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Marianne  
Halling

Ledare

Hej allihop

Nu går tiden fort, eller händer allt på 
en gång? Det är fantastiskt härligt 

att så mycket kommit igång efter pan-
demins nolläge. Jag hör hur olika fören-
ingar dansar, har uppvisningar på äppel-
marknad, skördefester, i kyrkor, stöper 
ljus etc. Även besök på skolor och fritids-
gårdar har kommit igång. Distriktet kan 
ge bidrag till barn- och ungdomsverk-
samhet. Hör av dig om din förening vill 
ha hjälp.

Strax innan pandemin så avsatte vi 
pengar från räntor för att dela ut sti-

pendier till medlemmar som ville gå på 
kurs – nu försvann allt och ingen ver-
kade komma ihåg att vi faktiskt hade 
möjlighet att ge bidrag till kurser. Desto 
större glädje när vi nu under hösten har 
kunnat dela ut 500 kr var till sju olika 
medlemmar som gått olika kurser både 
inom dans och dräkt. Du kan läsa om 
deras upplevelser av respektive kurs län-
gre fram i tidningen. Förhoppningsvis 
kommer fler att få ta del av deras nya 
kunskaper. I vår kommer det fler kurs-
er och berätta gärna för era ledare och 
medlemmar att ni kan ansöka om bidrag. 
BARNLEK 2023 äger rum i Lerum 12-
15 juli. Distriktet avsätter 15 000 kr som 
föreningar kan söka bidrag ifrån till de 
barn som ska delta.

Vad händer mer 2023? Årsmötet blir 
på Österlen 19 mars och Skånedan 

är beslutad till 20 augusti. Vi kommer 
att ha en dansledardag 22 januari där in-
bjudan gått ut till alla föreningar. Vi har 
även planerat att besöka fler föreningar 
under året. Hör gärna av dig om du vill 
ha besök till din förening.

Jag ser fram emot ett aktivt gott 2023 
och önskar er samtidigt en härlig 

avkopplande jul.

Marianne
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Kalendarium 
10 dec Vernissage kl. 11.00 – 15.00, 
Näver det beresta materialet, Skånes 
Hemslöjdsförbund, Landskrona . Ut-
ställningen pågår fram till 18 feb. 
 
15 dec. Danskväll i församlingsh-
emmet i Vä, söder om Kristianstad. 
Dans och fikapaus för medhavd fika. 
Förhoppningsvis musik från spel-
man annars högtalare med folkmusik. 
Ulf och Malena Ahlström bjuder in. 

17 dec. folkmusikfrukost i Vä försam-
lingshem. Spelmän samlas och spelar 
kl. 10.00-12.30. Medtag egen fika. 
Ulf och Malena Ahlström bjuder in. 
 
22 jan. 2023 Folkdansringen Skåne-Ble-
kinge arrangerar Dansledarträff i 
Linderöd. Se inbjudan för mer informa-
tion. 

4 feb. 2023, Kurs ”Uppbindning av 
Söderslätt-klut”, Gillet Skånska Dräkter 
arrangerar, Instruktör Jan-Inge Karls-
son, Vuxenskolan i Lund. Frågor och an-
mälan skanskadrakter@gmail.com  eller  
tel. 0707-315 055 Anna Bärring kvällstid. 
 
12 feb. 2023 Folkdansringen Skåne Ble-
kinge arrangerar slöjdkurs, ”Fläta pinn-
band till strumporna och pimpa dräkten” 
på Brunnsberga Helsingborg. Se hemsi-
dan och sid 6 för mer information.
 
 5 mars 2023 Folkdansringen Skåne Ble-
kinge arrangerar danskurs, ”Dansa mera 
tillsammans” med Annika och Mats i 
Eslöv. Se hemsidan för mer information. 

11 feb., 15 apr., 13 maj, vecka 30 (24 – 
28) jul., 16 sep., 14 okt. och 8 nov. 2023 
fristående kurser i skånsk knyppling, 
Gillet Skånska spetsar på Vuxensko-
lan 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  

19 mars 2023, Årsmöte, Folkdansringen 
Skåne-Blekinge i Gärsnäs.

15 apr. 2023, Folk & Världsmusikgalan 
i ett av världens högsta trähus, Sara kul-
turhus i Skellefteå. Se sid 13.

16 apr 2023, Dräktmarknad, Vuxensko-
lans lokaler, Glimmervägen 6, Lund se 
sid 13.

12-15 juli 2023, Barnlek Lerum se sid 13
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12-16 juli 2023, Europeaden i Gotha 
Tyskland.

27-29 juli 2023 Korröfestivalen.

19 aug 2023 Möllegården Åkarp, 
  Charlotte Weibulldagen. 
 
20 aug 2023 Skånedan.
 
Höst 2023, Utbildningsrådet Folkdan-
sringen Skåne Blekinge planerar ”Spe-
la till dans” en kurs som riktar sig till 
spelmän i första hand, i samarbete med 
spelmansförbundet. En slöjdkurs med 
museibesök. Riks-kursen ”Pardans, up-
pställningsdans, dansteknik” förlagd till 
Skåne. Håll ögon och öron öppna - mer 
information kommer

Eket 15-16/10-22

Vi var ett glatt gäng från Linderöds 
folkdanslag som gav oss iväg till 

Eket med glädje och förväntan, då vi har 
sett fram emot och laddat upp för en hel 
helg med dans och musik. 

Vi från Linderöd vill börja med att 
säga ett stort tack för en underbar 

helg, till alla som på något sätt har varit 
inblandade. Vi vet att det alltid är viktigt 
med samarbeten vid kurser och för att få 
ihop denna helgkurs har Folkdansringen 
Skåne-Blekinge och Skånes Spelman-
sförbund hjälpts åt att anordna en dan-
skurs och en spelkurs som går parallellt 
med varandra. Så hela Eket genljöd av 
härlig folkdans och folkmusik under hela 
helgen.

Detta är en helg som har varit väldigt 
saknad från vår sida och något som 

vi verkligen har sett fram emot. Fick en 
känsla av att de flesta som deltog har 
saknat Eket och verkligen sett fram emot 
att äntligen få träffas och göra det som 
vi gillar allra mest, en hel helg tillsam-
mans. En helg med mycket dans, musik, 
duktiga instruktörer, nya tekniker, nya 
kunskaper, glädje, skratt, gemenskap, 
härligt sällskap, nya bekantskaper som 
har växt fram, fylld med det vi gillar 
mest och god mat därtill.

För oss som har dansat ett tag up-
pskattades verkligen denna kurs, då 

vi nu har fått fylla på vårt bagage och 
prova något nytt att ta med oss. Det var 
stor bredd på danserna, allt från enkla 
smådanser till komplicerade steg och 
turer. När vi fick en inblick i Dalslands 
och Smålands danser, vilket vi tyckte 
var väldigt roligt att få prova på och ta 
del av, då det skiljer sig mot hur vi bru-
kar dansa i Linderöd och Skåne. Med 
mycket skickliga instruktörerna från 
Dalsland, Ingmar och Birgit Strannevik, 

som hade sällskap av duktiga musiker-
na David Norlin och Inger Blom. Men 
lika skicklig var Eva Arnehall som var 
instruktör från Småland och som också 
hade med sig duktiga musiker Magnus 
Gustafsson och Anders Svensson.  När 
vi får möjlighet att dansa till så skickliga 
instruktörer och duktiga musiker kan det 
inte annat än gå som en dans.

På lördagskvällen bjöds vi på god mid-
dag, och till dessert serverades inte 

bara sockerkaka med frukt och glass, 
utan vi fick också ta del av ett föredrag 
om polskans historia av Magnus Gus-
tafsson. Där fick vi bland annat veta att 
Sverige hör till de länder där pardansen 
slog rot. Vilken tur vi hade, tänk så mån-
ga danser vi annars hade varit utan.

Linderöd har deltagit på några Eket-
kurser innan, men vi måste säga att 

denna helg har gjort starkare intryck än 
de andra, kanske för att den har varit 
väldigt saknad och något som vi verkli-
gen har sett fram emot. Vi vet inte om 
det finns något som hade kunnat göra 
den bättre, förutom fler deltagare, kan vi 
inte komma på något som hade kunnat 
höja den.

Vi tycker att det är synd att Eket ska 
säljas så att vi inte kan komma 

tillbaka och dansa fler helger. Men vi i 
Linderöd hoppas verkligen på att det går 
att hitta en lösning, så att Folkdansringen 
Skåne-Blekinge och Skånes Spelmans-
förbundet kan göra liknande kurser igen, 
då vi vill träffas och dansa och spela fler 
helger tillsammans.

Linderöds folkdanslag kan inte sätta 
något annat betyg än 10/10 på denna 

fantastiska helg. ■

Emelie Rosberg
Linderöds folkdanslag. 
foto Kristin Lindgren

Stipendier

Distriktet har delat ut stipendier, 500 
kr vardera, till 8 medlemmar. 

Danskurs i Tobo, anordnad av Dans- 
och musiksektionen på Riks.

Läs redovisning nedan från stipendi-
emottagarna Ann-Katrin Norin, Made-
leine Nydahl och Camilla Lindvall:

Stort tack för stipendiet vi fick 
till danskursen i Tobo. Vi är 

nu på väg hem efter en mycket 
rolig, inspirerande och lärorik helg.  

Vi tar med oss:
- hur vi kan arbeta med scenisk närvaro
- nyttjande av olika formationer, dans-
typer och musik
- ta tillvara dansarnas olika 
kunskapsnivåer på bästa sätt
- våga tänka utanför de traditionella 
folkdansnormerna 

Vi ser framemot att använda vår nya 
kunskap i framtagandet av kommande 
uppvisningsprogram. 

Danskurs i Eket, Silvia Rosvall, Mon-
ica Willman, Mathilda Rosberg och 

Emelie Rosberg, se sid. 3.

Dräktkurs, Livstycken och västar i 
folkligt dräktskick, Anna Månsson, 

se sid. 5 o 7.
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Förutom dans, musik och vackra dräk-
ter fanns det slöjd och hantverk att ta 

del av. Westerblads hattaffär ställde diag-

nos på slitna hattar, berättade vilka mö-
jligheter som finns till reparation och för 
den vars hatt är hopplöst utom räddning 
erbjöds besök i butiken för beställning 
av ny huvudbonad. Nya och begagnade 
dräktdelar och andra äldre klädesplagg 
fanns till salu. Träslöjd, smide och 
tillverkning av smycken. Skånska spetsar 
och Gillet skånska dräkter fanns på plats. 
Vackra korgar flätades, vilket hantverk! 
Jag kan ha missat någon hantverkare, 
inget illa menat med det. Verkligen roli-
gt med det stora utbudet. Dessutom var 
Kulturens där och berättade vilket stöd 
de kan ge föreningarna.

Som avslutning på dagen fick vi njuta 
av världsmusikerna Ale Möller Trio 

med Ales dotter Anna. En timmes musi-
kalisk resa över hela världen, där även 
Ales tolkning av Evert Taube fick vara 
med.

Vi tackar arrangörerna av årets Skå-
nedag och funderar lite över näs-

ta… kanske är det dags att byta namn 
till Skåne-Blekingedan. Vi vill ju att ble-
kingarna ska känna sig riktigt välkomna 
in i gemenskapen!■

text: Margareta Nilsson,  
Linderöds Folkdanslag och Spelmanslag
foto  Margareta Nilsson, där ej annat 
anges

Skånedan i Eslöv 
2022

En vacker augustisöndag samlades vi 
i Trollsjöparken för den femte Skå-

nedan. En efterlängtad dag och deltagar-
na var många. De flesta klädda i folk-
dräkt eller högreståndsklädsel, men det 
fanns jeans och tröjor också. Så skönt att 
se att alla kan dansa tillsammans ändå. 
Även om många av oss är stolta över 
våra dräkter och gärna bär dem, så är det 
inte i klädseln som dansen och musiken 
sitter, utan i vårt inre.

Programmet var omväxlande och fart-
fyllt. Det var dansuppvisningar och 

dans med publiken av föreningar som an-
mält sig för dessa aktiviteter. Däremellan 
fick vi lyssna till musikgrupper eller dan-
sa samdanser som Annika Emanuelsson 
ledde. Första samdansen var Budkavle-
dansen, eller som den också heter 100-
års hambon. Det är den hambovarianten 
som Stig och Helen Eriksson skapade 
till Folkdansringens 100-årsjubileum 
och som gick som en budkavle mellan 
landets alla distrikt. Som avslutning på 
resan genom Sverige dansades hambon 
i Stockholm på jubileumsfesten i maj. 
Budkavledansen dansades också av 
skånska dansare på invigningen av Eu-
ropeaden i Klaipeda.

Varje förening hade tre minuter till 
förfogande för sitt framträdande i 

Trollsjöparken. Med så kort tidsspann 
gäller det att utnyttja varje sekund. Vi i 
Linderöd valde att bjuda på ”tre för sam-
ma pris som en”. Vi dansade alltså tre 
olika engelskor till samma musik. Det 
blev Dubbel fyrtur från Allinge, Bohu-
sengelska och Tretur. Med det valet av 
danser fanns det möjlighet att röra sig 
lugnt med gångsteg, samtidigt som de 
med mer skutt i benen kunde dansa Bo-

husengelska med hopp. Det blev heller 
ingen dansare ”över”, eftersom det är tre 
dansare i Treturen. Alla kunde glädjas åt 
att vara med i dansen. För musiken stod 
MatzUffez med Dan, en helt underbar 
trio som var Skånedagens husband.

Barn- och ungdomsgruppen från 
Malmö fick mer tid till sitt förfogan-

de och det kändes helt rätt. Återväxten är 
det viktigaste och samtidigt det svåraste i 
vår organisation. Klart att de unga ska få 
visa upp vad de lärt sig. 

Ett annorlunda och speciellt inslag på 
Skånedan är Högreståndsdansarna i 
färgstarka krinoliner och frack. Flera av 
dansarna har dessutom tidsenlig peruk, 
pudrade ansikten och kinder med mycket 
rouge. Helt underbara att se!
Den vige och modige kunde prova på 
kämpalekar under ledning av Jonas 
Kedenius

foto Elisabeth Nord
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Våra skånska livstycken var också i 
fokus. Vi fick se livstycke från Vem-

menhög med kraftigt stoppad valk/pölsa 
men också livstycke från Oxie med my-
cket mindre stoppning. Denna valk kallas 
för bult eller bunt uppåt landet. Valkar 
fanns inte bara på Söderslätt, Leksand 
och Gagnef hade också stoppade valkar. 
På livstycke från V Färnebo var valken 
fäst i stroppar från livet. Sämskat skinn 
i livstycken var i regel enklare och hade 
lägre status. Exklusiva material i livsty-
cken visar stor användning för åtråvärda 
tyger. Idag finns tendens att ändra model-
len så midjan sys lägre än den var i orig-
inalmodellen.

Terminologin är inte självklar. Vilk-
en benämning är korrekt, väst eller 

livstycke? Genom att benämna mannens 
plagg väst skiljer man det från kvinno-
plagget. Ordet väst är en försvenskning 
från franskan och kom i bruk i slutet av 
1600-talet. Benämningen livstycke som 
har använts längst över tid är kanske 
korrekt term även för mannens plagg 
i folklig dräkt. Vilket ord som använts 
varierar från bygd till bygd. Vi fick se 
en väst från Ingelstad, där kallas väst för 
bröstlapp. Anders Erson dog 1794. I hans 
bouppteckning fanns totalt 1 väst och 5 
livstycken. Man kan nog lista ut skillnad 
mellan väst och livstycke lokalt, men det 
stämmer inte generellt. Dessutom kan en 
väst ha ärmar s.k. ärmväst. 

I Toarp kunde livstycke vara enkelp-
lagg. Det var randigt i många olika 

färger. Västen däremot var enfärgad och 
ingick i hela setet för mannens kläder sa 
Toarpsgruppen. Före 1750 kallade alla 
kvinnoplagg för snörliv eller snörstycke, 
omkring 1750 ändrades namnet till livsty-
cke i Toarp. Livstycket har ett fint litet 
broderi, en träns där skörtet börjar. Det-
ta broderi blir en dekorativ förstärkning 
där tyget lätt går sönder. Förstärkningen 
finns i stor variation på alla livstycken i 
Toarp. Tyvärr har endast ett mönster av 
alla olika broderier saluförts som det 
”rätta”. Toarpsgruppen har jämfört mån-
ga olika randiga livstycketyger. 

forts s 6

eringen. Dräktforskaren Anna Maria 
Nylén har betonat att livstycket var det 
mest trendkänsliga plagget. Västar och 
livstycken förändrades snabbare i takt 
med rådande mode, där dräktskicket 
var mer präglat av modet än lokalt sär-
präglat. Förutom museiplagg kan äldre 
plagg studeras på målningar, men det är 
nästan bara Pehr Hillerströms tavlor som 
visar allmogens kläder från andra hälften 
av 1700-talet.

Håkan visade att modellerna på 
livstyckena kunde skilja mellan 

närliggande orter. Från två grannsocknar 
i Hälsingland fanns två livstycken sydda 
av samma tygräcka men i olika modell, 
den ena socknen hade konserverat en 
modestil (Delsbo) medan grannsocknen 
(Bjursåker) hade modernare snitt. Efter-
som det finns över 100 plagg bevarade 
från vartdera område kan man dra slut-
satsen att det inte var en tillfällighet. Vi 
fick se ett rött livstycke från Nordiska 
museet med upphämtaband runt halsen, 
ett band som ofta förekommer som skon-
ing på kjolen. Under detta band kring 
halsen finns ett slitet band. När plagg 
lämnades in till Nordiska fanns an-
visning att plaggen skulle vara hela och 
rena. Då syddes nog ett nytt band på runt 
halsen. På kjolen har slitbandet vänts upp 
och sytts fast på maskin på rätan, troligen 
för att dölja en trasig kant.
 

Livstycken och 
västar i folkligt 
dräktskick

Vi var 30 dräktnördar från hela 
landet som hade förmånen att delta 

i Svenska Folkdansringens intressanta 
och givande kurs ”Livstycken och västar 
i folkligt dräktskick med dräktskicket i 
Toarp i fokus”. Toarpsgruppen tillsam-
mans med Dräkt- och slöjdlektionen ar-
rangerade kursen i samarbete med Borås 
textilmuseum. Håkan Liby och Toarps-
gruppen föreläste, visade, demonstre-
rade och höll i trådarna i två fullspäck-
ade dagar.

Trodde du att våra rutiga skånska hu-
vudbonader i bomull har specifika 

skånska rutmönster? Då är det dags att 
tänka om. Lena Gustavsson från Toarps-
gruppen berättade att kläden (rutiga 
bomulls-huvuddukar) såldes i 1000 tal 
av knallar. Troligen kommer alla svens-
ka kläden som vävdes före 1850 från 
7-häradsbygden. Det sägs att man hade 
så milda och fina färger förr, men de 
milda färgerna beror på att tyget blekts, 
klädena var färgstarka, när de var nya. 

Knallar startade ofta förläggarv-
erksamhet. I mitten av 1800-talet 

förekom att en förläggare hade flera 100 
väverskor. Bomullsgarn köptes i Göte-
borg, sen vävde kvinnorna. De satte 
ofta upp 150-200 alnar varp. I början av 
1800-talet var deras inkomst så hög och 
viktig, att mannen fick sköta hemmet, för 
att möjliggöra för dem att väva. Förläg-
garen gjorde avdrag, om det var fel på 
väven. Väverskan fick behålla äfsingar-
na som hon sen använde till knutaväv. 
Många förläggare sparade ett kapital 
som senare blev grunden till Borås tex-
tilindustri. I 7-häradsbygden fanns både 
konservatism och förändringsbenägen-
het. Där startade tidigt en handelsskola 
med utbildning i italiensk dubbel bok-
föring. PUBs grundare Per Urban Borg-
ström var en av eleverna.

Håkan Liby vill sätta in dräkter i 
ett kulturhistoriskt sammanhang. 

Han är museiman med stort intresse för 
dräkthistoria, kläderna i samhället är in-
tressantare än stygnen tycker Håkan. Det 
fanns ett stort och viktigt samspel mel-
lan modedräkt och folklig dräkt. Ålder-
domliga former kunde dröja kvar länge, 
kanske flera hundra år. En datering av 
ett plagg motsvarar då inte den modevåg 
det representerar, vilket försvårar dat-
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Kurs 
 ”Fläta pinnband till 
strumpeband och 
pimpa dräkten” 

Passa på att lära dig pinnbandsflätning 
och pimpa dräkten. Distriktets ut-

bildningsråd bjuder in till en kursdag på 
Brunnsberga den 12 feb 2023 i tekniken. 

Pinnband som tekniken benämns i 
Skåne eller språngade band som den 

kallas längre norrut är en mycket gammal 
flätteknik. Benämningen pinnband kom-
mer från att flätningen binds med hjälp 
av pinnar som flyttas undan, allt eftersom 
flätningen fortskrider. Vid strumpeband-
flätning fungerar säkerhetsnålar minst 
lika bra som pinnar. Säkerhetsnålar är 
tunnare och glider inte av oavsiktligt. 
Varpen spänns upp mellan två punkter, 
sen flätar man från mitten, vilket ger två 
likadana band samtidigt. Pinnband som 
flätas av ullgarn blir utmärkta strumpe-
band eftersom de blir lite elastiska. Gam-
la strumpeband i denna teknik finns på 
Kulturen i Lund m.fl. museer. Pinnband 
är lika vackra och effektiva som de van-
liga saxabanden men går betydligt snab-
bare att fläta. 

Pimpa dräkten med ditt namn och väl-
gjorda lagningar, ändringar och korri-

geringar. Vi hjälper dig att brodera utan att 
räkna trådarna i tyget samt förbättra slit-
na ärmlinningar och kragar, sömmar som 
har släppt eller om dräkten har krympt. 
Men du behöver meddela i förväg, vad du 
behöver hjälp med, så vi kan förbereda.■ 

text Anna Månsson
fotoRonny Månsson

Vilken dräkt 
 ska jag välja 

Det är inte ovanligt att höra att någon 
frågar, vilken dräkt är ”rätt”. Vilken 

dräkt rekommenderas att bära? Någon 
föreslår en dräkt från faderns, mod-
erns eller någon annan släktings dräk-
tområde. Någon annan kanske föreslår 
en dräkt från området där man bor för 
tillfället. Medan någon skaffar en dräkt 
bara för att hen tycker att den är vack-
er, kanske någon annan väljer utifrån 
ett ”bra” pris. Valmöjligheterna förr be-
gränsades av ekonomi, status, tillgång 
och vad som var passande/tillåtet enligt 
oskrivna lagar. Idag finns inte den typen 
av regler. Man skaffar den dräkt som 
man känner för och vill bära.

Författare och tecknare Yoshiko Ko-
moto Tuvesson som hela sitt liv pend-

lat mellan Japan och Sverige känner sig 
hemma i båda länderna. Hon har tecknat 
sin dräkt. När skalen tagits bort finner vi 
Yoshiko längst in, klädd i sin egen kom-
ponerade fantasidräkt en kombination av 
svenskt och japanskt. Hon är helt säkert 
ensam om att bära denna dräkt.

Tack Yoshiko för tillåtelse att public-
era din fina och tänkvärda teckning 

i Pilavisan. ■

/Red

forts fr s 5 

först ser de lika ut men vid närmare 
granskning visar det sig att det finns fler 
färger på de äldre, de nyare har tappat 
några nyanser. Livstycken kan vara om-
sydda i flera omgångar. Vid kopiering är 
det viktigt att kolla detta. Axelsömmarna 
kan flyttats fram, halsringningen kan få 
annan form vid omsyning. Skarvar på 
livstycken beror ofta på tillskärningen, 
inte på behov utifrån modellen. Fålln-
ing nertill mot öppen kant förekommer 
på fint kläde, fodret fållas ca. 1 cm från 
nederkanten. Denna sömnadsteknik blir 
smidig. 

Toarps-adeln var personer som samlat 
mycket pengar. De gifte sig oftast 

inom sin grupp, foton på dem visar att 
de tog upp vissa modedrag och strunta-
de i andra. De bar kofta till en äldre kjol. 
Klänningar kom sent till Toarp, men an-
vändes redan på tidigt 1840-tal två mil 
västerut. Man tog upp den del av modet 
som man tyckte om. 

Kursen var mycket innehållsrik och 
lokalen på Borås museum utmärkt. 

Museet välkomnade tillbaka och uppgav 
att alla intresserade kan boka tid för att 
studera samlingarna kostnadsfritt. ■

Text och foto Anna Månsson



Medlemstidning för Folkdansringen Skåne-Blekinge  Årgång 77 Nummer - 4 - 2022  Sida 7

or efter förlossningen för att åter bli ren. 
Hon klädde sig fin, inför detta viktiga 
tillfälle. Först fick hon sitta i förhallen/
vapenhuset så alla kyrkobesökare kunde 
se henne när de passerade in i kyrkan. 
Innan högmässan blev hon välsignad av 
prästen och därefter fick hon komma in i 
kyrkorummet på samma villkor som alla 
andra kyrkobesökare. Genom att leva 
efter denna tradition, fick modern lugn 
och ro samt skydd mot smitta, de första 
veckorna efter förlossningen.

Barnet växte upp och kom på besök 
klädd i kolt, ett plagg som liknar en 

klänning. Nu var det en liten pojke, mös-
san var sydd av 6 trekanter, precis sam-
ma som på våra sydsvenska gossebarn. 
Denna kolt var en kopia av koltar från 
närliggande område, eftersom det inte 
finns något original sparat från Toarp. 
Kolten var mycket snarlik skånska som 
finns på museer.

Lite senare fick vi möta en ung flicka 
som skulle konfirmeras. Hon hade 

valt mellan olika klädmodeller. Konfer-
enciern var glad att hon valt en tröja av 
äldre modell, den har långt skört som 
värmer gott. Modernare modeller (d.v.s. 
längre fram på 1800-talet) var mycket 
kortare och därför inte lika värmande, 
fick vi veta. 

Livet passerar fort och sen var det 
dags för bröllop. Två brudpar, båda 

mycket stiliga kom fram. Det senare var 
en kronbrud som kom med spelman och 
brudtärnor som bar en brudpäll (en tex-
til himmel) över brudparet. Detta bröl-
lop var det allra mest påkostade. Redan 
på 1750-talet klagade prästen över det 
förfärliga slöseriet med bröllop i flera 
dagar. Inte nog med bröllop över helgen, 
bröllopet kunde vara ända fram till tors-
dagen. Och sen på söndagen därefter var 
det dags för efterfest. Prästen klagade 

över att många lekte och åt, utan att ut-
föra något egentligt arbete i flera dagar, 
det medförde stort ekonomiskt avbräck. 
Prästens klagomål hörsammades inte, 
för det finns dokumenterat att det uppre-
pades år efter år långt fram på 1800-talet. 
Slutligen fick vi bevittna en begravning. 
Maken hade gått bort och grannarna kom 
klädda i svarta kläder med vitt förkläde 
på kvinnan. Vi såg att kvinnan inte var 
nära sörjande för fållen på förklädet 
var bara någon cm. bred. Förklädet var 
förstås slätt, det passar sig inte med 
påkostade broderier. 

Senare kom änkan, klädd i svart med 
vitt förkläde med bred fåll som nästan 

räckte upp till midjan, (jfr. samma tradi-
tion som i Skåne). Den avlidne var en 
knalle så nu gällde det att ordna det prak-
tiska med affärerna. Änkan hade tack och 
lov en son som varit ute och rest tillsam-
man med fadern i flera år. Sonen hade en 
ny väst men han lovade klä sig i den gam-
la när han skulle åka iväg, så bönderna 
skulle känna igen honom. Han fick också 
goda råd om var han skulle sälja olika 
varor och köpa lin av fin kvalité med sig 
hem. Extra viktigt var att han levererade 
ett gubbatäcke till rätt mottagare, det var 
beställt sedan lång tid. Livet går vidare 
och jag är övertygad om att sonen kom-
mer att föra knalleyrket vidare med den 
äran. Han avslutade det hela med att spe-
la en fin visa för oss på sin fiol. Fiolspel 
och sång kommer säkert att uppskattas av 
alla bönder som han besöker framöver.  ■ 

Text och foto Anna Månsson

Från vaggan till  
graven

Toarpsgruppen berättade och illustre-
rade livet gång i Knallebygden på 

kursen ”Livstycken och västar i folkligt 
dräktskick”.

Vi fick träffa en knalle med sin fäss-
ing (säck med varor) över axeln på 

besök hos bondhustrun. Knallen var fint 
klädd med randigt livstycke, långrock 
och erbjöd tyger som kattun m.fl. varor. 
Bondhustrun var först klädd i päls och 
damasker. Hon tog av ytterkläderna och 
sen fick vi se den fina dräkten. Samtidigt 
som nya personer presenterades gavs 
information om deras kläder, d.v.s. om 
kläderna som finns på museum och varit 
förlaga till aktörernas kläder.

Sen kom det lilla nyfödda barnet som 
bars av farmor och farfar. Det var ett 

flickebarn, det kunde vi se på mössan. 
Barnet var lindat och pyntat inför dopet. 
Gudföräldrarna hade dessutom stoppat 
ett mynt i barnets kläder för att barnet 
skulle slippa fattigdom. Själva hade de 
klätt sig fint men inte i nya kläder, för då 
kunde barnet bli högfärdigt. Det odöpta 
barnet var utsatt. Om någon bara dök upp 
kunde man skydda barnet genom att läg-
ga en duk över det. Barnet skulle förstås 
döpas ”kristnas” så fort som möjlig. Mod-
ern var ”heden” oren efter förlossningen, 
så hon skulle undvika kontakt med andra 
människor. Hon deltog förstås inte i dop-
festen. Det kunde hända att någon råkade 
komma nära moden, då behövde denne 
persons renas. Vanlig tvätt fungerade inte 
för kläderna, men personen kunde lägga 
ett järnföremål på kläderna för att få dem 
rena. Modern skulle kyrktas några veck-
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länningar, de ville bevara hemligheten 
med jacquardvävning och krävde att an-
ställda talade franska, för att få arbete. 
K. A. Almgren lärde sig franska, sa att 
han kom från Strasbourg och fick jobb 
på ett sidenväveri. Där stannade han i 
2 år. När han åkte tillbaka till Sverige, 
tog han delar av jacquardutrustning med 
sig i två fruktlådor. Väl hemma lämnade 
han en låda till sin arbetsgivare. Sen 
startade han Almgrens sidenväveri 1833, 
där fick han användning för innehållet i 
den andra lådan som han smugglat från 
Frankrike.

Det gick bra för K. A. Almgren, före-
taget expanderade, 1862 uppfördes 

fabriksbyggnaden 
på Repslagarga-
tan och här vävs 
än idag. Själva 
huskroppen är 
byggd för att passa 
till sidenvävning, 
smal med sto-
ra fönster för att 
släppa in mycket 
ljus och högt till 
tak så vävstolar-
na rymmes På 
1870-talet arbeta-
de över 280 per-
soner i företaget, 
de flesta kvinnor 
som var väverskor, 
vinderskor, varp-
erskor, spolerskor, 
sömmerskor och 
franserskor. År 
2020 byggnads- 

minnesförklarades sidenväveriet och 
den tillhörande gårdsmiljön. 

Vad som vävdes varierade med ef-
terfrågan. Sidenschalar var den 

största produkten under senare delen 
av 1800-talet. Allmogekvinnorna sluta-
de använda folkdräkt och ersatte kluten 
med en svart sidenschal. Sidenschalar 
från Almgrens sidenväveri är stämplade 
i ena hörnet. De äldsta schalarna har en 
rund stämpel och de yngre har en oval 
stämpel. 

Dragutrustning är föregångare till 
jacquardvävstol. På dragutrustning 

lyfts de trådar som ska bilda mönster, 
genom att dra i många olika handtag, 
ovanpå vävstolen inför varje inslag. 
Barnarbetare utförde ofta detta arbets-
moment, sittande högt upp på vävstolen. 
Joseph-Marie Jacquard var en av dessa 
barnarbetare. Senare uppfann och kon-
struerade han en brilliant lösning med 
hålkort, jacquardvävstolen. Vävningen 
effektiviserades avsevärt. Hålkorten är 
föregångare till dagens datorer, de anger 
om varptråden ska upp eller ner, vilket 
motsvarar ettor och nollor. På museet 
finns ett mönster som innehåller 2500 
hålkort, dvs. 2500 olika inslag som bil-
dar en mönsterrapport. Hålkorten matas 
fram i rätt ordning, för att få fram det 
fina mönstret. Genom bindningen (satin-
bindning) bildas flotteringar (lite längre 
trådar) på rätsidan som gör att mönstret 
glänser och framträder tydligt även på 
enfärgat tyg. ■ 

text Anna Månsson
foto Ronny Månsson

Almgrens  
sidenväveri 

Almgrens sidenväveri i Stockholm 
är både arbetslivsmuseum och Nor-

dens enda aktiva sidenväveri. Här vävs 
sidentyger och band på originalvävstolar 
i den ursprungliga fabriksmiljön från 
1860-talet. Att lära sig väva sidenjac-
quard kräver noggrannhet, rätt handlag 
och mycket träning. Tekniken måste 
praktiseras, för att bevaras och leva 
vidare. Genom samarbete med HV 
(Handarbetets Vänner Stockholm) ar-
betar elever därifrån på sidenväveriet. 
Textilhögskolan i Borås planerar också 
för lärlingsplatser i tekniken jacquard-
vävning på Almgrens sidenväveri.

Almgrens sidenväveri startade 1833, 
före industrialismens genombrott 

i Sverige. Väveriets historia ger en god 
inblick i svensk textilindustris olika 
faser och utmaningar fram till idag. Nu 
tillverkas nästan ingen textil i Sverige, 
från att ha varit en kvinnodominerad 
svensk industri har den flyttat och blivit 
kvinnoarbetsplats på andra sidan jordk-
lotet. Museet på Almgrens sidenväveri 
informerar om textil- och klädindustrins 
roll i såväl Stockholms historia som det 
moderna samhällets framväxt och visar 
kvinnors medverkan i denna utveckling. 
Knut August Almgren (1806–1884) var 
först anställd på Casparsson & Schmidts 
sidenväveri i Stockholm. Han var ung 
och lovande men blev tyvärr sjuk i TBC. 
För att få vård och behandling men också 
för att lära sidenvävning på jacquard-
vävstol reste han till Frankrike. När han 
blivit frisk, visade det sig att de franska 
jacquardväverierna var stängda för ut-
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NÖSDALA LOGE
Sommaren 2022 

Ett urval från mailboxen.  

220518 Det gick hett till när rekonstru-
erade “företaget” Kurridutterna - blivit 
PARKJAM, en för aftonen äkta kvintett 
som inför helöppen ridå fick hjärtan att 
klappa och svetten att lacka. I tryckande 
försommarvärme bjöds stående ova-
tioner från ringrostiga dansare som kom 
i stämning till fonden av äppelblom och 
maskros. Vilken uppstart! Alla borden i 
bruk direkt, inga coronaavstånd längre. 
Freya, 3 år, sov mitt på dansgolvet till 
första valsen.
 
220529 “Jag vill också dansa” 
hördes Petra, som del av trion “PAPP-
orkestern”, säga, när de med närmast un-
gdomlig glöd o frenesi sopade banan åt 
oss i det för dagen, aftonen och årstiden, 
brutalt kalla och blåsiga vädret. Precis 
så kan det kännas när symbiosen musik 
och dans finner varandra. Vilket ös och 
vilken kväll, från engelsk slottsbal till 
gotländskt kojskoj. 
 
220606, “Musiken gör mig hög” sa en 
sliten Bo-Anders som efter dagens fyra 
solokonserter och tupplur på tåget nästan 
vacklade till kvällens sångstund med 
“Skånska Kören”. I kaffepausen pratade 
sig aftonens instrumentalister Bo-An-
ders, “Gotte” och Thomas samman och 
B-A valde bort både erbjuden viloplats 
och tidig hemfärd och fullbordade afton-
ens “resa” med bl.a. tripp till ett sunkigt 
New Orleans kvarter.
   
220704 Äntligen fick Calle sin efter-
längtade helkväll och slapp stressen att 
ev. inte hinna med hela sitt program, 
vidareutvecklat, nyanserat och tyglat. 
Dansen var en brokig samling med och 
utan bandagerade “ortopedpatienter” 
som kanske kom mest för att lyssna, men 
så blev det inte. Ingen hade mer hälta vid 
sortin än entrén. Kanske kan det förk-
laras av Allans, vanligtvis, helt oemot-
sagda sammanfattning “Det finns dåli-
ga dansunderlag, bra dansunderlag och 
Nösdala loge”.
 
220710 Ack, vore man bläckfisk, så 
har nog mången multiinstrumentalist 
tänkt och kanske även … Erik, som med 
helgekipering och full “verktygslåda” 
for till Nösdala loge. Om än aldrig så fin-
gerfärdig, så fick det bli ett instrument 
åt gången. Harpans spröda toner, som 
julbordets änglaspel, fast mer melodiskt 
och den i Sverige rätt nypåfunna och lätt 

valdes och serverades som ett “lapptäcke 
från Söderslätt”. Efter paus blev det både 
oktett, nonette och kulmination när Tove 
vilat och njutit färdigt i en dosette, ja, 
12 st. Medan gäster därpå rullade hemåt 
avslutades aftonen för resterande i en du-
ett, nä, ingen bil.
 
220821 Uppskruvat tempo bjöds san-
nerligen av Erik när han gjorde entré 
med knästrumpor, “äppelknyckarbyx-
or”/golfbyxor, väst och hatt och en hel 
arsenal retromateriel, inte minst skivstift 
som byttes efter varje låt. Inget kunde 
dämpa aftonens hetta. Det bjöds på allt 
mellan Ulla Billqvist och Edvard Pers-
son, Bill Haley och Glenn Miller, såväl 
i tid som geografi, med charmigt knaster 
och burkljud som det anstår en präktig 
trattgrammofon med älskade 78-varvare 
i såväl lindy hop som hambo.                
  
220828 Som en ensam snölykta glim-
rade ljuset genom brädgliporna mot nat-
tmörkret som nu allt tidigare omsluter 
våra latituder och en kattuggla sympati-
hoade från skogsbacken. Kontraster blev 
kvällens tema, såväl i lumen som i deci-
bel och musikyttringar, ja, t.o.m. i dans. 
Kvällens “växelspel”, inleddes försynt av 
Thomas, mest på gitarrkomp, och vidly-
ftigare “Gotte” som med en blandning av 
Edvard och Peps Persson, anförde som 
vanligt oblygt, med bredaste skånedif-
tonger i såväl ord som ton. Dialekter är 
musik, t.o.m. viss skånska och musik är 
“dialekter”, vilket därefter påtagligt il-
lustrerades av Eva och Ulf. Såväl fioler 
som ögon talade under takkronan när 
vi andra blev statister i kulissen som 
dansade, dansade och svettades medan 
skymning övergick i natt.
 
220905 I en hast övergick sommar till 
höst, Annika satt med termobyxor och 
vinterjacka,  kanske inte inledningsvis 
och spelade sig lite för varm. Christer 
som p.g.a. sin lätta hälta mest lyssnade, 
satt andäktigt inschalad som en liten 
gumma av ringa börd, även då “hen” 
gick ut i en försiktig slängpolska med allt 
“kläde”. Själv fick jag svischa runt med 
kvast “Hilma”, men gavs även möjlighet 
delta lite i spelet när Bengt och Annika 
som även efter fikat fortsatte ösa från sin 
gemensamma djupa källa, återvände till 
den mer skånska repertoaren. ■
 
Per och Elisie på Nösdala loge tackar 
hjärtligt alla sommarens fina musiker 
och flitiga dansare.
foto Per Friberg

egensinniga, säckpipan, lika försynt som 
hungrigt. … En kväll, kanske så nära 
himmel och helvete det går att spela på 
svenska. 
 
220718, I begynnelsen var Pär, sedan 
Pär och Per, därpå Pär, Gösta Pettersen 
och Bengt Wihlborg, sedan Gösta och 
Bengt och avslut av Bengt. Oh va´ de´ kli-
ade i mina spelfingrar, men osså i föder-
na – vi vill ju oxå att alla ska få dansa. 
Tänk vad “lekare”/spelfolk kan få till i 
sina oväntade möten med olik bakgrund. 
Spelstuga, tangoafton, Taubekväll och 
åter till spelstugan som vi andra fick nju-
ta i dans och vila. På läpparna, Bingsjö, 
Nösdala, Ribban, Folkrot, Ribban, Nös-
dala, Korrö, Ribban.  
 
220724, Oblygt anlände “Gotte” iförd 
“panamahatt och hawaiiskjorta” direkt 
från sin “turné” till Ven och axlade vant 
rollen som kvällens frimodige konferen-
cier och solist i såväl sång som spel. … 
Skånska diftonger varvades friskt med 
såväl franska, som latinska och västin-
diska. Ja, t.o.m. en utmanande Säkkijär-
venpolkka i genuin bastuhetta
 

   
220815, Säsongsrekord, ett 30-tal 
hade trots ny värmebölja, vallfärdat hit 
från Båstad till Vitemölla, från Åhus till 
Malmö, för att få uppleva “Bengt Eriks-
son all stars band” live uppe i “skóböj-
den”. Vi bjöds verkligen på en levande, 
osorterad repertoar från “söder om 
landsvägen” av för mig, både välkänt 
och ännu okänt som i demokratisk anda 
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En bakdag på 
BLÅHERREMÖLLA

En vardag utan andra besökare på 
möllan, fick fyra intresserade per-

soner chans att se och uppleva hur man 
bakade förr i tiden. En fantastisk efter-
middag!

Bagare Håkan Andersson kom med 
bilen full med ett stort baktråg och 

en mängd ingredienser.

Håkan började med att göra upp eld i 
den stora ugnen. Han får spillbitar 

av bokved från ett sågverk i Skättilljun-
ga. Spillbitarna kapar han i meterlånga 
längder. Även baktrågen är av bokved. 
Bok tar inte till sig eller avger smak, 
splittras inte heller, så man slipper stick-
or i degen. Förr var det bokris, alltså tun-
na grenar av bok, som var bränslet och 
ofta var det ett arbete för barn och ung-
domar att samla ris till bakugnen.
I tråget fanns fördegen, satt dagen innan. 
Den bestod av 8 kg mjöl och 14 liter ko-
kande vatten. Efter 1 timme åkte ytter-
ligare 3 kg mjöl och 2 paket torrjäst i.
Baktråget diskas aldrig, skrapas bara 
rent. Det gör att lite degrester finns kvar 
och fungerar som surdeg, men för säker-
hets skull tillsätts också lite jäst. En del 
av mjölet är malt på Blåherremöllas vat-
tendrivna kvarn. Det är en gammal sort 

av råg, som Ingmar odlar själv. Resten av 
mjölet är ”köpemjöl” från affären.

Vi rörde om med den stora spaden 
och tillsatte 1,5 l sirap, vardera 3 

paket bakkryddor och pomerans, 3 nävar 
salt, en skvätt ättika och 700 g flytande 
margarin. Sen öste Håkan på massor 
med mjöl längs kanterna. Då man tryck-
te spaden mot kanten, föll mjölet ner på 
botten. Bit för bit gick man längs kan-
terna och fick ner mjölet. Vartenda hand-
grepp var noga uttänkt för att spara på 
krafterna. Det var tungt nog ändå, vi fick 
skiftas om många gånger.

Under tiden pysslade Håkan med el-
den, det är mycket noga med att få 

värmen jämnt fördelad i ugnen. Lite ved 
åt gången, krafsa rännor i askan för att 
värmen ska komma ner. Väggar, tak och 
botten måste vara helt rena från sot, de 
skall vara ljust grå. Temperaturen mättes 
genom att han lade in en bit tidnings-
papper. Om den var ljust bränd efter 1 
minut, är värmen bra!

Håkan fick älta degen mot slutet, det 
ska höras ett smaskande ljud när 

den är färdig. Sen fick den vila en stund, 
medan vi fikade med nybakade kanel-
bullar från caféköket.

Två man fick flytta baktråget till ut-
bakningsbordet, som stod mjölat 

och klart. Håkan knådade igenom degen 
och visade hur man med degskrapan tog 
ut lagom stora degklumpar. De vägdes, 
skulle vara ca 950 g. Han hade det i fin-
grarna. Vi turades sedan om att få till 
klumparna, som Håkan knådade ut till 
limpor. Efterhand som degen var uppde-
lad, hjälptes vi också åt att knåda ut den. 

Askan rakades ut ur ugnen och botten 
viskades ut med vatten i en stor trasa på 
en lång stång.

Sen gällde det att fortast möjligt få in 
alla bröden i ugnen! De 41 limpor-

na hade penslats med olja på sidorna 
för att inte klibba ihop om de kom för 
nära varandra. Håkan hanterade den lån-
ga ”grisslan”, en bakspade med väldigt 
långt skaft. Bladet skulle beströs med 
grova mjölrester mellan varje limpa, för 
att den lätt skulle glida av inne i ugnen. 
Tre av oss langade bröden, en strödde 
mjöl på grisslan och Håkan placerade 
dem i rader i ugnen. Det gick undan! 
7 minuter tog det att få in alla 41. Som 
mest rymmer ugnen hela 96 kiloslimpor! 
När alla bröd var inne i ugnen stängdes 
lucka och spjäll och vi kunde pusta ut. 
Det vill säga röja undan en del. Håkan 
skulle sätta mer deg till nästa dag, så han 
hade ett pass kvar att jobba.

Vi tackade både Håkan och Ingmar 
Melin med Yvonne Andersson, 

som äger och driver mölla och café, för 
en synnerligen intressant, givande och 
lärorik eftermiddag. Det verkade som de 
gladdes åt vårt intresse och vi kommer 
gärna tillbaka som bagarlärlingar en an-
nan gång.

Vi som hjälpte till med brödbaket var 
Eva Jönsson, MajBritt Olsson, Gu-

nilla Månsson och Mats Månsson.
PS Om brödet smakade gott? Ja, godare 
bröd finns helt enkelt inte!■

Text: Eva Jönsson, Linderöds Folk-
danslag och Spelmanslag
foto
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Charlotte  
Weibulldagen 2022

Charlotte Weibulldagen med utdeln-
ing av Charlotte Weibullpriset fi-

rades på Möllegården med hantverkare, 
folkdans, föreläsning av pristagaren. 
Restaurang Mat & Möten serverade 
bl.a. Charlottes paradrätt kokt oxbrin-
ga. Dansare och spelkvinna från Malmö 
Folkdansare spelade och dansade folk-
dans för och med publiken. Hantverk-
are demonstrerade och sålde produkter 
av ull, fårpäls, stickat, virkat, broderat, 
sytt, barnleksaker, silverarbeten, fotsalt, 
singlade bollar, halmarbeten, vävda ar-
beten m.m.

Håkan Nilsson, årets Charlotte 
Weibullpristagare gav en mycket 

uppskattad och intressant föreläsning på 
temat ”Från doppåse till likklut”. Håkan 
har vuxit upp i Åkarp och har mån-
ga minnen från Möllegården där han 
umgicks flitigt med Charlotte Weibulls 
jämngamla ungdomar. De drack te i 
köket och diskuterade sina framtidsplan-
er. Håkan visste redan som 10-åring att 
han skulle arbeta inom museivärlden.  

I Föreläsningen fick vi följa allmogen 
i deras seder, men Håkan drog också 

paralleller med andra kulturer både äldre 
och nuvarande utanför Sveriges gränser. 
Förr var barnadödligheten hög. Ett ny-
fött barn ansågs vara hedning, därför var 
det viktigt att döpa barnet snarast efter 
födelsen. Då doppades hela barnet ner i 
vattnet i dopfunten. Håkan var tveksam 
till hur hälsosamt det var för babyn att 
bli nedsänkt i det kyliga dopvattnet. På 
väg till dopet var barnet inneslutet i en 
påse s.k. doppåse eller kristningapåse. 
Den var sydd av fina små tygbitar av 
siden med band, broderier och annan 

grannlåt.  Mössans skärning skilde mel-
lan pojkar och flickor. Pojkens mössa var 
sydd av 6 trekanter som likt kilar bil-
dade en mössa. Flickans mössa bestod 
av 3 delar, två sidostycken och längre 
rektangulärt stycke som sträckte sig 
från pannan till nacken. Förr lindades 
nyfödda barn de första månaderna. En 
sed som fortfarande tillämpas i vissa 
andra länder, medan lindning i Sverige 
slutade runt sekelskiftet 1900. Barnet 
blev ett paket med armarna inlindade 
utefter kroppen den första tiden. Län-
gre fram lämnades armarna fria medan 
kroppen och benen lindades ytterligare 
några månader. På den tiden visste man 
inte att krokiga ben orsakandes av rakitis 
(engelska sjukan) p.g.a. D-vitaminbrist. 
Man trodde att lindningen skulle göra att 
barnet fick raka fina ben.  Små barn både 
pojkar och flickor kläddes i kolt, ett plagg 
som påminner om klänning. Eftersom 
man inte hade blöjor var det praktiskt sa 
Håkan. 

40 dagar efter förlossning skulle mod-
ern kyrktas. Dessförinnan ansågs hon 

oren. Kyrktagning var en stor tilldragelse 
med fest efteråt för den ansedda gifta 
kvinnan. Den gifta kvinnan med heder 
bar den fina vita kluten och sin finaste 

stass vid kyrktagningen. Det 
var tvärt om för pigan som 
råkat i olycka. Hon skulle bära 
en halvklut utan underlag så 
alla kunde se hur skamligt hon 
handlat. 

Unga flickor visade håret 
men hade det alltid up-

psatt med flätor. Till fest hade 
flickorna röda band i flätorna 
och håret uppsatt i s.k. op-
pombindning. För att flätorna 
skulle vara blanka och fina 
kunde man stryka ister i håret. 
Ett annat sätt att smycka sig var 
att använda sockerlösning, på 

ungefär samma sätt som spray 
används idag. 

Kvinnan kläddes speciellt fint inför 
sitt bröllop. Några brudpigor och 

kanske även modern hjälptes åt. Det tog 
lång tid så det gjordens dagen före bröl-
lopet. Bruden kläddes i vackra kläder i 
flera lager och med fina och många smy-
cken. Håret smyckades med la (krans) 
med band och rosetter. Bruden skulle 
ha två skedar instuckna i klädena, dessa 
skulle brud och brudgum äta med under 
bröllopet. Det var också viktigt att brud-
en hade ett mynt i skon för att inte bli 
fattig framöver. Den välklädda bruden 
fick sedan sitta och vila i lännastolen hela 

natten före bröllopet. Det finns beskrivet 
att bruden på kvällen efter bröllopet fick 
håret klippt av sin svärmor. Maken satte 
sen på henne den gifta kvinnans klut och 
därefter fick hon inte visa håret för utom-
stående. Efter denna ceremoni följde de 
närstående brud och brudgum in till 
sängkammaren. Bruden var förmodligen 
dödstrött, efter vad hon gått genom. 

Gifta kvinnor visade aldrig håret för 
utomstående. Håkan berättade om 

en kvinna som tidigt på morgonen hade 
brått att uträtta ett ärende utomhus. Hon 
sprang ut utan klut på huvudet. Till sin 
förskräckelse fick hon se grannbonden. 
För att inte skämma ut sig, drog hon då 
upp särken över huvudet, det var mindre 
skamligt att visa stjärten än håret. 

Barnet ammades inte länge. Modern 
behövde ju arbeta och hade inte tid 

med amning. Barnet fick ligga i vaggan 
med ett krus med mjölk vid sidan. Där 
fanns också ett kohorn med en liten lapp 
längst ner i spetsen. Vuxna i närheten tog 
en klunk mjölk i munnen för att värma 
den, spottade ut mjölken i hornet och gav 
babyn att dricka. Man får hoppas att far-
far spottade ut snusen innan han värmde 
mjölk till babyn i sin mun.

  Vid begravningen var det noga att 
klä sig korrekt. När maken dog 

var det viktigt att han hade något med 
sig i graven från hustrun. Han kunde 
då kläs i en av kvinnans klutar s.k. 
likklut. Mynt placerades i ögonhå-
lorna för att han inte skulle gå igen. ■ 

Tack alla som bidrog till festligheterna.
text Anna Månsson
foto Lars Weibull



Medlemstidning för Folkdansringen Skåne-Blekinge  Årgång 77 Nummer - 4 - 2022  Sida 12

påbudet, då kom nytt påbud, de fick 
handla begränsat, trots att de inte flyt-
tat. Sen klagade andra som hade flyttat. 
1572 reglerades allmogens handel med 
pass som angav vad och hur mycket de 
fick sälja. Passen utfärdades ofta för 3 
månader. Jordbruket måste skötas, så 
resehandlarna fick inte tillstånd att resa 
när deras arbetsinsats behövdes i jord-
bruket.

Resehandlaren hade en stor säck fäss-
ing, som han bar över ryggen. Den 

kunde väga 35 – 40 kg och sades vara 
packad med ½ fram och ¾ bak. Det var 
viktigt att lära sig hitta i det väglösa 
landet, där var och ens område var mycket 
väl reglerat. Resehandlarna köpte också 
varor som de tog med tillbaka, exempel-
vis stångjärn, ull, lin och råg. På Borås 
stadsvapen finns två saxar avbildade, det 
symboliserar smide som staden var my-
cket känd för. I slutet av 1700-talet an-
vändes också vagnar, varorna som skulle 
säljas packades väl i säckar som täcktes 
med hudar och tjärade linnedukar, så in-
nehållet skyddades. Det var riskfyllt att 
resa ensam. När resehandlarna reste iväg 
var de många tillsammans, stora följen 
eliminerade överfall. Många knallar blev 
rånade. En av dagens berättare hade ett 
brett läderbälte med penningpung runt 
bålen. Han bar det hela dagen, trots obe-
fintlig risk för rån.

Resehandlarna åkte ut i månadsskiftet 
september/oktober. De var välkom-

na när de kom till bönderna och sjöng, 

berättade historier, förmedlade nyheter 
och övernattade. De kunde stanna några 
dagar på gården för att också besöka 
torpen i närområdet. Boendet betaldes i 
natura och husfrun brukade också få en 
gåva, ex strumpstickor. Resehandlarna 
åkte både till gårdar och till marknad-
er, men lokala köpmän ansåg att det var 
orättvis konkurrens. 

Resehandlaren skaffade varor på 
kredit, men gav också kredit till 

drängar och pigor. Det blev speciellt 
svårt med alla osäkra fordringar om 
någon dog. Kvinnorna skötte livet där 
hemma, de vävde, spann, skötte barn, 
gården och tog hand om gamla. Männen 
reste 5 – 6 månader om året. Resehan-
dlarna var också förläggare. Kvinnan i 
hemmet ombesörjde att de som skulle 
väva till maken fick garn. Om mannen 
dog fortsatte ofta kvinnan med han-
delsdrängar. Resehandeln utvecklades, 
spinnerier byggdes, konfektionskläder 
började sys, lönsömnad utvecklades 
med tiden till konfektionsindustrin. I 
början av 1800-talet fanns 1500 - 2000 
resehandlare. 1864 infördes näringsfri-
het i Sverige, tullar försvann, sen kunde 
företag etableras överallt. Många rese-
handlare öppnade affärer på platser dit 
de tidigare hade rest. Flera tygaffärer 
i Stockholm har knallebakgrund mest 
känd är nog PUB, grundaren Per Urban 
Borgström uppväxt i Toarp. Det fanns 
också många resehandlare som gick i 
konkurs.

På Youtube finns Toarpgruppens 
film ”Knallen packar sin fässing” 

från 2020, filmad inför Borås 400 års 
firande. https://www.boras.se/upplev-
aochgora/kulturochnoje/museer/bor-
asmuseum/aktiviteter.4.109d648a15f-
008c0eef3370.html  ■

text och foto Anna Månsson

En handelsresandes 
liv och leverne

Under Folkdansringens jubileums-
dagar i Stockholm erbjöds flera olika 

seminarium. Själv hade jag förmånen att 
lyssna på Lena Gustavsson och Toarps-
gruppen som berättade om resehandlare. 
Vi brukar säga västgötar eller knallar, 
själva föredrog de att kallas resehand-
lare, sa Lena. Namnet Sjuhäradsbygden 
kom först på 1900-talet. I denna bygd 
finns mycket skog, små tegar med mag-
er stenig mark, de har kallare och reg-
nigare klimat än längre norröver, hösten 
var tidigare och våren senare, så det var 
svårt att försörja sig på jordbruket. För 
de som hade kreatur som gick i skogen, 
fungerade det bättre och gav överskott, 
redan på medeltiden sålde de kött och 
hudar söderöver.

Resehandlarna bedrev handel utanför 
städerna. Statens inkomster bestod 

till stor del av tullar från varor som sål-
des i städerna, men resehandlarnas varor 
förtullades inte. År 1621 anlades Borås, 
vid Viskan, med mål att resehandlarna 
skulle köpa tomter och flytta till staden. 
De som gjorde så, fick handla både på 
landsbygd och i städer i hela Sverige. 
Allt skulle förtullas i Borås, innan de 
reste iväg. På 1600-talet var det enormt 
stort att flytta till staden, alla ville inte 
flytta. Resehandlarna protesterade mot 
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Köpes / Säljes

Säljes

Komplett Åsbodräkt med två särkar, 
kjol, väst, förkläde och jacka. Klut, band 
och knappar i silver storlek 38 o 40. Pris 
4 500 kr för allt.  
           
Kontakta Britt-Marie Nilsson,  
Mobilnr. 070-371 48 77  

Efter elva folk- och världsmusikgalor, 
varav de senaste två helt digitala, är 

det dags för galan att återuppstå den 15 
april 2023 i ett av världens högsta trähus, 
Sara kulturhus i Skellefteå.
 

Galaprogrammet kommer att fyllas 
med fantastiska liveframträdanden, 

prisutdelning och härliga kringaktivi-
teter. Vi är exalterade över att vi snart 
ses igen. Huvudarrangör för Folk & 
Världsmusikgalan är Riksförbundet för 
Folkmusik och Dans. Galans partners 
är Folk You - Folkkultur för unga, Eric 
Sahlström Institutet och Folkmusikens 
Hus. Övriga samarbetspartners är Nor-
rlandsoperan, Sara kulturhus, Kulturens 
Bildningsverksamhet, Västerbottens 
Spelmansförbund och Burträsksvängen 
med flera. Folkdansringen deltar med 
uppvisningar, workshops och ställer 
även upp med volontärer. Från och med 
nu är Folk & Världsmusikgalan biennal 
och arrangeras vartannat år. www.folk-
galan.se  ■ 
Kontakt: Thuva Härdelin,  
thuva@rfod.se,  0709-248466

Säljes:

Onsjö kvinnodräkt, komplett dräkt 
med livkjol, linnesärk, förkläde och 

klut. Livkjolen har ljusblått sidenliv och 
blå yllekjol. Allt är handsytt och fint 
handbroderat. Storlek på livkjolen: över-
vidd 98 cm och midja 92 cm.

Onsjö kvinnodräkt, komplett med 
livkjol, linneblus, förkläde och klut. 

Livkjolen har grönt sidenliv och röd kjol. 
Allt är handsytt och fint handbroderat. 
Storlek på livkjolen: övervidd 90 cm och 
midja 76 cm.

Onsjösärk till pigan, sydd av 3 olika 
kvalitéer linnetyg, finast linne i 

kragen, mellanfint i livet och grövre i 
kjolen. Särken är helt handsydd med fina 
broderier. Storlek: övervidd 120 cm Mi-
djemått 112 cm.

1 Onsjö vit linneklut med fint broderi. 
1 Onsjö vitt linneförkläde med fint 
broderi. 
1 par dansskor av skinn storlek 39/40.
3 st. silverbroscher i olika storlekar
1 par manschettknappar av silver 
1 spånkorg med lock.
1 Oxie barnblus i linne, storlek 8-10 år, 
övervidd 94 cm. 

Allt finns i Lund, kontakta  
Inger 070-894 24 25

Nästa Pilavisa
Materialdag V 03-23
Utgivning  V 07-23

Men nu tar vi först julledigt
God Jul på er alla önskar vi på  
redaktionen

BARNLEK 2023

Funderar din förening på att åka till 
BARNLEK i Lerum? Distriktet har 

avsatt 15 000 kr som föreningar kan 
ansöka om bidrag ifrån. Skriv hur mån-
ga barn som planerar att åka med, max 
summa är 1000 kr/barn men det beror 
på antalet barn som åker från distriktet. 
Efter lägret vill vi ha en kort rapport hur 
barnen upplevde BARNLEK och vad 
föreningarna hoppas att det ska leda till.

Ansökan ska skickas till  
Folkdans ringen Skåne-Blekinge 

senast den 1 februari.

Äntligen
dräktmarknad
Planeringen är i full gång
Marknaden kommer att hålla till på 
Porfyrvägen 4 i Lund (Vuxenskolans 
lokaler.)

Gillet Skånska Dräkter  arrangerar i  
samarbete med Folkdansringen 
Skåne-Blekinge

Boka redan nu in söndagen den 16 
april i din kalender.

Detaljer kommer i nästa Pilavisa ■ 

/Red

Näver – det beresta 
materialet.


