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Marianne  
Halling

Ledare

Äntligen! Har vi börjat dansa, vis-
serligen är pandemin kvar men det 

känns ändå lite säkrare att dansa igen. 
Tvätta händerna går väl bra men hålla 
avstånd njae, lite svårt när man dansar. 
Höstterminen närmar sig sitt slut och 
både Lucior och tomtar kryper upp ur 
vrårna. Vi vågar fira lite mer i år och 
längtan är stor. 

Nystart – återstart – både Riks och 
Kulturens bildningsverksamhet har 

erbjudit bidrag till projekt för att komma 
igång igen. Det är dock inte alltid pen-
garna är det stora problemet, även ledare 
kan saknas. Dans- och musiksektionen 
har kommit igång med fysiska kurser 
och nyligen avslutades en dansledarkurs 
i Göteborg som var fulltecknad och my-
cket uppskattad. En ny kurs kommer i 
januari, i Linköping med Stig och Helen 
Eriksson, häng på låset och uppmana era 
ledare att söka. 

I distriktet kommer vi att hjälpa till gen-
om att ha en inspirationsdag för dans-

ledare den 9 januari dit alla föreningar 
kan skicka två ledare för att få inspira-
tion att komma igång, träffa andra dans-
ledare och få en ny dans med sig hem. 
Distriktet kommer att erbjuda både dan-
skurs och slöjdkurs under nästa år.

Riks har ytterligare två föreläsningar 
på gång där inbjudan gått ut centralt, 

dels måndag 6 december om en gam-
maldags jul med Håkan Liby och dels 
söndag 23 januari om att motivera ideel-
la med Aron Schough.

Genom att träffas, mötas i dansen 
eller på annan aktivitet så får vi en-

ergi, ger vi energi till varandra och kom-
mer igång.

God Jul och Gott Nytt 
Dans-  

musik och slöjdår

Marianne

OBS! Dansledare
En gratis heldag med dans 
och mat 9 januari. 

Se separat inbjudan för 
anmälan
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Kalendarium 
3–5 dec. Jul på Fredriksdal, Folkdans-
ens Vänner Helsingborg medverkar 
6 dec. Digital föreläsning – Julfirande, 
Svenska Folkdansringen 
15 jan. 2022, block 3 av Svenska Folk-
dansringens nya dansledarutbildning, 
Linköping. 
23 jan. 2022, Digital föreläsning – In-
spirationskväll, Svenska Folkdansringen 
mer information kommer. 
25 jan. 2022fortsätter Svenska Folk-
dansringens digitala träffar, ytterligare 
information kommer. 
28 januari, 4 mars och 22 april, 2022. 
Fredagsdans Brunnsberga. 
12 februari 2022, kl. 14.00 – 16.00 
Föreläsning, ”Allt jag vet om klutar”, 
se sid. 6
7 mars, 2022. Årsmöte Folkdansringen 
Skåne-Blekinge, Örkelljunga
26 – 28 maj, 2022 Folkdansringen 
Sverige som nu blivit 102 år firar 
100-årsjubileum i Stockholm 
13–17 juli 2022, Europeaden Kleipeda 
Litauen
21 aug 2022, Skånedan i Eslöv
22–24 sep. 2022 Vävmässa i Halmstad
14-16 okt 2022, Dans och spelkurs i 
Eket. Folkdansringen Skåne-Blekinge 
och Skånes Spelmansförbundet arrang-
erar

Extra
Välkomna till Skånsk knyppling med 
Gillet Skånska Spetsar.
Vårens och sommarens aktiviteter för 
2022:
Endagskurser, lördagarna 12 februari, 
23 april och 14 maj.
Sommarkurs 18 - 22 juli. 
Både vana och nybörjare hälsas varmt 
välkomna till Vuxenskolans lokaler i 
Eslöv.
För mer information och anmälan kon-
takta Therese Svensson  
tel. 044 - 23 81 01, 0702 - 77 88 72,  
therese.a.svensson@hassleholm.se

Stoppa pressarna!

http://skane-blekinge.folkdansringen.se/
http://skane-blekinge.folkdansringen.se/
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HÖSTMÖTE  
den 9 oktober

Lördagen den 9 oktober var det dags 
för distriktets höstmöte och åter-

start. Eftermiddagen började med ett 
kort extra årsmöte där vi tog beslut om 
§ 1 mom1 i stadgarna vilket innebär att 
nu är stadgerevisionen klar. Dessutom 
har vi fått en tredje person i Valbered-
ningen, Mona Green från Örkelljunga 
Folkdanslag.

Efter årsmötet hade alla medlemmar 
inbjudits att ta del av seminarier och 

workshops. Eva Helen Ulvros, docent i 
historia, berättade om danskultur långt 
tillbaka där det dansades i kyrkor och 
tom på kyrkogårdarna. På 1800-talet 
kom dock synden med dansen och helt 
plötsligt skulle man inte dansa inom vis-
sa frikyrkor. Idag har vi dock fått tillbaka 
möjligheten att dansa i kyrkan gm ”Träd 
in i dansen” liksom vid vissa högtider. 
Eva Helen har skrivit boken Dansens och 
tidens virvlar där den som vill kan förd-
jupa sig i ämnet.

Anna Nilsson och Mia Persson höll 
ett intressant föredrag om dräkter 

och hur de användes i Skåne och Ble-
kinge. Dräkter och dräktskick är ganska 
lika, skiljer lite i färger men i båda 
landskapen har man t ex särk eller op-
pblöt underst. I delar av Skåne har man 
hankasärk under oppblöten medan man 
i Blekinge hade en enkel särk. Hur man 
använder huvudbonad tycker jag alltid är 
intressant, de användes på samma sätt i 
båda länen, gift kvinna fick aldrig visa 
håret. Det var bara ”lättfotade kvinnor” 
som visade håret i gamla tider. Den som 
vill veta mer om Skånes resp. Blekinges 
dräkter kan med fördel prata med Anna 
eller Mia.

För den som ville arbeta med händerna 
så fanns luffarslöjden där deltagarna 

nöjda kom ut med fina ljusstakar.

I stora salen dansades nya och gam-
la danser med Ulf Karlsson bl a en 

nyårsvals som efter lite omarbetning blev 
en midsommarvals men oavsett årstid så 
är den rolig att dansa. Uffe Tholander 
bjöd på skön musik med sitt dragspel.

Några hann också gå på visning på 
Landskrona museum där de gui-

dades genom museet och fick ta del av 
Landskronas historia. Bl a finns en per-
manent utställning med vackra skånska 
textilier som kommer från 2 systrar och 
deras brudkistor, värt ett besök för att 
skåda dessa fantastiska textiler som al-
drig har använts.

Kvällen avslutades med fest och 
firande av Lekstugan Verdandi 100 

år. Vi serverades god mat och äntligen 
fick vi dansa tillsammans. Tack Verdan-
di för en fin kväll och lycka till med era 
nästa 100 år.

Tack alla som hjälpte till att göra ar-
rangemanget möjligt. ■

text Siv Ohlsson 
foto Siv Olsson

Nedskriven muntlig 
tradition historia

Från Pastor Folke Hellberg, hustru 
lärare Adj. Margareta

Folke Hellberg var präst i Örkeneds 
församling och bodde i kommunis-

ter bostaden, förmodligen var det dåligt 
isolerat. Stora rummet kallades Norra 
Ishavet. Han flyttade sedan till Älm-
hult där jag hade förmånen att ha Folke 
som kristendomslärare i realskolan. Bör 
varit runt 1963. Då vi var flera Lönsis-
ar (elever från Lönsboda) i klassen blev 
det ofta mycket samtal om göingska och 
snapphanar också. Folke berättade då 
följande historia och skall jag vara ärlig 
är det nog det enda som sitter kvar eft-
er kristendomslektionerna, efter alla år. 
Därför tecknar jag ner denna muntliga 
historia om den tilldrar sig i Örkened vill 
jag ha osagt men möjligt.

Folke berättade: Det var två som hade 
varit och tjuvfiskat kräfs (kräftor).

Det hade gått bra, de hade 4 stora hinkar 
med kräfs. Nu skulle de dela upp dem, 
men det hade börjat skymma. Den ene 
sa, vi går in på kyrkogården, så får vi 
vara ifred. Sagt och gjort. Två hinkar 
ställdes strax innanför grinden. De andra 
tog de med sig bakom en stor gravsten 
och så började de dela upp dem. Jag tar 
den. Ja men då tar jag den, så höll de 
på! Så råkade det sig att klockaren hade 
ett ärende till kyrkan. Då fick han höra 
detta. Jag tar den! Då tar jag den osv. 
Han tyckte det lät märkligt, bäst jag går 
och hämtar prosten. Det gjorde han! De 
hängde vid grinden.

Prosten fick också höra detta. Då tar 
jag den, Jag tar den. Han vände sig 

till klockaren. Jag tror det är Gudfader 
och den onde som delar upp själarna.

Plötsligt slutade. Då tar jag den osv. 
Då var vi nästan klara! Men du, vad 

skall vi göra med de två borta vid grin-
den? Prosten och klockaren la benen på 
ryggen och sprang allt vad de orkade mot 
hemmet.

Så berättade Folke Hellberg för 
mig Bengt-Åke Henriksson och 

övriga i klassen i realskolan i Älm-
hult. Missa inte knorren i berättelsen. 

När betygen skulle sättas fick vi alla 

 
...forts sid 12 ... 
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Första Riksstämman

Nu är den avklarad, den första 
riksstämman. Ja, nu var det inte 

min första stämma, men det var den 
första för det nya distriktet Skåne-Ble-
kinge.

Stämman hölls digitalt, men vi i dis-
triktet beslöt oss för att sitta tillsam-

mans hos Peter Dunemark som har gott 
om plats. Ombud var jag, Peter, Ingrid 
Tholander och Robert Rosberg. Dessu-
tom deltog kassören Siv Olsson, samt 
Petra Gunnarsson som var en av sekret-
erarna för stämman. 

Vi började med frukost/fika och 
pratade ihop oss om hur vi skulle 

kunna försvara vår motion om antalet 
ombud till riksstämman. Stämman gick 
ovanligt fort, så fort, att vår motion kom 
upp redan på lördagen. I vår motion hade 
vi skrivit att antalet ombud borde vara 
proportionerligt till antalet medlemmar, 
men med ett tak på fyra ombud. Enligt 
riks förslag skulle alla distrikt få två 
ombud till att börja med och de riktigt 
stora (vi har ca 1400 medlemmar) skulle 
få ett till. Vi förlorade omröstningen och 
har på nästa stämma bara tre ombud, 
medan ett distrikt som har drygt hundra 
medlemmar får två. Inte riktigt rättvist 
tycker vi, men vi återkommer kanske 
med en ny motion…

Några hade motionerat om att 
medlemsavgiften till riks hade hö-

jts för mycket på förra stämman. Men 
det var faktiskt inte riks idé, det var flera 
distrikt som ville höja för att förbättra 
ekonomin. Motionerna avslogs och hö-
jningen från förra året ligger kvar. 
Det fanns också en motion från Hal-
land om att varannan stämma skulle 
hållas digitalt. Härom året beslutade vi 
att hålla stämma varje år för att få snab-
bare beslut OCH att kombinera den med 
kurser, seminarier och andra evenemang 
så att man kan få ner resekostnaderna. 
Tyvärr har pandemin gjort att vi inte 
kunnat prova hur det fungerar. Stämman 
röstade för att vi ska träffas varje år, och 
det ska bli spännande att se hur det blir 
nästa år.

Stämman ajournerade sig och vi åt en 
god paj tillsammans innan vi åkte 

in till Landskrona. Temat för eftermid-
dagen var att vi skulle synas över hela 
landet, helst i dräkt. Vi hann inte mer 
än att hoppa ut ur bilarna förrän vi fick 
frågor om det var uppvisning eller något 
annat roligt på gång, och om våra dräk-

ter. Några ville fotografera oss och var 
även så vänliga att de tog bilder med 
våra telefoner. Vi avnjöt varsin glass i 
hamnen och även detta finns dokument-
erat. Bilderna skulle sedan skickas in till 
riks för att göra ett litet bildspel. Några 
av bilderna finns även på vår hemsida.
På kvällen fick vi sällskap av Marianne 
Halling, Mats och Annika Emanuelsson. 
Den sistnämnda var även digitalsupport 
på stämman så vi hörde hennes ljuva 
stämma lite då och då när någon inte 
kom överens med tekniken. Till maten 
pratade vi lite roliga dansminnen och 
framtid, hur det blir det nu när restrik-
tionerna tas bort och vi äntligen får träf-
fas och dansa igen.

På söndagen började stämman med 
propositionerna från riksstyrelsen. 

Vi hade synpunkter på att det var svårt 
att jämföra budgeterna för de olika åren 
eftersom de var grupperade på olika sätt. 
Ibland stod saker för sig själv, ibland 
klumpades det ihop med något annat. 
Vi yrkade på att ombuden måste kunna 
jämföra och vi ska kunna ta ställning. 
De förklarade att de börjat med ett nytt 
sätt att ställa upp budgeten, och nästa år 
skall det vara genomfört så vi lätt ska 
kunna se vad vi beslutar om. 

Vid valen blev det en oförändrad 
styrelse med Hans Hjelm som ord-

förande.
De här personerna från vårt distrikt ar-
betar på riks efter valen:
• Marianne Halling,  

förste vice ordförande
• Annika Emanuelsson,  

Dans och Musik-sektionen
• Royan Karlsson,  

Dans och Musik-sektionen
• Nathali Willman,  

Barn och Ungdoms-sektionen
• Kim Siebeneicher,  

Barn och Ungdoms-sektionen
• Elisabeth Nord,  

Revisors suppleant
• Siv Ohlsson,  

ledamot i Valberedningen 

Det här speglar kanske att vi är det 
största distriktet sett till antalet 

medlemmar. 

På slutet av stämman fick vi lite in-
formation om kommande aktiviteter, 

barnläger mm. Det pratades om ett nytt 
försök att fira organisationens 100 år. Det 
ska bli 26-28 maj nästa sommar, men nu 
har man blivit lite luttrad med inställda 
och flyttade evenemang så vi får väl se...
MEN OM DET BLIR AV VILL JAG 
ÅKA DIT, VILL DU FÖLJA MED???
■
text Jonas Kedenius 

Redaktionens anmärkning

Rött,  avsluta omedelbart
Gult,  avvakta/ skicka på remiss
Grönt, fortsätt /kör på

Kultur och tradition 
 i takt med tiden
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Tack för en fantastisk fest!

Lördagen den 9 oktober var jag en av ca 80 glada folkdan-
sare som träffades i Landskrona för att fira Verdandis 125-

års och Lekstugestämmans 100-års jubileum.

Det var en mycket trevlig kväll då vi umgicks, åt gott och 
dansade tillsammans till en stor orkester med levande 

musik – fyra dragspelare, akustisk gitarr, elgitarr och trumset.

2 olika danslärare lärde oss nya danser. Dansgolvet var bra 
med lagom glid under skosulorna, musikerna duktiga och 

som ni förstår så var dansgolvet fullt hela kvällen.

Vi bjöds också på allsång och klurig frågetävling.

Förutom den goda maten samt kaffe och tårta, fanns där även 
en popcornmaskin, som gav oss varma popcorn.

Alla var glada över att äntligen få träffas och dansa tillsam-
mans igen med gamla och nya bekanta. Kvällen avsluta-

des stämningsfullt med en vacker fackeldans med Verdandis 
dansgrupp.

Tack för att jag blev  
inbjuden till denna  
trevliga och fint ordnade 
kväll! ■

text Marie Åström 
foto Ronny Månsson

Från bondmora till 
konstväverska 

Författare Birgitta Calagos har genom 
åren ofta hört berättelser om sin mor-

mors moster, Cilluf Olsson (1847–1916) 
en av Skånes skickligaste rödlakans-
väverskor. Mor Cilluf som hon mest 
kallades var en kvinna med stor energi 
som trots kort skolunderbyggnad ska-
pade en enastående karriär. Hon blev al-
drig myndig. Som gift kvinna var hennes 
man hennes förmyndare. Trots att hon 
varken fick driva företag eller ha egna 
pengar på banken, drev hon väveri, där 
hon var lärare och handledare till elever-
na. Hon sålde elevernas alster och drev 
en affär i Landskrona. Dessutom var 
hon med om att starta Malmöhus läns 

hemslöjd 1905, med målet att bevara 
istället för att köpa nytt. Lika aktuellt då 
som nu.

På alla de utställningar Mor Cilluf 
bevistade röjde hon stor uppmärk-

samhet i sin häradsdräkt. Av expert-
er kallad Ingelstadsdräkten. År 1900 
blev hon utnämnd av hushållningssäll-
skapet i Skåne att representera skånsk 
hemslöjd på världsutställningen i Paris. 
Där tronade hon i sin Ingelstadsdräkt, 

vilket väckte stor förundran. Foto från 
Landskrona (1904?) och Stockholmsut-
ställningen 1900.

Genom författare Birgitta Calagos 
nyfikenhet och forskning gavs bo-

ken ”Från bondmora till konstväverska, 
Cilluf Olsson 1847–1916” ut år 2019 på 
Kulturhistoriska Bokförlaget. Jag har 
läst boken med stor behållning, men 
också haft förmånen att lyssna till Bir-
gitta Calagos föredrag om sin släkting. 
Det är angeläget att lyfta fram starka 
driftiga kvinnor från historien. Samti-
digt blev jag förvånad över att en kvinna 
som uträttat så mycket är anonym. 

Tack Birgitta för din insats.  
Boken säljes via bokförlaget  

Cilluf. birgittasvit@yahoo.se ■ 
 
text Anna Månsson
foto från boken 
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Garverimuseet i  
Simrishamn

Huset med garverimuseum byggdes 
omkring sekelskiftet 1600–1700. 

Museet har 3 rum med originalinred-
ning. I ena rummet står gesällens säng 
vid spisen. Om där fanns flera gesäller 
samtidigt fanns det extra sovplats på 
ett skinn på golvet. Om fler gesäller 
än mästaren hade möjlighet att ta mot, 
knackade på, så bjöds en sup och en 
pris, snus innan den sökande skickades 
vidare. 

Från 1731 förvärvade en skomakare 
huset. På den tiden garvade skoma-

karen själv sitt läder. På 1840-talet blev 
det ett renodlat garveri. Förutom nuva-
rande befintlig byggnad fanns förr också 
kalkhus, barkhus och tåghus. I kalkhuset 
behandlades skinnen med kalk för att 
håret skulle släppa. I barkhuset skedde 
den egentliga garvningen. Här användes 
främst ekbark som finfördelades till 
mjöl i en stor kvarn som stod på taket av 
byggnaden. I tågstugan togs slem bort 
efter garvningen, skinnen mjukgjordes, 
färgades, återfettades och kunde också 
narvsättas (mönstras).  

Ehrnbergs läderfabrik arrenderade 
huset från 1893 och köpte sen huset 

1918. Eftersom ägaren var mycket histo-
rieintresserad invigdes huset redan 1926 
till museum. Därmed räddades Simrish-
amns äldsta hus till eftervärlden.

Till skornas ovanläder användes 
främst ko-, kalv- och hästskinn med-

an sulan tillverkades av oxhud. Många 
olika träslag som ek, pil och gran kan 
användas vid barkgarvning, ju mer syra 
i barken dess snabbare process. Ekbark 
innehåller mest garvsyra medan pilbark 
innehåller mindre syra. Urin, fett, hjärna 
och fågelspillning är andra garvämnen. 

Det är inte svårt att förstå att garvar-
en kunde lukta riktigt illa efter kontakt 
med gamla skinn och olika garvämnen. 
Lagstiftningen tog hänsyn till detta. Ge-
nerellt var det inte tillåtet att skilja sig, 
men för kvinnor som var gifta med en 
garvare gjordes undantag. De fick både 
skilja sig och gifta om sig. 

1878 introducerades kromgarvning 
som går mycket fortare än bark-

garvning och ger hållbarare produkt, 
visserligen åldras den inte så vacker som 
barkgarvat men det är också miljö och 
hälsofarligt. Kromallergi är inte ovan-

ligt. Krom finns kvar i skinnet efter att 
det kasserats och om det bränns bildas 
miljögifter. Hela 80% av världsproduk-
tionen av skinn och läder är kromgarvat. 
Det som idag benämns vegetabiliskt gar-
vat är barkgarvat. Skosulor tillverkas av 
tjock oxhud och måste garvas under lång 
tid, att barkgarva sulor kan ta upp till 1 
år. På Garverimuseet i Simrishamn före-
kom enbart garvning med bark.  

När Malmö Folkdansare besökte 
museet fick vi prova på något mo-

ment i skinnframställningen. Jag kände 
på ål- och laxskinn som garvats. Dessa 
tunna skinn garvas med flisad pilbark. 
Eftersom de är tunna går garvningen fort 
och det är lättare att avbryta garvningen 
vid rätt tillfälle (ca 1 vecka) om proces-
sen inte går för fort. I böckerna ”Skinn, 
garvning och beredning med traditionel-
la metoder” av Lotta Rahme och ”Fisk-
skinn garvning och sömnad” av Lotta 
Rahme och Dag Hartman finns recept 
och många råd på vägen om du själv vill 
prova att garva.

Hela museet är en intressant bevarad 
industrihistoria. De kunniga och 

fängslande ideella museivärdarna Inger, 
Barbro och Kristin bidrog starkt till att 
besöket blev en minnesvärd upplevelse. 
Stort tack.■

text Anna Månsson
foto Ronny Månsson

Föreläsning - Skånska klutar

Håkan Nilsson före detta museichef i Ystad informerar om den skånska kvinnans 
klutar och besvarar frågor i ett samarrangemang mellan Gillet Skånska dräkter 

och Östra Skånes Hemslöjdsförening.

Anmäl dig till föreläsningen “Allt jag vet om klutar” Lördagen den 12 feb-
ruari 2022, kl. 14.00 – 16.00 på Regionmuseet i Kristianstad. Avgift 

200,00 kr eller reducerad avgift 150,00 kr för medlemmar i Gillet Skånska dräk-
ter, betala via swish 1231824531 eller bankgiro 5125–5420. Ange ditt namn 
och att betalningen avser Klutföreläsning. Anmäla dig samtidigt via mail till  
skanskadrakter@gmail.com  
eller per telefon till  
Anna Bärring 070-731 50 55.  
 
Bindande anmälan.

Välkommen ■

foto Maria Terese Jarlvi
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Garvaren 
– museimagasin i Simrishamn

Garvaren, f.d. läderfabriken i Sim-
rishamn har fått nytt liv. Museets 

magasin har under 3 år flyttat in och nu 
öppnas dörrarna för allmänheten. En ny 
funktionell lokal på 3000m² har ersatt 10 
olika mer och mindre dåliga lagerloka-
ler. Det nya magasinet har klimatzoner 
för att på bästa sätt bevara alla artiklar: 
Låguppvärmt (högrestånds möbler, 
teknik som radioapparater, kameror 
m.m.), normalt (textilier, små artiklar 
m.m.), torrt (metaller och arkeologiska 
fynd) och kylt (6 – 8 grader, foton).

Museet har 230.000 föremål och var-
je vecka erbjuds de fler. De har inte 

möjlighet att ta mot allt utan måste välja 
bort. De utgår från intresse för bygden, 
unikt, prominens, vad de redan har etc. 
På museet finns både äldre och nyare 
artiklar. Äldsta föremålet är en spjuts-
pets som är 13 000 år gammal. Nyaste 
föremålet är en bok om bygden som läm-
nade tryckeriet dagen före.

Allt nyinkommet som tål nerfrysning 
förvaras i frysrummet i 1 vecka för 

att eliminera skadedjur som or, mal sil-
verfiskar. Artiklar som inte tål frysning 
får karantän. Det som är smutsigt 
rengörs, allt fotograferas, märks med 
individuella nummer och registreras i 
en digital databas. För användes liggare, 
modern databas gör att artiklarna blir 
sökbara.

Museet har hitintills registrerat 40 
000 föremål som kan ses via da-

tor. Denna information delas både inom 
och utom Sverige. Forskare kan studera 
likheter/olikheter mellan olika länder. 
Av 40 000 dataregistrerade föremål är 
8 000 tillgängliga för allmänheten. Det 
är brist på tid som begränsar att göra 
arkivalierna offentliga. De prioriterar 

efter relevans och intresse. Just nu pågår 
utställning ”Dörrar från Österlen” på 
museet, därför har de vinnlagt sig om att 
alla dörrar i museets samlingar ska fin-
nas i den offentliga databasen. Digitalt 
och verkligheten kompletterar vartannat. 
Första dagen som allmänheten hade till-
träde till magasinet Garvaren tog mu-
seichef Lena Alebo och antikvarie Ulri-
ka Wallebom hand om besökarna. Vi fick 
intressant guidning genom magasinet. 

I varje rum möttes vi av kunniga me-
darbetare som visade och informerade. 

Själv blev jag mycket imponerad över 
textilrummet där Oliva Sörensen och 
två dockor tog mot oss. Dockan Alice 
var en vuxen kvinna, klädd i 1800-tals-
dräkt från Albo. Hon är en stilig kvinna 
i livkjol med, bugaband, förkläde, list, 
opplöt med knypplad spets, omfångsrik 
vit klut, bröstduk, vacker silverbrosch 
och striglakors. Vid sin sida hade Alice 
en ung flicka i 1800-talskläder, livkjol 
och förkläde sytt 1947. Bredvid fanns 
foto på ”riktiga” Alice klädd i samma 
dräkt fast utan huvudbonad, hon var nog 
rädd om frisyren sa Oliva Sörensen. Den 
unga flickan fanns också på foto fast inte 
dräktklädd.

I Allmogerummet fanns bl.a. en vack-
ert allmogemålad spottkopp med öp-

pningsmekanik på en stolpe. Tryck på 

knappen så öppnas locket kunde man 
läsa på lådan. Denna användbara möbel 
hittar man inte på IKEA. Allmogemåln-
ing hade sin storhetstid vid mitten av 
1800-talet och försvann efter 1870.

I rummet med böcker visades en dag-
bok från bonden Jeppsson. Han in-

ledde ofta med ”Jag himma” för att sen 
fortsätta med dagens göromål. En dag 
skev han en rad, ”hämtat barnmorskan 
liten flicka född”. En annan dag fick en 
annan händelse mycket större utrymme. 
Det var när hästen på gården fölade, det 
var mycket stort och viktigt för bonden 
Jeppsson.

Ett stort grattis till de fina nya loka-
lerna och lycka till mer ert fortsatta 

arbete. Som besökare blev jag speciellt 
glad över att magasinet tar mot för-
bokade besök några gånger i månaden.■

text och foto Anna Månsson
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Älskade korg

Älskade korg, flätat, bundet och vri-
det är en vandringsutställning om 

korgens historia, framtid och vårt förhål-
lande till ett av världens äldsta hantverk. 
Utställningen är en del i projektet ”Kor-
gen Lyfter” och finns på Österlens muse-
um i Simrishamn fram till den 30 januari 
2022. Se www.korgenlyfter.se 

Korgar har funnits hos människan 
över hela världen i tusentals år. 

Tekniken att fläta korgar är likartad 
världen över, men materialet skiljer 
beroende på vad som finns att tillgå lo-
kalt. Korgar har använts till förvaring 
och transport av hemmets och gårdens 
produkter men också till möbler. Sverige 
har en rik korgtradition, men idag är det 
allt färre som behärskar tekniken att flä-
ta korgar. 

Tekniken att framställa korgar kan 
delas upp i två huvudgrupper, bund-

na och flätade. En bunden korg är sydd 
eller bunden kring ett stödmaterial. 
Materialet som används för att binda 
är tunnare än stödmaterialet. I norra 
Sverige har korgar med denna teknik 
tillverkats av rötter. Medan halm bundet 

Hønsestrik på  
Kulturen

Politisk stickning benämnt hønsestrik 
gjorde entré på 1970-talet. Det var ett 

stickande uppror mot bristande flexibi-
litet när det gällde val av mönster, garn-
kvalitet och fastlåsta stickbeskrivning-
ar som inte tillät förändringar. Men 
hønsestrik hade också djupare politiska 
budskap mot konsumtionssamhället, de 
stickade gärna med restgarner i olika 
färger och kvalitéer.  

Hønsestrik har återkommit. Ut-
ställningen ”Knitstart my heart” 

på Kulturen i Lund visar Anna Bauers 
färgstarka stickade verk inspirerade av 
danskt hønsestrik. Här finns färgglädje 
och mönsterglädje blandad med historis-
ka tillbakablickar inom stickning. Själv 
blev jag fascinerad av de stickade an-
siktsmaskerna som historiskt använts för 
att skrämma bort ond smitta, de är högst 
aktuella i dessa pandemitider. 

Förutom stickning visas andra tex-
tila verk av Anna Bauer. Hon leker 

med bilder, dockor, ord och uttryck 
i humoristisk, textil bildkonst. Idag 
stickas i gemenskap via sociala medi-
er, gårdagens ”måsten” är borta. Anna 
Bauer har publicerat flera nya böcker 
om hönsestrik med uppdaterat politiskt 
budskap. Utställningen finns på Kul-
turen i Lund fram till 28 aug. 2022. ■ 

text och foto Anna Månsson

med pileskenor varit vanligast i Syds-
verige. Flätning av korgar är snarlikt 
vävtekniken. Det är viktigt att stommen 
(jämför med varpen i väven) är hårdare 
än det material som flätas in. 

På utställningen finns över 60 korgar 
av olika material, i olika modeller 

och flätade i olika tekniker. De visar en 
bit svensk historia, kultur och tradition. 

Passa på att besöka utställningen in-
nan den lämnar Skåne!■

text Anna Månsson
foto Ronny Månsson

www.korgenlyfter.se%20
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Särken först

Utställningen ”Särken först” på Öster-
lens museum i Simrishamn har fått 

sitt namn efter ett citat av Carl Erik Eh-
rensvärd, Tosterups slott. Citatet avser 
kvinnor i Neapel, men svenska kvinnor 
klädde sig likadant. Att ha en hel särk 
med liv och kjol visade rikedom, ett 
kort ”opple” eller opplöt (blus) vittnade 
om fattigdom sa museichef Lena Alebo. 
Målet med utställningen är att visa folk-
dräkter i sitt sammanhang tillsammans 
med andra kläder. Lena berättade om 
dräkterna och om människorna. 

Förr bar vi gärna flera lager kläder, 
man hade minst två kjolar och särk då 

man gifte sig. Alla plagg skulle synas, så 
det längsta bars underst. Gamla särkar på 
Österlen var sydda av linne och utsmy-
ckade med vackra broderade monogram 
och spetsar. Vi såg bruden (en docka) som 
skulle gifta sig, 20–25 år gammal, klädd 
i särk. Kläderna som hon skulle bära låg 
på stolen bredvid. Föräldrarna såg gärna 
att dottern gifte sig med grannpågen, så 
de kände brudgummen och hans släkt. 
Bruden kläddes på av ”tramsor” kvällen 
före, det kunde vara systrar eller vänner. 
Det tog tid att göra bruden vacker, det var 
säkert en trevlig tillställning, föregångare 
till vår möhippa. Till sist togs ”bugabån-
net” (livbandet) på, det skulle lindas lika 
många varv runt ”maven” som bruden 
hade kistor i kistekammaren. ”Brual-
isten” var ren utsmyckning, den bestod 
av två breda, korta, hopsydda band som 
knöts runt midjan. Denna modell av 
brudlist liknar mer ett förkläde än två än-
dar på ett band. Natten efter påklädnin-

gen fick bruden sitta i ”lännastolen” för 
att sova iklädd dräkten.

Bruden hade skedar, instoppade innan- 
för kläderna för att det alltid skulle 

finnas mat på bordet. Hon hade också 
mynt i skorna, för att bringa lycka i äk-
tenskapet. Bruden bar många smycken: 
silverbälte, bucklor, maljor, striglakors, 
gärna två striglakors som hängde ner på 
varsin sida. Det sägs att svärmor under 
bröllopet klippte av håret på bruden och 
sen satte på den gifta kvinnans klut. De 
viktigaste gästerna följde brudparet till 
sängen och då skulle det låta om smyck-
ena som bruden bar. 

Mantalslängderna visar att 70% av 
männen stannade i den by där de 

var födda, kvinnorna rörde sig mer i 
samband med giftermål. Med tanke på 
den begränsade omflyttning är det inte 
förvånande att samhället var och förblev 
konservativt fram till 1870-talet. Tack 
vare detta har området intresserat många 
forskare som vill ta del av dess konserva-
tiva historia. 

Alla kvinnor  på Österlen bar slä-
ta svarta strumpor medan männen 

hade ”krummestrumpor” dvs strumpor 
med reliefmönster av räta och aviga 
maskor. De gifta kvinnorna var mycket 
rädda om sin vackra vita klut. De tog på 
ett ”hyekläde” huvudduk ovanpå kluten, 
för att skydda den mot damm under re-
san till kyrkan. Fiskare hade samma typ 
av dräkter som bönderna fast lite enklare 
varianter. 

Lena berättade om en kärlek mellan 
bonddottern och drängen i Gislöv 

som ogillades av hennes föräldrar. Dot-
tern hade bestämt sig, hon ville inte gifta 
sig med någon annan än drängen. Till 
slut gick förädlarna med på giftermål, 
dottern fick ta med sig så mycket hon 
orkade bära och sen fick hon aldrig kom-
ma tillbaka. Paret flyttade till Brantevik, 
där deras äktenskap tolererades bättre än 
i Gislöv. Mannen försörjde först familjen 
som fiskare, senare som handlare. Allt 

gick väl för paret, delar av deras bohag 
finns idag på Österlens museum. 

Kvinnans huvudbonad var viktig för 
hela samhället. Den unga ogifta 

kvinnan hade röda band i håret. Den gifta 
kvinnans vita klut knöts ovanpå piglock-
en och de röda banden hänger ner på ryg-
gen. Men bara ärevördiga kvinnor fick 
klä sig med vit klut och röda band. Hork-
luten fick inte ha röda band. Om maken 
dog sörjde änkan i ett år. Hon visade sin 
sorg genom att klä sig med livkjolen upp 
över huvudet så klutbanden stack ut ge-
nom ärmhålen. Efter ett år fick hon gifta 
om sig.

Skånsk knyppling är en sorts fri-
handsknyppling som knypplades 

på Österlen. Knyppling var inte väl 
betalt, men gav extra inkomst. En kruka 
köttspad omtalas som betalning för några 
meter knypplad spets. En del daglönare 
drygade ut daglönen med knyppling. 
Augustine Ehrensvärd höll knypplerskor 
med material, tvål kunde ingå, för att de 
skulle tvätta händerna. Maria Ingemans-
son var en mycket skicklig knypplerska 
som behövde jobba med att ta upp betor 
för att dryga ut knyppellönen. Hon hade 
nålstick på fingertopparna från knypplin-
gen. När hon fick jord i såren drabbades 
hon av blodförgiftning och dog. Ett trag-
iskt slut på en skicklig knypplande kvin-
nas liv.■

text Anna Månsson
foto Ronny Månsson
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Köpes / Säljes

Nästan oanvänd, välsydd opplöt 
(blus) helt i linne med skickligt 

broderad tränshålsöm, från Färs härad 
Säljes av Kerstin Eriksson. Storlek: 
plaggets övervidd ca 105 cm. Kontakta 
Kerstin kullaberg1278@hotmail.com 
för mer information.

Vacker och välsydd, till stor del 
handsydd, Oxiedräkt (stl. 38) i 

mycket gott skick. Dräkten består av 
livkjol med silvermaljor och bröstlapp, 
2 opplötar (blusar) varav den ena med 
mycket hålsömsbroderi, 1 handvävt yl-
leförkläde, 1 trekantig rutig handvävd 
bomullsklut, 1 tröja (jacka), 1 påsväska 
och 1 silversölja (brosch).  Säljare: Marie 
-Louise Hansson Dräkten finns i Malmö. 
Kontakta mim@live.se

Rönnebergadräkter, smycken och böcker till salu

En mansdräkt och två kvinnodräkter säljes. Den ena kvinnodräkten är en vardags-
dräkt med rött förkläde och huckle, den andra är en högtidsdräkt med vitt förkläde 
och klut. Foto och beskrivning finns på sid. 56 i boken Folkdräkter och bygdedräkter 
från hela Sverige av Inga Arnö Berg och Gunnel Hazelius Berg, ICA-förlaget 1975. 
Både mansdräkten och de två kvinnodräkterna är sydda efter alla konstens regler av 
kvinnan på bilden, f.d. dräktråd i Stockholms distrikt som forskat på dräkten och haft 
god hjälp av det då välkända dräktrådet Adolf Otterström i Helsingborg. 
Flera silversmycken: striglakors, stolpknappar, söljor m.m. säljes också. 
Böcker med anknytning till Skåne och Blekinge till salu:
Bygdedräkter från nordöstra Skåne (Göinge),1983.
Skånsk textil, Kristianstads läns museum.
Otterström: Något om kvinnodräkten i Gärds härad (8 ex).
Otterström: Något om mansdräkten i Gärds härad, (3 ex).
Ingers: Gästgivardöttrarna i Everlöf. 
Kurck og Wallgren: Skånska folkdrägter (dansk text), 1979.
Skånska textilier,1993.
Bringéus: Hantverkssviten i det sydsvenska bondemåleriet, 1975.
Färga med lavar, Malmö museum (2 ex). 
Cronlund: Skånsk korgslöjd, 1936.
Kulturens årsbok 1952 och 1949.
Gärds härads hembygdsförenings årsbok: 1939 (3 ex), 1944 (2 ex), 1971, 1973, 1977 
(2ex), 1935-1985.
Slaktat, saltat, syrat, utställningskatalog, Malmö museum,1982.
Wigström: Allmogeseder i Rönneberga härad 1891, 1985.
Österling: Nicolvius och Söderslätt – kring de gamla prästgårdarna i Skåne, 1925.
Svensson: Skånska folkdräkter – en dräkthistorisk undersökning 1500–1900, 1935.
Skånska matvanor, 1971.
Begrahm: Det glada Skåne,1960.
Öllerska Bygdedräkten, Jämshög, Kyrkhult, Näsum slutet av 1700-talet, (Blekinge 
rekonstruktion), 1955.
Kontakta: Margareta Sihlberg i Stockholm: 070-715 32 79



Köpes / Säljes

Kvinnodräkt från Ingelstad säljes. 
Dräkten består av livkjol med röd 

yllekjol (storlek ca 36), opplöt (blus) i 
linne, förkläden, klut. Säljes komplett 
eller i delar. Dräkten finns i Malmö, 
kontakta Anna via sms 0702–531 592 så 
ringer jag upp.

Utförsäljning av dräktdelar och mate-
rial från Charlotte Weibull till myck-

et förmånligt pris. Handvävda förkläden 
(både materialsatser och färdigsydda), 
herr- och pojkvästar, en herrtröja, en 
damtröja, handvävda livband med tofsar 
i båda ändar (2–2 ½ m långa), handväv-
da band i metervara. Allt finns i Malmö, 
kontakta Anna via sms 0702–531 592 så 
ringer jag upp.
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Slöjdkurs

Äntligen fick vi träffas till en efter-
längtad slöjdkurs. Vi höll till i Hel-

singborg på Brunnsberg som har fått ett 
ansiktslyft. Medlemmar i Luggudegillet 
har arbetat intensivt med att fräscha upp 
lokalen. 170 l färg och många arbetstim-
mar har förskönat utvändigt, förutom 
målning har fönster bytts och mer är 
på väg. Inomhus håller ett vindsrum på 
att förvandlas till ett litet museum. Det 
kommer att innehålla musik, dräkt och 
slöjd, vi ser fram mot nästa besök där.

På slöjdkursen “Halvklut, bandavslut-
ning och tillverkning av hyskor och 

hakar” deltog 9 personer, flertalet med-
lemmar i Folkdansringen men också 
någon presumtiv medlem. Det kändes 
så fint att hela distriktet, alltså medle-
mmar både från Blekinge och Skåne 
deltog. Att träffas och samtala om dräkt 
kändes lika viktigt som att slöjda. Det 
var många frågor men också svar om 
dräkter och framför allt huvudbonader 
i olika områden. Mina fördomar om att 
alla dräkter i Blekinge har samma färger 
som blekingebroderier kom på skam. I 
Blekinge finns inga begränsningar när 
det gäller färger, dräkterna är en stor 
färgpalett men med snarlikt snitt. 

Dagen inleddes med att Anita Söder-
lind från Linderöds folkdanslag 

handledde oss i uppsättning av halvklut. 
Flera kursdeltagare blev positivt över-
raskade av den enkla uppsättningen och 
stora användningsområdet. Men det var 
tack vare Anitas vana handlag som vi 
snabbt fick kläm på finesserna vid kny-
tningen. Vi hann också med samtal och 
råd om tygkvalitet på kluten, bomull 
alternativt linne, sömnad och förbehan-
dling. 

Annorna från Utbildningsrådet 
(Nilsson och Månsson) handledde 

avslutning av band och tillverkning av 
hyskor och hakar. Banden var provbitar 
där varpen/fransen förvandlades till en 
vacker avslutning. Garn i olika färger 

snoddes kring varptrådarna, sen kom-
pletterade vi med extra trådar för att få 
det mer fylligt och slutligen fästes det 
hela ihop. När man vet, hur mans ska 
göra, är det inte svårt, men det krävs 
handlag och övning för att det ska bli 
jämt och fint. Vi fick också titta på äldre 
och nyare band från Skåne med olika ar-
betade avslutningar. 

Hyskor, hakar och öglor böjdes till 
på fri hand av mässingstråd 1 res-

pektive 1,5 mm tjocklek. Att hantera 1,5 
mm tråd är styvt, det kräver sin kvinna. 
Denna dimension behövs för att hålla 
ihop kjolen framtill, den tunnare tråden 
lämpar sig till knäppanordningar som 
inte belastas så hårt. Alla tillverkade 
funktionsdugliga knäppanordningar om 
än inte helt jämna. Men vi tröstade oss 
med att övning ger färdighet så efter 
några dussin kommer de att bli betydligt 
jämnare. 

Tack alla kursdeltagare och medar-
rangörer för en trevlig givande dag. 

Hoppas vi ses snart igen. ■

text Anna Månsson
foto Maria Teres Jarlvi
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Wallåkra stenkärls-
fabrik - Årets 
industriminne 2021

Fabrikör Åsa Orrmell berättade stolt 
att hennes livsverk Wallåkra sten-

kärlsfabrik i år tilldelades utmärkelsen 
Årets industriminne. Motiveringen för 
priset lyder: För omställningen av en 
gammal skånsk lervaruindustri till ett 
besöksmål i tiden med bevarade traditio-
nella metoder.

Wallåkra har en gedigen historia. 
Fabriken grundades 1864, men 

egentligen startade allt under juratiden, 
då dinosaurer trampade runt i trakten. 
Det som fanns ovan marken då, ligger 
under marken idag, ombildat till sten-
kol och lera. Flera mil långa gruvgån-
gar i dalen vittnar om stenkolsbrytning. 
Stenkol har högt energivärde och var/är 
eftertraktat. Leran som också finns där 
var initialt en biprodukt, men blev sen-
are uppskattad. Leran i NV Skåne har 
mycket god kvalité. I Sidney Australien 
valde de bästa material till operahuset, 
lera från Vallåkra.  

Dalgången har försörjt 6 fabriker med 
lera. De har varierat i storlek och 

produktion. Idag är bara Wallåkra kvar, 
med ursprunglig verksamhet, saltgla-
serade stenkärl. Wallåkra har historiskt 
sett varit minst, den har bara försörjt 
2 familjer, men är en överlevare, så än 
idag kan man se och uppleva den gam-
la genuina fabriksmiljön. Åsa sa att det 
bara finns en brännugn och att den är 
liten, men det beror förstås på referen-

sramarna. Ugnen rymmer 21 m³ lergods, 
eller 20 personer utan corona-avstånd. 
Vanligen fylls ugnen 3 gånger/år. Under 
bränningen blir leran keramik, den up-
phettas till 1300.֯ Stenkol skyfflas in var-
je halvtimme dygnet runt, tills tempera-
turen uppnåtts. Totalt förbrukas ca. 7 
ton stenkol vid varje bränning. Salt som 
tillsätts under bränningen förångas, före-
nas med leran och bildar saltglasyr. Sen 
ska ugnen svalna sakta, det tar 2 veck-
or och därefter kommer det spännande 
ögonblicket, när ugnen öppnas. Genom 
bränningen krymper kärlen i storlek, le-
rans egen färg framhävs och kärlen får 
sitt individuella utseende. Alla är lite 
olika, samtidigt lika och unika. Olika 
föremål som framställts av samma lera 
och bränts samtidigt kan se olika ut på 
ytan, det är charmen med detta hantverk. 
Saltglaserade stengodskärl har varit våra 
förfäders funktionella förvaringskärl 
för livsmedel i källaren, innan vi fick 
kylskåp. De är vackra och används fort-
farande till mat, men minst lika ofta som 
vackra prydnadsföremål. 

Som jämförelse kan nämnas att 
Höganäs hade fyra gånger större ug-

nar och som mest 11 stycken. Tegelste-
nar och lerkrukor till växter bränns vid 
1000–1100,֯ de blir porösa, innehåller 
luft och släpper genom vatten, en viktig 
egenskap för dessa föremål. 

Åsa sa att skräp är resurser som ham-
nat på fel ställe och berättade att 

under hennes terrass finns en erfarenhet-
shög med skärvor av keramik som fått 
nytt användningsområde. ■

text och foto Anna Månsson

forts från sid 3
Nedskriven muntlig tradition, historia

När betygen skulle sättas fick vi alla 
samma betyg.  

Folkes motivering var.

Förmodligen är de som är bra i kris-
tendom även bra i andra ämne och 

behöver inte bra betyg för att komma in 
på gymnasiet. De som är sämre har för-
modligen svårare för andra ämnen och 
jag vill inte att betyget i kristendom skall 
vara avgörande för att inte komma in på 
gymnasiet.■
text Bengt-Åke Henriksson

Slöjda med barnen

Det är så roligt att slöjda tillsammans. 
Bjud barn på en slöjdkurs, upplev 

barnens kreativitet och njut av slöjd i 
gemenskap. På vissa slöjdkurser bjud-
er Föreningen Hemslöjden Malmöhus 
på kursavgiften till yngre barn och har 
kraftigt reducerat pris till ungdomar i 
vuxens sällskap. Deltagare under 25 år 
får alltid 50 % lägre avgift. Bättre present 
än tid tillsammans finns inte. Tag del av 
kursutbudet i Skåne och beställ en present 
till ”ditt” barn och dig själv. Se hemsidan 
http://hemslojdeniskane.se/kurser/ 

I slöjdkalendern finns alla hemslöjds-
föreningars kursutbud.  

https://hemslojden.org/gora-och-be-
soka/slojdkalendern/

På hemsidan kan du hitta information 
om alla hemslöjdsföreningar i Skåne  

http://hemslojdeniskane.se/foreningar/

text Anna Månsson 
foto Ronny Månsson
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Svenska Folkdans- 
ringens Dansledar- 
utbildning, Block 1 

Äntligen var det dags för kurs och den-
na gång fysiskt på plats i Göteborg. 

Lördagen den 13 november samlades 30 
förväntansfulla deltagare på Gräfsnäs-
gården för en helg under ledning av Mats 
Nilsson och Staffan Folestad. På plats var 
även 5 glada funktionärer från Folkdan-
sringens Barn- och Ungdomssektionen 
samt Dans- och Musiksektionen.

Mats och Staffan bjöd på en bra 
blandning av teori och praktik 

inom följande område:

■ Musik (rytmik, fraser, samspel och 
samarbete med musiker)
■ Samspel mellan dansinstruktörer 
och musikanter
■ Att leda dans - steglös inlärning
■ Metodik och ledarskap
■ Hur fungerar metodiken på nya 
resp. vana dansare?

Det var dans, diskussioner, skratt, fika 
och mat en bra stund in på kvällen. 

Dagens avslutades med lite samkväm 
för de som ville, innan det var dags att 
slumra några timmar. Söndagen inne-
höll grupparbete, mer dans, praktik och 
teori, fika och avslutningslunch. Under 
lunchen fick deltagarna utvärdera kurs-
en genom det digitala verktyget Menti. 
Väldigt roligt – man får då se resultatet 
på frågorna direkt på skärmen.

Nu bjuder Folkdansringen in till näs-
ta kurshelg i Linköping. Helgen den 

15-16 januari 2022 drar vi igång med 

Block 3 tillsammans med Stig och Helen 
Eriksson. Deras helg kommer att erbjuda 
teori och praktik inom följande områden:

■ Historia: Var kommer danserna  
ifrån?
■ Hur instruerar man en uppställings-
dans respektive pardans? 
■Grundkunskaper med olika steg 
samt tolkning av dansbeskrivning
■ Metodik och ledarskap/gruppsyko-
logi
■ Hur fungerar metodiken på nya 
resp vana dansare

Mer information om anmälan finns 
på Svenska Folkdansringens hem-

sida.

Tack för denna gång och jag hoppas vi 
ses i Linköping!■

Mvh, Nathali Willman
Barn- & Ungdomssektionen 
Svenska Folkdansringen

text och foto Nathali Willman


