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Ordförande har ordet
God fortsättning på 2020 önskar jag dig. Jag hoppas att du har haft en riktigt härlig jul och nyårshelg
och fått mycket tid med nära och kära. Det har jag haft och nu välkomnar jag dig till en ny termin
med Malmö Folkdansare med mycket aktiviteter i hela föreningen. Det var fantastiskt kul att träffa
många av er i måndags och med tanke på antalet dansare på måndagsgruppen så är det många som
längtat till att dansträningen skulle börja igen. Så himla kul att hela dansgolvet var fullt av dansare.
Framför oss har vi våra härliga dansträningar varje vecka. Tänk på att det finns danstillfällen varje
måndag och torsdag samt varannan tisdag. Det är bara att titta på vår hemsida www.folkdans.nu för
att se exakta träningstider för respektive grupp. Alla grupper tar gärna emot fler dansare så passa på
att sprid att vår verksamhet finns till alla du möter.
Alla sektioner och grupper är i full gång och planerar vårens och sommarens aktiviteter. Vissa kan ni
läsa om längre fram i tidningen och andra kommer det mer information om längre fram under våren.
Jag vet att våra barn och ungdomsgrupper planerar för kommande resor, det gör även de vuxna. Det
planeras för besök till midsommar. Vår dräktgrupp hjälper dig gärna med att fixa dräkten både om du
vill sy nytt, justera befintlig eller låna en dräkt till något tillfälle. Något som jag ser lite extra fram
emot är att åka till Stockholm i månadsskiftet juli/augusti och fira Svenska Folkdansringens 100
årsjubileum (vår riksförening) tillsammans med folkdansare från hela Sverige. Har du inte anmält dig
än så finns det fortfarande möjlighet till det. Prata med Madeleine Nydahl och Nathali Willman som
håller i detta.
Den 7 mars är det dags för vårt årsmöte. Boka gärna in dagen. Då har du som medlem möjlighet att
påverka vad föreningen ska arbeta med under kommande år. Din röst är viktig för att vi ska kunna
utveckla föreningen framåt. Jag hoppas på ett fullsatt möte.
Vi ses i dansvimlet.
Kram Camilla

Redaktionen för Snurrebocken
Kerstin Rur, Royne Larsson och Eva-Lena Jönsson

Kallelse till årsmöte
Styrelsen och funktionärerna hälsar alla medlemmar hjärtligt välkomna till
föreningens 4:e årsmöte som avhålls lördagen den 7 mars 2020 kl. 11:00 i 26:an,
Sallerupsvägen 26. Föreningen bjuder på smörgåsfika som serveras ca 12. Anmälan skall ske på
anmälningslistan på anslagstavlan i 26:an eller till Lotta på tel 076-353 03 43.
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Årsmötets öppnande
Fastställande av röstlängd
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Bilagor: (finns tillgängliga i 26:an från och med måndagen den 24/2).
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 Verksamhetsberättelse för 2019
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Vi gratulerar!
Mats Hansinger 70 år den 28 januari
Sam Persson 5 år den 2 februari
Jonny Persson 75 år den 11 februari
Monica Nimgård 45 år den 10 mars
Robert Magnusson 35 år den 11 mars
Hanna Jagerstål 65 år den 23 mars

Missa inte detta!
Lördagen den 30 maj tänkte vi visa Malmö att Folkdansringen fyller 100 år. Vi
gör det genom att ta på oss våra dräkter och promenerar lite runt i stan och
sen fika på Centralen. Vi delar ut reflexer och visar oss. Mer uppgifter kommer,
men räkna med kl 12-14. Hembygdsgillet kommer också att delta. Ju fler som
går klädda i dräkt desto mer syns vi.
Marianne Halling och Anna Månsson

BUS informerar
Nu är äntligen vårterminen igång igen. Hurra!! Det är massor med roligt som händer inom BUS i vår
för alla våra grupper. Det är resor utomlands och inom Sverige, tittekvällar och uppvisningar. Nedan
följer en liten lista på några av dessa roliga saker som är planerade. Resterande aktiviteter med
korrekt datum kommer senare.
27/2-1/3 Ungdomslaget åker till Danmark för att delta vid European Youth Dance Festival
17/2 Sportlov
1-3/5 Hela BUS är inbjudna att hälsa på våra nyfunna vänner i Haga Ungdomsförening i Finland
1/6 Terminsavslutning
15-19/7 Barn och Ungdomar åker till Mölnlycke för att delta i Barnlek.
Ta gärna med en kompis till träningen, det finns alltid plats för fler i våra grupper.
BU-sektionen genom Nathali

Sy om och förbättra dräkten
Under våren erbjuder Dräkt – och Kulturgruppen rådgivning och praktisk hjälp
att komplettera och laga/sy om din dräkt. Anmäl dig på lista i 26.an eller via
drakt@gfolkdans.nu och informera samtidigt om vilken hjälp som önskas. Vi
håller till i mötesrummet på 26:an.
Torsdagstimmeshjälp 26 mars, 23 april och 28 maj kl. 18.00 – 19.00. Här hjälper
vi dig med mindre omfattande arbete.
Halvdagskurs ”Se över din dräkt inför sommarsäsongen”, 17 maj kl. 10.00 – 14.00. Allt ”dräktarbete”
är välkommet. För större projekt rekommenderas att samråda med Dräkt- och Kulturgruppen i
förväg, förslagsvis en torsdagstimme för planering. Kursen ställs in om deltagarantalet understiger 3
pers. exkl. ledare. Vi smörgåsfikar tillsammans (självkostnadspris ca 20,00 kr).
Välkommen
Dräkt- och Kulturgruppen

Redaktionen har ordet
Stort TACK till alla er som skickar in bidrag till vår medlemstidning Snurrebocken. Vi välkomnar stora
som små bidrag. Det är alltid kul om man kan skicka med lite bilder så blir vår tidning levande. Vi vet
att det uppskattas bland våra läsare! Tänk på att det inte behöver vara något stort som har hänt utan
kan också vara tankar och reflektioner kring just dans och musik. Alla bidrag välkomnas!
Royne, Kerstin och Eva-Lena

Vi har fått tre fina linneskjortor
Stort tack Gulli Janson, Älmhult som valde att skänka tre herrskjortor till
Malmö Folkdansare. Gulli önskar att skjortorna används till dans, istället
för att magasineras på ett museum. Skjortorna har tillhört Gullis farfar
Anders Persson, *1864, † 1946, som bodde på gården Skramlan strax norr
om Skurup. Dessa uppgifter ger ett stort mervärde och har dokumenterats i samband med
inventeringen. Alla tre skjortorna är sydda av ca 65 cm bred hellinne. Den ena skjortan är helt
handsydd och de två andra är delvis maskinsydda. Skjortorna är slitstarka, välsydda och välbevarade
vackra vardagsplagg. Gamla sparade kläder är oftast finkläderna men dessa skjortor tillhör
undantagen, det gör dem speciellt intressanta.
Dräkt- och Kulturgruppen tackar

Glöggavslutning
Att till terminens sista dansträning bjuda in Trehäradsbygdens folkdanslag är en tradition som
startade när SGV tränade i sal 11 på Ungdomens hus. Denna tradition har följt med till Malmö
Folkdansare och den 5 december var det så dags efter en höst som gått alldeles för fort. Vi och våra
gäster välkomnades med glögg och sedan blev det dansa av. Treminutaren från Helsingborg skapar
en särskild känsla och efter den blev det ett varierat program med bla
budkavledansen på repertoaren. Tur att vi har ett stort dansgolv så det
fanns svängrum för alla när musiken bestående av fem musiker satte fart.
När dansbenen fått sitt blev vi serverade kaffe med kaka och kvällen
avslutades med några danser till. Tack för en trevlig kväll!
Vi ses snart igen för snart är det väl dags för påskens äggafest.
Birgitta

Har du bytt adress? Skaffat mail? Ändrat
telefonnummer?
Tänk på att så fort någon av dina persondata ändras är det bra om du
skickar in detta till medlem@folkdans.nu så vi kan se till att du även i
fortsättningen får utskick och att vi har rätt data i vårt medlemsregister.

Måndagsgruppen
Måndagsgruppen rivstartade terminen med rekordmånga deltagare! Vi har plats för fler! Så ta med
dansskorna och kom ner till 26:an.
Abigail

Tur att vi inte hatar
måndagar i
Malmö Folkdansare!

Dags att beställa tröjor och cardigans
Då har en ny termin börjat och ni har kanske kommit på att ni saknar en Malmö
Folkdansare t-shirt att träna i eller en cardigan att hålla värmen i detta typiska
skånska vinterväder.
Vi tar nu upp beställningar på just dessa produkter fram till den 6 februari för
leverans i slutet av februari.
Beställningsformulär finns i 26:an, på vår hemsidas medlemssida samt att ni kan
kontakta oss på media@folkdans.nu för att få den skickad till er. Ifylld blankett
lämnas till någon i Mediagruppen, genom att ni ber någon som har tillgång att
lägga den i gruppens fack på kontoret (till exempel dansledare) eller genom att
skicka in den till samma e-postadress som ovan.
Samtidigt kan ni passa på att köpa övriga profilprodukter som vi har i lager:
Malmö Folkdansare-märke i metall, klistermärke, kulspetspenna, gympapåse,
tygpåse, liten handduk, metallflaska samt disktrasa. Allt finns att titta på i
glasskåpet i caféet.
Har ni frågor går det bra att skicka e-post till gruppen eller
genom att prata med någon av oss när vi träffas.
Mediagruppen genom Madeleine Nydahl

Biljetter
Som många vet är jag operaombud och säljer biljetter till Malmö Opera. Jag
brukar ha bra biljetter till många föreställningar men kan även fixa till andra
datum och andra priser. Rabatten via mig är 15%. Eftersom detta är något jag
gjort länge så har jag en maillista där jag skickar ut information regelbundet. Vill
du stå med på maillistan så kontakta mig. Jag sätter inte upp listor i 26:an utan
alla biljetter beställs via mail till mig, marianne.halling@live.se
Marianne

Så blev det dags för julgranshuggning
Årets event med julgranshuggning blev som brukligt en trevlig tillställning. Vädrets makter valde som
väl var att gynna oss under lördagen. Det vi hade framför oss var att 265 familjer skulle servas med
granar och förtäring och väderprognosen sa ’ösregn’. Vi fick hjälp från ovan med regnfria moln och
små solglimtar som vi alla njöt av. Årets julgranar skulle vara höga och
ymniga vilket krävde en hel del muskelstyrka när de skulle nätas. Ett gäng
glada och starka herrar klarade denna uppgift med bravur. Det drogs och
sköts på och hjälpsamma ungdomar hängde över granarna för att få dem
igenom nätmaskinen. Utfodringen av 265 familjer skapade en hel del
arbete i grill och servering men en glad stämning och hjälpsamma
ungdomar gav bra flyt i arbetet. En stor eloge till ungdomarna som visade
både arbetsvilja, arbetsglädje och hjälpsamhet. De var dessutom
fantastiska försäljare av bingolotter, julkalendrar, reklamartiklar etc.
Deras insats torde ha inbringat extra klirr i föreningskassan.
Söndagens väder med storm och ösregn var mindre trevligt för de 70 granhuggande familjerna. De
hade bråttom att hugga sin gran och få den nätad sedan åkte de flesta direkt hem till stugvärmen.
För oss i serveringen blev det en lugn dag, förutom att vi fick hindra tältet från att blåsa bort kunde vi
njuta av ett lugnt arbetstempo och dessutom dricka glögg och äta korv så mycket vi orkade. Herrarna
som nätade granar hade fullt upp även i lugna perioder. Då kom det tvåbenta levande granar som
ville nätas in. Detta spektakel ledde till många skratt för såväl ’granarna’ som för åskådarna.
Gull-Britt Dahlman

Julotta i Nevishögs kyrka
Det är Juldagsmorgon! Klockan ringer tidigt, tidigt, varför skrev jag upp mig
på listan?? Det hade varit skönare att stänga av och somna om…
…men upp ur sängen, på med dräkten och i väg, man är rätt ensam på väg 11
mot Staffanstorp kl. 6.
Tror jag hittar till Smedjan i Nevishög jag har ju varit där förr… men det ser ju
inte riktigt ut som när jag var där sist för tio år sedan, och då var det ljust ute,
ett kort samtal till Lotta så kommer vi rätt. Av bilen, kramar och –”God
fortsättning” till alla, en fackla i handen så går vi mot kyrkan. Väl framme
ställer vi upp oss och välkomnar prästen, kören och övriga besökare som är
på väg in. När alla kommit tar vi plats inne i kyrkan, lyssnar på berättelsen om
Jesu födelse och sjunger några kända julpsalmer.
Efter att prästen pratat klart beger vi oss över kyrkogården till Smedjan där
Lotta bjuder in, nu smakar det bra med kaffe, frukost och härligt sällskap.
Det är en trevlig tradition i vår förening att mötas kring en Juldagsmorgon
och när jag kör hem vet jag att jag kommer skriva upp mig på listan nästa år
igen.
Tack Lotta och alla som var med för en mysig morgon!
Annika

Malmö Folkdansare på studiebesök i Trelleborgs museums magasin
Den 16 december 2019 träffades Malmö Folkdansare för att titta på och få
berättas om folkdräkter som förvaras i Trelleborgs museums magasin. Åsa Bill
visade oss den nyutgivna boken ”Opplöt, röekjol & stubb”. Här är lite av vad vi
fick lära oss.
Folkdräkterna har samlats in under 120 år för att ta vara på allmogekulturen.
Oftast samlade man in det allra finaste som fanns. I Trelleborgs stora samling
finns många olika varianter samlade från Skytts, Vemmenhögs och Oxies
härader. Det är bra att själva hantverket, hur man syr folkdräkter, är bevarat.
Detta får vi tacka bl.a. Charlotte Weibull för.
Linplagg gjordes på gården. Ullplagg lämnades för att sys av sömmerskor.
Kvinnans dräkt: Underst hade man en hankasärk och sedan opplöt, blus. Spedetröjan var trång och
användes alltid som undertröja, och eventuellt med en löskrage. Spedetröjan var grön till sommaren,
svart till sorg, röd till fest och blå på vintern. Livstycket hängdes fast på kjolen med en hank. För att se
bredare ut var det stoppat vid midjan, men det är inte säkert att det alltid var så. Man var först klädd
om man hade två kjolar på sig. Det var vanligt med röd spedetröja, men inte röd ytterkjol i Skåne för
då var man högfärdig. Alla ägde först och främst en brun kjol. Livstycket satt hårt som en korsett. Om
livet var i siden satte man inte sidenband. Livet var kort för att få empiremode. Livstycket var alltid
över spedetröjan. Man var aldrig barärmad före Kristi Himmelsfärd. Förklädena gick nästan hela
vägen runt. Man kunde ha ett snyggt band utanpå förklädesbandet. Bröstlapp hade band eller silver
beroende på vad man hade råd med. Stubb var stoppad med bomullsvadd, filtat och mjukt att röra
sig i. Klutarna var rutiga till vardags. Vanligt var en halvklut som knöts bak och sedan fram igen. Det
har funnits knutbinderskor i varje by.

Foto: Ronny Månsson

Mannens dräkt: Underst hade mannen en långskjorta. Korta byxor hade man på 1700-talet.
Knäbyxorna skulle vara tajta. På 20 år, i början av 1800-talet, hade alla män en långbyxa. Modet inom
det militära gav modellen för hur skräddarna sydde. Västen var lite mindre på tidigt 1800-tal, och
blev senare lite längre med ett bakstycke i annat tyg. Ridbyxor var skinnskodda med knappar i sidan.
Dessa hade man utanpå sina byxor. Det fanns ett par på gården som kunde användas när man skulle
fria. Männen hade vita strumpor för man hade inte råd att färga dem.
Kvinnorna i södra Sverige bar svarta strumpor, vilket man även gjorde i Danmark och i norra
Tyskland. Skinnhandskar var broderade och såg likadana ut överallt eftersom knallarna åkte runt och
sålde dessa.
Omkring 1850 slutade man att använda folkdräkt. Man blev borgare och började arbeta i industrin
och bar då svarta kläder. Man började fotografera först när vi slutat att använda folkdräkt. Men i
början på 1900-talet var det fint att fotograferas med en folkdräkt.

Vi blev rekommenderade att gå in och titta på vad Trelleborgs museum har lagt ut på
digitaltmuseum.se och man fortsätter att lägga ut mer.
Naturligtvis gick vi alla därifrån nöjda med allt vi hade fått höra och titta på.
Marianne Thees

Då är det dags igen…
När det är som mörkast i januari månad kanske Midsommarfirande känns oändligt långt fram. Men
tiden rusar iväg. Vid årets midsommarfirande kommer vi i Malmö Folkdansare få besök av
MacLennan Scottish Group. Sällskapet Gammeldansens Vänner har vid två tillfällen deltagit i deras
årliga dansfestival, det var 2010 och 2015, och den skotska gruppen har besökt Malmö två gånger.
Alla i vår förening som brukar besöka Europeaden stöter också ofta på dem lite här och var. De
brukar både höras och synas! Säckpipan har ett speciellt ljud…
Våra skotska vänner ser fram emot att besöka oss i Midsommar och de har aviserat att det blir en
liten grupp mellan 12-15 personer. Så med detta efterlyser vi värdar! Skulle du/ni vilja vara värdar för
våra gäster mellan torsdagen den 18 juni och söndagen den 21 juni? Anmäl er då till:
Marianne Halling - marianne.halling@live.se, eller
Eva-Lena Jönsson – eva-lena.jonsson@lund.se
Vi uppskattar din/er intresseanmälan senast den 19 mars och återkommer lite längre fram med
ytterligare information!
Eva-Lena

Nästa presstopp för Snurrebocken är den 27
mars.
Stora och små bidrag kan skickas in efterhand till
snurrebocken@folkdans.nu
Tidningen kommer ut 1-2 veckor efter presstopp.

Julfesten
1:a advent firades med vår årliga Julfest tillsammans i 26:an. Vi var många som ville dansa runt
granen, titta på Lucia och alla fina uppvisningar. Och även Tomtemor- och -far kom på besök. Vi vill
tacka alla som hjälpte till att göra dagen till en fantastisk avslutning på terminen och året.

// BU-sektionen genom Nathali

Kärt barn har många namn!
Undertröja – bindtröja – stjärntröja – nattröja – sticketröja - spydetröja eller rätt och slätt en
spedetröja, som jag tror de flesta av oss i föreningen känner till. Ordet speda kommer från det
skånska ordet för tunna stickor sk. ”spedor”. Det som vi i dag kallar jacka, kallas i folklig tradition
också för tröja. För att skilja den sydda vadmalströjan från den stickade så kallades den spedetröja
och den bärs under livstycket, utanpå särken.
De skånska kvinnorna använde Spedetröjan från slutet av 1700 fram till 1900-talet. Även i Danmark
var detta ett vanligt plagg till folkdräkten.
Tröjan formstickas i tunt ullgarn med mer eller mindre reliefmönster ofta i formen av stjärnor eller
galler. Sömmarna i sidor och på axeln var alltid fint markerade med reliefer. Hals och ärmkanten
dekoreras med vackra band och tyger i siden och sammet.
Färgen på tröjan är enfärgad i röd, svart, grön eller mörk marin. Dyrast var naturligtvis det röda
garnet och det vanligaste var att man stickade tröjan i naturfärgat garn och sen lämnade in den till
färgning, då det var billigare än att färga allt garn först. Därför ser man ofta när en tröja är sliten eller
får små hål att det vita skiner emellan.
Förr i tiden hade man speciella sömmerskor, eller kallades de kanske stickerskor, som var de som
stickade spedetröjorna runt om på gårdarna och de var då ansvariga för detta i ett visst område till
skillnad från ”vanliga” sömmerskor som kunde vandra från gård till gård och ta arbete. Detta då
arbetet med spredetröjor ansågs vara exklusivt och kräva specialkunskap. Därför kan man på plagg
som tillverkats av sådan sömmerska se deras sigill någonstans längst nederkanten på tröjan.
Allt detta och mer därtill lärde vi oss en torsdag i november efter dansen när Anna Månsson, från
Dräkt och Kulturgruppen, höll en föreläsning om spedetröjans historia. Anna visade också upp plagg
som finns i vårt dräktarkiv, dels som museiföremål och dels sådant man kan låna. Vi fick se både
handstickade och maskinstickade varianter, barn- och vuxenvarianter och på alla kan man se olika
varianter på sömmar, sprund, dekorationer och på vissa kan man även se sömmerskans sigill.
Spedetröjan är fin till alla sorters kläder, t ex jeans med lång skjorta under, utanpå klänningen – ja
den fungerar till i stort sett allt. Och nu för tiden har vi råd att välja vilken färg man vill och tycker om.
Så varför inte sticka en spedetröja till dräkten och en till att använda till vardags. Ta gärna hjälp av
Anna och de andra i Dräkt- och Kulturgruppen.
Från en som funderar starkt på att plocka fram spedorna,
Madeleine Nydahl

Kalender 2020
Observera att ändringar sker kontinuerligt så titta gärna på kalendern på hemsidan för att se
aktuell information.
Februari
17 Ingen träning för våra måndagsgrupper knatte-, barn-, ungdoms- och vuxenlag
26 Styrelsemöte
Mars
07 Årsmöte i 26:an kl. 11.00-14.00
25 Styrelsemöte
26 Få hjälp med att komplettera/korrigera/förnya dräkten, i 26:an kl. 18.00–19.00
27 Presstopp till Snurrebocken
April
09 Torsdagsträning med äggfest och besök
23 Få hjälp med att komplettera/korrigera/förnya dräkten, i 26:an kl. 18.00–19.00
27 Terminsavslutning Måndagsgruppen vuxna
29 Dansens dag – uppvisningsinformation kommer senare
Maj
17 Kurs ”Se över din dräkt inför sommarsäsongen” i 26:an kl. 10.00-14.00, mer information kommer
28 Få hjälp med att komplettera/korrigera/förnya dräkten, i 26:an kl. 18.00–19.00
Juni
01 Terminsavslutning Knatte-, barn- och ungdomslag
02 Terminsavslutning Herrskapsdansarna
06 Sveriges Nationaldag – uppvisningsinformation kommer senare
11 Terminsavslutning Torsdagsgruppen vuxna
19-20 Midsommarfirande i/på Skrylle, Hyllie Park Äldreboende och Ängavallen samt besök från
Maclennan Scottish Group
Juli
15–19 Barnlek i Mölnlycke, Göteborg
30/7-1/8 Folkdansringens 100-års jubileum i Stockholm
Därefter:
5-9/8 Europead i Klaipéda, Litauen
23/8 Skånedag i Eslöv kl. 13.00-18.00
20-25/8 Terminsstart för alla våra grupper
3/12 Glöggfest
6/12 Julfest

