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Två gånger om
Lilla Rödde Textilmuseum

 Här göms många skatter.  
Det finns två artiklar den ena  

övergripande, den andra 
 synar trådarna bakåt i tiden. 

Sida 4 - 5

Sommartider ända långt 
in på hösten
Minns hur det var ifjol!
Vi har samlat några aktivi-
teter som du kanske känner 
för i sommar/ höst.  
Sida 7- 9 

Man kan om Man vill!
 
I detta fall var det Jan-Inge 
som ville ge sin fru Birgitta 
något extra vackert -  
ett tyllbroderi
Sida 3
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TACK för att ni visade mig förtro-
endet att ta över ordförandeskapet! 

Det är en utmaning att ta över efter Stig, 
som verkat i så många år och har kontak-
ter och kunskap om så mycket. Vi är två 
nya i styrelsen och det innebär som tur är 
att den övriga kompetensen finns kvar.

Jag vill också rikta ett stort tack till alla 
som hjälpte till i somras med Europe-

aden i Helsingborg. Nu siktar vi framåt 
på kommande Europeader i Namur och 
Åbo 2017. Jag är precis hemkommen 
från Namur och där är förberedelserna 
i full gång. Europeadflaggor vajar redan 
på många håll i staden. Säkerheten har 
också fått en extra stor betydelse efter de 
fruktansvärda dåd som nyligen utfördes 
i Bryssel. Gemenskap genom dans och 
musik känns ännu viktigare för att skapa 
förståelse och motverka utanförskap. 

Vad kan vi göra för att få fler  
medlemmar? Vad kan vi göra för 

att behålla de medlemmar vi har? Des-
sa frågor har varit på agendan under 
ett par årtionden och jag har ingen pa-
tentlösning. Vi ser dock att fler och fler 
föreningar hjälps åt, ordnar träffar och 
gemensamma aktiviteter. Distriktet har 
också bjudit in till en barn- och ungdom-
sträff i Malmö. Så viktigt att barn- och 
ungdomar får känna att det finns många 
fler intresserade av dans än bara de som 
finns i den egna föreningen. Uppföljning 
sker i höst med träff i Linderöd. 

Hjälp oss gärna med att sprida goda 
exempel på hur ni fått nya medle-

mmar. Där kommer också vikten av att 
förstå varför vi behöver alla medlem-
mar i Riks och distrikt. Det är inte bara 
försäkringen (även om den kan vara vik-
tig om det händer en olycka på dansresan 
eller dansträningen) utan framför allt för 
att vi ska kunna fortsätta ordna kurser, 
uppvakta Kulturrådet etc och ha legiti-
mitet därför att vi är många som tillsam-
mans vill bevara vår kultur.

Lycka till med all träning inför 6 
juni, midsommar, resor – allt som 

står på era program ■

Marianne

Köpes / Säljes

Söker du kontakt för att köpa 
eller sälja en dräkt eller delar 

av en dräkt? Du kan vända dig till  
www.folkdräktsmarknad.se en  
hemsida med annonser för svenska folk-
dräkter och litteratur om folkdräkter. På 
sidan finns också information inom folk-
dräktens område och annonser för folk-
dräktsmarknader i Sverige.

Köpes
 

 ----

Säljes
 

Flickdräkt Torna härad handsydd 
Grön yllekjol, guld-beige brokadliv m 6 
maljor o kedja i silver. Broderad skjor-
ta o flickmössa i dito brokad, randigt 
ylleförkläde. 
046-320252.  
 
Pojkdräkt Västra Vemmenhög 
handsydd Blå ylleväst, gula knäbyxor, 
broderad skjorta. 
046-320252 
 
Dragspel Giulietti 
4 - körigt 
11-register i diskanten 
 5- register i bas  
070 577 29 20
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Tyllbroderi i tiden
 

Tyllbroderi eller tyllträdning som 
teknikern också kallas för mina 

tankar till min farmors vackra tunna 
gardiner. Men tyllbroderi finns på myck-
et mer än gardiner och tekniken har fått 
renässans. Tyllträdning blomstrade förs-
ta gången när det gick att framställa tyll 
maskinellt på 1800-talet. Idag arrangeras 
på flera håll kurser men ofta med friare 
tillämpning än de gamla strikta symme-
triska mönstren. Det är intressant att se 
hur en gammal teknik fortlever i andra 
mer moderna former.

Jan-Inge Karlson Folkdansens Vän-
ner (FV) i Malmö har broderat ett 

tyllförkläde till sin fru Birgitta på tradi-
tionellt sätt. Originalet som inspirerat är 
ett förkläde från Vemmenhög som finns 
i Kulturens samlingar. Jan-Inge som inte 
hade tidigare erfarenhet av tyllbroderi 
köpte mönster och material. Sen efter-
strävade han att sy så likt originalet som 
möjligt. Det räcker inte att följa upprit-
ade linjer, känsla för form och design 
krävs för att få ett så vackert slutresultat 
som Birgittas förkläde. 

För att kunna brodera på den florstun-
na, sladdriga tyllen måste den spän-

nas upp. Jan-Inge berättade att han först 

ritade mönstret på papp i avvikande färg. 
Sen spände han upp tyllen och sydde fast 
den på pappen. Tyllen kan också spännas 
upp på ett kraftigt tyg. Alla stygn syddes 
två gånger med en trubbig nål. Teknik-
en är inte svår men pillig. Man trär små 
förstygn upp och ner i varje litet hål i ty-
llen och följer det ritade mönstret under 
eller räknar hålen när man syr. Andra 
gången syr man motsatt mot första, på så 
sätt blir slutresultatet lika på båda sidor, 
om man är lika noggrann som Jan-Inge. 
Tyllbroderi kan också ha fyllda partier, 
då sys rader av samma stygn mer eller 
mindre tätt. Bottensömmar, engelskt 
broderi och kedjesöm kan också före-
komma inom tekniken. Blommorna på 
Birgittas förkläde har ett litet hål i mit-
ten. Här klipptes först ett hål och sen 
syddes noga runtomkring så hålet be-
höll rätt storlek. Den broderade bården 
längst ner är 9 cm. bred och har sydda 
veck av tyll ovanför och under som ger 
vacker inramning. På originalet finns 
handknypplad spets längs sidorna och en 
sydd spets längs nederkanten. Jan-Inge 
valde att använda samma spets runtom, 
en maskintillverkad spets som är mycket 
snarlik originalets knypplade.

Originalförklädet knöts runt midjan 
med en snodd i en tunnel. Jan-Inge 

har gjort snodden av lintråd 35/5.  Han 

utgick från en lång tråd som snurrades 
och sen veks på mitten flera gånger. Bir-
gitta sa skämtsamt att hon var glad att 
de har stort hus så det fanns utrymme att 
hålla tråden rak och sträckt när de bör-
jade snurra. När förklädet används ska 
snodden runt midja döljas. Ovanpå knyts 
ett ”bugaband” som bara är till för lyst. 
Bandets båda ändar och en ögla ska hän-
ga ner längs ena sidan. 

Efter många timmars arbete var mäs-
terverket färdigt men solkigt. Var-

sam handtvätt var inte tillräckligt för att 
tyllen skulle återfå sin vita färg. Mate-
rialet är ju bomull så förklädet stoppa-
des helt sonika i en tvättpåse och sen i 
tvättmaskinen på 60 grader. Resultatet är 
strålande. Birgitta är jättefin när hon bär 
förklädet till sin Oxiedräkt. 

De gamla häradsgränserna har luck-
rats upp och idag talas om Skånes 

fyra dräktområden. Skräddaren höll sig 
inte enbart inom ett härad, han sydde där 
det fanns kunder så häradsgränser är inte 
synonymt med dräktgränser. Vemmen-
hög och Oxie har många likheter och 
detta förkläde kommer att pryda Birgit-
tas dräkt. Nu ser hon fram mot trevliga 
fester så det blir läge att klä sig i det nya 
fina förklädet. ■
Anna Månsson
Foto Ronny Månsson
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Textilskatten i  
Lilla Rödde
 

Den gamla kringbyggda gården Lil-
la Rödde utanför Blentarp har gått 

i släkten i generationer. Textilkunniga 
kvinnor på gården har vävt, sytt och 
broderat hemgift för att bli bra gifta. De 
sista systrarna på gården Anna och Han-
na dog ogifta utan barn. Genom generos-
itet från arvtagaren kom gården med alla 
inventarier till Färs Härads Hembygds-
förenings ägo 1999. Därigenom kan alla 
intresserade besöka gården och njuta av 
ett ovärderligt kulturarv. 

När Hanna dog 1984 fanns mo-
derniteten telefon i huset men 

inte el eller rinnande vatten och köket 
hade stampat jordgolv. I detta omod-
erna hus fanns en fantastisk textilskatt 
tillsammans med möbler, textilbered-
ningsredskap, jordbruksredskap m.m. 
Stor del av textilierna hade systrarna 
förfärdigat men vissa var arv. Signaturer 
och dateringar saknades till stor del men 
det fanns belägg för att en mindre väska 
i flamskvävnad hade vävts av den ena 

systern då hon var 9 år. Flamskvävnad 
är en mycket tidskrävande vävteknik 
som kräver både träning och skicklighet 
för att bli jämn och fin. Det är svårt att 
föreställa sig att 9-åringar har tålamod 
och förmåga att väva en väska som den-
na. Väskan hänger på armstödet nedan.

Ett 20-tal medlemmar från Folk-
dansens Vänner och Sällskapet 

Gammeldansen Vänner Malmö besökte 
Lilla Rödde textilmuseum en solig au-
gustisöndag. Catharina Lennartsdotter 
från Färs Hembygdsförening guidade 
oss.  Vi blev överväldigade av färgprakt, 
handaskicklighet och mängden textilier 
i kistorna, men också tagna av tragiken 

kring kvinnorna som förblev barnlösa 
och ogifta. Båda systrarna hade vars en 
uppsättning med stolar, soffa och sten-
bord med möbeltyg i flamskvävnad. 
Den ena med mer traditionellt skånskt 
mönster och den andra med modernare 
jugendmönster s.k. ”vindruvmönstret”. 
Allt skickligt vävt med perfekta tand-
ningar vid färgbyten. Där fanns också 
ett stort antal spedetröjor med välgjor-
da broderier, vita särkar, vävda randiga 
förkläden med mönstervävda band, bol-

stervar, agedynor, bonader och 
dukar i opphämta, krabbasnår, 
munkabälte, tvistsöm, sänglinne 
med hardangerbroderi, strum-
peband flätade i pinnspets etc. 
Eftersom dessa textilier knappt 
använts, bara tagit fram och 
vädrats årligen hade färgerna 
inte påverkats av tidens tand. 
En brudgumsskjorta från sys-
trarnas morfar Per Larssons  
taggade min fantasi. Dessa 
skjortor brukade användas till 
svepning, varför var den bev-
arad? 

Jan-Inge och Birgitta Karlson tittade 
extra noga på en herrskjorta och ett 

par byxhängslen. Det var originalet till 
de plagg som de själva hade sytt efter 
mönster ritat av Gunilla Andersson. De 
nysydda plaggen var mycket fina kopior 
och lika välsydda som originalet. Lil-
la Rödde Textilmuseum är väl värt ett 
besök både av den som är intresserad av 
vårt skånska kulturarv i allmänhet och 
den som är speciellt intresserad av gamla 
skånska textilier. ■

 
Anna Månsson
Foto © Ronny Månsson

Brudgummsskjorta 
på lilla Rödde 

I Lilla Rödde textilmuseum hänger 
en brudgumsskjorta som tillhört Per 

Larsson på gården Kobjer, Everlöv nr 8. 
Per Larsson (1824–1912) bodde hela sitt 
liv på Kobjer. Han vigdes 1852-03-28 
med Sissa Åkesdotter (1833-1907).

Några frågor som framkom efter 
besöket: Varför hänger Pers skjor-

ta på museet? Varför hade han inte skjor-
tan på sig när han begravdes som seden 
brukade vara?

För att få svar måste man ta till lite 
släktforskning. 

Per var far till Hanna Persdotter som 
gifte sig med Jöns Olsson på Lilla Röd-
de, och de fick barnen Anna och Hanna, 
som Per alltså var morfar till.
I kyrkoböckerna står Per som undan-
tagsman, dvs. han bodde på ett undan-
tag (litet hus) någonstans på ägorna skilt 
från gårdshuset på Everlöv nr 8. Dit flyt-
tade Per och Sissa när näst äldste sonen 
Nils övertog gården år 1900. För att få 
veta mer så måste man även läsa Pers 
Bouppteckning. Han hade även ett tes-
tamente.

Pers testamente: ---Härigenom vill 
jag såsom min yttersta vilja och tes-

tamente hafva förordat att som min dot-
ter Hanna och hennes man Jöns Olsson 
förut av min och aflidna Hustru Sissa 
Åkesson egodelar fått uppbära och emot-
taga ---

Troligen har Per och Sissa bara tagit 
med sig det nödvändiga vid flytten 

till undantaget. Brudgumsskjortan har 
därför varit med de ägodelar som Han-
na övertagit och därmed hamnat på Lilla 
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Rödde.
Vad har detta med folkdans att göra? 
Därför att många av våra egna härads-/
folkdräkter är gjorda efter ritningar på 
kläder som allmogen har burit. Troligen 
har även denna skjorta använts som för-
laga till någon av våra dräkter. Kläder, 
ritningar m.m. finns på olika museer, 
t.ex. Kulturen, Österlens Museum,  
Nordiska Museet. ■

Gert-Ove Ohlin
Folkdansare och släktforskare 
foto Ronny Månsson

 
Källor:
Färs Härads Hembygdsförening. Lilla 
Rödde Textilmuseum.
Arkiv Digital. Kyrkböcker ifrån Everlöv. 
Bouppteckningar Torna och Bara  
domsaga.

Gillet Skånska dräkter är nu på gång!

Vi träffades den 23 april 2015 på 
Svaneholms slott, bästa tänkbara 

plats inför bildandet av den nya  
föreningen Gillet Skånska dräkter. 

Några dräktintresserade hade förbe-
rett ett program med bildande av 

föreningen och föreläsningar om skånskt 
och svenskt dräktskick. 

Närmare 50 personer deltog. Det 
mesta är ännu i sin linda, men 

det planeras bli en förening som ska 
vara öppen för alla med intresse för 
textilier och speciellt skånska dräkter. 
Tidigare har hemslöjden varit spindel 
i nätet för dräktråd men efter att denna 
uppgift försvunnit saknas en mötesplats. 
Förening ska eftersträva öppenhet för att 
byta tankar och idéer och vill inspirera 
till forskning, allt med fokus på skånsk 
dräkt. Fler nya medlemmar är välkom-
na. Den blivande föreningen har redan 
en hemsida:  
www.gilletskanskadrakter.wordpress.com.

Anmäl ditt intresse till Barbro så du 
får möjlighet att delta på förenin-

gens första årsmöte som planeras äga 
rum inom några veckor.  
barbroelisabeth@hotmail.com

Till vänster ett axplock av deltagar-
na med dräkt.  

 
Anna Månsson
Foto © Björn Löfgren 
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Skånska danser

Folkdansringen Skåne arrangerade 
en danskurs i Skånska danser  

28 febr. 2015. Dansinstruktör Stig  
Hellemarck hälsade välkomna med orden 
”Jag tänker lära er skånska danser eller 
åtminstone ska ni dansa skånska dans-
er”. Och så blev det. Vi dansade skåns-
ka danser så hjärnceller och svettceller 
jobbade för högtryck. Mellan danserna 
serverade Stig intressant och trevlig his-
torik om skånska traditioner. Det blev 
korta välbehövliga pauser i kombination 
med intressant och fängslande informa-
tion.  

Vi värmde upp med en valfri schot-
tis och fick snabbt upp kroppsvär-

men. Hoppen i schottis har tillkommit på 
senare tid, schottis på äldre vis saknar 
hopp. 

Gustavs skål, en kadrilj för fyra par, 
är ett måste på en skånsk dans- 

kurs. Den härstammar från 1700-talet 
och finns nedtecknad i ca femton olika 
varianter. Dansen har sitt namn efter 
Gustav III som blev skjuten när han dan-
sade kadrilj. Stig berättade att det finns 
en markering i noterna över takten då 
skottet avlossades. Gustavs skål har dan-
sats på många olika orter i Skåne, det 
är därför det finns så många olika vari-
anter. Varje ort har anpassat den lite efter 
sina behov och förutsättningar. Gustavs 
skål är en dans med möjlighet att tjuva 
antingen för en ensam person eller för 
hela par. Charmen att kunna tjuva har  
uppskattats, dansen har varit populär 
och därför levat kvar.  Dockedansen är 
en geografiskt lokal dans som också dan-
sas av fyra par. Den har inte varit alls så 
utbredd som Gustavs skål och finns inte i 
många varianter  

Kadriljer med stora uppställningar 
är mycket skånskt. Det är danser 

från tidigt 1800-tal. Alla deltog i sam-
ma kadrilj. Den sida som var längst ofta 
utefter den längsta väggen i stugan fick 
börja dvs. dansa premiär. Stig berättade 
att kadriljer förr bestod av fler turer än 
de gör idag. Dansarna som väntade på 
att dansa kunde ibland ha en stol bakom 
sig så de kunde sitta ner och invänta sin 
tur. Mot slutet av 1800-talet när dans-
banor med dansbiljetter blev allt van-
ligare försvann kadriljerna. Kavajerna 
köpte dansbiljetter och för en kadrilj 
krävdes två biljetter, men dansen tog 
mer än dubbla tiden mot vanliga danser 
som kostade en biljett så det var ingen 
god affär för arrangörerna. I början av 

1890-talet dansades högst en kadrilj per 
kväll på dansbanorna och några år sena-
re försvann kadriljerna helt från de kom-
mersiella dansbanorna. Men kadriljen 
levde kvar på privata tillställningar långt 
fram på 1900-talet. Det finns dokumen-
terat att det dansades kadrilj fram till 
världskriget. Under kriget saknades till-
fälle till dans, männen var ju inkallade 
och efter världskriget var kadriljer i stort 
sett borta. 

Vi dansade kadrilj från Lunnarp. 
Förr avslutades alla kadriljer med 

efterdans. Därför dansade vi först mark-
nadsdans och avslutade sen med en köra. 
På detta sätt fick man möjlighet att kom-
ma nära alla kavajerna/damer och det gav 
många chanser till flirt. Men med den in-
tensitet som Stig åstadkom under dagen 
var det inte mycket ork över till flirt. Jag 
hade fullt upp att torka svett och räkna 
steg. Stig betonade dansglädje, variation 
och frihet att variera. Vi klappade inte 
på uppmaning eller efter ett schema utan 
när något var speciellt bra eller för att 
visa sin beundran för en söt flicka. 

Hambo kom till Skåne i början av 
1900-talet. Den kom först till 

Malmö och spreds sen till Eslöv och 
ytterligare några år senare till Österlen. 

Före hambon dansade vi svingedans. 
När hambon kom ville vi vara moderna 
så då blev hambon i vissa fall benämnd 
svingedans. I samband med uppteckning 
av gamla danser uppmärksammades 
att de dansade märkliga hambosteg på 
Österlen. De personer som dansade des-
sa märkliga hambosteg blev individuellt 
intervjuade och fick demonstrera sina 
steg. Det visade sig att alla dansade på 
samma sätt, det var svingedans.

Omkring 1800 blev vals en riktig 
modedans. Dessförinnan dansade 

alla samma steg genom hela dansen men 
i vals dansar ju paret motsatta steg. I 
valsen förflyttade man sig runt i rummet, 
detta var också stor skillnad mot tidigare 
då man dansat på samma plats genom 
hela dansen. Valsen medförde en mindre 
revolution. På 1870 och 1880-talet fanns 
det många som sa att de dansade vals 
men egentligen dansade de hoppsa. Själv 
fick jag veta att jag dansade runtenom 
när jag trodde att jag dansade hoppsa. 
Schottis kom från Tyskland till Sverige 
i början av 1800-talet, men det finns 
de som säger att schottis kommer från 
Skottland. Vid denna tid var Paris dan-
sens Mecka. Där fanns danskurser och 
man gick ibland på danskurs dagligen. 
Lärarna hittade på nya danser efter hand. 
Det fanns dansare som åkte till England 
och Skottland. Där fann de exempelvis 
en dans som liknade vår svenska väva. 
Dansarna blev inspirerade och åkte till-
baka till Paris och sen spreds danserna 
därifrån. När den nya dansen schottis 
skapades så blev den snarlik vals. Långt 
tillbaka spreds danserna via hoven innan 
de nådde allmänheten. Men schottis hade 
tvärtom folklig spridning från början. 
Det var hantverkare från Tyskland som 
förde den till Sverige. Schottis kallades 
rheinländer när den kom till Sverige.
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Vi dansade också skånska engelskor 
utan krav på att dansa engelska 

steg. Vi fick frihet att utforma dessa steg 
efter egen fantasi och förmåga. I Skåns-
ka danser hade man ursprungligen hän-
gande armar. Det är först på senare tid 
som dansinstruktioner uppmanar att ha 
ledig arm i sidan. Vi fick stegträna och 
sen dansa skånsk slängpolska. Idag är 
polska från Uppland vanlig i olika dans-
sammanhang.  Båda dessa polskor kan 
kombineras med framgång och det fick 
vi också prova på.

Mazurka, rumpedarra på skånska, 
kan blandas med köra. Det är 

också ett bevis på hur danser har tagits 
emot och anpassats efter lokala förhål-
landen. Stig berättade att snurrebock har 
varit en bröllopsdans. De viktigaste per-
sonerna fick dansa först.  Vi dansade den 
tillsammans med byte utan anspråk att 
visa vem som var viktigast. Allt i jäm-
likhetens tecken.

Långdans är en dans med anor 
från medeltiden som lever kvar 

i vår dans kring julgran och midsom-
marstång. Tredje dagen efter bröllopet 
var det tradition att dansa långdans runt i 
byn.  Någon kunde dessförinnan ha för-
berett hinder för dansen. Det kunde vara 
ett träd som planterats mellan hus som 
stod tätt eller ett staket som satts upp för 
att utmana dansarna. Långdans kan vari-
eras mycket. 

Dagen avslutades med att några 
musiker som haft musikkurs i an-

gränsande rum kom in till oss dansare 
och så fick vi dansa till det de tränat att 
spela under dagen. Det var en mycket väl 
planerad och genomförd dansdag. Glada 
och nöjda åkte vi hemåt för att placera 
benen i högläge. Vi är tacksamma för att 
Stig så generöst delat med sig av dans och 
danskunnande. Tack vare dagens spel-
man Uffe Tholander som i vanliga fall 
spelar i Rönnehälls Folkdanslag fick vi 
dansa till mycket god musik. Alla ideel-
la krafter som arbetat med förberedelse 
och genomförande av dagen är också väl 
värda ett stort TACK. Utan er hade inte 
kursen kunnat genomföras. ■
 
Anna Månsson 
Foto © Ronny Månsson

Kalendarium,  
Sommar/ Höst, 2016

Malmö museer har flera utställnigar 
som öppnade under maj månad. 

Detta är några av dem: 
Randigt, rutigt prickigt (mönster, hur 
kom de till och hur har de använts?) 
Freij möter Oddner (modebilder) 
Med saxen som pensel, Karen bit Vejle
http://malmo.se/Kultur--fritid/Kul-
tur--noje/Museer--utstallningar/Mal-
mo-Museer/Aktuella-utstallningar/
Kommande-utstallningar.html

Per Berndtsson spelmanstämma i 
Klöva Hallar, Klippan, med VM i 

träskofiol lördag 28 maj

Folkmusikens dag på Kulturen i 
Lund söndag 29 maj kl 13-17. 

Lunds Spelmansgille bjuder tradition-
senligt in till spelmansstämman mitt 
i Lund. Kulturen i Lund är i slutet av 
maj en grönskande oas i en kulturmil-
jö som påminner om livets hårdhet och  
glädjeämnen från förr. Program presen-
teras på Lunds Spelmansgilles hemsida. 
Entréavgift. Personer med instrument 
eller folkdräkt har gratis entré. 

Sveriges Nationaldag 6 juni på flera 
platser i Malmö. För detaljer se 

www.folkdans.nu

Degeberga spelmansstämma i  
Degeberga hembygdspark,  

Trollemöllavägen 25, fredag 17 – 
söndag 19 juni. 

Midsommarafton i Malmö Folkets 
Park, den 24/6 med Sällska-

pet Gammeldansens Vänner tillsam-
mans med dansgruppen Folkloregruppe 
Linsergericht från Frankfurt, Tyskland. 
Uppvisning av svenska och tyska folk-
dansare samt sedvanliga svenska tradi-
tionella danser med publiken utlovas.  
Detaljer www.sgvm.se

Midsommarafton i Skrylle, 
Lund, 24/6, med Folkdansens  

Vänner Malmö. Barnsligt roligt med   
uppvisning varvat  med   dans   med  publiken. 
Detaljer www.folkdans.nu

Midsommardag, 25/6, på Änga-
vallen, Vellinge. Folkdansens 

Vänner Malmö och Sällskapet Gam-
meldansens Vänner dansar tillsammans 
med gäster från Frankfurt, Tyskland.  
Det bjuds också på lekar för barnen och 
dans med publiken. www.folkdans.nu 
www.sgvm.se 

Midsommar på Fredriksdal,  
Helsingborg. Tag med picknick-

korg och njut av ett sommargrönskande 
Fredriksdal. Midsommarafton  
kl.15 – 22 och midsommardag.  
kl. 15-18. På programmet bl.a. ringdans, 
uppvisningar, spelmän, logdans och 
Bondbröllop. Dansare och musiker från 
Solymar, Ungern, deltar i firandet. Se 
hela programmet: www.folkdansensvan-
nerhbg.se

Sveriges sydligaste spelmansstäm-
ma Smyge spelmansstämma vid  

Köpmansmagasinet, Smygehuk kommer 
traditionsenligt helgen efter midsommar 
1-3 juli med folkmusik och folkdans. 
Förstämma fredagen den 1 juli från  
kl. 19. Lördagen den 2 juli blir det 
Spelmanskonsert i Östra Torps Kyrka 
kl.11.00. Själva stämman startar med  
uppmarsch från statyn ”Famntaget” fram 
till stora scenen kl. 15.00 för den officiel-
la invigningen. 

Möllans dag, Föreningen Skåns-
ka Möllor vill bevara de skåns-

ka möllorna men också möllaryrket 
och det hantverk som krävs på en möl-
la. Föreningen anordnar, varje år, förs-
ta söndagen i juli månad ”Möllornas 
Dag” med ungefär 50 öppna möllor i 
Skåne. På föreningens hemsida kommer  
uppgifter med adresser, öppettider etc. att 
publiceras. Passa på att besöka en mölla 
den 3 juli, köp en kopp kaffe, klättra upp 
i möllan och beundra utsikten. Eftersom 
möllan av tradition är belägen på en hög 
kulle med tillgång till vind, bjuds den 
som klättrat upp för all trapporna på en 
härlig utsikt över det skånska landskapet. 
Folkdansuppvisning vid Aggarps mölla.

Korrö Folkmusikfestival måndag 
25 - söndag 31 juli. Korröfestiva-

len är Sveriges största folkmusikfestival.  
Ingen  annanstans i Sverige får du den bredd 
av svensk och nordisk folkmusik som  
erbjuds på Korrö i sydöstra Småland. 

Barn och ungdomsträff i Linderöd 
den 16/10

Fredagsdans i Brunnsberga. Folkdan-
sen Vänner i Helsingborg bjuder in 

till fredagsdans tre gånger per termin. 
Dansen inleds kl. 18.30 med en timmes 
dansutlärning av olika danser. Därefter 
bjuds det på dans till goda spelmän. Att 
dansa en hel kväll kostar 80 kr och då in-
går tårta med kaffe/te i pausen. Höstens 
danstillfällen i Brunnsberga blir den 
23/9, 21/10 och 18/11. Brunnsberga har 
adress Gustavslundsvägen 2 (bakom ICA 
Brunnen) i Helsingborg. ■



Sommartider... 

Normalt sett brukar Pilavisan 
vara 8 sidor. Denna gång har vi 
utökat med två sidor för att berät-
ta hur det var förra sommaren 
och vad som står på tur denna 
sommar.  
Ha en skön sommar, hoppas vi 
ses!

Haga kvarn  
öppnade  
dörren på  
Mölledagen
 

På Mölledagen, första söndagen i 
juli, är många skånska möllor öppna 

för besök. 

Mölla är skånsk benämning på 
kvarn. Det finns både vindmöllor 

och vattenmöllor. Det var munkar som 
tillsammans med kristendomen införde 
tekniken att uppföra vattenkvarnar till 
Sverige. Långt tillbaka fanns restrik-
tioner som begränsade vem som hade 
tillstånd att uppföra egna kvarnar. Bön-
derna hade under lång tid mölleplikt som 
innebar att de var tvungna att mala sin 
säd i kungens och adelns kvarnar och 
betala skatt för det. När jordbrukets ut-
vecklandes och expanderade i början av 
1800-talet saknades kapacitet på möllor-
na framför allt i slättbygden. 1835 blev 

det fritt att uppföra kvarn för husbehov 
och några decennier senare togs skatten 
bort. Därefter byggdes många nya kvar-
nar och det var status att äga en kvarn. 

Haga Kvarn, nära Stehags kyrkby, är 
en väderkvarn av holländsk mod-

ell. Möllan är den nyaste och största av 
alla Skånes väderkvarnar. Den uppfördes 
1912 efter att den gamla kvarnen hade 
brunnit ner. Men inredningen är myck-
et äldre, eftersom det är en nedmonterad 
kvarn från Halland som återuppstått i 
Skåne. Kvarnen var i bruk fram till 1955, 
och i privat ägo fram till 1972. Sen skänk-
tes den till Eslövs kommun som tillsam-
mans med Skånska Mölleföreningen och 
Onsjö hembygdsförening bildade en stif-
telse som tog hand om kvarnen.  Bland 
medlemmarna finns många ideella och 
kunniga krafter som vårdar, renoverar 
och arbetar för att bevara kvarnen. 

Kvarnen har en råoljemotor som 
används för att starta upp, den 

ger kraft för att köra runt vingarna så 
vinden får tag i dem, sen går de vidare 
på vinddrift. I möllan finns fyra kvar-
nar för att mala. Sikt, grynkvarn och 
sädeskross finns också. Vindhastigheten 
är avgörande för hur många kvarnar som 
kan vara i gång samtidigt. 

Möllan reser sig fyra våningar över 
landskapet. Högst upp finns en 

liten balkong som skjuter ut från hättan. 
Där kan man gå ut och beundra landska-
pet, om man inte har anlag för svindel. På 
balkongen sitter en vindrosett som ”kän-
ner av” varifrån vinden blåser och ser till 
att kvarnens vingar står rätt i förhållande 
till vindriktningen. 

På Mölledagen 2015 berättade 
ordförande Hans Månsson med  

stolthet om kvarnens historia och dess 
unika intakta inredning. I möllan finns 
också många museiföremål från småbru-
karnas vardag som redskap för jord-
bruk bakning, ull- och linberedning 
m.m. Förutom den öppna sevärda möl-
lan visades några väl bevarade veteran-
bilar från första halvan av förra seklet.  
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Kaffe serverades och en tvåman-
naorkester bestående av dragspel och 
kontrabas spelade folkmusik. Vi folk-
dansare kunde inte låta bli att dansa 
schottis, hambo och vals i gröngräset. 
Denna improviserade dans uppskattades 
både av musikerna och andra besökare. 

Detta möllebesök gav mersmak. Jag 
planerar redan att besöka en annan 

mölla nästa år på Mölledagen. ■

Anna Månsson
Foto © Ronny Månsson

Våren har dansats in

Sällskapet Gammeldansens Vänner  
och Folkdansens Vänner Malmö 

bjöd på Vårfest för hela familjen i musik-
en tecken, den 23 april 2016. Sexton 
musiker från Gillesbandet och Durfolket 
spelade ett omväxlande program med 
hambo, snoa, vals, schottis, mazurka 
och några gillesdanser. Det blev en riktig 
helkväll tillsammans med gästerna från 
Folkmusik på Söderslätt. Vi var närmare 
100 personer varav 16 spelmän som dan-
sade, spelade, sjöng, åt och drack för att 
fira att våren är på väg med stormsteg. 
De yngre dansarna var allra mest dan-
santa och vi som behövde lite paus emel-
lanåt passade då på att titta på dem, hur 
de hjälpte varandra, lärde snabbt och de-
ras sanna dansglädje. Det bådar gott för 
framtiden i dansens tecken. ■

Haga Mölla Kvarn

Haga Mölla Valsverk

Utsikt från, Haga Mölla Kvarn
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Sveriges största 
folkmusikfestival - 
Korröfestivalen

I Smålandsskogen gick Korrö folk-
musikfestival av stapel för 31 gån-

gen. år 2015. Festivalen hade som alltid 
musiken i centrum, lyssna spela och  
dansa. 

Hela festivalområdet är gemytligt 
och mysigt, med gamla hus kom-

pletterade med tält. Under två dagar tog 
vi del av ett litet axplock ur det digra 
programmet med många parallella ak-
tiviteter. Korrö bjöd på konserter, dan-
skurser, workshop, hantverksutställn-
ing och försäljning av både traditionellt 
svenskt hantverk, nya och begagnade 
dräkter, dräktdetaljer och utländskt 
hantverk. Jag stannande upp vid skick-
ligt arbetad indigofärgad knytbatik, där 
mönstret skapats genom att vika tyget, 
sy och knyta åt före färgning. En erfaren 
spinnerska, förvandlade ull från får och 
angorakanin till mjukt härligt garn. En 
slöjdare snidade träskedar enbart med 
hjälp av en kniv. Vid sidan om satt skick-
liga brodöser och broderade manschetter 
till den småländska Möredräkten. 

Under torsdagskvällen lyssnade 
vi på folkmusik med mycket stor 

bredd. I samband med olycklig kärlek 
har många visor kommit till. Det är 
därför det finns så många bra visor om 
olycklig kärlek fick vi veta. Vi lyssnade 
på vemodiga visor med Emma Härdelin.  
Gunnel Mauritzssons trio bjöd på jazz-
inspirerad folkmusik med tänkvärda 
texter.  Jag blev smittad av energi och 
spelglädje när Six String Jada spelade 
och sjöng folkmusik som var blan-
dat med punk metal, med grund från  
amerikansk old-time. Gruppen Triakel 
framförde gamla visor som stack ut och 
engagerade publiken att sjunga ongkväde 
t.ex. till ”Kråkvisan”.   Min torsdag-
skväll avslutades i ”Kvarnen” med Musi-
kaliska tapas dvs. musikaliska godbitar 
med Malin Foxdal, Magnus Zetterlund 
och Maija Kauhanen. Det blev en intim 
njutbar konsert mycket nära musikerna. 
Sittplatser för 40 personer hade arrang-
erats mellan bevarad inredning från 
tiden då kvarnens var i full drift. 

I dessa trakter ska man bära Värends-
dräkt sa en flicka och poserade glatt 

framför kameran. Hon berättade att hon 
alltid klär sig i dräkt till Korröfestivalen 
och visade stolt upp dräkten som hennes 
mor hade sytt i början av 1970-talet. 

På fredagen deltog vi i Workshop 
”Jössehäradspolska”, en dans från 

västra Värmland. Denna polska karak-
täriseras av ett antal turer som spontant 
omväxlar med själva omdansningen. 
Danspedagog Anna Öberg guidade oss 
i dansens steg och turer tillsammans 
med Tre fioler med värmlandsmusiker-
na Anna Rubinsztein, Johanna Nolgård 
och Anna Karlsson.  Instruktör Anna 
betonade hela tiden att vi skulle känna 

in musiken och börja med de enklaste 
stegen och sen bygga på med olika tur-
erna när vi kände att vi var i fas inom 
paret. Vi började från grunden med att 
lyssna på och känna musiken i händer-
na, med klappar och vinkningar. Sen tog 
vi stegen, först individuellt för att bygga 
på och dansa i olika konstellationer un-
der dagen. Anna var generös med beröm 
och det värmde, även om jag inte kände 
mig träffad. Jag hade svårt att få rätt på 
stegen i baksmesen, omdansningen och 
skulle behöva öva betydligt mer än vad 
som hanns med under dagen. 

Efter denna korta Korrö-visit var jag 
full av musik- och dansupplevels-

er och kände starkt önskemål att kom-
ma tillbaka, helst betydligt fler dagar.  
Korröfestivalen måste upplevas den kan 
inte beskrivas. ■
 
Anna Månsson 
Foto © Ronny Månsson
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På de stickade damvantarna från Bara 
härad, inv.nr. MM 001928:008 anges 
Bröllopskläder som ett av Sakorden. 
Bröllopsdräkten var det vackraste och 
dyrbaraste man hade i dräktväg, därför 
var tillverkade i vackraste kläde och vad-
mal, finaste skinn, broderade i dyraste 
silkestråd och många gånger kantade 
med någon mjuk päls. 

För mig var tidigare vantar ett plagg 
man tillverkade i hemmet och så 

var det kanske också med dem som an-
vändes till vardags. Stickade, sömmade 
och nålbundna, kanske fodrade med 
någon textil. Men vid närmare studie av 
plaggen ändrades snabbt min tanke. 
De praktföremål, om jag får kalla dem 
så, var svåra att tillverka, det krävdes 
skicklighet, både för tillskärning och 
sömnad. Att brodera med silkestråd på 
tät ylleväv och i skinn krävde en van 
hand.  Det var skickliga brodöser som 
utförde arbetet och som sedan sålde 
sina alster på marknader och i städerna. 
Handskar tillverkades av handskmakar-
en och vantar av tyg som sen sytts och 
broderats av socken- eller byskräddaren. 

Det råder ingen större skillnad på 
vantarnas form och tillskärning  

i Sverige som helhet, däremot skiftar 
broderiet. Jämför man Skåne och  
Hälsingland, hade vantarna stjärn- och 
fjäderliknande broderier i Hälsingland, 
i Skåne förekom istället, blommor och 
bladverk. Även om motiven var likarta-
de satte varje hantverkare sin personliga 
prägel på broderierna. 

Kvinnovantar har funnits i olika 
färger; bruna, svarta, vita, röda 

och gula. Flertalet var svarta. Röda 
var sällsynta och förekom mest från 
Småland och uppåt landet. Mannens 
vantar var ofta bruna eller blå. På plag-
gen uppåt landet fanns det på insidan en 
tvärgående öppning för fingrarna. Det 
sägs att när det var kallt i kyrkorna på 
vintern behölls dom på och då personen 
skulle vända blad i psalmboken kom 
denna öppning väl till pass.  Denna öp-
pning hittar vi inte i Skåne. 

På herrhandskarna från 
Vemmenhög med inv.nr. 

MM 004830:006, ser man ett broderi i 
form av en konstfull lilja på det breda 
brämet. Precis som på kvinnovantarna 
finns en markering vid tummens botten.

Stickade fingervantar var oftast gjor-
da i vitt bomullsgarn men damvan-

tarna med inv.nr. MM 001928:008 från 

I nästa nummer...

Finns chansen att just ditt material 
kommer med. Vi behöver ditt ma-

terial till vecka 33 för att sedan skicka ut 
Pilavisan 16-3 i vecka 36

Vi planerar för att följande artiklar 
ska finnas med: 

• Eket danshelg 
• Silverkurs mars 2016
• Midsommarfirande
• Festivaler 2016 
• Nationaldagsfirande på Isle of Man

Ha en skön sommar
/Red

Detaljen

Fantastiskt, förra gången handlade 
det om “strumpeband” ni var så 

många som var inne på Malmö Museers 
hemsida att det syntes i statistiken. Un-
drar just hur det kommer att avspegla sig 
nu när det handlar om vantar/ handskar.

Att så här i slutat av april,  skriva om  
varma vantar och handskar känns 

lite märkligt. Men i morse då jag cyklade 
iväg till Malmö Museer var det endast 3 
grader varmt och då var jag glad att jag 
hade mina skinnhandskar till hands.

Allmogens vantar och handskar från 
hela Skåne är rikt representerade, 

med betoning på vantar, i föremåls-
databasen Carlotta. Både vantar och 
handskar var högtidsplagg som hörde 
till högtidsdräkten. De som användes till 
vardags är tyvärr inte bevarade. 

Det är skillnad på vantar och 
handskar. Vante är tillverkad av 

textil, vadmal eller kläde. Handske 
är tillverkad av skinn. Båda kan vara 
fodrade och dekorerade med skinn eller 
päls. 

Vantarna från Frosta härad, med 
inv.nr. MM 005064 och vantar-

na, inv.nr. MM 001679, (ej i bild) utan 
härkomst, är kanske sådana man först 
tänker på då man pratar om vantar för 
allmogen och den folkliga dräkten. De 
var ofta fästmans- och fästmögåvor 
eller brudgums- och brudgåvor.  

Bara härad, är ett exempel på att de även 
stickades i ullgarn. I slutet av 1700- talet 
började bomullsvantar användas. Först i 
det nordvästra Skåne för att sedan van-
dra nedåt längs kusten. Bouppteckningar 
visar att de under 1800-talet spreds ut i 
landskapet. Troligen såldes bomullsvan-
tar till en början genom de många 
bomullsmanufakturer som fanns. 

Besök gärna Malmö Museers 
föremålsdatabas Carlotta på 

http://carlotta.malmo.se/carlotta-mmus/ 
för att ta del av mer information om van-
tar och handskar. ■

Petra Holmstedt
www.textilarkeolog.wordpress.com
foto © Malmö Museer


