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Temanummer kan förekomma
Utges av Folkdansringen Skåne

F

örra året var ett
jättefint folkdansår
för oss i Skåne. Jag
tänker inte minst
på Europeaden, där
väldigt många deltog i uppvisningar och
ytterligare många besökte den för att
uppleva skön musik, intressanta danser
och vackra dräkter från många regioner
i Europa. Men även i år händer det
mycket. Just nu i början av året ordnar
Folkdansringen Skåne ett antal kurser –
som vanligt i vecka 3, 6 och 9. Det har
varit välfyllda kurser och många har sagt
sig vara nöjda med innehållet.

R

esten av året är inte fullt så packat
vad gäller distriktsarrangemang,
men ändå är det snart årsmöte, vi planerar
ungdomsaktiviteter och i höst blir det
en kurs i tyska och österrikiska danser
liksom att vi startar instruktörsutbildning
två lördagar.

Ä

ven i många föreningar är det ju
full aktivitet nu på våren – utöver
alla danskvällar förbereds sommarens
uppvisningar och på många håll även
utlandsresor och besök här av utländska
grupper. Kanske är det utlandsutbytena
som är något av det allra roligaste med
folkdansen.

J

a, väldigt mycket är roligt, men
jag inser, att det nu är dags att inte
ständigt köra på överväxeln utan att
kanske få något lite tid till annat. Därför
kommer jag vid årsmötet att avgå som
distriktsordförande. Jag överger inte
distriktet helt utan sitter troligen kvar
i utbildningsrådet. Det blir mycket
folkdans ändå: jag är ju redaktör för
Hembygden och i min egen förening
ordförande, instruktör och ansvarig för
utlandsutbytena. Så folkdans blir det!

T

ack för den här roliga tiden!

Stig Hellemarck

Kalendarium
Barsebäcks Folkdanslag välkomnar till
”Kurs i dansk dans” lördagen 19 mars
2016 under ledning av Kirsten och Hans
Möller. Kursen äger rum i Folket hus,
Annelövsvägen 1, Dösjebro, kl. 9.30 –
16.30 med fortsättning fram till ca 22.00
med önskedanser. Fika fm. och em. ingår
i kursavgiften 250 kr. för icke medlemmar och 150 kr. för medlemmar. Var och
en äter medhavd lunch. På kvällen bjuds
på knytkalas dit alla deltagare bidar med
någon maträtt. Sista anmälningsdag 1
feb. i mån av plats kan man efteranmäla
sig, kontakta tfn 0730-705652 eller sol.
jeppsson@telia.com
FV Helsingborg bjuder in till fredagsdans på Brunnsberga, den 26 feb
och 15 april, på Gustavslundsvägen 2,
Helsingborg, bakom Ica Brunnen.
Musikerna spelar 19.30–22.00. För
dem som så önskar inleds kvällen med
dansutlärning kl.18.30. Gäster betalar 80
kr, gratis för medlemmar. Kaffe/te och
tårta som serveras i pausen ingår i priset.
Utställningen ”Världen i väven” med
Hannah Ryggens vävnader på Moderna
Museet i Malmö pågår fram till den 6
mars 2016.
Utställningen ”Stickade tröjor med
gamla anor – Nattrøje, nattrøye,
spedetröja, rosavamsa” pågår 20 feb. –
28 mars, Hemslöjden Skåne, Landskrona gamla stationshus, Österleden 10.
Gamla skånska spedetröjor ur Hemslöjdens samlingar visas tillsammans med
nygjorda tröjor (inspirerade av såväl de
svenska spedetröjorna som utländska
motsvarigheter).

Innehållsförteckning
sid 2
sid 3
sid 4
sid 5

Ledare, kalendarium
Dansesjov i Taasterup
Grötlunk en god tradition
Spel och danskurs med
Dalatema.
sid 6-7 SGV en pigg 85-åring
sid 8 Detaljen - Strumpeband
sid 8 Gillet skånska dräkter
sid 8 Köpes/ Säljes
sid 8 Möjlighet
sid 8 I nästa nummer
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Dansesjov i
Taastrup Folkedans
forening

S

uccén från tidigare år upprepades
när Taastrup Folkedanserforening
för tredje året i rad arrangerade en
folkdanskurs med omväxlande program, den 9 januari 2016. De målade
med hela paletten vad gäller folkdans.

Folkdansens Vänner och Sällskapet
Gammeldansens Vänner i Malmö.
Dagens skickliga spelmän Bjarne
Grue Knudsen dragspel och Christoffer T Dam fiol bjöd på mycket god
musik.
aastrup
kommun
tillhör
Storköpenhamn och ligger på vägen mot Roskilde. Folkdansföreningen startade 1944. De har ett 40-tal aktiva medlemmar och ytterligare några
passiva. 1970 öppnade Kulturcentret
i Taastrup och folkdansföreningen
har dansat där sedan dess. Centret
har ljusa luftiga lokaler för dans och
andra aktiviteter. Där finns också en
mindre restaurang och en pågående
konstutställing. Medlemmarna tränar
en gång i veckan och dansar mestadels danska folkdanser. De betalar
ingen lokalhyra på Kulturcentret men
saknar inte utgifter sa de.
ill Plesner-Petersen som är värdföreningens instruktör berätta-

T

V

D

ansen avslutades med att värdföreningens ordf. Ole Lundom
tackade instruktörer, musiker och
dansare för en mycket fin dansgemenskap. Vi svenskar stannade kvar
för samkväm med värdföreningen.
Efter en hel dags dans var vi törstiga,
hungriga och ”snacksamma” och deltog gärna i fortsättningen, en kombination av danskt gemyt, smörrebröd
och dans förstås. I årets efterfest fick
vi möjlighet att njuta av samvaron
fullt ut. Vi tänkte på hur det var i
januari 2015 när stormen Egon gjorde
att vi packade ihop tidigt för att med
mycket liten marginal köra över bron
innan den stängdes för biltrafik. Väl
hemma tänkte vi i år liksom i fjol
med tacksamhet tillbaka på en mycket trevlig dag tillsammans med våra
danska vänner och ser fram mot ”gensyn” på nästa danskurs den 14 januari
2017.

Ledarduo Susanne & Vill

D

ansinstruktörer Susanne och Vill
Plesner-Petersen höll i trådarna för det omväxlande programmet.
Med god pedagogik, instruktion och
hjälp på ganska lättförståelig danska
fick vi dansa danska och utländska
dvs. irländska, tyska, amerikanska
och svenska danser. Vi dansade vals,
polka, schottis, mazurka, menuett,
riverdance, squaredance och ett flertal enklare familje- och bytesdanser.

Delar av dansarna väl samlade

P

rogrammet var internationellt och de att det finns 800 – 900 nedteckvi totalt strax över 50 deltagare nade folkdanser i Danmark. ”Danske Anna Månsson
var det samma dvs. både skåning- Folkedanser” har gett ut häften med Foto Ronny Månsson
ar och danskar. Från Danmark kom beskrivningar på dessa danser. Det
deltagare från värdföreningen Taas- finns dessutom ett mycket stort arkiv
trup men också från Folkedanser- med många danska folkdanser som
foreningarna Farum, Ballerup, Her- väntar på att utforskas, tolkas, skrivas
lev, och Lyngby spillemandskreds. ner och publiceras. Nya häften med
Från Sverige kom dansare från danska folkdanser ges ut emellanåt.
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Grötlunk är en god
tradition

T

rehäradsbygdens
Folkdansgille
Kävlinge bjöd på traditionsenlig
”Grötlunk” under mellandagarna. Det
är en god tradition ur många aspekter.
Förutom gröt och dans är det ett trevligt
forum för umgänge både inom den egna
föreningen och tillsammans med inbjudan gäster. I årets Grötlunk deltog närmare 50 folkdansare från Brogårdagillet
Bjuv, Folkdansens Vänner Malmö, Sällskapet Gammeldansens Vänner Malmö
och värdarna Trehäradsbygdens Folkdansgille Kävlinge.

Trehäradsbygdens Folkdansgille firade
40-årsjubileum under 2014 och passade
på att bjuda på det som fortfarande var
kvar av presenter från detta jubileum.
nder kvällen överraskades ordf. Peter av föreningens medlemmar med
många hjärtliga kramar och en cykelkorg
med matigt innehåll som tack för hans
helhjärtade insats och arbete i föreningen.
rehäradsbygdens Folkdansgille dansar i Folkets hus, Dösjebro. Under
2014 samarbetade ideella krafter med att
fräscha upp lokalen så vi fick dansa i en
inbjudande danslokal med funktionellt
modernt kök. Föreningen tränar och har
många övriga aktiviteter i denna lokal
men den hyrs också ut till privata sammankomster. Se hemsidan för detaljer
om uthyrning http://www.treharadsbygdens-folkdansgille.se/
rötlunken var årets sista folkdanstillfälle för mig. Nu ser jag fram
mot många nya dansträffar med gemenskap och dansglädje under 2016 och
gärna repris på grötlunken som avslutning.

U

P

T

H

G

Smak av dagens rätt

V

ärdföreningens ordf. Peter Dunemark hälsade välkomna. Dansinstruktör Gun Hector ledde dansen till
Ingvar Nilssons dragspel, båda från Trehäradsbygdens folkdansgille. Vi dansade
först Väderlekarn och ”Treminutersdansen” från Europeaden som vi tidigare
dansat tillsammans och kände oss trygga
med. Sen instruerade Gun och världarna
hjälpte oss mer ovana så alla kunde delta i flera olika hambodanser och några
gillesdanser.
rehäradsbygdens Folkdansgille startade 1974, efter en kurs i folkdans
med Stig Ingelsgård som kursledare.
Stig tog initiativ till att bilda föreningen
och blev sedan konstnärlig ledare under
många år. Redan några år efter starten
skapades traditionen med Grötlunk. Stig
ansåg att juluppehållet var alltför långt
så lite gröt och dans skulle vara lämpligt
avbrott under julfirandet. Detta initiativ
uppskattades av alla närvarande i årets
Grötlunk som dansade, umgicks drack
och åt glögg, pepparkakor och julgröt.

Verden i Veven,
Hannah Ryggen
å Moderna museet i Malmö visas
utställningen ”Verden i Veven” med
Hannah Ryggens (1894 – 1970) vävnader
fram till den 6 mars 2016. Utställning är
framtagen i samarbete med Nasjonalmuseet i Oslo Norge.
anna Ryggen föddes i Rönneholm
i Malmö. Som ung arbetade hon
som småskollärarinna samtidigt som
hon utbildade sig i måleri. På 1920-talet
lämnade hon måleriet för vävstolen och
flyttade till Ørlandet utanför Trondheim
i Norge tillsammans med maken konstnär Hans Ryggen.
annah ville inte härma andra konstnärer utan göra på sitt eget sätt och
är självlärd inom vävkonsten. Vävnaden
som visas i Malmö är fantastiska,
tekniskt mycket välgjorda stora bildvävnader med starka politiska budskap.
Hannah reagerade mot övergrepp och
flera av bildvävarna är direkta reaktioner
på olika världshändelser. Garnet kommer från fåren på orten och är till stor
del växtfärgat av Hannah. Den som inte
har möjlighet att besöka utställningen
kan trösta sig med att läsa boken ”Hannah Ryggen” ISBN 978-3-86335-773-3,
en inbunden bok på svenska, norska och
engelska med många stora färgbilder och
intressant text.

H

Anna Månsson
Foto Ronny Månsson

T

Vad heter denna dans?

Anna Månsson
Foto Ronny Månsson

Bokillustration
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Spel- och danskurs
med Dalatema

A

lla kan dansa det behövs bara att
någon bjuder upp fick vi veta på
kursen ”Danser från Dalarna” den 23
jan. Stina och Lennart Jeppsson instruerade och informerade dansarna och
spelmännen Ingrid och Christer Olsson stod för musiken. Samtidigt höll
Hans Röjås ”Spelkurs i Dalalåtar”. Sista
timmen på dagen var alla tillsammans
och praktiserade det vi lärt.

ka från Boda kan ha mer ”nigning”. Det
finns många olika uppfattningar om hur
Boda- och Bingsjöpolska ska dansas.
Hans Röjås berättade om sin far spelman och dansare Röj Jonas som spelade
polskor från Boda och Bingsjö. Årtiondena kring sekelskiftet fanns det i både
Bingsjö och Boda spelmän som spelade
polskor som var snarlika de polskor som
vi dansar idag. Det fanns flera olika stilar i samma socken, det skilde mellan
hur olika spelmän spelade och hur olika
dansare dansade.
öj Jonas upplevde olika epoker inom
dans och musik. Den första epoken
var på 1800-talet då Hans farfar var aktiv. De dansade på knaggliga loggolv
och på gårdsplan med grus eller gräs.
De hade kanske näverskor med järn-

R

dans, underhållning att titta på. Den
tredje epoken är en fusion av de två första. Spelmän från hotellen kom till vanliga kalas och visade upp vad de hittat på.
Det kunde se elegant ut. Spel och dans
sitter tätt ihop och påverkan är ömsesidig.
nder 1930 till 50-talet ersattes polskan på flera håll av annan dans.
Men i Boda finns obruten tradition av
polskedans tack vare Laggar Anders
som spelade med en otrolig energi.
Det sägs att när Laggar Anders spelade kunde det kännas som en hand i
ryggen under dansen. Det var vanligt
att efter helgen fråga varandra ”Var du
på dansen?” och sen kom följdfrågan:
”Var det roligt?” I Boda var följdfrågan:
”Var Laggar Anders där”. Om han var
där var det roligt, det visste alla.

U

Det svänger om dansen!

D

et var ett bra arrangemang med
dans- och spelglädje. Närmare 50
personer från Skåne, Småland och Danmark kom till Eslöv. Vi dansade polskor
från bl.a. Rättvik, Bingsjö och Boda.
Dans och musik hör ihop. Man ska dansa så det känns rätt. Duktiga dansare
lyssnar på musiken och goda spelmän tittar på duktiga dansare och gör något av
det. Lennart och Stine visade först dansen. Sen fick vi träna ett moment i taget.
Kavaljerens resp. damens steg visades
och vi uppmanades att träna bådadera.
Det är bra att kunna varandras steg.
oterna till polska och hambo kan
se identiska ut, båda har ¾ takt
men olika karaktär. I polska betonas det
andra steget medan i hambo är första
steget viktigast. Polska från Bingsjö är
en slätare och jämnare dans medan pols-

N

beslag, inte fina dansskor. Under dessa
förutsättningar dansar man inte elegant,
utan stadigt och rustikt. De dansade
snabbare än man gör idag, knäna håller
inte för att dansa sakta i grus. Nationalromantiken i början av sekelskiftet 1900
blev en ny era. Man vurmande för det
folkliga och ursprungliga. Stora hotell
byggdes i Rättvik och Leksand så ”fint
folk” från Stockholm kunde åka på kulturresor till Dalarna, för att uppleva äkta
folklig kultur. Musikanter och dansare
från byarna runt omkring kom till hotellen för att dansa och spela. I Boda fanns
speciellt duktiga dansare och spelmän.
Dans som hade varit gemensam dans på
fest blev uppvisning. Skickliga dansare
plockade fram elegans, det blev bättre

A

tt dansa enbent ingår i Bingsjöpolska. Det var många som praktiserade
detta med framgång under kursen. Denna dans var ursprungligen ett skämt. En
enda person hittade på att dansa så och
sen blev dansen nedtecknad. Att dansa
enbent ingår i polskemärket och kräver
färdighet. Den som vill briljera rekommenderas att dansa enbent.
ack till alla som gjort denna dag möjlig. Peter Duvemark
och Monica Wilman hade ordnat så
vi fick gott och välbehövligt energitillskott. Reservera helgen i vecka 3
2017, kanske kommer kursen tillbaka

T

Anna Månsson
Foto Ronny Månsson
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SGV en pigg
85-åring

F

irandet av 85-åringen, Sällskapet
Gammeldansens Vänner (SGV),
inleddes med en sydskånsk kulturell
utflykt. Första stoppet var i Klörup,
vid landsvägen som delar Sverige i två
likvärdiga delar. I slutet av 1600 talet
var Klörup välkänt. Där fanns tinget för
Skytt och Oxie härad som tog mot fångar från Malmö. I nära anslutning fanns
en smedja och en gård med gästgiveri.
unnar Gertsson guidade i det kulturminnesmärkta häradshäktet som
ägs av Hembygdsföreningen. När Oxie
och Skytts slogs samman till en domsaga 1690 blev Klörup tingsplats. Ett
häkte uppfördes på 1700-talet men det
förföll och då fick fångarna inhysas och
bevakas i den tingskyldiges hem. Detta var inte tillfredsställande, därför
uppfördes nuvarande häktesbyggnad
1809. Huset användes som häkte fram
till 1904, då flyttade tinget till Malmö
och sen 1972 till Trelleborg där det fortfarande är kvar. Häktet skänktes till
Hembygdsföreningen som renoverade
huset i gammal stil 1963 – 64. Häktet
blev märkt som byggnadsminne och är
nu inrett tidstypiskt från sekelskiftet
1900.

G

Spinnrock från häktet i Klörup

J

ag konstaterade att jämställdheten
rådde i häktet. Där fanns två celler
en för män och en för kvinnor. De var
likadant inredda med vars en fyrkantig trälåda med toaletthål i ena hörnan. Båda var lika små, ungefär 12 m².
Varje cell var avsedd för högst 10 häktade samtidigt. Om det var kallt så det var
kanske bra att det var trångt. Alla fångar
fick samma dagliga meny, vatten, bröd,
en sill och en tallrik soppa.

I

huset fanns också fångvaktarens
bostad på tre rum och kök. Mesta
tiden bodde endast fångvaktaren med
sin familj där. Cellerna var bara bebodda i samband med tinget 10 – 15 veckor/år. Spöstraff utdelades till både män
och kvinnor utanför byggnaden vid
vägkorsningen, så många kunde ta del
av detta. Gunnar berättade om en fångvaktare som var så blödig att han efter
spöstraffet bjöd fångarna på brännvin
för att badda såren. Det ryktas att brännvinet ofta användes invärtes, men det
gjorde kanske lika god nytta på det sättet.
tanför häktet står den gamla klockstapeln i ek. På julafton kl. 10.00
rings traditionellt julen in med servering
av glögg och pepparkakor. Alla är välkomna dit.

U

H

åkan sammanfogar på det gamla
sättet, han ”väller” eller ”svajsar”
ihop metalldelarna. För att göra detta
krävs gammalt järn som har lägre kolhalt. Vid närmare 1400 grader börjar järnet smälta och kan fogas samman utan
svets. Håkan har gjort hästskor men han
skor inte hästar, det var hovslagarens
uppgift inte smedens. En god smed
tillverkar hästskor som passar hovarnas
storlek och kan också individuellt anpassa för att kompenserar om hästen är halt.
åkan visade en fjäderhammare
tillverkad ca 1920 inlånad från
Haglösa smedja. Den används för att
bearbeta riktigt stora tjocka järnbitar. Vi
fick också se ett borr från 1800-talet som
efter att det satts igång med handkraft
snurrade av sig själv i en sinnrik konstruktion. När ett ämne ska genomborras
krävs dessutom manuell kraft. Smedens
lärlingar hade ett tufft jobb. Håkan
visade ”pågaplågaren” en riktigt tung
slägga som användes för att bearbeta
järnet. Efter att lärlingarna fått slita med
denna tog smeden själv över och formade ämnet med en betydligt mindre och
mer lättarbetad slägga.
örr fanns en smedja i varje by, ofta
belägen i en vägkorsning för att vara
lätt att hitta för folk från olika håll. På
1700 – 1800- talet smyckade man med
vackert arbetat smide. När Skultunna
slog igenom med mässing så kastades
mycket gammalt smide men idag är det
åter eftertraktat.
yrkor och allmogemönster är inspirationskällor för Håkans smide. I
Skåne finns gamla ljusstakar med små
hästskor som dekoration medan lövformen är vanlig i Dalarna. Håkan smider
också små drakar som hängen på ljusstakarna, han tror att de har anor från vikingatiden. Signaturen HH visar att det
är Håkan som smitt grejorna. Smide ska
göras noggrant, man ska göra det så fint
man kan sa Håkan och varnade för att ha
för många järn i elden samtligt, då är det
lätt att de bränns itu.
å 1700-talet fanns skråväsendet i
Sverige men smed, skräddare och
skomakeri var befriande från skråväsendet så de fick etablera sig utanför städerna. Förr gjorde ”bonnasmeden” det
mesta men det fanns också smeder som
specialiserade sig ex. spiksmed och
låssmed.
arin Landberg Klörupsvägen odlar
pil och flätar pilekorgar. Att odla pil
är ett himla jobb sa Karin när hon berät-

H

F

En krok blir till

K

lörups smedja ägs av smeden Håkan
Haleby sedan 1982. Han berättade
att smedjan som har rötter från början
av 1700-talet är i stort sett intakt. Håkan
demonstrerade smide och berättade engagerat att hans ambition är att använda
och bevara smedjan. Den gamla bälgen
finns kvar, men Håkan använder en nymodighet, en fläkt för enkelhetens skull.
Håkan hamrade och värmde en järnbit,
upprepade gånger. Det är viktigt att
smida medan järnet är varmt sa Håkan
och bearbetade det 1000 grader varma
ämnet.
i såg hur vana händer förvandlade en bit järn till en krok med ett
fyrkantigt hål och en matchande fyrkantig spik. Genom att slå hålet i det rödglödgade järnet finns allt järn kvar och
försvagning undviks till skillnad från
borrning. Med kombination fyrkantigt
spik avpassat till fyrkantigt hål sitter
kroken perfekt och snurrar inte runt. När
värmen på godset sjunkit till 400 – 500
grader ytbehandlades arbetet med linolja. Oljan förenar sig med järnet till ett
vackert rostskydd.

V

K

P

K
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tade och demonstrerade odling, skörd,
torkning, sortering och flätning. Pil skördas på hösten när bladen faller. Första
året kommer 1-3 skott på plantan. Samtliga klipps ner och året därpå kommer
1 – 3 skott på varje snittyta. Livslängden på en pil är ungefär 20 år, därefter
blir pilarna alltmer förkrympa för att
slutligen dö.
löpil är en bra sorts pil med långa
fina skott som rådjuren inte äter.
Amerikan är en annan bra sort att fläta med. Den bli ofta 2 meter hög under
året och har både grövre och finare skott.
Långt tillbaka drabbades korgpilen i
Europa av sjukdom och det var inte
tillåtet att importera levande pil från
USA. En man (eller var det en kvinna)
i USA flätade en korg av färsk pil som
skickades till Europa. Väl framme togs
den isär och klipptes till sticklingar som
sattes i jorden. Detta är amerikanapilens
bakgrund.

B

Det finns många olika sätt att fläta botten, rund botten, stjärn botten etc. Flätningen kändes internationell när Karin
berättade om franskt flätning, engelsk
flätning, dubbelfransk flätning och dubbelfransk flätning med tillbakahåll. Förr
togs alla små bitar som klippts av under
dagen tillvara. Av dessa flätades en botten som liknar ett ovalt grytunderlägg en
”fransk ostbotten”. Den används i Frankrike för att lagra ostar luftigt.
De kraftigaste pilarna klyvs i två eller
tre längder. För att få snittytorna släta
hyvlar Karin dem.
ärden fortsatte till Vingården i Klagshamn där Murre (Murat Sofrakis)
och Lena Jörgensen tog mot oss. Vinframställning är ett hantverk med mycket lång tradition. I Skåne finns idag
40 vingårdar med småskalig odling.
Klagshamns vingård har varit i drift sedan 2001, sedan 2005 säljs deras viner på
Systembolaget.
vensk vinodling finns längs öst- och
västkusten samt på Öland och Gotland. Områden som ligger på gränsen till
det omöjliga där druvorna mognar sakta
ger mycket bra vin berättade Murre. Det
är svalt i Sverige men ljuset gör det möjligt att odla vin. Omkring midsommar
har Sverige fem fler soltimmar/dygn än
medelhavsländerna.

F

S

Vinodling i Klagshamn
Fransk ostbotten (lagring av ost)

P

il skördas och torkas för att sen blötas
före flätning. Det blir inte bra att fläta
av färsk pil eftersom den krymper så arbetet blir glest. Blötläggning kan ta från
några dagar till flera veckor beroende på
grovlek och vattentemperatur. Genom att
använda olika sorters pil och låta barken
vara kvar så får de flätade alstren många
olika finstämda färgnyanser. Karin har
ett kohorn med njurfett från får tillhands
när hon flätar. Hon doppar en pryl som
hon använder i flätningen i fettet för att
pilen lättare ska kunna träs genom hålen.

K

lagshamns vingård omfattar 1,5 ha.
Den är inte stor jämfört med Australiens genomsnittsodling på 20 ha.
Ju lägre skördeuttag dess bättre vin sa
Murre och berättade om sambandet mellan mindre kvantitet och högre kvalitet.
I Klagshamn skördas druvorna så sent
som möjligt för att druvorna ska vara
maximalt mogna. Murre visade vinrankorna som växer i nordsydlig riktning för
att få sol på båda sidor. I Klagshamn är
sydvästlig vind vanligast och då fungera
det bäst när vinrankor bundna mot norr.
Svenska vinrankor har dubbelt så mycket
blad som de i Bordeaux. Bladen påver-

kar fotosyntesen positivt och det rymmes fler blad om skotten vrids och knyts
mot norr. Bladen nertill plockas bort
efterhand för att ljuset ska träffa klasarna. Om riktningen på raderna ändras
så förändras smaken på vinet. Jordmån
har också betydelse för kvalitén. Friska
viner växer på kalkrik mark. Klagshamn
har sandjord som ger lite rundare smak.
Som kork används naturkort, skruv- eller
syntetkort till vinflaskorna. Naturkork är
bäst men dyrast, den håller längst och
släpper genom precis så mycket luft som
behövs för att gynna mognaden fick vi
veta. Eftersmaken skiljer mellan billiga och dyrare viner. På ett kvalitetsvin
stanna smaker kvar i munnen. Syra och
tanniner ska balanseras som när änglar
kysser insidan av din mun.
i hurrade skånskt för SGV. Långt
tillbaka lämnade FV föreningen
SGV för att bilda en egen förening.
Därför är det extra roligt att vi idag dansar och har roligt tillsammans.

V

P

å kvällen fortsatte firandet med dans
tillsammans med inbjuda gäster
från Trehäradsbygdens folkdanslag och
Hembygdsgillet Malmö. Spelmännen
Tommy Linton, Eva Edstrand, Emilia
Svensson, Lennart Svensson och Ingvar Nilsson stod för musiken till dansen som traditionsenligt inleddes med
en promenadpolonäs. Efter tårtan kom
lika traditionsenligt en kadrilj nämligen
Landskronakadrilj med efterdans.
i önskar SGV många dansanta år
framöver och tackar medlemmarna
som planerat, arrangerat och på olika sätt
bidragit till denna helkulturella minnesvärda dag till SGVs ära.
Anna Månsson,
Foto Ronny Månsson

V
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Detaljen va é dé?

D

et är ett försök att bland den rika
skatt av olika kulturella företeelser
som finns ge en extra genomlysning till
någon. Först ut är är strumpeband, eller
som vi säger här i Skåne “hosseband”
ett kliande inslag i främst den manliga
folkdräkten. Att vi kan ta upp ämnet här
kan vi tacka både Malmö museum som
öppnat sitt arkiv, “Carlotta” för oss och
Petra Holmstedt som skriver om detta.
Har du något som Du tycker förtjänar
extra uppmärksamhet, skriv in till oss i
redaktionen så får vi se vad vi kan göra
/Ronny M

Strumpeband

P

å Malmö museer finns en omfattande textil samling. I mitt arbete
som Textilassistent på museet tar jag
dagligen del av denna rika textilskatt
och härifrån hämtar jag foton och fakta till Detaljen. Första delen handlar om
strumpeband. Förr använde alla strumpeband; gammal som ung, kvinna som
man. Strumpeband kan vara tillverkade i många olika textila tekniker, band
kunde vara flätade i olika flättekniker
men också vackert mönstervävda och
broderade. Flätade band är ofta lätt elastiska, det är en fördel när strumporna
ska hållas på plats.
museets samlingar är hela Skåne representerat och den som vill studera
textila tekniker, får se vackert vävda,
mönstervävda band, flätade exempelvis språngade band eller med annat ord
pinnbandsflätade band. Strumpebanden är vackert avslutade med dekorer i
ändarna. Tofsar eller en bit sidendamast
smyckar enkelt banden.

I

användas av allmogen och blev ett välkommet färgstarkt inslag i vardagen som
skilde sig från de tidigare milda växtfärgerna. Ingredienserna i anilinfärgerna
medförde att textilen blev spröd och de är
därför sämre bevarade till eftervärlden.
Som ex kan ögonen falla på bilden med
inv.nr MM 001555:002 från Torna härad.

V

årt fantastiskt dräktrika landskap
saknar en förening för dräkt- och
textilintresserade. Det har vi nu tänkt att
ändra på och vill därför inbjuda dig som
är intresserad av skånska dräkter - eller
vill inspireras av skånsk dräkt- och textiltradition - till en dag då vi tänker oss
att starta en sådan förening.

L
Malmö Museér MM001555002 Torna härad

Där är ändarna både kantade med en bit
gråblå sidendamast och i de andra, tofsar i rött och blått ullgarn. Detta band är
tillverkat för en man.
Även strumpebanden från Bara härad,
inv.nr. MM 028308 ska vara tillverkade för en man. Samma band är
tillverkat i flättekniken språngning
som är omkring 4000 år gammal.

Malmö Museér MM028308 Bara härad

Benämningen språngning används över
hela världen och betyder ungefär ”fläta”,
”sno”.
Strumpebanden från Bara härad ovan och
Ingelstad härad, inv.nr. MM 028238:007,
är tillverkade före 1937 av bl.a. bomull.

Malmö MuseérMM028238 Ingelsta härad
Malmö Museér MM011432 Albo härad

Ta en extra titt på bilden med inv.nr MM
011432, strumpebandet från Albo härad.
Här finns färgen violett och jag kan i
uppgifterna kring bandet läsa att det är
tillverkat på 1800-talet. Bandet är flätat
av bl.a. violett garn. Vid denna tid hade
man på kemisk väg börjat framställa färgerna violett, rosa m.fl. Dessa så kallade
påsfärger eller anilinfärger började

Välkommen till Gillet
Skånska Dräkter!

B

omullen hade vid denna tid blivit
vanligare och så billig att allmogen
har råd att köpa garnet.
Besök gärna Malmö Museers föremålsdatabas Carlotta på
http://carlotta.malmo.se/carlotta-mmus/
för att ta del av mer information om
strumpeband.
Petra Holmstedt
www.textilarkeologi.wordpress.com

ördagen 23 april 2016 möts vi på
Svaneholms slott för en dag i dräktens tecken. På programmet, förutom ett
konstituerande möte, står en föreläsning
med Berit Eldvik, f.d. intendent och
ansvarig för Nordiska Museets textil- och folkdräktssamling. Hon kommer att tala kring temat “Möte med
mode” utifrån sin bok med samma titel.
Gillis Jimheden kommer att prata om
“Upptäckter med folkdräkter” och
dessutom bjuds möjlighet att se på
föremål ur Svaneholms textilsamlingar.
Tid: 10.30 - 16.
Mer information kring evenemanget
kommer! Du kan redan nu göra en intresseanmälan till Barbro Lindholm,
barbroelisabeth@hotmail.com eller telefon 0416-32142, så skickar vi program
till dig så fort det är klart.

Köpes/ Säljes

T

vå folkdräkter från Åsbo Norra
till salu.
Herr och dam, finns i Klippan
Ring Lotta 076-534 93 42

Möjlighet

V

ill du engagera dig i distriktet? Hör
av dig till valberedningen på
patrik@vargklo.se eller 070-3584790 så
ska vi se om vi hittar något lämpligt för
just dig!
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