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Kalendarium
Torsdagar – 22 sep., varje torsdagskväll kl. 19.00 – ca 22.00. folkmusik
och dans på Nösdala loge Hovdalaområdet 6 km norr om Sösdala hos Elsie
Trulsson och Per Friberg. För mer info
logdansinosdala@gmail.com

http://skane-blekinge.folkdansringen.se/

T

Redaktion
Anna Månsson
Ronny Månsson

ACK alla som deltog på Skånedan,
som publik, hantverkare, dansare
eller spelman! Det blev en härlig dag
med mycket gemensam dans – en stor
förändring från första gången som vi
genomförde dagen. Det var dessutom
ett litet jubileum i år, fem år med Skånedag. Många kom fram och tyckte att det
var en härlig dag. Det enda klagomålet
som jag fick var att gräset inte var klippt.

Ansvarig utgivare:
Marianne Halling
Ekspinnaregatan 11
233 36 Svedala
Tfn: 073-326 49 26
Redaktionellt material:
Skriv, ta bilder, skicka in!
Låt alla medlemmar få ta del av dina
upplevelser.
Vi kan inte garantera att allt material
kommer med, men vi gör vad vi kan.
Vi förbehåller oss rätten att redigera
text samt att utföra normal bildbehandling.
Artiklar och bilder måste vara försedda
med namn på författare och fotograf
samt godkännande att materialet får
publiceras i Pilavisan och på
Folkdansringen Skånes hemsida.
Materialdagar:
Pilavisan nr 1 vecka
Pilavisan nr 2 vecka
Pilavisan nr 3 vecka
Pilavisan nr 4 vecka

03
16
33
44

10 sep. Gillet Skånska Dräkter arrangerar ”Klutbindning Nordöstra Skåne”
kl.11.00 -15.00, Vuxenskolan Kristiansags att komma igång i alla grupper. tad. Frågor och anmälan
Har ni nya danser? Nya dansare? skanskadrakter@gmail.com eller tel.
Som vanligt behöver vi lite påfyllnad i 0707-315 055 Anna Bärring kvällstid.
grupperna, vilket är lättare sagt än gjort.
Ett önskemål på medlemsenkäten var 17-18 sep. Svenska folkdansringen
kurs i medlemsrekrytering. Har ni några Riksstämma 2022, Halmstad Halland.
bra tips? Under pandemin kom vi igång
med olika webbinarier dels föreläsning- 21 sep. Webbinarium om trådslöjd,
ar i olika ämnen och dels dansmöten Svenska Folkdansringen.
för utbyte av erfarenheter mellan olika
föreningar och olika delar av landet. Att 22–24 sep. 2022 Vävmässa i Halmstad.
lyssna på olika föreningar ger idéer och
diskussionerna skapar kreativitet. Har du 23 sep. 21 okt och 18 nov. 19.30 - 22.00
önskemål eller någon bra idé som du kan Fredagsdans på Brunnsberga med
sprida så hör av dig till oss i distriktet.
dansutlärning från kl.18.30. Kom till
Vi har även samarbete med Skånes Gustavslundsvägen 4 Bilar, parkeras
spelmansförbund och i höst har vi på gården eller på förskolans parkering
den gemensamma kursen i Eket 15- intill. Inte tillåtet att parkera på gräset,
16 oktober. Se mer om kursen på annan plats i tidningen, på Facebook och 27 sep. 26 okt. 22 nov. Dans och
på inbjudningarna till föreningarna. Musik, digital mötesplats Svenska Folkdansringen.
m det inte blir bakslag igen med
pandemi och restriktioner så är vårt 8-9 okt..Kurs, Livstycken och västar
mål i styrelsen att komma och besöka er i folklikt dräktskick. Borås, Svenska
ute i föreningarna. Kontakta oss så får vi Folkdansringen.
hitta datum.
15-16 okt. Dans- & spelkurs, Eket s. 14
ppdatera era medlemmar på dans.se
så att alla får Hembygden, Nyhets- 23 okt. och 20 nov. Gillet Skånska
brev och övrig information. Behöver du Dräkter arrangerar ”Stubbkurs” del 1
hjälp med medlemsregistret så hör av dig och 2, praktisk sömnad, kl. 10.00-16.00
till mig eller vår kassör, Siv Ohlsson. Det Vuxenskolan i Kristianstad resp. i Lund.
är många som har ett hemtelefonnum- Frågor och anmälan skanskadrakter@
mer men bara använder mobilnummer gmail.com eller tel. 0707-315 055 Anna
och det gamla fungerar inte eller också Bärring kvällstid.
har man inte lagt in mobilnumret.
12-16 juli 2023, Europeaden i Gotha
ycka till med höststarten – nu kör vi! Tyskland.

D

Beräknad utgivningsvecka:
Pilavisan nr 1 vecka 07
Pilavisan nr 2 vecka 20
Pilavisan nr 3 vecka 35
Pilavisan nr 4 vecka 48

O

Temanummer kan förekomma
Utges av Folkdansringen Skåne

U

Foto Ledaren
Werner Verheesen
Övriga foto Ronny Månsson om inget
annat anges.
Anna &Ronny
foto
Marie Åström

10 sep. 15 okt. och 12 nov. fristående
endagarskurser i skånsk knyppling.
Gillet Skånska spetsar, Eslöv. Alla är
lika välkomna, både nybörjare och erfarna knypplerskor. Frågor och anmälan
Therese Svensson tel. 044 238 101, 0702
778 872,
e-post therese.a.svensson@hassleholm.se

L

Marianne
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Folkdansringens
100-årsdag firads i 3
dagar
ntligen, 100-årsfirande
Närmare 600 medlemmar i Folkdansringen passade på att fira 100-åringen i 3 dagar. Äntligen kan vi träffas,
äntligen får vi dansa, äntligen får vi göra
vad vi vill, inledde Maria B Jansson och
hälsade alla välkomna till Folkdansringens 100-årsjubileum på Eriksdalshallen, Ringvägen, Stockholm.

M

ats Nilsson och Göran Andersson
föreläste på temat ”Ur arkivens
gömmor”. De informerade om folkdans
och dansen framväxt i Sverige. Förr var
trycka böcker dyrgripar, då fanns inte
danserna beskriva i tryck, utan man kom

Karl XIII skulle gifta sig 1790, dansades
Vingåkersdansen på Operan. Fjällnäs är
en dans komponerad av Philochoros, i
slutet av 1800-talet. Denna dans levde
vidare och blev med tiden betraktad som
folkdans. 1985 sändes för fösta gången

ihåg och skrev ner danserna med penna.
Mats och Göran hade letat fram arkivfilmer på folkdanser och folkdansare från
filmens barndom. Film är en källa till
danshistoria men föreläsarna uppmanade
oss att inte lite på allt vi ser, utan kombinera filmen med egen erfarenhet och
andra källor. Alla uppmanades att hjälpas
åt att bevara vår folkdanstradition. Vi rekommenderades också att när vi studerar
danser fundera över; vad dansas, var och
när dansades det och vad gör dansen till
en folkdans?

ett inslag i TV från Hälsingehambon.
Mats och Göran avslutade med att fråga och blicka framåt: ”Vilken roll har
danstävlingar och juryns bedömning för
dansens förändring?” Nya danser skapas
exempelvis under pandemin har en pandemidans dansats och spritts över hela
världen.

Ä

R

iksstyrelsens ordf. Hans Hjelm
fortsatte på samma tema och informerade om Folkdansringen. 1919
startade samarbete mellan två dansföreningar i Stockholm, de utökade samarbetet
till 7 föreningar som tillsammans bildade
Stockholms folkdansares centralkommitté. De ville mer och 1920 arrangerades,
en dans- och spelmansstämma på Skansen, där de bjöd in alla folkdansföreningar som de kände till. De lyckades samla
450 dansare från 11 olika föreningar i
Sverige (utan internet och mobiltelefon).
Dessutom deltog ett lag från vart och
ett av våra nordiska grannländer. 1920
den 31 juli bildades Svenska Folkdansringen. Namn har bytts och förändrats
och många olika personer har varit ordf.
efter första ordf. Gustav Karlsson. Alla
efterlämnar fotavtryck som bidragit till
att Folkdansringen idag är vad den är.
Medelåldern på ungdomarna har höjts.
På 1960-talet stod återbruk, växtfärgning
och annat samarbete inom hantverk högt
i kurs. Trenden passade Folkdansringen
som hade högsta medlemsantalet hitintills, med en topp på 64.000 medlemmar
år 1984. Hans Hjelm fortsatte ”Nu är
det dags att fira och Vad är väl en fest på
slottet jämfört med 3 dagars fest i Folkdansringen?"

n film från Baltiska utställningen
1814 är den äldsta film som finns på
skördedansen. Inom Folkdansringen diskuterades på den tiden om skördedansen
var svensk eller finsk. I den första Gröna
boken saknas skördedansen. Det dröjde
till 1833 års upplaga innan skördedansen
fanns med. Skördedansen är en scenisk
dans från 1860 – 1880-talet som kom
till Helsingfors 1866 under namnet Schweitzers bonddans.

E

V

åra folkdanser
har
skiftande
bakgrund.
Många
danser har anpassats med sceniska
inslag. Långt tillbaka var kadriljerna
omfattande och tog
lång tid att utföra.
Kadriljerna har förkortats för att passa till uppvisningar.
Första dokumentet
om vingåkersdansen
är daterat 1774. När
hertig Karl senare

G

NDS Göteborgs National Dans Sällskap som är en av grundarföreningarna i Folkdansringen bjöd på en stunds
njutning. De dansade Västgörapolskan,
till musik från 7 spelkvinnor och män
med fioler och nyckelharpor.

S

tig och Helen Eriksson komponerade
budkavledansen, en hambo inför
100-årsfirandet. Dansen fick inte dokumenteras i skrift eller bild utan skulle
vandra genom Sverige via muntlig och
praktisk gemensam dans, dels söderöver
dels norröver. Föreningar träffades och
vidareförmedlade dansen som på vägen
gav många tillfällen till samvaro, samarbete och trevlighet i hela landet. I mars
2020 stoppades dansen av pandemin och
fick vila, för att 2 år senare dansas/överlämnas till Stockholm Norra resp. Stockholm Södra. Vi fick se alla tre versionerna; originaldansen, norra och södra. De
hade många likheter och några olikheter,
men alla var fina och trevliga att titta på.
Att dansen förändrats så lite måste betyda att vi är duktiga dansare, fick vi veta.
Kvällen avslutades med att Fredrik
Berg ledde allsång ”Si goafton”.
Allsång är en fin traditionen, väl värd
att bevara vid våra sammankomster. ■
text Anna Månsson
foto Ronny Månsson
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Feststämning i
stadshuset

F

estmiddag i Blå hallen, Stockholms
stadshus sågs säkert som jubileets
höjdpunkt av många. Vi samlades i foajén, beundrade alla vackert dräktklädda
deltagare och sneglade in på långborden.
Kvällen inleddes av att konferencier
Maria Jansson hälsade välkomna. Hon
överlämnade till ordf. Hans Hjelm som
fortsatte hälsa välkomna och utbringade
kvällen första skål för Folkdansringen.
Hans informerade om olika utmärkelser och kvällen till ära utsågs en hedersmedlem, Bert Persson. Bert tackade för
den fina utmärkelsen och sa att han sällan blir mållös, med att han blev det när
Hans kontaktade honom och berättade
att han skulle få priset. Och sen tillade
han ”så mycket kul jag haft med att dansa, undervisa och arbeta med sceneri.”

glada över att bli fotograferade och bjöd
på glada leenden. Våra dräkter är vackra, variationsrika och samtidigt liknar de
varandra, långa kjolar, förkläde, huvudbonad på gifta kvinnor etc.

R

iksspelman Peter ”Puma” Hedlund
med nyckelharpa och klädd i vacker ljus vadmalsrock gav konsert. Han
underhöll med vacker musik varvat
med berättelser om låtarna och annat intressant. Peter spelade polska från Gråsö
efter prästen där och Ister kornbodens
marsch efter Ister by i Hälsingland.
Vidare berättade han att hans hustru deltog i en syjunta i Hälsingland. Ingen har
sett vad de producerar, men de brukade

ta med en ”pava” till symötena. Männen
har motsvarande möten. Alla har installerat en fågelholk i brösthöjd vid sin bostad. De träffas emellanåt och går runt och
tömmer i holkarna. Om ingen är hemma
kan besökare alltid ta en lite klunk från
fågelholken.
m någon missat invigningen, fick de
och alla andra se GNDS dansa repris av Västgötepolskan, ännu en vacker
stund av njutning.■

O

text Anna Månsson
foto Ronny Månsson

B

jörn Olsson f.d. riks. ordf. konstaterade i sitt tal att Svenska Folkdansringen är vital, trots sina 100 år. Björn
framhöll att vi överlever på grund av
kvalité, energi och gott bemötande. Inom
Folkdansringen finns program för alla
åldrar. Vi dansar i fyrtakt, tretakt, tvåtakt
men själv dansar han numera i 0-takt (av
många kallad otakt) sa han. Vi väcker
uppseende, folkdans och folkdräkt ger
guldkant. Sen utbringades ett 4-faldigt
leve för organisationen.

Utomhusdans i Rålambshovsparken.

D

ansuppvisningarna i parken på Norr Mälarstrand, inleddes i duggregn och fortsatte i blandade skurar. I publiken fanns många folkdansare som var på hugget
när de fick möjlighet att delta i ”prova på dans”. Dansglädjen lyste, om vädret varit
bättre, hade nog inte alla fått plats i parken. Folkdansringen passade på att visa informationsmaterial om alla verksamhetsgrenar, där under tältduken trängdes många
i regnet. Jag som är lite av dräktnörd kunde inte titta mig mätt på alla vackra och
variationsrika dräkter, synd att flertalet doldes av regnkläder. Dräkten öppnar dörrar
och bjuder in till gemenskap och trevliga samtal, även med okända som inte själva
bar dräkt. Det är läge att klä sig i dräkt oftare. ■
text Anna Månsson, foto Ronny Månsson

T

ill Gärdebylåten bjöds det upp till
långdans, en riktigt lång dans som
först fyllde dansgolvet, sen foajén och
sen dansades även mellan borden på
stadshuset. Samvaron med finklädda, dräktklädda medlemmar från hela
Sverige var en höjdpunkt. Alla var lika
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Slöjdteknik på egen
hand

Avslutningskonsert
”Zorns folkmusik”

En av dagarna kunde man änga sig åt
egenvalda aktiviteter. I mitt fall innebar
det att jag tog mig ut till Svenska Folkdansringens egna lokaler på Torggatan.

G

Vi var ett 40-tal personer som samlats.
Det blev både textila aktiviteter liksom,
trä och metall.
Nedan ser du lite av vad vi lyckades
åstadkomma.
text o foto Ronny Månsson
p.s. jo vi jobbade lite på egen hand, men
det fanns plåster ;-) ... ■

rand final på de tre jubileumsdagarna var ”Zorns folkmusik” en konsert
med Jeanette och Peter Rousu mfl. en
musik- och dansföreställning i Filadelfiakyrkan, Rörstrandsgatan. Till den fina
musiken med 2 riksspelmän i orkestern
och sången, dansade 3 par på scenen.

alltid höra den sista psalmen på julottan,
”Den signade dag”, så en gång om året
gick han till kyrkan, men enbart för att
få höra psalmen.

R

iks ordf. Hans Hjälm hälsade välkomna och såg tillbaka på 3 dagars
fest - "så mycket vi upplevt" summerade
Hans och uppmanade att göra vad vi
kan, för att våra barn och barnbarn ska
lära vår historia. Det behövs för att kunna förstå hur allt hänger ihop. Det finns
många steg i dansutvecklingen, sång och
musik är viktigt, men utan historian i
Folkdansringen hade inte, Let`s dance,
Masked Singers, schlager festivaler etc.
funnits. Tillsammans kan vi påverka,
manade Hans.

F

arbroderns musik fångade tidigt
Zorns intresse för musik. Som barn
vistades Zorn mycket på fäbod och som
vuxen värnade han om musiken därifrån, framförd på bockhorn, kohorn,
pipa, dragspel och kulning. Han var
orolig för att traditionen med fäbodlivet
skulle försvinna. Zorn bidrog i bildandet
av Folkdansringen. Han var djupt engagerad i att bevara vårt kulturarv. Han hade
en fiskarstuga, där han var noga med traditionerna. Moderniteter som glas, porslin och silver saknades i stugan. De åt på
trätallrikar, främst sill och soppa. I stugan skulle alla vara korrekt klädda, dvs.
i dräkt, den som bröt mot detta fick böta
50 öre. Anders Zorn ritade spelmansmärket till första rikspelmansstämman
på Skansen 1910.

Z

S

D

om barn spelade och sjöng Zorn offentligt, som vuxen kunde han säga
att han sjöng visst riktigt bra. Zorn spelade och komponerade, han är representerad i Svenska låtar” från 1922. Han
var inte speciellt kyrklig, men han ville

orn var också mån om traditionerna
kring midsommarfirandet och det
är mycket tack vare honom som många
av dessa traditioner är bevarade. Vi fick
veta att, midsommarstången ska resas kl.
24.00 på midsommarafton. Sen ska det
dansas polska. Därefter dansas långdans
runt stången, långdansen fortsätter sen
genom alla gårdar som en ändlös orm av
ungdomar, enligt Zorn. Dansen ska sen
fortsätta tills solen går upp.
enna kväll avslutades också med
allsång ”Si goafton” – en fin stund
av gemenskap. ■
text Anna Månsson foto Ronny Månsson
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Klaipeda
Europeaden 2022

Å

rets Europeade i Klaipeda Litauen
bjöd på kära återseenden, dans,
musik och ”lagom varmt” väder i 5
dagar. Vi var många som hade längtat
och väntat och nu äntligen fick träffas.
Trots att det var färre deltagare än vanligt
(knappt 1400 personer) var Europeaden
lika full av aktiviteter som vanligt. Man
känner igen sig med öppningsceremoni, avslutningsceremoni, välkomstkväll,
körkväll, parad, ekumenisk gudstjänst,
workshops, dansuppvisningar på gator
och torg, forum med många bodar, Europeade-bal, med mera. Vi var två grupper från distriktet Skåne-Blekinge som
deltog, nämligen Linderöds folkdanslag
och Malmö Folkdansare. Klaipeda är
Litauens äldsta stad och enda hamnstad,
så för oss skåningar passade det utmärkt
att ta oss dit sjövägen via Karlshamn.

Båda skånegrupperna hade tränat jubileumhambon var för sig och nu i Litauen
fick vi för första gången möjlighet att
samträna. Vi träffades i
mycket god tid, för att
öva under ledning av
Margareta Nilsson från
Linderöd. Sen stod vi bakom scenen i början av
öppningsceremonin för
att tillsammans med de
allra första dansgrupperna komma ut på scenen
och framföra vårt 3-minutersprgram. Vi hörde
och skymtade lite av den
högtidliga överlämningen av europeadflaggan
från Frankenberg till
Klaipeda. Nu dansar Europa i Klaipeda,
sa borgmästaren Vytautas Grubliauskas
och hälsade alla välkomna. På avslutningen för 3 år sedan i Frakenberg lovade
han sjunga och spela trumpet ”What a
Wonderful World”. Han höll löftet och vi
fick njuta av en härlig ”minikonsert”.

A

lla barn lärde sig en dans på lördagen som de sedan visade upp på
avslutningen. Att se alla barn springa upp på scenen, dansa med varandra
utan gemensamt språk gör att man tror
på framtiden. Symbolen var tydlig när
vi först fick vi se en fansvingare med en
svart fana och därefter en fansvingare
med en vit fana som lades på marken så
den vita helt täckte den svarta. Slutligen
kom en fansvingare med europeadfanan,
svingade den högt och placerade den sedan jämsides med den vita fanan. Den
vita fanan symboliserar hopp, om fred i
Europa inom snar framtid. europeadfanan symboliserar ”unity in diversity”,
översatt ”gemenskap genom mångfald”.
På avslutningen överlämnades fanan
under högtidliga former till Gotha som
kommer att vara värd för Europeaden
2023.

P
B

åde i de manliga och kvinnliga dräkterna i Litauen ingår många band, ett
flertal vävda men också en del flätade.
Det var intressant att se att stor andel av
mönstren var snarlika de i Skåne. Det
eggar fantasin att fundera på mönstervandring och/eller att köpmän sålt inom
ett stort område.

V

i skåningar dansade uppvisning tillsammans i 3 minuter på invigningen.

å näst sista kvällen underhöll musiker
från deltagande länder på Teatertorget. Så fort musiken började spela dansades det. Vissa dansade parvis
eller i enklare familjedanser
andra dansade långdans, ibland
med lite olika steg. Långdansen
slingrade sig fram runt övriga
dansare. Alla bjöds att ingå i
dansen. Genom dansen kommunicerade alla över språkbarriärerna. Någon musiker hade
förlorat sitt instrument, andra
lånade ut instrument så alla fick
spela tillsammans. Uppifrån

syntes ett stort böljande hav av dansande
människor. De yngre i publiken tultade
runt och klappade händerna. De som
ännu inte börjat ta danssteg blev burna
av vuxna – alla deltog.

V

id några tillfällen stod två män som
var klädda i skånska dräkter och
spelade på Teatertorget. Kanske någon
känner igen musicerande far och son som
underhöll och hade en kastrull strategiskt
placerad på marken framför sig. Det klirrade gång på gång när mynt hamnade i
grytan. Hoppas de fick ihop till mat och
hemresan.
ag passade på att besöka Klaipedas
historiska museum. Tack vare den engelsktalande autoguiden kunde jag ta del
av information om föremålen. I Klaipeda
fanns spinnrockar redan under första
halvan av 1800-talet men under senare
delen av århundradet blev de allmänna
i litauiska hem. Kvinnorna spann under
vinterhalvåret, på sommaren placerades
spinnrockarna på vinden. Det var förbjudet att spinna under julhelgen och på
torsdagar. Torsdagar var häxorna dag.
Den som spann en torsdag riskerade att
häxan kom natten efter och spann upp all
ull och allt lin och sedan tog med sig allt
garn. Längre fram när spinnrockar inte
användes längre för spinning, blev många brasved. Här i Sverige var det sed att
kvinnor förr samlad hemgift i en brudkista men i Klaipeda samlade både unga
män och kvinnor hemgift i kistor. Männens kistor var stora och saknade handtag. Hemgiften i mannens kista bestod
av verktyg och textilier, för användning
efter giftermålet. Vid utgrävning av en
gammal kvinnograv hade många föremål
hittats som nu visades på museet. Där
fanns många armsmycken, en synål och
en hästskobrosch. Det var intressant att
se att denna modell av brosch som också
används till svenska dräkter har så stort
utbredningsområde.
Hembygden 3-2022 kan du läsa mer
om Europeaden. ■

J

I

text Anna Månsson,
foto Ronny Månsson
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Detta är också Klaipeda!
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Skånedan 2022

M

ed musik, dans, dräkt, sol och
hantverk blev årets Skåneda en fin kulturell mötesplats
på Trollsjöområdet i Eslöv. En av dagens höjdpunkter var att få njuta av Ale
Möllers Trio och Anna Möller. Vi lyssnade till engagerande musik och underfundiga texter. Vi fick till exempel
uppleva ny tappning av Evert Taubes
musik. Extranumret som gav många associationer till ”Nidälven” väckte också
stor uppskattning.

B

land hantverkarna fanns dräktsömnad, silverarbete, tillverkning av
hyskor och hakar, träslöjd, återbruk,
spinning med slända, pappslöjd, pilekorgsflätning och tvåändsstickning.
Westerblads hattbutik som bl.a. tillverkar hattar till folkdräkter visade något
av sitt utbud. I ena hörnet brann det i
ässjan. Smeden från Alfasmidjan upphettade järnet till smidbar temperatur
och formade det sedan med släggan.
Gillet Skånska dräkter, Kulturens och
vårt distrikt Folkdansringen Skåne- Ble-

kinge informerade om sin verksamhet.
Flera medlemmar från Gillet Skånska
spetsar demonstrerade skånsk knyppling
och bjöd in till kurser. Det fanns också
möjlighet att prova på olika flättekniker.
Flera ungdomar både flickor och pojkar
men även några mer vuxna ungdomar
passade på att fläta vänskapsarmband i
olika färger. Ett annorlunda nytt inslag
bland hantverkarna var kämpalekar där
alla åldrar kunde prova på äldre lekar.
Nu i sommartid passar det utmärkt att
umgås med kämpalekar på gräsmattan,
men där fanns också lekar som lämpade
sig fint att utöva inomhus.

I

ngen Skåneda utan
dräkt.
Färgprakten var stor när mer
lokala
skånedräkter
blandades med övriga svenska dräkter och
även några med rötter
långt utanför Sveriges
gränser. Men det fanns
också någon enklare
men mycket klädsam
skånsk
vardagsdräkt
som kontrasterade till
alla färgglada festplagg.
Variationen var stor och
samtidigt fanns många likheter mellan
dräkterna. Är tillskärning av linneplaggen universell?
På dans-gräsmattan avlöste olika dansgrupper varandra och varvade uppvisning med gemensam dans. Harpolirarna, musiker från Rönnehäll och från
Malmö Folkdansare turades om med att
spela. Gräsmattan var full av dansare
när musiken spelade Jubileumshambon
och Europeadens 3-minutare från Helsingborg (Fyrtur med kedig och Åttatur
från Kullabygden). Det känns så fint att
vi Skåne-Blekingar har flera danser som
alla kan dansa tillsammans.

T

ack till Peter Dunemark som även i
år beställt det fina vädret och alla andra som bidrog till genomförandet. Hoppas vi träffas nästa år igen. ■
text Anna Månsson
foto Ronny Månsson
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Midsommar på
Fredriksdal 2022!

idsommarfirandet 2022 blev det
största i FV´s historia!
Efter två års pandemi längtade man
efter små grodorna igen!
Dessutom var det Stadsmässa H22 City Expo i
Helsingborg och midsommar på Fredriksdal ingick
i konceptet, man lockade
med fri entré –
11 0000 besökare kom!

M

E

n tradition som vi haft i många år är
att dansa Polonäs med publiken – i år
blev den större än någonsin!

F

irandet midsommardag avslutades
med Bondbröllop! Vi visar hur ett
bröllop kunde firas i mitten av 1800-talet.
Det är Börje Wallin som sammanställt
föreställningen och det bygger på Eva
Wigströms uppteckningar av allmogens
seder och bruk i våra trakter. Man får

T

olkdansens Vänner i Helsingborg
grundades 1924, och samarbetet
med Fredriksdal trädgårdar och museer
inleddes tre år senare. Uppvisningar
gjordes på Fredriksdals borggård.
I Helsingborgs Dagblad från 1927 står
det att läsa:
”FOLKDANSERNA PÅ FREDRIKSDAL ÄRO UPPSKATTADE”

ill
årets
firande
hade vi inbjudit dansvänner från
Österrike
– Volkstanzkreis St.Bartholomä! Våra vägar möttes
på festival i Tyskland i början av 1970-talet och en
långvarig, nära vänskap tog
sin början! Åren har bjudit på nöjen av olika slag,
såklart mycket dans, musik
och sång, men även semesterresor, bröllopsfester och skidåkning.

M

D

F

useets intendent dr Mårtensson
berättar ”I framtiden är det dock
meningen att dylika danser skola framföras i den ”lövteater” som vi för närvarande håller på att plantera i anslutning
till herrgårdsparken”. Det som nu är Friluftsteatern.
ågot år senare började FV arrangera
midsommarfirandet här, och den
traditionen håller i sig. Majstången stod
under många år på Fredriksdals borggård för att sen flyttas till stora gräsmattan vid stadskvarteren. Här fanns plats
för både ringlekar och picknickfiltar.

N

et blev en helt otrolig midsommar,
vädret var på vår sida. Mycket folk
i ringlekarna och massor av nationaliteter som roade sig med Nippertippan
och Prästens lilla kråka! Det dansades
skånska danser och österrikiska, och vi
utmanade våra gäster i Plejladans och
Käppadans. Till logdans på smyckad
utedansbana spelade Karin Wallin, Suzanne Ingvaldsson och Mats Larsson.
Midsommarafton avslutades med Fackeldans.

följa med på den fest som följde på bröllopsmåltiden, här visas bl.a. Brudpolska,
Kadrilj samt ”dansa kronan av bruden”
och ”hatten av brudgummen”. ■
rets fest bjöd på en fin överraskning!
Några av österrikarna framförde en
vacker Kärleksvisa till brudparet.

Å
F

olkdansens Vänner, Helsingborg/
text Bosse och Gina Nyander
foto:Bosse Alväng

Kloka ord

T
H
M
E

ycker du en bra hantverkare är för
dyr? Då ska du prova en dålig!
emligheten med att koppla av är att
inte vara sysslolös.
an får tro på sig själv även om man
saknar bevis

n gång trodde jag att jag hade fel,
men vad jag misstog mig.
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Vävare bjöd in

R

iksvävarna bjöd på öppna vävstugor
i hela Skåne den 7 maj. I Staffanstorp
välkomnade yrkesvävare och mästare
Gunvor Johansson till sin ateljé, Kyrkotextil i Syd. Hon arbetar både med textilier för kyrkligt bruk och med Skånska
konstvävnadstekniker, ibland kombinerar hon båda. Själv säger Gunvor ”Finlir
i händerna, den musikaliska rytmen,
lockelsen till materialen, redskapen och
görandet i en salig blandning har valt
mig till förvaltare och med öppna ögon
och öron har hela livet varit att lära, göra
och lära ut.”

presenteras för beställaren. Sen fortlöper
arbetet, Gunvor färgar in garnerna i de
rätta färgerna. Genom att färga garnet
får Gunvor många olika nyanser med
vackra övergångar. Att sätta upp väven
och att få alla tusentals trådar rätt kräver
noggrannhet. Sen ska det vävas, men
vävningen kanske bara tar någon vecka,
sa Gunvor. Efter vävning återstår avslutningar på vävar och sömnad. Gunvor syr
alltid varje stygn för hand. Det blir vackrare och smidigare, håller bättre och kan
sprättas upp utan att skada tyget, om det
behöver lagas någon gång i framtiden.
Gunvor visade en provväv där hon
kombinerat kyrkotextilier och gamla
skånska textilier. Den välkända
8-bladsstjärnan i
en djupröd färg
framträdde vackert genom damastbindningen.

Den som plockar in mönstret väver kanske någon cm i timmen, men med drag
väver Gunvor mångdubbelt mer. Här
finns möjlighet att beställa ett riktigt fina
handvävda ”bugabån” (midjeband) till
dräkten.

G

unvor visade en rölakansväv som är
inspirerad av ett täcke som finns i
Burlövs gamla prästgård, se foto nedan.
Hon har tillämpat konstnärlig frihet i
kopian, samtidigt som hon värnar om
att bevara den gamla skånska rölakanstraditionen. Gunvor leder också kurser i
Skånska konstvävnadstekniker, där hon
vidareförmedlar skånsk vävtradition.

B

esöket hos Gunvor får mig att titta
närmare på textilierna i samband
med kyrkobesök. Jag kommer att fråga
och leta i informationsskrifter om kyrkan. De fina kyrkotextilierna är värda all
uppmärksamhet. ■

N

S

venska kyrkor har en rik textil tradition med handvävda, broderade
och knypplade textilier, till skillnad
från kyrkotextilier i andra länder som
ofta är maskintillverkande. I Gunvors
ateljé fanns flera pågående uppdrag för
kyrkor. Det är inte vävningen som tar
lång tid, det är förarbetet, sa Gunvor,
när hon informerade om kyrkotextilier. Efter att Gunvor fått förfrågan och
samrått med beställaren gör hon upp
förslag med skisser och vävprover som

är
Gunvor
visade
entrådig linnevarp
av tunt, tunt garn
blev jag också
imponerad. Vävateljén
ligger
visserligen i källarplan med lagom luftfuktighet
för lin. Gunvor
förklarade att hon använder en ”baron”
med sandsäckar när hon drar på varpen.
Hjälpmedel istället för mänskligt motstånd, ger exakt samma motstånd över
hela varpen. Många varpflätor, där varje
fläta bara motsvarar ca 25 cm bredd av
den färdiga väven, påverkar också hållbarheten, sa Gunvor. Men det viktigaste
är säkert att Gunvor har rätt känsla och
handlag, för att hantera dessa tunna trådar.
Gunvor visade en hemmabyggd vävstol
med dragutrustning för bandvävning.

text och foto Anna Månsson

Förrådshjälp
Förråd över?

E

n del av våra föreningar har egna
lokaler och förrådsutrymme medan
andra saknar både lokal och förråd. Har
din förening möjlighet att hyra ut några
hyllor för de som saknar förråd? skriv
till skane-blekinge@folkdansringen.se
så hjälper vi till att förmedla kontakt.

M

arianne Halling
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Allt jag inte vet om
klutar

H

åkan Nilsson var dräktnörd redan
som barn. Han berättade att han tidigt visste att han skulle jobba på museum. När hans kompisar lekte cowboy
och indian ville han bara leka museum.
Håkan föreläste om klutar för Gillet
Skånska dräkter med rubriken ”Allt jag
inte vet om klutar”. Håkan fick Sigfrid
Svenssons avhandling om skånska folkdräkter som 17-årng och såg då sig själv
som dräktexpert. Idag efter att ha arbetat
inom museibranschen med bl.a. dräkter
i 50 år har han omvärderat, han känner
inte sig som expert längre. Det saknas
mycket kunskap, mycket forskning är
ogjord, säger Håkan.

Baltikum och Karelen och att olika typer
utvecklades från lokala traditioner, s.k.
folkkonst. Det är lätt att tro att den medeltida modet påverkat kluten, men enligt S. Svensson stämmer det inte. Karlin
har beskrivit hur olika byar i samma församling kunde ha lokala olikheter. I en
församling hade man lyckorna på kluten
fram och i en annan bak. Lyckornas
placering var signum på varifrån man
kom. Mandelgren som var konstutbildad har efterlämnat många mycket naiva
teckningar bl.a. på dräkter. Hans skiss på
uppseendeväckande många olika klutar
i Herrestad visar mycket stor bredd av
klutar inom ett litet begränsat geografiskt
område.

H

ärad är en juridisk och kameral indelning, med rötter från 1000-talet.
Skåne har 23 härader som är indelade i
socknar. Åren 1913 – 1919 slutade man
använda beteckningen härad. Begreppet
härad användes när man började samla
in allmogeföremål. Häradsgränserna är
en grov indelning och flytande när det
gäller dräkter, enligt S. Svensson. Vi har
snarare 4 stora dräktområden i Skåne,
NV, NÖ, SV och SÖ.

H

året är kvinnans främsta prydnad
och samtidigt lockelse. Det var
ärofullt att ha långt hår, flätorna kunde
vara klutunderlag. Det fanns sed att svärmor klippte håret av bruden i samband
med vigseln och sedan ”beklutades” hon.
Kvinnan hade många klutar för olika ändamål. Sorgklut hade likt förklädet hög
fåll. Mindre bred fåll kunde användas
efter tillfälle. Vid sorg skulle man inte
vara utstyrd, från NÖ Skåne finns uppgift
att klutbanden sprättades bort vid sorg. I
kistan skulle mannen ha något som hade
tillhört hustrun, han kunde bära likklut,
alltså kvinnas klut.

H

åkans informativa föreläsning
bekräftade att det finns mycket stor
variation mellan olika klutar och mellan
olika dräktområdes klutar. Alla instämde
i Håkans uppmaning av vikten att bevara
och förmedla vårt skånska klutarv. ■
text Anna Månsson
foto Maria Therese Jarlvi
p.s.
Det kommer mer om Håkan i nästa
nummer av Pilavisan
Som du kanske vet var det Håkan som
fick årets, 2022 års, Charlotte Weibulls
pris.

S

lutet av 1800 talet blev en brytningsperiod för folkdräkter. Hazelius kom
till Skansen i Stockholm och Karlin till
Kulturen i Lund. Båda samlade in allmogeföremål till museerna. Hemslöjden
började också samla i föremål och folklivsforskning blev en disciplin. Dräkterna har utvecklats under lång process, i tid
och rum. Västra Skåne var innovationsområde, Ö Skåne var relik-område, deras utveckling skiljer. Orter nära städerna
var mer urbana. I NV Skåne gick utvecklingen snabbast, särpräglade dräkter försvann tidigt. I SÖ däremot fanns
personer som bar gamla plagg i slutet av
1800-talet. Kluten var sista plagget som
försvann ur kvinnodräkten. Vid rättegången mot Anna Månsson, känd från Yngsjömordet i slutet av 1890-talet, uppges
att hennes mor var klädd i stor vit klut
när hon skulle vittna i rätten. Svart sidenschal kom på senare delen av 1800-talet.
Den knöts på samma sätt som rutiga dukar tidigare knutits runt huvudet.

O

rdet klut betyder fyrkantigt stycke.
Det kan vara formskuret men också
ha påsydda eller lösa band. Det finns teorier om att det medeltida doket var förebild till den skånska kluten. S. Svensson
trodde att vita klutar också har funnits i

yvärr finns ytterst lite dokumenterat
om klutbinderskor, något som är typiskt för kvinnoarbete. Vilken betydelse
hade klutbinderskorna för klutarnas utveckling? Det finns
många olika klutunderlag men
man vet så lite om dem. Klutunderlag som finns på museer
saknar ofta prominens. Vi tror
att man gick till klutbinderska
med tvättat och stärkt tyg, men
vi vet inte säkert. Spånklut uppstod i NV Skåne, men vi vet
inte varför. Kanske var den inspirerad av hättor från Halland.
Spånkluten spreds diagonalt i
Skåne mot SÖ. Olika spånklutar skiljer avsevärt. Underlaget
var mer runt i Ingelstad och
mer njurformat i NV Skåne.
Kulörta spånklutar fanns i NV
Skåne, men de var kanske inte
så vanliga. Håkan har bara sett
två gamla rutiga spånklutar, en
från Åsbo och en från Helsingborg.

T

Medlemstidning för Folkdansringen Skåne-Blekinge Årgång 77 Nummer - 3 - 2022		

Sida 11

Kronetorps mölla

K

ronetorps mölla, norra Europas
största mölla, reser sig majestätiskt
ovanför motorvägen Malmö-Lund.
Omkring 1900 fanns ca. 1400 möllor i
Skåne, idag finns 15 möllor som fungerar
att mala på. Stubbamöllor med en kvarnsten var vanligast, denna typ är mindre
och har lägre kapacitet än holländarna.
Holländare har ett fast fundament och
bara toppen ”hatten” vrids för att finna
bästa vind. Stubbamöllor är förankrade i
mitten och hela möllan vrids runt axeln
i centrum, för att få vingarna i optimalt
läge.

höjd. Möllan hade ursprungligen 4 par
kvarnstenar och kunde mala fyra olika
sorter samtidigt. Säden fraktas upp med
möllans hissar som drivs av vingarna.
Sen ”rinner” den ner och mals på vägen.
Varje bonde fick mjölet från den säd han
hade lämnat in. I möllan finns rensverk
för att sikta bort skal i efterhand. Möllan
var arbetsplats för 3 personer, 1 möllare,
1 mölledräng och 1 möllesven. Drängen kunde vara en pojke som just slutat
skolan, 14 år gammal, möllesvennen var
en yngre pojke. Förr saknades säkerhetsanordning, nu finns flera skyddsstaket
invändigt. För att mala krävs minst vindstyrka 7 m/s. Möllare fick som ersättning
5 % av det malda, 1 % försvann på vägen
(damm etc.) och bonden fick 94 % mjöl
i retur.

Burlövs gamla
prästgård

B

urlövs gamla prästgård är en intressant gammal byggnad som tack
vare god omvårdnad av Bara härads
hembygdsförening är mycket sevärd.
Ordf. Cecilia Gagge guidade i tid och
rum och berättade att prästgården byggdes 1783. Huset var ursprungligen korsvirkeshus som senare blev putsat och
vitmålat. I källaren finns en mur som
vittnar om en ännu äldre smalare byggnad. Prästgården hade ursprungligen
halmtak som senare ersatts av vasstak.
Förr hade prästen djur och åkermark, då
fanns också uthus, men de revs 1805,
eftersom de var förfallna. Siste prästen
som bodde på gården dog på 1880 talet.

F

T

vå välklädda möllare guidade och
berättade om livet i Kronetorps
mölla. Evert Lindén ordf. i Kronetorps
Mölleförening informerade att ägaren till
Kronetorps gård lät bygga möllan, som
stod klar 1841. Möllebyggaren Sjöström
från Svedala ansvarade för byggnationen.
Samma byggmästare byggde slottsmölla
i Malmö, där har ohyra bekämpats så
kraftfullt att det råder besöksförbud pga.
restgift.

D

agligen har 10.000 bilister möjlighet
att beundra möllan, då de susar förbi på motorvägen nedanför. 1840 fanns
ingen motorväg, men ett enormt byggnadsverk fullbordades, en mölla med
1,5 m tjocka väggar nertill och 23 meter stora vingar. Möllan är ca 28 meter
hög, det motsvarar ett 7–8 våningshus i

ör att renovera en mölla krävs expertis. Virket till vingarna ska vara tätt
vuxet och torrt, det behöver torka 2 år
före användning. För att vingarna inte
ska skadas vid storm vrids vingarna bort
från vinden om storm nalkas. Vingarna
vrids dessutom ¼ varv var 14:e dag, för
att vingarna inte ska bli skeva och för
att vatten ska rinna av. Det tar 3 pers.
ca 1 timme att sätta segel på vingarna.
Idag används segel av nylon som är mer
lättskött än bomull. Förr klättrade man
upp på vingarna för att sätta på segel,
idag monteras seglen liknande hur en
flagga hissas. Möllan var i drift fram till
1961, 1971 blev den museum och 1976
köpte kommunen den.

V

i tackar Mölleföreningen för guidning med hänförande utsikt mellan
alla kugghjulen. ■
text Anna Månsson
foto Ronny Månsson

H

enriette Coyet var hembygdsföreningens första ordf. När de tog
över prästgården 1921 ordnade hon att
huset reparerades och försågs med inventarier. Föreningen bestämde att de
skulle visa prästers och bönders liv och
hem. Friherrinnan åkte runt bland bönderna och samlade föremål. Det sägs att
när bönderna såg att hon var på väg, låste
de dörren. Det var inte lätt att bemöta och
neka Henriette Coyet artiklar, när hon
ville ta hand om prylar från hemmen.
Prästgården är idag ett statligt byggnadsminne och alla inventarier kommer från
närområdet, sa Cecilia. Själv blev jag
speciellt imponerad av de vackra dräkterna från Bara och vävnaderna i rölakan.
Konstväverska Gunvor Johansson har
hämtat inspiration i prästgården och vävt
nya vävnader i samma mönster. Se s. 10.

Medlemstidning för Folkdansringen Skåne-Blekinge Årgång 77 Nummer - 3 - 2022		

Sida 12

T

rädgården anlades 1920 med mål
att den skulle se ut som en gammal
trädgård som överlevt fram till 1920.
Nu vårdas trädgården och växter som
dör ersätts, men inga växter får vara
nyare än från ca 1920. Hembygdsföreningen har 700 medlemmar, de arrangerar många olika aktiviteter ex.
självhushållets hantverk i augusti med
kardning, spinning, vedhuggning m.m.

Dans och musik på
Öland

M

ånga söker sig till olika musik- och
dansfestivaler under sommaren. På
Öland var det folkmusik och dans dagen
lång på hembygdsgården Himmelsberga, under den traditionella folkmusikdagen. Programmet och den inbjudande
miljön lockade många till en eftermid-

kan sys av tyg i många olika färger och
kvalitéer, men med samma snitt med
långt skört. Förklädet av företrädelsevis
rött ylletyg är utsmyckat med band och
broderier nertill. De vackra vita ärmarna
med fina nedsydda veck i två ”våningar” utmed hela överarmen fångade mitt
intresse. De gifta kvinnorna har vit
klut med tambursömsbroderier knuten
på huvudet över en fyrkantig stomme.

Å

r 1703 beskrev Nicolaus Wallinus en
mansdräkt från Öland.
På 1920-talet rekonstruerades den och togs
i bruk. Dräkten finns i
olika varianter med gemensamt snitt. Männen
i de båda folkdanslagen
hade gula mollskinnsbyxor med lucka, vit skjorta
och lång figursydd väst
av randigt halvylletyg i
rost, senapsgult, grönt,
vitt och svart. ■

B

urlövs gamla kyrka byggdes 1180.
Den hade då platt tak och var betydligt mindre än idag. I original hade kyrkan 2 ingångar en från söder för män och
en från norr för kvinnor. Man trodde att
onda makter kom från norr, medan gud,
solen och goda makter kom från söder.
Under århundradena byggdes kyrkan till
och blev bredare och längre. Kyrkan var
en viktig byggnad inte minst som skyddsrum under oroliga tider. Tornet byggdes
ihop med kyrkan och kyrkklockor införskaffades på 1700-talet. Församlingen
växte och kyrkan byggdes ut ytterligare
under 1800-talet. När Arlöv bildades
1900 räckte inte kyrkan till, då byggdes
en ny kyrka i Arlöv. Burlövs gamla kyrka förföll och rivning diskuterades. Men
1909 renoverades kyrkan till nuvarande
skick och används numera vid dop, bröllop och begravningar. ■

V

i tackar Bara Hembygdsförening för
trevlig och intressant guidning.

text Anna Månsson
foto Ronny Månsson

dag med solsken, dans- och spelglädje.
De båda öländska folkdanslagen Folkdanslaget Allvarsgrimman och Ölands
Allmogedansare dansade uppvisning på
gräsmattan vid serveringen. De i publiken som kände hur det ryckte i benen
fick också möjlighet att ta en svängom
på gräsmattan. Själv passade jag också
på att titta in i de många husen i hembygdsmuseet.

D

et är intressant att ta del av olika
folkdansgruppers repertoar. De
båda danslagen framförde varsitt 20-minuterprogram med olika familjedanser.
Vi fick se schottis, mazurka, vals, hambo och polka. Många av dansarna bar
Ölandsdräkten. Flera berättade att de
övertagit dräkten från en släkting som
sytt och gjort de fina broderierna i tambursöm.

Ö

lands kvinnodräkt är en dokumenterad dräkt som åter började användas 1903 efter initiativ från drottning
Viktoria. Hon ville bära den när hon
var på Öland. Vid detta tillfälle anpassades dräkten efter den tidens mode.
År 1975 omarbetades dräkten och bärs
idag av både Drottning Silvia och Kronprinsessan Viktoria. Kvinnan har
kjol sydd av sämskskinn eller ylletyg i
sämskskinnsfärg, med en bred list av
rött ylletyg runtom nertill. Livstycket

text Anna Månsson
foto Ronny Månsson

Nästa Pilavisa
Manusstopp
Utkommer

V 44
V 48

Skicka in ditt bidrag!
Först till kvarn ...
/Red
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Varmt välkommen
till

Dans- och Spelhelg
den 15-16 Oktober 2022 i Eket

Efter år av pandemi är det äntligen dags för Folkdansringen Skåne-Blekinge och Skånes spelmansförbund att bjuda in till
en fantastisk kul och givande kurshelg för både spelmän och dansare. Upplägget är som tidigare; man får två kurser till
priset av en! I år är det dans och musik från Dalsland och Småland. Dessa kurser varvas denna helg, skynda att anmäla
begränsat antal platser!

Dans och musik från Dalsland

Dans och musik från Småland

(Kurs 1)
Lär dig spännande danser och melodier från Dalsland, direkt från
nedtecknaren.

(Kurs 2)
Lär dig toner och steg från mörkaste Småland. Även historia kring
polskans framväxt i Sverige utlovas.

Dansinstruktör:
Ingmar Strannevik
Jag (Ingmar) har medverkat
några år i Bohusläns-Dals
Distrikt i forskningssektionen,
några år i dräktsektionen
samt cirka tio år som
sektionsledare i dans-busmusiksektionen.
Forskat i gamla danser från Bohuslän och Dalsland där jag har haft
gott stöd av Birgit. Medverkat i att göra danshäftena Danser från
Bohuslän och Danser från Dalsland.
Vi har båda dansat i många år och hållit i kurser i både danser från
Bohuslän och Dalsland samt hållit flertal kurser i enklare polskor
samt gammaldanskurser. Med våra kurser vill vi förmedla kunskap
om gamla danser och hur folk levde förr.

Dansinstruktör:
Eva Arnehall
Har dansat folkdans sedan barnsben och varit aktiv i folkdanslag
under stor del av livet. Har även ett stort intresse av historiska danser,
från medeltiden och framåt, och har studerat detta under några år på
Danshögskolan. Är en del av Dansgruppen Trotto där jag har stått för
en stor del av tolkning och instudering av dansrepertoaren. Dansgruppen Trotto har genom åren gjort många dansföreställningar
samt hållit helgkurser och workshops.

Spelmän:
David Norlin
Uppvuxen i Burträsk, Västerbotten
med Burträskar ´a som förebilder.
Är en dansande spelman. Spelat
fiol och dansat gammeldans sedan
1977. Gick i Malung 1991/92 för
Jonny Soling, Kalle Almlöf m.fl.
samt för Tony Wrethling i Storvik
1992/93.
Till vardags lärare i stråk på
Bengtsfors Kulturskola och spelledare för Halmstråket, som även
spelar till de lokala Folkdanslagen
i Bengtsfors och Ed.
Jag för vidare Dalslandstraditionen efter Einar Hansander,
Vänersborg (Riksspelman med
Guldmärke).

Inger Blom
Jag har spelat fiol sedan unga
år, på hobbynivå. Spelar mycket
folkmusik från Dalsland och
Bohuslän. Har också spelat en del
till Ingmars danskurser.
Uddevalla spelmanslag är min
hemmaplan, där är jag spelledare.
Vi försöker att ha en dansvänlig
repertoar, med gammaldans och
polskor från olika delar av landet.
När jag inte spelar jobbar jag som
biomedicinsk analytiker, inom
mikrobiologi.

Spelmän:
Magnus Gustafsson
och Anders Svensson
Anders Svensson och
Magnus Gustafsson är båda
riksspelmän och har ett
musikaliskt förflutet i den kända
småländska folkmusikgruppen
Sågskära. Magnus och Anders
har spelat i de flesta länder i
Europa och vid flera tillfällen i USA. De har framträtt i både radio
och TV och medverkat på ett otal CD-skivor, senast på de kritikerrosade albumen Bålgetingen och Daahl!
Praktisk information:
På lördagskvällen blir det dans till spellista!
Plats: Sörgården i Eket, Örkelljunga.
Pris: För medlemmar i Folkdansringen Skåne-Blekinge eller i
Skånes Spelmansförbund 990:- för ickemedlemmar 1300:Lunch, fika, middag, frukost och boende ingår. Det finns sängar i
mindre rum, medtag egna sängkläder.
Frågor? Mattias Lundgren 0738-515 446 eller
Robert Rosberg, 0733-361843
Schema lördag
15 oktober
10.00 Registrering
10.30 Kurs 1
12.00 Lunch
13.00 Kurs 2
14.30 Paus
14.45 Kurs 1
16.15 Fika
17.00 Kurs 2
19.00 Middag och Magnus berättar
lite om sin forskning kring polskans
historia. Därefter Dans till spellista
så länge vi orkar.

Schema söndag
16 oktober
08.00 Frukost
09.00 Kurs 1
10.30 Paus
10.45 Kurs 2
12.15 Gemensam
kurssammanfattning
13.15 Avslutning med lunch

Anmälan: www.skanesspelmansforbund.se/eket-22

