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Marianne  
Halling

Ledare

Hej distriktsvänner!

Hur går det med återstarten? Jag 
ser och hör att många kommit ig-

ång men också att det är lite trögt på 
en del håll. Hur kan vi hjälpas åt? I 
dessa tider så känns det än viktigare 
att hjälpas åt med både små och stora 
insatser.

Dansen har kommit igång men har 
alla dansare kommit igång? Dan-

sen finns sen urminnes tider och inte 
bara vi människor dansar sen barns-
ben utan även i djurriket förekommer 
dans. Dans ger energi, helar oss som 
människor och skapar balans i kro-
ppen, är stärkande både medicinskt 
och socialt. Många undersökningar 
visar hur viktig dansen är. Vi är vik-
tiga som för vårt kulturarv vidare 
och utvecklar dansen. Dansen håller 
oss unga men vi behöver också unga 
människor för att kunna föra kultur-
arvet vidare. Med hjälp av Kulturens 
genrekonsulent i folklig dans hoppas 
vi kunna samla ungdomar från hela 
distriktet i höst. Att träffa likasinnade 
brukar inspirera och engagera.

När jag skriver denna ledare så 
skiner solen utanför fönstret och 

påskliljor och tulpaner blommar. Det 
ger mig också energi att tro att vi 
kommer att växa, att orka starta upp 
igen, att hitta nya danser, att träffas 
igen och få kramas. Skånedan den 21 
augusti är ett utmärkt tillfälle att träf-
fa nya och gamla vänner.

Distriktet försöker stötta verksam-
heten genom kurser, förenings-

besök, stipendier m.m. Folkdansrin-
gen centralt gör att vi får spela den 
musik vi önskar på våra träningar 
genom Stim och Sami, ordnar kurser, 
Hembygden, webbinarier och mycket 
mer. Hör gärna av dig och tala om vil-
ka önskemål du och din förening har.

Marianne
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Kalendarium
 
19 maj – 22 sep., varje torsdagskväll 
kl. 19.00 – ca 22.00. folkmusik och 
dans på Nösdala loge Hovdalaområ-
det 6 km norr om Sösdala hos Elsie 
Trulsson och Per Friberg. För mer info  
logdansinosdala@gmail.com  och sid 8.

26 – 28 maj, 2022 Folkdansringen 
Sverige som nu blivit 102 år firar 100-års-
jubileum i Stockholm. 

6 juni Fredriksdal, Folkdansens vänner 
Helsingborg.

17 – 19 juni Degeberga Spelmans- 
stämma.
 
Midsommar Fredriksdal med Folkdan-
sens vänner Helsingborg. På midsommar 
afton från kl.14.00 ringlekar, uppvisning-
ar, dans på lövad utedansbana, På mid-
sommardagen från kl.14.00 ringlekar, 
uppvisningar och bondbröllop. 

3 juli Mölledagen, Traditionsenligt 
håller många möllor öppet första sönda-
gen i juli. På resp. hemsida kan du se om 
just din mölla är öppen och fylld av ak-
tiviteter. 

8–9 juli, Musik och folkdans i Smyge, 
Sveriges sydligaste udde. se sid 9. 

13–17 juli 2022, Europeaden Kleipeda, 
Litauen.

18 - 22 juli sommarkurs i skånsk knyp-
pling. Frågor och anmälan kontakta 
Therese Svensson tel. 044 - 23 81 01, 
0702 - 77 88 72, e-post therese.a.svens-
son@hassleholm.se”

22–23 juli Folkrot folkmusikfestival 
www.folkrot.se se sid. 8.

21 aug. 2022, Skånedan i Eslöv, Folk-
dansringen Skåne-Blekinge. se sid 10. 

21 aug, Självhushållets hantverk, Gamla 
prästgården i Burlöv, Bara härads hem-
bygdsförening, Arlöv.

27 aug. Charlotte Weibulldagen, Möl-
legården i Åkarp, Burlöv. Se sid. 5.

3 sep. Hemslöjdsföreningar i hela Sverige 
öppnar dörrarna för allmänheten.
 

Kalendarium forts nästa sida

http://skane-blekinge.folkdansringen.se/
http://skane-blekinge.folkdansringen.se/
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... forts kalendarium 
10 sep. 15 okt. och 12 nov. fristående 
endagarskurser i skånsk knyppling, 
Gillet Skånska spetsar, Eslöv. Frågor 
och anmälan Therese Svensson  
tel. 044 238  101, 0702 778 872, 
therese.a.svensson@hassleholm.se 

17-18 sept Svenska folkdansringen 
Riksstämma 2022, Halmstad Halland.
 
22–24 sep. 2022 Vävmässa i Halmstad.

23 sep. 21 okt och 18 nov. 19.30 - 22.00 
Fredagsdans på Brunnsberga med dan-
sutlärning från kl.18.30. Gäster beta-
lar 100 kr (under 25 år – 50 kr). l Gus-
tavslundsvägen 4. OBS! Inte tillåtet att 
parkera på gräset.

Folkdansringens 
projekt Återstart

Svenska Folkdansringens har arrang-
erat flera kostnadsfria webinarium 

som en del i Folkdansringens projekt 
Återstart. 

Leken har i alla tider gett glädje och 
samhörighet och används i dag i 

det moderna teambuilding. I mars 2022 
föreläste Jonas Kedenius i ämnet ”Livet 
leker! Vad leker du?” om litteratur, 
distriktets leklåda, olika lekar och hur de 
går till samt lägerslöjd.

Litteratur: 

Vad lekte du som barn, Folkdan-
sringen Ria Myllesäck,  

Ann Margret Malmqvist  

Tjuderuttan, sa räven: sång- och dans-
lekar från förr till nu, finns som ny 

utgåva, Illustrerad av Owe Gustafsson.

En bok för alla Danslekar och 
sånglekar, Dans kring midsom-

marstången eller runt granen, Rikeman-
nen och fattigmannen

Lekarna delade Jonas in i följande 
grupper: kämpalekar, lekar i USA, 

Jullekar på golvet, kastspel, stafetter, ta-
fattlekar, gömmelekar, utslagslekar. Ett 
flertal leksaker för lägerslöjd kommer 
att visas upp på Skånedan i Eslöv den 
21:e augusti –  
forts sid 4 

Den dansande  
människan

Dans är en del i alla mänskliga kul-
turer och bidrog till att människan 

blivit människa. Dans är ett komplicerat 
uttryck för socialt beteende som börjar 
i livmodern, när fostret uppfattar mam-
mans hjärtslag, den första rytmen. Trots 
att vi i vårt DNA till 98,6 % liknar schim-
pansen så har de inte samma förmåga att 
dansa som människan. Schimpansen kan 
röra sig till musik, men inte anpassa sig 
till tempot. 

Finns dans i djurvärlden? Ja, det och 
mycket mer fick vi svar på i TV-pro-

grammet ”Den dansande människan” i 
Vetenskapens värld den 2 maj 2022. Du 
hittar det på SVT-play.  
https://www.svtplay.se/vid-
eo/35060027/vetenskapens-varld/
vetenskapens-varld-sa-
song-35-den-dansande-manniskan?in-
fo=visa

/Red

Dansledardag

I höstas fick Folkdansringen del av åter-
startspengar från Kulturrådet och alla 
föreningar och distrikt hade möjlighet 
att söka. Distriktet blev beviljade pengar 
och vi planerade att köra igång i början 
av januari. Som alla vet kom restriktioner 
igen och dagen flyttades till mars. MEN 
när vi äntligen fick träffas vilken glädje 
det blev!
Tre duktiga spelmän, Mats, Mattias och 
Lennart spelade hela dagen för att vi 
skulle kunna dansa gamla och nya danser 
med sju olika instruktörer, som var och 
en hade 30 minuter på sig att lära ut en 
dans. Vårt mål från distriktet var att alla 
skulle gå hem inspirerade med minst en 
ny dans att ta med till sina föreningar. 
Utifrån alla glada ansikten och kommen-
tarer verkade målet ha uppnåtts.
Uppställningsdanser, pardanser, kommu-
nikation mellan dansare, ett varierat inne-
håll. I köket fanns Ann, Siv och Kjell och 
såg till att vi hade god mat och fika hela 
dagen så att vi orkade dansa och spela.
Det var 44 deltagare från 19 olika fören-
ingar och det som efterfrågades när dagen 
var slut var när blir det nästa gång. Tack 
alla dansare, spelmän och funktionärer 
för en härlig dag.

text Marianne Halling

Stolt bonde. komplettering

Den viktigaste tröjan saknades tyvärr 
i förra Pilavisan (nr 1/2022 sid. 4). 

Här kommer fotot på den fina tröjan 
”Stolt bonde” med en ursäkt från reda-
ktionen. 

Red. ber om ursäkt för stavfel i Pilavisan 
nr 1/2022. Österlens Folkdansgilles 
sång- och musikgrupp heter Österlening-
abunken och inget annat.

https://www.svtplay.se/video/35060027/vetenskapens-varld/vetenskapens-varld-sasong-35-den-dansande-manniskan%3Finfo%3Dvisa%0D
https://www.svtplay.se/video/35060027/vetenskapens-varld/vetenskapens-varld-sasong-35-den-dansande-manniskan%3Finfo%3Dvisa%0D
https://www.svtplay.se/video/35060027/vetenskapens-varld/vetenskapens-varld-sasong-35-den-dansande-manniskan%3Finfo%3Dvisa%0D
https://www.svtplay.se/video/35060027/vetenskapens-varld/vetenskapens-varld-sasong-35-den-dansande-manniskan%3Finfo%3Dvisa%0D
https://www.svtplay.se/video/35060027/vetenskapens-varld/vetenskapens-varld-sasong-35-den-dansande-manniskan%3Finfo%3Dvisa%0D
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Årsmöte i 
Örkelljunga

Vårt distrikt, Skåne Blekinge, är 
Sveriges till medlemsantalet störs-

ta distrikt. Att delta i årsmötet blev en 
naturskön tur i Sydsverige. Örkelljung-
abygdens folkdanslag ordnade allt prak-
tiskt på bästa sätt. När vi kom fram stod 
ordf. Annika Bäcke utanför lokalen och 
sken ikapp med solen. Hon hälsade väl-
komna och hjälpte alla att hitta P-plats. 
Vi var 40 – 50 personer och många av 
de långväga deltagarna kom tidigt för 
att starta med gemensam lunch. Då gavs 
möjlighet att träffa medlemmar som 
man inte möter dagligen. Själv blev jag 
glad över att få bordsgemenskap med 
för mig nya ansikten från Asarum i Ble-
kinge och Helsingborg NV Skåne.

Schemat måste hållas, så lunchge-
menskap fick bytas mot dansge-

menskap, men först fick vi information 
om Örkelljungabygdens folkdanslag. 
Föreningen startades 1971, till en bör-
jan i arrenderad lokal, men 2000 köpte 
föreningen Scalabiografen som de dä-
refter har renoverat i omgångar. Hela 
huset inbjuder till dans och gemenskap. 
Medlemmarna är med all rätt glada för 
sin ändamålsenliga fina lokal.
I början av 1900-talet iordningställde 
Örkelljunga skytteförening en danspa-
viljong som fick namnet ”Skyttepavil-
jongen”. Det var inte tillåtet att dansa 
på den tiden, men paviljongen var trots 
detta välbesökt, för det fanns många 
som ville dansa, trots förbud. Sen togs 
lokalen över av Godtemplarrörelsen och 
senare av bio Scala. Musiken till ”Ör-
kelljunga skyttepaviljong” skrevs av en 
soldat som tjänstgjorde i närområdet un-
der kriget. Inför folkdanslagets 10-års-
jubileum komponerade Inger Strömberg 

dansen Örkelljungadansen till musiken. 
Och före årets mötesförhandlingar dan-
sade vi denna dans tillsammans. Dan-
sinstruktör Sofia Andersson, musiker 
Mattias Lundgren och hjälpledare Siv 
Nilsson gav stöd och hjälp på vägen. 
Vi var 8 par i varje uppställning som 
dansade schottis. Efter genomgång och 
några träningsrundor gick det riktigt bra. 
Dansen är ganska snabb, omväxlande, 
rolig att dansa och trevlig att titta på.

Ordf Marianne Halling hälsade alla 
välkomna till årsmötesförhandl-

ingarna. Hon informerade om värdet av 
medlemskap i distriktet och riks, föru-
tom den lokala föreningen. Marianne 
uppmanade alla att läsa senaste Hem-
bygden (nr 1/2022), där finns informa-
tion om nyttan som varje medlem har 
av organisationen på distrikts- och rik-
snivå. Hon uppmanade också att söka 
stipendier. Vidare poängterade Marianne  

betydelsen av att vara mån-
ga. Det ger legitimitet vid an-
sökningar, ex. från kulturrådet. 

Klas Andersson Ringsjögillet och Stig 
Hellemarck Lunds studenters folk-

danslag valdes till mötesordförande. De 
svingade ordförandeklubban så punk-
terna på dagordning avverkades snabbt 
och effektivt. Valberedning hade gjort 
ett gott förarbete. Marianne Halling blev 
omvald till distriktets ordf. Hon tackade 
för förtroendet och berömde det goda  
samarbetet inom styrelsen.

Under 2022 kommer styrelsen fortsät-
ta att besöka enskilda föreningar. 

Den som önskar info om www.dans.se 
eller om Kulturens m.m. kan kontakta 
styrelsen. Till hösten arrangeras kurs 
i Eket med danser från Dalsland och 
Småland. Till Skånedan kommer Arne 
Möller med trio och dotter Anna Möller 
att underhålla. Eslövs kommun bidrar 

generöst till genomförandet av dagen. 
Medlemsavgifter har varit 1 kr /medlem 
under 2022 för att hjälpa föreningarna 
att komma igång efter pandemin. År 
2023 höjs medlemsavgiften till distriktet 
till 25,00 kr/medlem. Medlemsavgift-
er bör vara inbetalda och registrerade i 
dans.se senaste 28 feb. Om nya medlem-
mar tillkommer senare under året bör de 
registreras fortlöpande. Den som inte är 
registrerad, går miste om förmåner som 
Hembygden, nyhetsbrev etc. Det är my-
cket viktigt att ange korrekt mailadress 
och uppdatera vid förändring. Vid varje 
utskick hoppar ca 50 mail tillbaka. Den 
som är miljösmart kan meddela att hela 
familjen kan läsa samma Hembygden. 
Men om familjen splittras måste an-
mälan om nya adresser göras, för att in-
gen ska bli utan tidning.
2024 föreslås lite större arrangemang 
kring årsmöte, eftersom det sammanfall-
er med distriktets 100-årsjubileum. För 
att genomföra detta behövs god fram-
förhållning. Alla närvarande uppma-
nades att tänka till och gärna komma 
med förslag. Spelmansförbundet arrang-
erar Zornmärkesuppspelning någonstans 
i Skåne 2023. Folkdansringen önskar sa-
marbete med uppspelningen. Riksforum 
äger rum i Halland i år 2022, Luleå 2023, 
Skåne 2024 och Linköping 2025.
 
Text och foto Anna Månsson

 
från sid 3 - Folkdansringen ... 
 
passa på att fördjupa dig då. Kontaktup-
pgift till Jonas Kedenius,  
jonas.kedenius@oktv.se

I april föreläste Håkan Liby under 
rubriken ”PÅSK – fastlag, fasta, 

trolldom och uppståndelse”.  För de 
flesta innebär påsken ledighet, mat och 
godis. Men påsken och veckorna innan 
har en komplex och spännande historia, 
bestående av kyrklig sed, folktro och 
trolldom. Skillnaden mellan fastlag 
och fasta, påskkärringarnas ruskiga 
bakgrund, långfredagens stränga regler 
och det omfattande äggätandet fick vi 
också bekanta oss med under semi-
nariet. Påskharens roll penetrerades. 
De västsvenska påskeldarna visade på 
påskseders regionala variationer i vårt 
avlånga land. Håkan Liby betonade 
också att vi skapar nya traditioner och 
gav exempel på att vi pyntar träd och 
buskar i trädgården med färggranna 
dekorationer.

text Anna Månsson
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Charlotte  
Weibulldagen

I år firas minnet av Charlotte Weibull 
och hennes kulturgärning med stort 

arrangemang på Möllegården i Åkarp 
den 27 aug. Välkommen att delta i fes-
tligheterna med bland annat utdelning 
av Charlotte Weibullpriset och folkdan-
suppvisning med möjlighet att dansa 
tillsammans med Malmö Folkdansare. 
Portarna slås upp kl. 11.00. En för dagen 
ny utställning om skånsk kultur är öppen 
hela dagen, med guidning vid flera till-
fällen. 

Vem får årets Charlotte Weibullpris? 
Ja, det kommer att avslöjas efter 

folkdansen kl. 14.00. Passa på att besö-
ka aktiva hantverkare som finns på plats 
hela dagen. Senare under eftermiddagen 
planeras för mer musik och sång. Restau-
rang ”Möllegården mat och möten” 
håller öppet hela dagen med servering av 
mat, fika och förfriskningar. 

Fri entré varmt välkommen. 
 

text Charlotte Weibulls vänner 
foto Lars Weibull

Färgglatt i Blekinge

Iklädd bara särken stod Elin Persson på 
scenen och blev påklädd av sin mam-

ma Mia Jarlsdotter Persson. På Distrik-
tets slöjdkurs stod dräkter från Blekinge 
i centrum och vi fick ingående informa-
tion om hur en rik, ung flicka i Blekinge 
klär sig inför kyrkbesök. Till denna 
viktiga stund valde flickan sina finaste 
kläder. Hon ville ståta med sin rikedom, 
genom att visa kläder av dyrbara tyger 
och vackra smycken.

Mia Persson är född i östra Blekinge 
och har en rik dräkttradition. Från 

västra Blekinge finns inte lika rikt utbud 
av sparade kläder i dyra sidentyger. Själv 
fick Mia sin första dräkt som 2-åring och 
nu för hon och många fler från hennes 
släkt dräkttradition vidare, genom aktivt 
arbete med dräkt, forskning, dokumenta-
tion, sömnad och föreläsningar.

Unga Elin som stod i bara särken med 
lång ärm och knäppta ärmlinningar 

fick först på sig överdelen eller opplöten 
som den också heter i Blekinge. Över-
delen har lång, vid ärm med ärmlinning. 
På gamla överdelar slutar fram- och 
bakstyckena högt upp, under brösten. 
Mias mormor Ulla Liljedahl kom fram 
till att kvinnorna förr alltid bar en särk 
under överdelen, så kjolens midjelinning 
vilade mot särken, inte direkt mot huden.

Sen fick Elin en blå kjol och ett handvävt 
förkläde på sig. Därefter  finkjolen 

av exklusivt köpetyg, nämligen kläde. 
Till den fick hon ett kattunsförkläde av 
bomull, ett dyrbart tyg. Elin visade att 
hon inte var fattig, hon stoltserade med 
två kjolar och två förkläden. Varje kjol 
måste ha ett eget förkläde. Den översta 
kjolen hade köpetyg i förklädet, ett try-
ckt bomullstyg. Den undre kjolen som 
inte syntes lika väl, hade ett enligt den 
tiden mått enklare och billigare hemvävt 
förkläde. Det är mycket praktiskt att ha 
dubbla kjolar. Elin kunde dra upp den 
översta kjolen för att bära psalmbok, en 
extra schal, en bukett med örter, m.m. 
Örterna var viktiga, om predikan blev  
lång, kunde hon lukta på stimulerande 
örter, så hon inte somnade. Hon kanske 
också bar sina fina läderskor i kjolen, 
för de ville hon inte smutsa ner, på väg  
till kyrkan. Träskor dög fint att gå med. 
Sen bytte hon till läderskor, när hon an-
lände kyrkan. Genom att dra upp kjolen 
skyddade hon samtidigt den från damm 
och smuts på vägen. Om det började reg-
na drog hon kjolen högre upp över huvu-
det, så den blev regnskydd. 

Runt halsen lades en sidenschal. Den 
skulle ha långa tofsar fram och plac-

eras så den inte täckte de fina broderierna 
på ärmarnas övre del vid axlarna. Över-
delen saknade krage. Istället fick Elin 
välja en löskrage, engelskt vitbroderi 
eller tyllbroderi. Löskragen kom på plats 
och slutligen det vackra halslåset som 
pricken över i. Nu finns det inte någon 
ung man som kan motstå Elin. Det fatta-
des bara att föräldrarna överenskommer, 
att de är lämpligt parti för varandra.

Den unga ogifta flickan hade flätor 
och band i håret. Vit klut är för hög-

tid, den bärs även av ogift flicka till hög-
mässan. Den unga flickan kunde också 
ha en valk med vackra band i håret. Den 
gifta kvinnan bar alltid huvudbonad. 
Hätta var en vanlig huvudbonad inom-
hus, sen tog kvinnan på kluten ovanpå 
hättan när hon skulle gå ut. Aldrig iklädd 
enbart hättan varken utomhus eller i kyr-
kan. En annan huvudbonad för kvinnan 
var luvetallriken, men det var samma där. 
Den vita kluten togs på utanpå luvetall-
riken. Luvetallriken är rund och styv och 
påminner lite om en basker i formen. 
Luvetallriken fästes i håret med ett fler-
tal hårnålar som löpte genom små sydda 
hankar på mössan.

Det var säkert en 
vacker syn när 

kvinnorna kom till 
kyrkan i finaste stas-
sen. Tack Mia och 
Elin för att vi fick 
uppleva detta tillsam-
mans med er.
 
text Anna Månsson
Ronny Månsson
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Täpp Lars visade en gammal skinnk-
locka som vi fick studera ingående, 

röra, vända och känna på. Skinn mår bra 
i samarbete med människor, att vara i 
rörelse och känna vår andedräkt. Skinnet 
i Lars klocka var fortfarande levande, 
trots att klockan var daterat 1836, dvs. 
nästan 200 år gammal. Kjolen hade infär-
gat rött skinn, som inte var genomfärgat. 
På delar av dekoren framtill hade den 
röda ytan skrapats av, så årtal och mono-
gram lyste vitt. På andra delar av dekoren 
hade mönster skurits ut i det röda skinnet 
så mönstret glänste vitt av skinnet under. 
 

Sämsk är inte ett djur, utan en garvning-
smetod. Skinnet kan komma från olika 
djur. Yttre ytan (narven) har slipats bort 
och skinnet är elastiskt åt alla håll. Olika 
djur ger skinnet olika egenskaper.  Det är 
mycket kemi i skinnberedning och ke-
mikalier kan finnas kvar i skinnet efter 
beredningen. Alun löser upp limämnen 
i skinnet och förkortar beredningen med 
flera dagar. Om alun sedan sköljs bort 
kan skinnet hålla i 100 år. Idag doppas 

ofta skinnen i alun i slutet av berednin-
gen, dessa “alunberedda” skinn kanske 
bara håller i 5 år. Alun i kombination med 
fukt utvecklar svavelsyra som ”äter” upp 
skinnet. Det blir som tunt papper och kan 
gå sönder efter mycket kort tid. Dagens 
skinn är mycket mjukare än gamla, men 
de är inte lika hållbara. Vi fick pressa på 
stabiliserande band för att skinnet inte 
skulle ”våga” sig. För att kunna kopi-
era en skinnklocka exakt, måste man ha 
samma kvalité på skinnet som de hade 
förr, man kan inte kopiera exakt om man 
bara har nytt material att tillgå.

Täpp Lars berättade att hans mormors 
farfar var en av de sista skinnarna 

som vandrade. Han gick till Norge och 
fick sprätta sönder skinnkjolar för att 
göra fällar av dem. I Norge finns inte 
några bevarade skinnpälsar och kjolar. 
På 1880-talet fick skinnarna från Sverige 
sprätta sönder de pälsar som tidigare 
generations skinnare hade sytt åt nor-
rmännen.

Efter 9 kursdagar är jag på god väg att 
få en klocka, men det återstår fort-

farande många timmars arbete innan min 
klocka är ett färdigt att klä sig i. Tack till 
kursledare, arrangörer och alla kursdelt-
agare för all generositet och glad samva-
ro under sömnadsarbetet.

text Anna Månsson
foto Anna Månsson och TäppLars

Skinnklockor – de 
första fuskpälsarna

De vackra röda skinnklockorna är 
våra första fuskpälsar, sa Täpp Lars 

när han inledde kursen att sy skinnklock-
or på Hemslöjden i Landskrona. Klocka 
är ett gammalt ord för kjol. Skinnklock-
orna har skinn upptill, men över halva 
kjolen är sydd av vadmal i samma röda 
färg som skinnet ovanför. Det ska förstås 
se ut som skinn, men är enklare material. 
För att man inte ska märka övergång mel-
lan skinn och vadmal finns där en vit de-

korativ skinnremsa som avleder. Många 
klockor har ett vitt parti runt midjan, det 
är skinnets köttsida som är vänd utåt och 
den ulliga sidan inåt. Överst är insidan 
rakad för att det ska vara möjligt att sy 
och ”knäppa” många veck runt om. Un-
der detta översta parti har kjolen i regel 
rött skinn utom framtill under förklädet 
där det ofta finns en arbetad besparing av 
vitt och rött skinn som kallas ”fi--lapp”. 
Mitt fram finns ett sprund och till höger i 
regel en ficka med vacker dekor runtom. 
Det har funnits skinnkjolar i andra färger 
än rött, men de kända bevarade kjolarna 
är röda.

Saffian skinn är ett dyrbart lyxigt skinn. 
Det kommer från get och har slipats 

så det är tunt som silkespapper. Dess 
mjukhet gör att det används exempelvis 
till inbindning av böcker, fina skor och 
handskar. Ursprungligen garvades detta 
skinn med bäret sumak som gav snabb 
garvning genom hela skinnet. Det fram-
ställdes i den marockanska staden Safi 
som gett det namnet saffian. Idag kallas 
ofta rött skinn för saffian, fast det är van-
lig mjukt nappaskinn.
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Kardmaskinen står majestätiskt i ett 
stort utrymme. Kerstin fäste vant 

tyget i vävräckans båda ändar på kard-
maskinens vävrullar. Hon kollade noga 
så väven rullades på jämt och att det 
inte fanns några nålar eller långa trådar. 
Kardmaskinen har två rullar som väven 
rullas mellan. Däremellan löper väven 
över en rulle som är nästan helt täckt 
med växten vävkarda. Från början köpte 
Kerstin vävkarda från Italien. Sen lyck-
ades Kerstin pilla ut frön ur vävkardan. 
Hon sådde fröna och nu växer vävkarda i 
Skivarp. Svensk kardvädd som är snarlik 
till utseendet fungerar inte till kardning, 
eftersom taggarna på denna växt är raka. 
Vävkarda har taggar som har en liten 
krok längst ut. Före beredningen kollas 
alla vävkardor. Kerstin borrar hål i nya 
och byter ut de slitna.

Kardmaskinen köptes när Kerstin höll 
vävkurser och saknade möjlighet att 

bereda de vävda alstren. Familjen fick 
erbjudande om en begagnad kardmaskin 
som stod på en vind, under förutsättning 
att de själva transporterade den. Famil-
jen hjälptes åt att demontera maskinen, 
kånka ner den för trapporna, för att sen 
transportera den till Vävhalla. Mak-
en förbättrade sen konstruktionen, så 
beredningshastigheten blev jämnare och 
beredningen bättre. 

Kerstin tog på skyddsmundering 
(andningsmask och hörselkåpor) 

innan strömmen slogs på. Sen rullade 
väven fram och tillbaka mot kardvädden. 
Efter ett tag pausades maskinen, väven 

togs loss och fästes åter för att beredas 
på andra sidan.

Kerstin har en textil grundutbildning 
med mycket vävning. Hon tänk-

te utbilda sig vidare till vävlärare men 
träffade maken och kärleken förändrade 
hennes planer. Hon började leda vävkurs-
er. När familjen flyttade till gården i Ski-
varp byggde de om det gamla stallet. Likt 
andra 1800-tals byggnader fanns varken 
90 grader hörn eller raka väggar, när de 
startade. Nu finns här ändamålsenliga 
lokaler, fräscha med gammaldags charm 
och ett 30-tal vävstolar. Kerstin leder 
vävkurser med deltagarna från vidsträckt 
område mellan; Kåseberga, Trelleborg, 
Sturup och Blentarp. Sedan 2005 har 
Kerstin arbetat med beredning och har 
idag kunder både från Europa och från 
Kanada.

På hemsidan ger Kerstin råd till 
vävare om bindning och täthet   

https://www.vavhalla.se/ 

text och foto Anna Månsson

Bered pläden i 
Vävhalla

Här i Södra Sverige har vi förmånen 
att ha nära till Vävhalla, ett företag 

som bereder/ruggar vävar. Kerstin Pers-
son och hennes make Roland i Skivarp, 
driver tillsammans familjeföretaget. I 
Vävhalla bereds yllevävar från handvä-
vare, dvs de förvandlar hårda vävda yl-
letyger till mjuka oemotståndliga textil-
ier. Den som inte väver själv kan köpa 
färdiga plädar som Kerstin vävt. Var-
je pläd är unik, ett gediget användbart 
konsthantverk. I galleriet finns förutom 
plädar, många andra vävda nyttoföremål, 
men också andra produkter från kons-
thantverkare i närområdet.

När jag besökte Vävhalla, för att läm-
na tyg för beredning, visade Kers-

tin hela processen. Först gick Kerstin 
till symaskinen, för att sy fast lakans-
väv i båda ändarna på vävräckan. Dessa 
tygstycken användes sedan för att fästa 
väven i kardmaskinen. Därefter stoppade 
Kerstin allt i tvättmaskinen. Väven tvät-
tas i vatten och centrifugeras för att vara 
lagom fuktig inför den följande proces-
sen. Tvättmaskinen är en stor toppmatad 
maskin som tidigare använts i en tvättin-
rättning. Den fuktiga väven hissas upp 
till kardmaskinen på övre plan. Om det är 
en stor lång väv (max 30 m) tar Kerstin 
sen skottkärran till hjälp, för transporten 
fram till kardmaskinen.



foto Kristoffer Juel Poulsen

Nösdala loge

Spel och Dans i Nösdala Loge 
     ... säsong 11.

Nösdala är framförallt en mötesplats/
fristad för levande musik o dansare. 

Vi välkomnar till “mikrostämma” och 
bjuder samman till spel och gemenskap 
på och runt vår luftiga loge. Vi träffas 
familjärt och njuter av spel, dans och 
egna fika. 

Den 19:e maj kl 19 – c:a 22 öppnar vi 
åter upp portarna och beräknar hål-

la öppet varje torsdag till och med 22:e 
sept. Vi umgås under väldigt fria former. 
Den eller de spelmän som kommer styr 
i stort aftonens schema. Ibland är någon 
förbokad och då till fikat. Därefter “fritt 
fram”. Vid behov efter lista. Vet du/ni att 
ni ska komma och spela, så hör av er så 
vi kan “marknadsföra” via mail. 

Vi njuter av akustisk musik till na-
turens varierade inramning i ljus, 

färg och ton Många har anknytning till 
“Skånska Kören“, så ... kanske även 
lite sång/trall :-). Vid uppehållsväder 
finns utrymmen för såväl barn som s.k. 
buskspel i barn- och spelvänlig lantlig 
miljö. Eller varför inte bara ägna sig åt 
blommor och bin. Alla medtar eget fika - 
“spontanknytis”, då på eget ansvar. Men 
hatten finns kvar som uppmuntran och 
resebidrag för aftonens underhållare. En, 
kan tyckas, självklar gest till den som vill 
underhålla från de som vill underhållas.

Demokratisk dans, ibland med bytes-
danser eller “ringdanser”. Känns det 

mest bekvämt dansa med “egen” eller 
blott lyssna, gör då så. Vi anpassar oss 
kontinuerligt till ev. restriktioner. Vet 
du med dig att du inte uppfyller “försik-
tighetsrekommendationerna”, så avstå 
att komma. Ty det kommer flera tillfällen 
- hela sommarens “torskvällar”. 

Möjlighet finns även alltid att inhan-
dla “härproducerad sorthonung”.  

Hovdala Honung, Fribergs Bigårdar. 

Vi finns c:a 6 km norr om Sösdala 
eller c:a 10 km söder om Hässle-

holm och ingår som en del av vackra 
Hovdalaområdet / Skåneleden / Finjas-
jöleden. Ta tåg till Sösdala eller Hässle-
holm och cykla eller ring, så kan vi ev. 
hämta, eller enklast, kom med bil.  OBS, 
P-plats tillfälligt flyttad, se skyltning. Vi 
hoppas på samma gensvar från musiker 
som tidigare år och försöker hålla pro-
gramuppdatering via “Skanefolk”-kalen-
dariet och veckomail. 

Du kan, efter kontakt, vara med på 
vår mail-lista och  få “senaste nytt” 

inför varje spel- och dansafton.  
logdansinosdala@gmail.com 
välkomna / Elsie Trulsson o  
Per Friberg  tel 070-8787886
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Folkrot

Det blir Folkrot-festival den 22–23 
juli på familjen Carrs gård, Spel-

mansgården, på vackra Bjärehalvön.

Då kommer Dreamers’ Circus, Tail-
coat, familjen Möller (Ale med 

familj), Midgren/Skrobe/Quartey, Kaka-
lorium och ännu fler. Där bjuds också på 
en hyllningskonsert till Christer Lundh 
med Esbjörn Hazelius, Maria Skog Wess-
feldt och Fredrik “pompom” Bengts-
son. Det blir dans, berättarföreställning, 
Väsenvandring, barnföreställning och 
annat kul för barn och hela familjen. 

Vi kommer få veta mer om projektet 
Kvinnolåt liksom hur man gräver 

fram spelkvinnornas historia i en studie-
cirkel. Det blir workshops i olika instru-
ment men också i berättande och i olika 
hantverk. Marknad med lokala hantverk 
och lokal mat ingår också. Fika och mat 
kan köpas på festivalområdet. Gratis 
parkering och gratis camping av enklare 
slag.

Onsdag, torsdag och halva fredagen 
i veckan före festivalen arrangeras 

hela sju kurser för både barn och vuxna i 
instrumentspel, sång och dans. 

Håll utkik på folkrot.se och  
https://www.facebook.com/folkrot. 

Info läggs ut efterhand, liksom på Bilda.
nu där kurserna kommer att publiceras.

Här kommer lite mera örongodis!
https://www.youtube.com/watch?v=b-
4pabtbSiiM

https://folkrot.se
https://www.facebook.com/folkrot
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Db4pabtbSiiM
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Db4pabtbSiiM


Sveriges Sydligaste 
Folkfest
 i och runt omkring hamnen i  
Smygehamn 8-9 Juli.

Anvariga för folkfesten samarbetar 
med Smyge byalag och musik-

föreningen Riffet.
De sponsras av Trelleborgs kommun 
och Maxi Trelleborg
Så här ser planerna ut! 

Fredagen 8 Juli:
Buskaspel hela kvällen
Dansbanan mellan parkeringen souve-
nirbutiken

18:00 Durfolket
19:00 Malmö Folkdansare
20:00 Durgossarna
21:00 Martin Nilsson

Lördagen 9 Juli:
Buskaspel hela dagen och kvällen
Dansbanan mellan parkeringen och 
souvenirbutiken
11:00 Spelmanskonsert Östra Torp 
kyrka med Durfolket. Gästsolist Lisa 
Spathon.
13:00 Thailändsk dans
14:00 Jonas Karameller
15:00 Malmö Folkdansare
16:00 Lekstugan Verdandis Folkdanslag
18:00 Hyksoz. Kända från Tv4 Talang. 
Underhållning för hela familjen.
19:00 Agaton band. Kända i hela 
Sverige.
20:00 Trellebelle Ukulelle Orkester.
21:00 Pedalens pågar.
Mat o dryck finns att tillgå både freda-
gen och lördagen.

Pressmeddelande: 
folk.nu 

– mötesplatsen för dig som gillar folk-
musik och dans

Vem i folkmusiksvängen har inte 
någon gång önskat sig en plattform 

på nätet där man kan hitta precis allt man 
behöver veta om kurser, konserter och 
turnéer runt om i landet? Som lysten 
publik, som spelsugen artist eller nystar-
tad arrangör?

Nu är den här – folk.nu, en digital 
mötesplats med mål att samla allt 

som är värt att veta om folkmusik och 
dansarrangemang på samma ställe.

Folk.nu är en ny digital plattform, 
sjösatt av RFoD, Riksförbundet för 

Folkmusik och Dans, i samarbete med 
Kulturens bildningsverksamhet och med 
stöd av Kulturrådet. Ett folkmusikaliskt 
Kinderägg som faktiskt är tre bra saker i 
en – en mötesplats för publik, arrangörer 
och musiker på samma gång.

Som publik kan du lätt gå in på sidan 
och se vad som händer på din ort eller 

var din favoritartist just nu turnerar.
Som arrangör kan du lätt gå in på sidan 
och lägga upp dina konserter, festivaler, 
kurser eller liknande.
Som artist kan du lätt gå in på sidan och 
leta efter arrangörer och turnéslingor att 
uppvakta. Eller lägga ut dina egna speln-
ingar.
Allt kostnadsfritt förstås.

Det skulle vara fantastiskt fint om vi 
kunde få till en nationell evenemang-

sportal så att alla, artister, arrangörer 
och publik kunde få en överblick över 
vad som sker i landet. Där man samti-
digt kan få reda på hur en turné byggs 
upp, vilka arrangörer en artist spelar för 
och vad olika arrangörer bokar, säger  
Thuva Härdelin, verksamhetsledare på 
RFoD.

Portalen är enkel att använda men 
kommer att ha tutorials för besökare 

under en längre tid. Man behöver inte 
registrera sig för att använda portalen och 
den är som sagt kostnadsfri. Till portalen 
knyts också personal som kan se till att 
sidan lever och att ingenting publiceras 
som inte hör dit. Folk.nu är förstås ett ut-
vecklingsprojekt där funktioner kommer 
att finjusteras och läggas till med hjälp av 
feedback från användare.

Nu ska vi inte springa händelserna i 
förväg men jag hoppas att det här 

också ska leda till att vi så småningom 
skapar olika typer av nya samarbeten 
kring turnéer och arrangörer, säger Thu-
va. På det viset kan man ju hävda att si-
dan är lite multifunktionell. Det ser ut att 
fungera som en helt vanlig evenemangs-
portal för den nyfikna publiken som vill 
hitta något att gå på, men den funkar ju 
också som ett redskap både för artister 
och arrangörer. Eftersom man kan skaffa 
sig den här överblicken.

Riksförbundet för Folkmusik och 
Dans

Vid eventuella frågor kontakta:  
info@rfod.se
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Nästa Pilavisa

Det kommer säkert något från Klaipeda 
och något från Skånedan.

Manusstopp  v33
Utskick  v35

Ha en skön sommar

/Red

 
Det kommer mera!
I skrivande stund planeras för ytter-
liggare två spelställen.
Café Smyge och
Turistbyråns trädgård

Här finns detaljerna  
https://folk.nu/evenemang/foto/2022-
07-08/ 

https://folk.nu/evenemang/foto/2022-07-08/
https://folk.nu/evenemang/foto/2022-07-08/
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  foto-thorn-ullberg

Skånedan 2022

Välkommen till Skånedan  
den 21 augusti 2022

För 5:e gången arrangerar vi Skånedan 
i Eslöv för att träffas, dansa, ta del av 

olika hantverk och som Årets höjdpunkt 
njuta av Ale Möllers Trio och Anna 
Möller. Som tidigare är platsen Trolls-
jöområdet i Eslöv. Vi kommer att varva 
korta uppvisningar med gemensam dans 
och fri dans. 

Det finns möjlighet att köpa lättare 
förtäring/fika hos Café Våfflan eller 

ta med egen förtäring som du kan äta i 
parken. Det finns bara ett fåtal bänkar så 
ta gärna med egen stol/filt.

Program

13.00  Dans, musik och korta  
uppvisningar av de föreningar som så 
önskar.
Uppvisning av distriktets barn/ungdomar

16.00 Ale Möllers trio och Anna 
Möller

17.00 Avslutning

Frågor skickas till skane-blekinge@folk-
dansringen.se

För arbetsgruppen
Siv Ohlsson

I samarbete med


