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Beräknad utgivningsvecka: 
Pilavisan nr 1 vecka 07 
Pilavisan nr 2 vecka 20 
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Marianne  
Halling

Ledare

Medlemstidning för Folkdansringen Skåne-Blekinge  Årgång 78 Nummer - 1 - 2023  Sida 2

Kalendarium
28 feb., Webbinarium, Folktro från norr 
till söder med Tommy Kuusela, Svenska 
Folkdansringen.

3 mars, 21 april, 1 sep, 20 okt och 
17 nov, Brunnsberga fredagsdans. 
Danskvällar till härlig folkmusik 
på Brunnsberga Helsingborg 19.30 
– 22.00. Dansutlärning från 18.30. 
Adress Gustavslundsvägen 4 (bakom 
byggarbetsplatsen) buss nr 4, hållplats 
Lagmansgatan, Arrangör Folkdansens 
vänner Helsingborg,   
www.folkdansensvannerhbg.se  

5 mars, Folkdansringen Skåne Blekinge 
arrangerar danskurs, ”Dansa mera 
tillsammans” med Annika och Mats i 
Eslöv. Se hemsidan för mer information. 

19 mars, Årsmöte, Folkdansringen 
Skåne Blekinge  i Gärsnäs.

27 mars, Webbinarium, Fotbeklädnad 
med Håkan Liby, Svenska Folkdansri-
ngen.

15 apr., 13 maj, vecka 30 (24 – 28) 
jul., 16 sep., 14 okt. och 8 nov. 
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  

15 apr., Folk & Världsmusikgalan i ett 
av världens högsta trähus, Sara kul-
turhus i Skellefteå. Se s. 4.  
https://folkgalan.se/ 

16 apr, Folkdräktsmarknad, Vuxensko-
lans lokaler, Glimmervägen 6, Lund se 
s. 4. 
 
16- 18 juni, Degebergastämman, folk-
musikfestival alltid helgen före mid-
sommar.se s. 4.

2 juli, Traditionsenligt firas Skånska 
Möllors dag den 1:a söndagen i juli. 
Kolla att just den Mölla du vill besöka 
är öppen.
 
12-15 juli,  Barnlek, Nordens största 
folkdansstämma för barn och ungdomar 
i Lerum se s. 4. 
https://barnlek2023.se/ 

12-16 juli, Europeaden i Gotha Tysk-
land

Så är 2023 här med alla förhoppningar 
och önskningar. Rivstart för kurs-

er och dansträffar har jag hört om och 
märkt på Facebook. Roligt att läsa om 
olika aktiviteter. Jag har en stor önskan 
här och det är att ni även skriver till Pi-
lavisan och distriktets Facebooksida. 
Det inspirerar oss alla att höra vad som 
händer och vad som görs ute i förening-
arna.

Distriktet har pengar till ungdoms-
satsningar och är beredda att stötta 

upp men vad vill våra ungdomar? Stöt-
ta, peppa era ungdomar i föreningen att 
hitta på något för distriktets alla ung-
domar. Ni har idéerna – vi har pengarna. 
Kom också ihåg att barn kan få stöd till 
BARNLEK i sommar och du kan söka 
stipendium på max 500 kr till riks och 
distriktskurser. Mycket skriveri om pen-
gar men det mesta vi gör är ideellt för att 
vi tycker att dans, slöjd, musik är så roli-
gt, utvecklande, socialt inspirerande etc.
Dansledardagen i januari gav idéer från 
sex olika instruktörer. Träffen blir en 
viktig mötesplats för utbyten mellan 
föreningar då 17 st föreningar var rep-
resenterade. Just nu funderar vi på hur 
vi ska utöka kontakterna mellan fören-
ingar för att stötta och komma med nya 
idéer. Vad gör din förening för att utö-
ka medlemsantalet? Frågan har varit på 
agendan i många år och det har kommit 
nya medlemmar hos en del föreningar. 
Hur?

Anna och Ronny Månsson har varit 
redaktörer för Pilavisan i 9 år och 

kämpat med att skriva själva och fo-
tografera för att få ihop en tidning fyra 
gånger om året. Ibland har de fått in ar-
tiklar från medlemmarna men ett stort 
arbete har lagts ner under dessa år. 
TACK! Kommande nummer av Pila-
visan kommer en redaktionskommitté 
att ansvara för under Jonas Kedenius 
ledning.

Vi ses på årsmötet, dansgolvet, kurs-
er, Zornveckan, Skånedan – med 

andra ord det finns många ställen att 
mötas. 

Marianne



Medlemstidning för Folkdansringen Skåne-Blekinge  Årgång 78 Nummer - 1 - 2023  Sida 3

Barbro Nybergs 
Hemslöjds-  
stipendium har för 
2022 tilldelats  
Anita Söderlind

Barbro Nyberg arbetade som hemslö-
jdskonsulent i Kristianstads län åren 

1976-2000.

Fonden startades i samband med 
hennes bortgång år 2020 av hemslö-

jdsentusiaster i hennes namn för att ge-
nom denna kunna belöna de som arbetar 
med att sprida kunskap om hemslöjd.

Stipendiet delas ut en gång per år - den 
4 december, på Barbrodagen. Stipen-

diaten ska vara bosatt i Skåne och vara 
verksam som slöjdare, pedagog eller 
föreningsaktiv. Stipendiet kan även till-
delas grupper eller föreningar verksam-
ma i Skåne som arbetar i Barbro Nybergs 
anda.

Stipendiet 2022 tilldelas Anita Söder-
lind och motiveringen lyder: ”Ani-

ta tilldelas stipendiet för sitt djupa och 
långa engagemang inom skånsk folk-
dräkt. Med stor pedagogisk skicklighet 
och lyhördhet delar hon med sig av sina 
kunskaper. Anitas kännedom om det 
skånska dräktskicket genom olika tider 
är ovärderligt och hennes kunnighet, 
kunskap och klokhet inspirerar”. 

Anita är dräktråd och dansare i 
Linderöds Folkdanslag sedan början 

av 1970-talet. Som utbildad skräddare 
och engagerad inom folkdansen föddes 

intresset för skånskt dräktskick och att 
sy folkdräkt. Anita gick under slutet av 
1970-talet och in på 1980-talet kurser 
inom Folkdansringen Skåne. Vi är mån-
ga som sytt folkdräkt under Anitas lug-
na och pedagogiska ledning. Hon har en 
förmåga att få med alla, däribland unga 
och män, att sy sin egen folkdräkt och 
ofta utan tidigare kunskap inom sömnad. 
Ett ”handverk” som tar sin tid…

Förutom i Linderöds folkdanslag 
syns Anita också i Folkdansringen 

Skåne-Blekinge, Gillet Skånska dräkter 
och sömnadsgruppen Knäpporna, en 
grupp som varit knuten till Regionmu-
seet i Kristianstad och dess samlingar av 
folkdräkter och dräktplagg. 

Stipendiet överlämnades på Kristian-
stad Konsthall och det blev extra 

festligt när dansare och musiker från 
Linderöds Folkdanslag bjöd upp Anita 
till en vals.

text Siv Ohlsson
foto Siv Ohlsson, Karin Söderlind

27-29 juli, Korröfestivalen. Se s. 4.

19 aug, Charlotte Weibulldagen med 
årets Charlotte Weibullpristagare och 
folkdans på Möllegården Åkarp.

20 aug, Skånedan Trollsjöområdet i 
Eslöv.

Höst, Utbildningsrådet Folkdansrin-
gen Skåne Blekinge planerar ”Spela 
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.

Citat
 
 från boken ”Pinsamma pappor och 
skämten de älska att plåga oss med”  av 
Gunnar Jägberg 

Vi har dansskor för norskor och 
finskor för svenskor.  

Alla huvudbonader är inte hattar 
men alla hattar är huvudbonader

Dansens dag

Dansens dag är en temadag som firas 
årligen den 29 april. Den är en av 

Förenta nationernas internationella 
dagar.

Den internationella dansdagen eta-
blerades 1982 av International 

Dance Committee, ITI-Unesco. Datumet 
är Jean-Georges Noverres födelsedag. 
Noverres var en förnyare av balettkon-
sten.

Initiativet till att fira dansens dag i 
Sverige togs av Svensk Danskommitté 

inför Kulturhuvudstadsåret 1998. Sedan 
dess är Dansens dag den 29 april en årli-
gen återkommande manifestation för att 
ge dansen särskild uppmärksamhet.

I Sverige uppmärksammar scener, ko-
reografer, utbildningar med flera 

Dansens dag. Förutom föreställn-
ingar på scener och i det offentliga 
rummet hålls öppet hus och samtal. 
 

/Red.
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Minnesord 
Gunilla Andersson

Vår skånska dräktspecialist och folk-
dansare Gunilla Andersson har läm-

nat oss. Saknaden är stor, men hennes 
insatser inom dräkt och folkdans finns 
kvar. Redan 1976 startade Gunilla och 
Klas folkdansföreningen Ringsjögillet. 
Medlemmarna i dansföreningen behövde 
dräkter och då blev Gunilla tillfrågad. I 
skolan var syslöjd hennes bästa ämne. 
Men Gunilla hade också ett stort intresse 
för historia, så genom dräktframställning 
kunde hon kombinera sina intressen. Det 
fanns ingen som var bättre skickad än 
Gunilla att ge råd, stöd, väva dräkttyger 
och sy dräkter. 

Ingen har likt Gunilla besökt museer i 
Skåne för att studera gamla folkdräk-

ter i detalj, ritat mönster, gjort vävnotor 
och sedan skapat kopior, mycket snarlika 
originalen. Under flera år drev hon före-
taget G´nas Folkdräkter tillsammans 
med sin svärdotter Gudrun. Många av 
deras dräkter dansar nu i olika folkdans-
föreningar. Det är framför allt den höga 
kvalitén som visar att det är en dräkt från 
Gunilla. Vartenda stygn är handsytt, my-
cket välsytt och kvalitén både på tråden 
och tyget är så snarlik originalet som det 

varit möjligt. Gunilla har berättat att visst 
använde hon symaskinen, men bara för 
att tråckla. Förutom sömnad och broderi, 
vävde Gunilla. På museerna studerade 
hon äldre plagg, kopierade mönster, 
komponera vävnotor som sen blev väst-
tyger, förklädestyger, rutiga bomullsklu-
tar m.m. Den som ville sy, brodera och 
väva själv kunde också vända sig till Gu-
nilla för att skaffa mönster, vävnotor och 
material. Förutom att sy beställda plagg 
höll hon otaliga kurser i dräktsömnad 
och många elever körde långa resor för 
att få gå på kurs för henne.

Några decennier under senare delen 
av 1900-talet var efterfrågan på fär-

digsydda folkdräkter stor. Då hade G´nas 
Folkdräkter tre års väntetid på att få en 
folkdräkt uppsydd.

Intresset för folkdans och dräkt går i 
vågor, men Gunilla var förvissad om 

att det säkert kommer en ny våg för att 
sy och bära folkdräkt. Och då är vi mån-
ga som kommer att vara tacksamma över 
allt Gunilla gjort inom dräktområdet. Nu-
mera är det inte självklart att intresserade 
får möjlighet att besöka magasinen på 
museerna för att studera dräkter i detalj. 
Men i Skåne finns, tack vare Gunillas 
noggranna arbete, en mycket omfattande 
välgjord mönsterskatt på dräktsömnad, 
broderi och vävning.

Tack kära Gunilla för allt du gjort.

Anna Månsson
Viktoria Stenqvist
Anna Nilsson

I år arrangeras Folk och Världsmusik-
galan i Skellefteå

Den 15 april 2023 delas priserna ut 
under Folk & Världsmusikgalan 

som äger rum i ett av världens högsta 
trähus, Sara kulturhus i Skellefteå, och 
det blir förstås makalös musik, värdiga 
vinnare och en massa mingel...

Guldstalaget kommer att ha både  
uppvisningar och workshops.

Kontakt:
Projektledare: Thuva Härdelin, 

verksamhetsledare för Riksförbundet 
för Folkmusik & Dans,  
070-924 84 66,  
thuva@rfod.se

info@folkgalan.se

Dags att planer in semestern?!

Dags att boka boende?!

Håll koll på korrofestivalen.se för 
senaste nytt

”Dansa mera  
tillsammans” 
5 mars
Folkdansringen arrangerar en 
fortsättningskurs. Se hemsida för  
detaljer

Barnlek
12-15 juli 2023 går Nordens störs-
ta folkdansstämma för barn och ung-
domar, BARNLEK, av stapeln i Lerum. 
Besök  www.barnlek2023.se för mer 
info.
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Näver - det beresta 
materialet

Näver har använts av människan se-
dan urminnes tider, pga. dess stora 

användningsområde och många positiva 
egenskaper. Näver är helt vattentätt och 
passar utmärkt som regnskydd både i 
kläder och takmaterial och inte minst 
förvaring. Eftersom näver har god mot-
ståndskraft mot röta, är antibakteriellt 
och inte möglar passar det utmärkt till 
förvaring av mat. Lägg därtill att det är 
segt och inte torkar eller blir sprött om 
det används, så inser du att näver är ett 
supermaterial som kan hålla och använ-
das i 100-tals år. Förutom alla funktio-
nella och praktiska egenskaper är näver 
också ett vackert naturmaterial. Kan 
näver ersätta plast?

På Skånes Hemslöjd i Landskrona 
visas slöjdare Bror Forslunds och 

produktdesigner Kerstin Sylwans egna 
näverprodukter men också många andra 
slöjdares alster i utställningen ”Näver 
– det beresta materialet”. På ryska het-
er näver ”beresta” som uttalas ”bevios-
ta”. Målet med utställningen är att visa 
och informera om bredden av hur näver 
kan användas. Där finns hundraåriga 
kontar i samma modell men från olika 
håll, en från Västernorrlands museum 
och en från Ural. De båda kontarna är 
mycket snarlika, det är bara storleken 
som skiljer. Näver är ett berest material. 
En näverburk är tillverkad av Bror eft-
er en förlaga på Upplands museum som 
en karolinsoldat tillverkade när han var 
fånge i Sibirien på 1700-talet. Soldat-
en lärde näverslöjd under fängelsevis-
telsen. Tillbaka i Sverige fortsatte han 

att tillverka näverföremål enligt sibirisk 
förebild. Burkens mönster skiljer sig 
markant från svenska burkar, men alla 
har samma goda egenskaper. Kulturen 
följer med människorna.

Det finns 3 sorters björk i Sverige, 
glasbjörk som ger bäst näver, Fjäll-

björk och Vårtbjörk som är vanligast i 
Sydsverige. Vårtbjörk växer snabbare 
än glasbjörk. Vid avverkning med skog-
smaskiner rivs barken sönder, så den blir 
oanvändbar för slöjd. Näver kan sköras 
från mitten av juni fram till midsom-
mar. Om du tar bark på rätt sätt, skadas 
inte trädet. Det växer ut ett nytt lager 
näver varje år. Men det är inte tillåtet 
att ta näver utan markägarens tillstånd. 

 

Ryssland är 
nävertäckt, många 

ryssar lever av näver-
försäljning eller näver-
slöjd. De skördar näver 
innan träden avverkas. 
Kerstin och Bror har kon-
takt med flera ryska slö-
jdare eftersom det finns 
museiföremål i Sverige 
som kommer från Ryss-
land. De har ingående 
diskuterat om de skulle 
genomföra utställnin-
gen. Först pandemin och 
sen kriget förändrade 
planerna. Från att ha 
planerat en rysk näver-
utställning blev det en 
utställning med föremål 
från många länder runt 
Östersjön, även föremål 

från Ukraina. Dessutom sponsras 
Ukraina med intäkter från försäljning i 
samband med utställningen. Slöjdarna 
är enkla människor som slöjdar för sitt 
uppehälle, ofta som biinkomst.

Näverföremål har hittats på ett stort 
område i världen, ex. snusdosor har 

hittats i tundran och hos azteker. Fiskare 
har tillverkat fiskevästar, flöten och 
korgar till sänken av näver. Näver pas-
sar utmärkt till kaffeburkar. I Ryssland 
tillverkas burkar av ett näver-rör (sam-
manhängande bark runt hela stammen). 
Nävern värmes så den blir elastisk, sen 
kan de kränga nävern över en bottenplat-
ta. När det svalnar sitter botten säkert 
och burken är vattentät.

Besök utställningen i Landskrona som 
pågår fram till 18 feb 2023. ■

text Anna Månsson
foto Ronny Månsson
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Stubb – en vadderad 
underkjol

Stubb (underkjol), Stubb är en tjock 
underkjol, som bars närmast krop-

pen (underbyxor användes inte), under 
flera lager av underkjolar. Från och med 
1700-talet blev stubben vanlig. Citat från 
Wikipedia, en webbaserad encyklopedi.

I boken Möte med mode, folkliga kläder 
1750 – 1900 i Nordiska Museet, skriv-

er Berit Eldvik att det var först långt inpå 
1800-talet som bondekvinnorna använde 
underkjolar i modern bemärkelse. Krin-
olin som är en ställning av glesa ringar 
i flera våningar liknande en lampskärm-
stomme blev inte lika populär i den folk-
liga dräkten som i städerna. Den var 
kostsam och opraktisk i trånga utrym-
men.  Somliga försökte byta ut stålring-
arna mot vidjor men de hade benägen-
het att knäckas vid olämpliga tillfällen, 
exempelvis då bäraren skulle passera en 
dörr. Istället blev stubb, en vadderad och 
sticksömmad kjol vanligare. Denna kjol 
hörde till modedräkten under 1700-talet 
men då i kostbara sidentyger. Men den 
kunde också framställas i enklare mate-
rial och bäras som underplagg.

I text från Medelpads museum ang-
es också att stubb är ett underplagg: 

Stubb är en tjock underkjol, som bars 
närmast kroppen (underbyxor användes 
inte), under flera lager av underkjolar. 

Från och med 1700-talet blev stubben 
vanlig hemmaklädsel, för dem som inte 
klädde sig i den lyxigare adriennen.

I boken ”Kläderna gör Upplänningen” 
av Håkan Liby omnämns krinolin-

en men inte stubb. Istället beskrivs hur 
torparflickorna tog käppar av hassel 
som dom försökte sätta in i underkjolar-
na för att efterlikna krinolinen, men i 
övrigt avstod bondeståndet från modet 
med krinoliner i Uppland, menar Liby. 
På digitalt museum för Upplands muse-
um återfinns inga stubbar för bondefolk, 
däremot en för borgerlig krets och en 
som dockplagg.

Sigfrid Svensson skriver i avhandlin-
gen Skånska Folkdräkter (sid. 25-26) 

”Krinolinställningar såldes på marknad-
erna, berättas det, men man talar också 
om hur man på många andra sätt gav 
kjolen dess vidd. Mer populär än krin-
olinen var hos allmogen den stoppade 
stubben vilken bars som underplagg.”
Greta Hedlund skriver i boken Dräkt och 
kvinnlig slöjd från Ovansjö socken 1750 
– 1850 (sid. 108) ”Både skinnkjolar med 
ullen in och grova ull och hårgarnskjolar 
har begagnats till underkjolar. För övrigt 
så dugde vilka gamla kjolar som helst till 
underkjolar. En stubb upptas 1806 efter 
avskedade salpeterskjudare Hans Seb-
lads änka Ingeborg Hansdotter i Sätra. 

Såna plagg har säkert bara tagits upp i 
bouppteckningarna om de varit nya. 
Stubben gjordes av dubbla lager tyg – 
linnelärft, halvylle- eller helylle – med 
vadd eller blånor mellan övertyg och 
foder. En i Ovansjö gammelgård bevarad 
stubb är av blårutigt halvlinne, av samma 
sort som man hade till spisförlåter. Den 
är prydd med flera rader fina stickstygn. 
När man gjort en stubb kunde man mins-
ka på antalet underkjolar, av vilka man 
annars brukade ha flera stycken.”

En bild på nämnda stubb från gam-
melgården visar en smårutig stubb 

med linning och parallella lodräta täta 

stickningar som täcker lite mer än övre 
hälften och därunder täta parallella 
stickningar runt hela kjolen.

Sökning i digitalt museum på stubb 
gav 337 träffar, varav 192 träffar i 

Trelleborgs museum, 7 träffar i Bohu-
släns museum (december 2022). Alla 
träffar avser förstås inte allmoges sydda 
vadderade underkjolar. Högre stånds 
vadderade sidenunderkjolar benämns 
också stubb och är betydligt fler i mu-
seernas samlingar än allmogens stubbar. 
Sökordet stubb i digitalt museum ger 
också träffar på dockunderkläder, tyg 
från stubb som sytts om till livstycke 
eller täcke men också enstaka våd från 
en ”slaktad” stubb. Under sökordet stubb 



Medlemstidning för Folkdansringen Skåne-Blekinge  Årgång 78 Nummer - 1 - 2023  Sida 7

ingår också stickad underkjol av vitt 
bomullsgarn, där det saknas uppgift, om 
den är stoppad.

På Nordiska museet finns en stubb 
(NM 0239096) som anges kom-

ma från Krutladan i Veberöds socken i 
Skåne, den uppges ha tillhört Anna Björk 
1832-1921. Denna uppgift är svår att ver-
ifiera. Uppgifterna stämmer inte med 
husförhörslängder och bouppteckningar. 
På digitalt museum finns många stubbar 
registrerade både av siden och bomull. 
Skillnaden mellan sidenstubbarna och 
bomullsstubbarna är förutom materialet 
även vidden. Det saknas måttuppgift på 
några stubbar, men generellt är mod-
edräktens sidenstubbar mycket vidare 
än de i bomull. Adolfinas har en vidd på 
400 cm en annan har 294 cm och en från 
Anne Hollingworth-Bergströms ster-
bhus har 370 cm. Bomullsstubbarna har 
oftast en vidd mellan 160 och 200 cm.

Widstrand har också ett resonemang 
om ”klockan” som var ett fodrat 

pälsverk men att det kan finnas någon 
form av överföring av benämningen 
när det gäller klocka. Vertugall som var 
benämningen för en krinolin, kallades 
i Tyskland för klocka, vilket kan ha 
överförts på det plagg som ärvde ver-
tugallens plats. Kanske då som en un-
derkjol med krinolinfunktion, men den 
uppgiften behöver undersökas mer. I 
bouppteckningarna verkar det ha funnits 
en viss förvirring över begreppen, vilket 

inte är märkligt egentligen, då män 
gjorde bouppteckningen och de var inte 
så insatta i benämningen på kvinnornas 
”paltar”.

Bara en lite reflektion. Ibland kan det 
vara lika intressant att det inte om-

nämns som att det omnämns. I vilka om-
råden användes stubben? Uppland tog 
snabbt till sig förändringar i dräktskicket 
(dock ej krinolinen), är det i de mera kon-
servativa områdena stubben dyker upp? 
Intressant klädesplagg i alla fall.

Stubben värmer gott i kalla stugor och 
vid aktiviteter utomhus. Detta är ak-

tuellt med tanke på att vi rekommenderas 
sänka inomhustemperaturen för att spa-
ra energi. Medlemmar i Gillet Skånska 
dräkter fick möjlighet att rita av mönster 
på museiplagg och därefter arrangera 
Stubbkurs i 2 dagar hösten 2022. När-
mare 10 deltagare påbörjade sömnaden av 
en stubb. Att införskaffa ”rätt” material 
var inte helt enkelt. Flertalet museiplagg 
är rutiga, små vävda rutor i många färg-
er. Det finns också stubbar av kattun. 
Flertalet är fodrade med bomullstyg eller 
oblekt linnetyg men ylletyg förekommer 
också. Det är inte lätt att definiera stop-
pningen. Enligt digitalt museum före-
kommer kapock, bomullsvadd, ull, tagel 
och linblånor som stoppning. Förenin-
gen lyckades skaffa bomullsvadd i me-
tervara som fungerade bra. En medlem 
valde att lätt tova samman tvättad ull till 
sammanhängande sjok. Stubben med ull 
till fyllning blev betydligt tyngre än de 
med bomullsvadd. Flertalet i kursen val-
de att sticka stubben för hand. Vi hade 
ingen stickställning att tillgå, men med 
noggrann tråckling före stickningen så 
fungerade det bra. De som valde att sy 
stubb av rutigt tyg hade fördel, de kunde 
följa rutraderna när de skulle sticka raka 
linjer. Maskinsömnad förekommer på 
museiplaggen, det visar att stubben är av 
yngre datum. Den första europeiska fab-
riken som producerade symaskiner för 
hemsömnad öppnade på 1860-talet och 
sen dröjde det ett tag innan symaskinen 
blev mer allmän. Maskinstickade stub-
bar kan därmed dateras till senare delen 
av 1800-talet.

Nu ser vi fram mot att stubben får 
renässans. Sy en stubb, klä dig i den 

och spara energi.

Text:  Ingrid Berglund och  
 Anna Månsson
Foto:  Ronny och Anna Månsson

Klutkurs

Förr fanns alltid en ”kludabinderska” 
att tillgå. Hon band upp de skånska 

kvinnornas vita klutar så de stolt kunde 
visa upp sig i all sin glans. Numera kan 
vi förlita oss på hjälp och stöd från Jan-
Inge Karlsson som förvaltar kunskapen 
om uppbindning av Söderslätts klutar 
och för den vidare. Söderslätt omfattare 
Oxie, Skytt, Vemmenhög och delar av 
Bara härad. 

I regi av Gillet Skånska Dräkter in-
struerade Jan-Inge uppbindning av 

orange övningsklutar. Det kräver tid, 
handa-skicklighet och noggrannhet att 
binda upp. Efter denna kursdag kän-
ner vi oss redo att binda upp den vita 
broderade och stärkta högtidskluten. 
Stort tack Jan-Inge för en givande och 
trevlig kursdag. Kursen blev genast 
fulltecknad, så vi ser fram mot repris. 
Följ Gillet Skånska Dräkter på Face-
book och via hemsidan för mer info.  
h t t p s : / / w w w.
skanskadrakter.
se/

“Gammal 
kärlek rostar 

aldrig” Använde 
du inte rostfria 
nålar när du satte 
upp din klut, be-
höver du kanske 
ett hjälpmedel 
för att ta bort 
rostfläckar. ;-)

Text och foto 

Anna Månsson
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Guldsmed - 
 på rätt plats

Var skulle sleven vara om inte i gry-
tan? Det är bara att konstatera att 

unga guldsmeden Pauline Thomsen har 
hittat sin rätta plats i guldsmedsverksta-
den och butiken på Sandgärdsgatan 9 i 
Växjö.

Lördagen den 8 oktober 2022 glittrade 
det lite extra på Mötesplats Vattent-

orget i Växjö. Dräktrådet i Kronobergs 
län bjöd in Pauline Thomsen till sitt sem-
inarium om allmogens dräktsilver. Sy-
ftet var att få veta mera om guldsmedens 
hantverk i dåtid och nutid, möjligheten 
att nytillverka och reparera dräktsmyck-
en och hur man vårdar och förvarar sina 
smycken. Deltagarna fick utbyte i rikt 
mått när Pauline berättade om sitt eget 
intresse för smycken, inte minst nyfiken-
heten på och viljan att på rätt sätt förval-
ta och använda de mallar till dräktsmy-
cken hon fått överta från Guldsmedjan i 
Gemla. 

Kunskapsutbyte
Vi hade alla med oss smycken att 

visa och kunde i de flesta fall berätta om 
deras benämning, ålder och användning 
för Pauline. Därigenom kunde vi dela 
med oss av egna erfarenheter och fick i 
utbyte ta del av guldsmedens vetskap om 
t.ex. material och tillverkningsteknik. 
Respekten för yrket och kunnandet blir 
stor när man får en inblick i tillblivelsen 
av ett smycke som skissats, sågats, stäm-
plats, filats, smärglats, ytbehandlats, 
lötts, polerats osv.

Att leta och hitta rätt
Guldsmedsyrket fascinerar med 

sin långa historia, tillverkningens bredd 
och det stora antal guldsmeder som 
varit och är verksamma. I Gustaf Up-
marks stora verk Guld- och silversmed-
er i Sverige 1520-1850 finns årstabeller, 
ortsmärken och mästarstämplar. Sen-
are tiders guldsmeder går att söka på 
olika sidor på internet. Det var så jag 
kunde identifiera stämpeln NON på ett 
lövaspänne som ledde till Nils Ohlsson 
i Växjö. Det spåret ledde vidare till en 
hel släkt av guldsmeder, inte minst till 
släktens förste guldsmed Axel Ohlsson. 
Hur denne guldsmed fann sitt yrke vet 
jag inte. Karlskrona, där han växte upp, 
har många namnkunniga guldsmeder så 
det var kanske ett naturligt val att bör-
ja som lärling hos någon då verksam. 
Axel Ohlssons guldsmedsaffär startade 
1916 i Växjö och fanns från 1972 på just 
Sandgärdsgatan 9! Efter några ägarbyten 
finns nu Thomsen Guld där – med PATH 
som namnstämpel. Cirkeln är sluten, så 
visst kan man hävda att Pauline Thom-
sen finns på rätt adress och plats i livet!

Halslåset
Mycket har skrivits om ”allmog-

ens juveler” och om guldsmeder. Sär-
skilt intressant är att halslåset (också 
kallat låsalänk eller låsakedja) är starkt 
förknippat med södra Sverige och i syn-
nerhet Växjö. Det är också en av de smy-
cketyper som förmodligen ”levt längst”. 
Det moderniserades eller arbetades om 
genom att kedjorna togs bort och själva 
låset blev kompakt och försågs med bro-
schnål. Vid sekelskiftet 1800/1900 fanns 
sådana nytillverkade smycken att köpa 
från postorderföretaget Åhlén & Holm 
i Insjön. Självklart har Dräktrådet ett 
tecknat halslås som sin logotyp!

Några timmars föreläsning om gulds-
medsyrket, dess utövare och identi-

fiering av olika smycketyper räcker inte 
långt. Redan nu finns idéer om fortsatt 
utforskning av ämnet och förhoppnin-
gen att kunna lämna in ett eller annat 
slitet eller oxiderat dräktsmycke till ren-
overing eller putsning – eller att rent av 
beställa något nytt.

Dräktrådet i Kronobergs län
Elisabet Johansson, text och foto

sejoson@hotmail.com
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Guldsmedens råd
Hur putsar man då silversmy-

cken som mist sin glans? Glöm 
alla råd om bikarbonat och bak-
pulver, aluminiumfolie, tandkräm 
och ketchup! Använd diskmedel 
och tandborste för att ta bort 
smuts och köp sen en putsduk 
i guldsmedsbutiken. Vitkokning 
är en metod som guldsmederna 
tillämpar. Hur förvarar man smy-
ckena? Bästa sättet är att använ-
da dem ofta, men annars ska de 
förvaras så lufttätt som möjligt, 
gärna i plastpåsar.

Tips för vidare forskning:
Här finns årstabeller, svenska 

ortsmärken, namnstämpelregister m m:
https://silverklubben.se
https://www.xn--silverstmplar-ifb.se/

Vi i redaktionen skickar ett stort tack till 
dräktrådet i Kronobergs län, som gav 
oss möjlighet att publicera denna artikel.  
Artikeln hämtad ur Spelfot 2022-4.

/Red

Pilavisan,  
Tack för oss

9 år går fort!

Till en början var det många kloka 
råd vi fick av Stig Hellemark. Tänk 

på detta... Snart nog fick vi stå på egna 
ben och hade ingen “rink”, Stig, att hålla 
oss i när vi skulle göra våra piruetter på 
arenan. 

För att lyckas med att få ihop en tid-
ning med bra klass och verkshöjd 

krävs engagemang. En annan egenskap 
är öppenhet

Vad krävs för att lyckas?  
Självledarskap, en ledarskap/ insikt 

som på djupet förstår vad som verkligen 
driver framgång

Vi glada för att ha satt “Pilavisan” på 
Sverigekartan. Samtliga distrikt har 

fått ett ex. för att kunns ta del av vad som 
sker hos oss i söder.

Det har också gett oss möjlighet att få 
ta del av andras aktiviteter och pub-

licera i Pilavisan

Kultur och Tradition i takt med 
tiden, den devisen, underrubriken, 

“taglinen”, är det vi har levt efter. Tider-
na förändras och vi väljer att följa med 
tiden och utvecklas med den.

Vi överlämnar stafettpinnen till Jonas 
och Jesper och önskar er lycka till. 

Vi kommer säkert träffas igen. Det finns 
många “crossroads” i kulturvärlden.

/Red. Anna & Ronny Månsson 
foto Sassa Miselli

Folkdräktsmarknad

Söndagen 16 april arrangeras folk-
dräktsmarknad för första gången i 

Skåne. På denna marknad kan du sälja, 
köpa och byta en hel eller delar av en 
folkdräkt. Det är en fysisk marknad, där 
du kan prova och se skicket på artiklar-
na. Du kan lämna in kompletta dräk-
ter, dräktdelar, ej färdigsytt, material, 
dräktsilver, skor, folkdräktsböcker mm. 

Plats: Vuxenskolans lokaler,  
Glimmervägen 6. Lund

kl. 9-11.30 Inlämning för försäljning. 
Du som vill sälja bestämmer priset, men 
arrangörerna ger råd. Ta med dej ditt 
bankkontonummer, där utbetalning ska 
sättas in för det som säljs. Provision 10 
% till arrangörerna

Kl. 12.00 – 13.00 Föredrag 
 ”Folkdräkter och dräktsilver”

kl. 13-16 Försäljning  
kl. 16-17 Avhämtning av ej sålda saker 
Servering hela dagen av goda smörgåsar 
med kaffe/te 

Info.  Anna Bärring 070 731 50 55,  
 Siv Ohlsson 070 333 59 64  

Vi behöver hjälp av frivilliga anmäl ditt 
intresse till skanskadrakter@gmail.com  
Gratis P-plats finns för bilburna. Om du 
väljer kollektivtrafik passar stadsbuss 5, 
regionbuss 160 och Skåneexpressen 5 .
Folkdräktsmarknaden är ett gemens-
amt arrangemang mellan Gillet Skånska 
dräkter och Folkdansringen Skåne-Ble-
kinge

Varmt Välkommen 
Gillet Skånska Dräkter och  

Folkdansringen Skåne-Blekinge

Säljes

Tillbehör till vävning.  
Malmö Folkdansare säljer en 

vävsked 100/10, 150 cm lång (150 
kr) och en vävspännare som är 
90 cm i kortaste måttet (80 kr).  
 
Kontakta drakt@folkdans.nu

Knyppeldyna, vadstenamodell i 
mycket gott skick med pågående 

spets ”udd och stad”. Ett 20-tal pinnar, 
en extra rulle, några mönster och en bok 
om knyppling ingår.  

Kontakta Ann-Charlotte  

tfn. 076 711 95 96


