
slagningar och flytt av tingsrätten, blev 
Tingshuset ledigt. Nu hade politikerna 
ändrat sig och stöttade förslaget om ett 

museum i Hörby. Det blev invigning 
1972, alltså 30 år efter Hembygdsstugan.
Ellen Fridolin tillbringade sin sista tid på 
ålderdomshemmet Källhaga, med utsikt 
bort till sin kära Hembygdsstuga. Ellen 
gick bort 1981, efter ett långt liv där hon 
uppfyllt sina drömmar om att bevara 
minnen från flydda tider.

Idag går det tyvärr inte att besö-
ka muséet. Det är stängt av till-

gänglighetsskäl. Hembygdsstugan har 
inte heller varit öppen på senare tid, men 
det går bra att göra som vi, alltså åka dit 
och njuta av miljön.

Utanför en av dörrarna växer en hög 
libbsticka. Libbstickan är en ört med 

många egenskaper. Den kan användas 
som läkeväxt mot bland annat gikt och 

dåliga nerver. Som krydda kan den an-
vändas för att ge god smak till buljong, 
men ta inte för mycket. Enligt folktro 
skyddar dessutom libbstickan ditt hem 
mot ovälkomna besökare, som råttor och 
ormar.

Vi beundrade huset, doftade på libb-
stickan, kikade in genom fönstren 

och hade picknick på gräsmattan. Våra 
tankar gick till Ellen Fridolin, för utan 
henne och hennes gelikar hade mycket 
av vår historia gått förlorad. ■

Text och bild: Margareta Nilsson

Libstickan har många 
egenskaper och dialektala namn 

Namn  Trakt
Leasticka Skåne, Småland 
Lebbestelk Västergötland 
Libberstyck Södra Gotland 
Limburrstuck Norra Gotland

Örten har kallats för kärleksört 
och ska enligt gammal folktro 
vara ett effektivt afrodisiakum.

Hämtat från Vikipedia

/Red anm. 
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Den 16 juni: Borstahusen
7 glada dansare och en liten hund
träffades åter för en trevlig stund

Halvårskrönika för Glumslövs folkdansgille 2021

Den 24 mars: Barsebäck
årets första aktivitet blev en vandring 
vid havet
och turligt nog var vi mindre än 8 för så 
är kravet
vi fick glädjen av att på en säl kunna kika
när vi satt och njöt av vår medhavda fika

Den 7 april: Råån
vi bör fortfarande inte dansa men vandra 
kan vi göra
och vi väljer att till olika fina platser i 
naturen köra
porlande vatten, fåglar och växter som 
hör våren till
det var sådant som fick oss att några mi-
nuter stå still

Den 21 april: Vallåkra
i dag var vi sex som gav sig ut för att 
vandra
på stigar där vi inte mötte så många an-
dra
småregn blev inte för oss dåligt väder
för vi hade valt helt riktiga kläder

Den 12 maj: Saxtorpssjöarna
I kväll så blev det en vandring så skön
vi traskade runt både bad– och fågelsjön
som ligger så vackert i Saxtorpsskogen
och fikapausen ja den är vi trogen

Den 2 juni: Råån
hur vandringen blev i dag har jag ingen 
aning
för jag for land och rike runt på spaning
men av bilder att döma ser ni ut att trivas
det är så här våra möteskvällar ska 
fördrivas

text Iréne Widerberg 
foto Iréne Widerberg 
foto Marianne Karlsson, 2 juni



Nästa Pilavisa
Mitt i prick,  
julen står för  
dörren!
Redaktionen 
har besökt  
tomteverkstan’
Utkommer  
vecka   48 
Manusstopp 
vecka 44 
 
/Red
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Pilekorgar i Blekinge

Efter färd på smala vägar som slin-
grade sig genom grön lövskog 

kom vi till Staffan Låke i en idyll med 
betande får och kacklande höns. Han är 
en sen ”Grönavågare” som han själv sa. 
Staffan är uppväxt i Malmö, men kände 
för ett mer naturnära liv. Han träffade en 
kvinna som delade hans framtidsvision 
om naturnära och ekologist liv. Båda 
gick kurser och lärde mera om detta. 
De saknade ekologiska varor i handeln, 
studerade och valde att ta eget ansvar för 
framtiden. Tillsammans hittade de sitt 
paradis bortom allfartsvägarna, ett hus 
med lite mark omgivet av lövskog i Ble-
kinge. Entusiastiska flyttade de till den 
nya bostaden, ett äldre hus i behov av 
händiga ägare. Målet var att leva, odla, 
praktisera djurvård och hantverk. Och 
nu 30 år senare har de prövat på mån-
ga olika hantverk och håller fast vid den 
röda tråden med djurhållning, ekologisk 
odling och livsstil. Livsvalet var rätt. 

Under en tid arbetade Staffan mycket 
med pilekorgar. Han lärde grunder-

na på kurs hos Steen Hedegaard Madsen. 
Initialt köpte han material för flätning, 
men som den entusiast han är, började 
han odla själv. Olika sorters pil har olika 
egenskaper och passar till olika än-
damål. Han odlade totalt ett tiotal olika 
sorter. Nybörjaren fascineras lätt av pil 
med olika färg på barken. Om man ska-
lar pilen, så blir resultatet på sätt och vis 
finare, sa Staffan. 

Staffan är noga och ville göra använd-
bara bruksföremål, gärna grova och 

rustika men hans kvalitetsögon ska god-
känna resultatet. EN korg är ingen korg, 
sa Staffan och menade att man måste 
prova sig fram, tills det blir en bra pro-
dukt. Sen är det läge att göra flera styck-
en. Med inspiration från foton och äldre 
korgar, utvecklade Staffan modellerna. 
Genom att studera bilder, listade han 
ut hur olika korgar var flätade, hur de 
var påbörjade och inte minst avslutade. 
Målet var vackra, användbara korgar. 
Staffan ville sätta egen prägel på kor-
garna med inspiration från gamla mod-
eller. Men han utvecklade också helt nya 
produkter som exempelvis en korg s.k. 
koger, till förvaring av pilar. Vi beun-
drade de vackra, välgjorda, ändamålsen-
liga korgarna. Sen tog han fram en stor 
pilekorg, som en stor potatiskorg. Den 

var flätat av pil från energiskogsodling, 
i tjocklek som fingrar.  

Pilen skördas på vintersässongen när 
den är i vila. Pil som ska flätas med 

barken på, torkas och förvaras tills det 
blir dags att använda den. Pil som ska 
skalas sticks ner i vatten  på vårvintern. 
När våren kommer stiger  saven och de 
blir lättare att skala. Staffan visade sina 
specialverktyg, för arbetet med flätnin-
gen. Handen och kniv är de viktigaste 
redskapen. Grövre pilskott kan klyvas 
i tre eller fyra delar. Pilens skott är inte 
jämngrova. Flätning måste planeras, 
så tjockändan som varit längst ner och 
den något tunnare toppändan vänds på 
rätt håll, sa Staffan. Han visade hur sta-
gen gick i stort sett parallellt med alla 
grovändar mot korgens botten och den 
tunnare ändan upptill för avslut. 
Pil flätas över större delen av jorden. Det 

finns verkstäder som massproducerar, 
till skillnad från dessa har Staffan gjort 
hemslöjdsprodukter. Ett gott hantverk 
tar tid. Det krävs många försök och lång 
träning innan det blir ett gott hantverk. 
Att få inkomst av detta hantverk, är inte 
möjligt, konstaterade Staffan. 

Efter några år lämnade Staffan korg-
tillverkning och fortsatte med att 

utforska andra hantverk, men han har 
kvar en fantastik fin samling av korgar, 
för olika ändamål, i olika storlekar, av 
olika slags pil. Några är välanvända, men 
ser helt nya ut. Det vittnar om den kval-
ité som Staffan eftersträvar. Som växt 
skulle jag gärna slingrat mig på Staffans 
välgjorda växtstöd. Om jag varit fisk och 
hade haft möjlighet att välja fiskarens 
fångstredskap skulle jag valt en vacker 
handgjord mjärde som Staffan tillverkat 

av pil. 

Den njutning som vackra välgjor-
da saker ger är viktig i livets alla 

skeden.■
text Anna Månsson
foto Ronny Månsson


