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SSkkyytttteellnn ddeenn ggåårr

Idag när jag skriver så har det gått precis två år sedan jag packade ihop mitt
skrivbord, tog med datorn och annat material och bytte det mot
hemarbetsplatsen. Det är nästan lika länge sedan som jag var på Gräfsnäsgården
även om det blev några tillfällen under hösten då det faktiskt började likna forna
dagar med både dans, musik och fest för att återigen bli indraget.

Men nu är vi alla åter på banan! Arbetsplatser börjar så smått fyllas och även
dansgolvet. I båda fallen så kommer inte det vanliga se exakt likadant ut nu som
det gjorde för två år sedan. Tänk vad mycket digitalt vi lärt oss, vi har hunnit
fundera över vad som är givande och vad vi saknat. Vad har vi verkligen missat
och vad har faktiskt funkat bättre under denna tid? En sak är tillgängligheten för
alla som inte har möjlighet att komma till danssalen av olika anledningar,
plötsligt har de kunnat delta hemifrån på tex medlemsmöten. Möten och
webbinarium med hela Folkdansringen RIKS medlemmar har kunnat ordas.
Vi måste alla ställa oss frågan hur vill vi ha det nu och inte bara tro att allt är att
göra exakt samma som innan. Vi kan nu göra det bästa av den fysiska och
digitala delen nu när vi har tillgång till båda världarna!!

I år blir det Nationaldagsfirande igen, men en aktiv digital poängpromenad på
Nationaldagen kan säkerligen bli en fortsatt aktivitet. Inte minst kan det ordnas
med en som förbipasserade kan delta på när som helst under året, för att få mer
kunskap om Folkdansringen och allt som händer!

För Folkdansringen har många aktiva föreningar som har en enorm idérikedom
på vad man kan göra förutom att dansa och spela, men nu ser vi också alla
kommande arrangemang med dans och musik så det kommer bli fullt i
kalendern. Det är jubileumsaktiviteter från 2020 som nu sjösätts 2022, det blir
återigen spelmansstämma och det kluras på något spännande inför dansens dag
den 29 april. Sen är det inte minst dags för Folkdansringen RIKS att äntligen
kunna fira 100 årsjubileet under Kristi Himmelsfärdshelgen
– du har väl anmält dig och följer med och firar i Stockholm!!

Häng på, var aktiv – du kommer bara ångra det du inte gjort!!
/Maria Thorson
Redaktör och ansvarig utgivare
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Kommande viktiga datum
inom Folkdansringen
Göteborg:

Styrelsemöten
4 april
24 maj
7 september
25 oktober

Manusstopp för Vävan
22 augusti 2022

Styrelsen för Folkdansringen
Göteborg tackar alla funktionärer
som välvilligt har arbetat för
distriktet under 2021

Funktionsadresser

• ordf.goteborg@folkdansringen.se
(Jane Åberg)

• viceordf.goteborg@folkdansringen.se
(Ursula Scoting))

• Kassor.goteborg@folkdansringen.se
(Berit Wallsten)

• sekr.goteborg@folkdansringen.se
(Lena Hedborg)

• protokollsekr.goteborg@folkdansringen.se
(Matilda Utter)

• infoledamot.goteborg@folkdansringen.se
(Susanne Knapelid)

• lokalordf.goteborg@folkdansringen.se
(Magnus Ewaldz)

• pr.goteborg@folkdansringen.se
(PR kommitté)

• lokal.goteborg@folkdansringen.se
(Hyra lokal; Solveig Starfors)

Sänd gärna bidrag till
Vävanredaktionen

vavan@folkdansringen.se
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TTeemmaaaarrttiikkeell

Sill och sillperioder i
Bohuslän

Sill, på latin Clupea harengus, finns
längs kusterna av Nordatlanten och
Vita havet, och allmänt längs
Sveriges kuster. Sill från Östersjön
norr om Kalmar kallas allt sedan
medeltiden för strömming. Sill i
Atlanten och södra Östersjön blir
25–40 cm lång. Strömming blir
oftast bara 15–20 cm lång (NE.se).

Sillperioder historiskt
Människors liv i Bohuslän har
under tusen år påverkats av
tillgången på sill. Äldsta kända
sillperiod är från 1000-talet, nästa
kända sillperiod kommer under
1200-talet (Edman & Töve, 2018).
Det finns lite olika uppgifter om
sillperioders längd och varaktighet.
En indelning finns hos Casper
Ljungdahl, i boken om Smögen och
Hasselösund (1993). I Göran
Norsanders avhandling om Salt sill
(1976) finns en annan indelning,
men framför allt framhåller han att
definitionen av sillperioder
varierar. Biologer är tämligen eniga,
säger han, att en sillperiod i
historisk mening innebär ”… en
period under vilken sillen kommer
inomskärs och kan bli föremål för
fångst med strandbundna redskap”
(Norsander, 1976, s 3). Han säger

också att det råder delade meningar
om den senaste bohuslänska
sillperiodens varaktighet. En säger
1877–1906, en annan att den
upphörde 1896. Enligt Norsanders
egen definition med sillperiod:

… åsyftas med sillperiod enbart ett
skede med markant upp- och
nedgång i samt en förhållandevis
hög produktion under periodens
lopp. Med bakgrund härav kan den
senaste sillperioden sägas omfatta
perioden från 1877 till 1898
(Norsander 1976, s 3).

Enligt Ljungdahl (1993) har det -
frånsett kortare tider av bättre
tillgång på sill som gått rätt nära
land – inte varit någon egentlig
sillperiod sedan 1800-talets slut.
Varför - tycks forskarna inte riktigt
veta. Det som kallas bondefiske, dvs
inomskärs, i små bräckliga båtar,
nära stranden har ersatts av
storsjöfiske också kallat havsfiske.
Havsfisket - med stora båtar och
effektiva trålare - är inte beroende
av sillperiod, dvs att sillen går nära
land. Övergången från fiske
inomskärs till havsfiske började
någon gång på 1860-talet. Ett
hundra år senare, på 1960-talet,
fanns det alltför många aktiva,
effektiva trålare i bruk, vilket gjorde
att mer fisk drogs upp än havet
hann producera. Utfiskning var ett
faktum

http://NE.se
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Olika informanter ger följande
indelning
På 1000-talet förekom sillfiske i
Öresund, Kattegatt, Skagerrak och
Nordsjön
Under 1200-talet fanns en sillperiod
Under 1300- och 1400-talen var
holländarna ledande inom sillfisket
Den första statistiskt belagda
sillperioden inträffar 1556–1580.
Smögen känt sedan 1594
Nästa period kom omkring 1660–
1680
Därefter perioden 1747–1809
(Ljungdahl).
1756–1808, årtusendets mäktigaste
sillperiod (Edman & Töve)
Den sista perioden 1877–1905. Eller
till 1906, eller 1877–1898
(Norsander).

1500-talets sillperiod
Det finns en berättelse som börjar
så här:
På den tiden, då kung Fredrik den
andre av Danmark regerade över
Bohuslän (1559-1588), bodde i
Marstrand en fattig fiskmånglare, som
hette Torarin. Han var en svag och
ringa man. Hans ena arm var lam, så
att han dugde varken till fiske eller
rodd. Han kunde inte vinna sitt
uppehälle på sjön som alla andra
skärgårdskarlar, utan han for omkring
och sålde saltad och torkad fisk till folk
på landbacken.

Det är inledningen till Herr Arnes
Penningar. En ruskig berättelse om
spöken, stöld, mordbrand och
hämnd. Från Marstrand, ett
fiskesamhälle på 1500-talet,
beskrivet långt i efterhand av Selma
Lagerlöf (1903). Den berättelsen går
nu som operaföreställning på
Göteborgsoperan 2022. Herr Arnes
penningar kan kallas Bohusläns
nationalopera. Den skrevs som
radioopera 1959 av Gösta Nystroem
och uppfördes sceniskt på Stora
Teatern i Göteborg 1961. Den spelas
på GöteborgsOperan 19 februari –
13 mars 2022 (opera.se).

1700-talets sillperiod
I mitten av 1700-talet ”rusade
sillstimmen in i de bohuslänska
fjordarna”. Detta pågick ända fram
till 1800-talets början. Perioden
sammanföll med den begynnande
industrialiseringen ute i Europa.
Sverige var fortfarande
underutvecklat och provinsiellt
(Ljungdahl, 1993). Den stora
mängden sill innebar en ekonomisk
högkonjunktur för Bohuslän. Sillen
saltades, röktes, koktes till tranolja
och exporterades. Förbättrade
kommunikationer, säkrare fartyg,
bättre kartor mm underlättade
exporten. Sill, saltad, men även
färsk sill exporterades, likaså
tranolja. Tunnbinderi blev en stor
verksamhet. ”Sillen gick ända in till
land”, varför man kunde använda
landvadar för att fånga den. Någon
har beskrivit det som ett
Klondyke.” Sill, pengar och
ogudaktigt leverne” är en fras som
Ljungdahl använder. Jag skulle vilja
beskriva det som att det fanns en
marknad för brännvin och sex.

http://opera.se
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Kommersen flödade. Med diverse
problem i släptåg. Krogar,
prostitution och brottslighet. En
dramatisk epok.

Sill som inkomst
Trankokerierna spred sin doft eller
snarare odör över öarna och
samhällena. Tranolja, som utvanns
ur den feta sillen, blev en lönsam
exportartikel. Tranoljan användes
till smörjmedel men också till
bränsle i gatlyktor. Gatlyktor i de
stora städerna ute i Europa: Berlin,
London, Paris. Trankokerierna
började i liten skala men snart
etableras stora trankokerier. Det
första byggdes 1760. Sill och tran
var en stor exportartikel för Sverige.
1790 står sill och tran för en
femtedel av landets totala
exportvärde, på andra plats efter
järnet.

Lukt versus pengar
Jag bodde i Timrå ett antal år och
där lärde vi oss - för att skilja
mellan sulfit- och sulfatfabriker att
- ”Sulfit luktar skit, sulfat luktar
mat.” Men det luktar också pengar
och pengar luktar inte fick vi lära
oss – dvs det gav arbete och
välstånd. Så var det säkert också för
dem som bodde i närheten av
trankokerier då det begav sig.
”Redan de gamla grekerna…” i det
här fallet romarna, reflekterade
kring pengar och lukt. Det berättas
att kejsar Vespasianus (69-79 e. Kr),
som efterträdde kejsar Nero,
införde skatt på de offentliga
toaletterna i Rom. De
avgiftsbelagda toaletterna upprörde
romarna, inklusive Vespasianus
egen son, Titus. Enligt historien ska

då Vespasianus ha stuckit ett mynt
under sonens näsa och sagt:
”Pecunia non olet” dvs Pengar luktar
inte. Ett uttryck som vi använder än
i dag.

Sill sommat – en klassresa
Sill var i långa tider en fattigmans
kost. Salt sill, spickesill, halstrad
sill, stekt sill, inlagd sill. När
Norsander skulle skriva sin
avhandling, på 1970-talet, var han
ett tag inne på att skriva om
beredningsmetoder för sill, men
upptäckte att det fanns åtskilliga
kokböcker som handlade om enbart
sill med hundratals recept på olika
inläggnings- och tillagningssätt.
Han avgränsade därför sin
avhandling till att handla om enbart
salt sill, ”eftersom den visade sig
som både konserv och födoämne
vara den särklass mest
framträdande formen under
senare århundraden” (Norsander,
1976 s 3).

Några citat från Norsander:

Hos de fattiga, som utgör största
antalet, kommer kött sällan ifråga och
utgöres de av saltadt fläsk; deras sofvel
utgöres nästan uteslutande av salt sill
och de fattiges bröd af hafrebröd.

Mathållning i olika offentliga
inrättningar, hospital, asyler, lasarett
etc: En klar skillnad kommer tillsynes
mellan första och andra klass. Det var
betydligt vanligare med sill i andra
klass än första. I lasarettens första klass
förekom över huvud taget ingen sill och
i hospitalens endast vid enstaka
tillfällen.
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SSeekkttiioonnssnnyytttt

Dräktsektionen

Nytt år och äntligen får vi kanske
fira Folkdansringens 100-
årsjubileum.

Det har varit årsmöte och i
dräktsektionen ingår Ulla
Centergran (Va), Stina OLsson (Ln)
Isabelle Falsen (Va), Inger-Lise
Riphagen (Nl), och Anita Nyberg
(Nn).

Dräksömnadskursen har börjat på
måndagskvällar med sju deltagare.
Det blir tolv kurstillfällen och Ulla
Centergran som kursledare.
Temadagen om Vikingatid Då och
Nu är tyvärr inställd.
Dräktsektionen planerar att deltaga
när Äskhults by öppnar för
säsongen.
Nedan kommer programmet för
dagen.
12.00 Påklädning med Inger-Lise Riphagen
och Ulla Centergran
Tillsammans med folkdansare och annat
dräktfolk kommer dräktsektionen i
Folkdansringen Göteborg också att visa hur
män, kvinnor och barn kan klä sig ”på
gammalt vis” när de använder sin dräkt.
Det kommer naturligtvis också att finnas
möjligheter att ställa frågor om dräkter
under dagen.
14.00 Föredrag; Dräkter i Halland - från
folkdräkter till bygdedräkter.
Hur kan det komma sig att lilla Halland har
hela 88 bygdedräkter - 66 kvinnliga och 22
manliga - flest i hela landet?

Hur såg kläderna ut här för 200 år sedan
och hur ser de nutida bygdedräkterna ut?
Likheter och olikheter? Detta och en del
annat kommer Fil. dr. Ulla Centergran att
tala om.
Alla är välkomna att närvara, gärna
med dräkt.
Där finns också möjlighet till att äta
god lunch och/ eller fika.

Folkdräktsmarknaden planeras till
söndagen 15 maj 2022 på
Gräfnäsgårdens Annex.
Där kan man lämna in dräkter eller
dräktdelar och köpa dräkt eller
dräktdelar.
Mer information kommer på
separat annons. Är du intresserad
att hjälpa till är du välkommen att
anmäla dig till Stina Olsson
drakt.goteborg@folkdansringen.se
eller tel. 031-539 937.

Dräktbutiken kommer att ha öppet
mellan kl. 13.30-15.30.

Folkdräktsmarknaderna som
planerades våren 2020 och 2021
som fick ställas in kunde
genomföras hösten 2021. Den var
efterlängtad och blev lyckad.

Dräktsektionen kommer att
medverka på Nationaldagen 6 juni
på Gräfnäsgården. med att visa
olika typer av dräktsömnad.

Dräktbutiken har under terminen
öppet tisdagar mellan 14.00-19.00.

/Dräktsektionen genom
Anita Nyberg

mailto:drakt.goteborg@folkdansringen.se
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Slöjdsektionen

Förr var påsken ofta en stilla helg
med lång tid för reflektion och
eftertanke, stängda affärer och
mycket tystnad. Så var det i alla fall
för mig som växte upp i Jönköping
med far och morföräldrar som var
flitiga kyrkobesökare. Idag är
helgen för mig ändå en tid för
reflektion och eftertanke men jag
ränner inte i kyrkan lika mycket,
däremot gör jag gärna saker med
händerna när jag tar det lugnt.

En sak som är ett måste till påsk är
ju ett fint påskris tycker jag och i ett
fint påskris så kan man ju hänga
många saker, fjädrar omman vill,
små ulliga kycklingar eller varför
inte lite silkespappersblommor?
Blommorna är enkla att göra, bara
lite ståltråd och kvadrater av
silkespapper så ser påskriset ut som
den finaste av magnoliakvistar.

Ta alltså fram: en bra pappersax,
penna, linjal, silkespapper (gärna i

olika rosa och vita toner),
sidoavbitare och tunn ståltråd. Sen
klipper du kvadrater, kanske i olika
storlekar men 10*10 cm kan vara en
bra storlek att utgå från. Hitta sen
mitten på din kvadrat och ”dra
ihop” så du får som en kon av ditt
papper. Sätt en bit tunn ståltråd i
spetsen på konen och vips har du
en liten blomma till ditt ris. Pysslet
genomföres med fördel vid ett
långbord tillsammans med nära och
kära, barn och barnbarn. När ni är
klara kan ni hjälpas åt att fästa
blommorna i påskriset.
Glad påsk!

/Slöjdsektionen genom Linda
Bohrarper

Kursverksamhet tillsammans med

www.kulturens.se

http://www.kulturens.se
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VVaadd äärr ppåå GG……
Nu satsar vi på att återigen kunna
genomföra en rad olika
arrangemang såsom aktiviteter
inom 100 års jubileet som
Familjedag och Jubileumsfest
Men det blir också
Slottsskogsstämma,
Nationaldagsfirande och Visaftnar i
Slottsskogen. Här nedan följer info
om några av dessa arrangemang.

Nationaldagen 6 juni 2022
Kommittén ligger i startgroparna.
Vi hoppas att ni alla vill vara med
och hjälpa till att fira en riktigt bra
Nationaldag, nu när det äntligen
går igen!

Det behövs som vanligt
dansuppvisningar, dansutlärning,
slöjdare, dräktare, funktionärer till
fikaserveringen och många andra
sysslor.
Börja fundera på vad du/ ni kan
och vill bidra med så gör vi
tillsammans en fantastisk
nationaldag!

/Nationaldagskommittén 2022

Dräktbutiken
Gräfsnäsgården, Slottsskogen

TYGER och MÖNSTER
Till alla Bohusdräkter

Till dräkter från Norra Halland
Till både manliga och kvinnliga dräkter

från Tunge (Västergötland)

BESTÄLLNING
Det går även bra ringa in en beställning

0708 - 311 791
Butiken skickar varorna!

OBS!
Medlemmar i Folkdansringen får 10 %

Välkomna in!
Dräktbutiken har öppet alla helgfria

tisdagar 14.00–19.00.
Du kan ringa alla dagar, så svarar vi

om det är möjligt!
Sommarstängt 14 juni - 15 augusti
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Familjefest 22 maj
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100 årsfest 24 sep
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Planetafestivalen

2021 var ett år där vi inte vågade
satsa på flera publika arrangemang,
då det också arbetats på att komma
tillbaks till vanlig verksamhet och
ta hand om de egna medlemmarna
i första hand ute i föreningarna.
Men Folkdansringen deltog ändå
både på nätverksmöten och
invigningen under året samt med
två programpunkter.
Det var barndans under sista
festivaldagen. Det kom några extra
barn med föräldrar till dansstunden
tillsammans med Nationals
barnlag.

Men vi satsar nu på 2022!!
Årets Planetafestival äger alltså
rum som alltid vecka 44, 2 nov –
6 nov och Folkdansringen kommer
delta även i år med arrangemang
och eventuellt kommer festivalen
att även utökas till att gälla hela
vecka 44!!

Vill din förening, sektion, grupp
bidra med något? Gärna dagtid,
gärna för barn, men alla idéer är
välkommet!
Hör av dig till undertecknad.

/Maria Thorson,
nätverksrepresentant,
Göteborgs National Dans Sällskap
www.gnds.org
samt för Folkdansringen Göteborg
www.folkdansringen.se/goteborg

http://www.gnds.org
http://www.folkdansringen.se/goteborg
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Ordförande har ordet…

Nu har vi haft vårt
årsmöte och vi börjar
komma i gång med våra
aktiviteter båda fysiska
och digitala. Tack alla
för det ni gjorde under 2021.

Vi har flera aktiviteter som ex
handarbetskafé, Dansens dag osv.
som kommer nu under våren.

På årsmötet pratade vi om att
grupperna PR, Hemsida, Studier,
Bibliotek-Dokumentation och
Vävan ska starta samarbete under
året. Vi pratade också om att våra
utåtriktade aktiviteter ska efterlikna
såsom 6 juni kommittén arbetar.
Det gäller bland annat den
ekonomiska biten att de föreningar
som är med delar på vinsten
tillsammans med Folkdansringen
Göteborg. Det innebär att alla
intäkter och kostnader skall in till
Folkdansringen Göteborg och blir
det någon vinst när alla kostnader
är med så delar Folkdansringen
Göteborg och förening på det. Vid
en eventuell förlust tas kostnaderna
av Folkdansringen Göteborg.

Många av våra föreningar börjar att
komma igång med sin verksamhet.
Men det är några som inte har
börjat än på grund av olika orsaker.

Vi har många aktiviteter såsom
Dansens dag 29 april,
Folkdräktsmarknad 15 maj,
Familjefest 22 maj, Nationaldagen 6
juni och Visaftnar i sommar med
start 4 juli och 3 tillfällen till.

Slottsskogsstämman planeras till 26
maj – Kristi Himmelfärdsdagen.
Folknöjesdagen blir den 4
september. Göteborgs stad planerar
mycket aktiviteter i Slottsskogen
den helgen ihop med Kulturkalaset
i Göteborg. Med andra ord så
behöver vi göra vår del lite större
och mer aktiviteter än vad vi
brukar…

/Jane Åberg, Ordförande

24 april
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Föreningsnytt

Göteborgs
National Dans
Sällskap
Så skönt att vara
igång igen!

Äntligen kan man dansa och spela
tillsammans, precis som innan alla
covidrestriktioner infördes.

Terminen började dock lite
försiktigt och vi höll igen på
dansen. I stället la vi krutet på att
ge våra spelmän egna
övningstillfällen. Det blev fyra
härliga inspirationskvällar innan
dansen släpptes fri. Gjert
Magnusson, Bjarne Lantz, Håkan
Lindberg och Jan Nilsson delade
med sig av sina låtskatter, något
som blev mycket uppskattat. Kul
för våra musiker att få tillfälle till
egna spelträffar utan avbrott för
diverse dansinstruktion och omtag.

Nu är det dock dags att dansa på
både härsan och tvärsan!
Danser inför jubileumsresan till
Stockholm, sommånga av oss göra
under Kristi Himmelsfärdshelgen,
polskor, midsommarprogram och
Rosen från Tistelön kommer alla att
trängas och nötas under
vårsäsongen. Det kommer att bli så
fruktansvärt roligt! Kanske lite
svettigt, men absolut roligt!

När ni nu har Vävan i er hand har
vi hunnit avverka våra våfflor med
dans den 27/3, ett arrangemang
som alltid smakar mera.Hoppas så
även i år!

En danskväll med irländsk
inriktning finns också i tankarna
liksom att delta i en dansmobb på
Dansens dag den 29/4. Håll utkik
efter mer info.

Ser vi i backspegeln så deltog flera
medlemmar i en polskekurs den
26/2. Kursen avsåg att inspirera
och informera ommöjligheten till
polskmärkesuppdansning förutom
den rena dans- och
musikupplevelsen.
Ytterligare bak i tiden hittar vi en
mycket välbesökt Luciakväll med
ett fantastiskt skönsjungande
lussetåg med Anna-Lena i spetsen
som ljusdrottning.

Sen får vi absolut inte glömma
resan till landet Oz, höstfesten som
glittrade i novembermörkret. Så
många fågelskrämmor, lejon,
drottningar, trollkarlar och plåt
”Niklasar” var det längesen man
sett! Det skulle inte förvåna mig om
vi har Distriktets bästa
festkommitté och de påhittigaste
maskeraddeltagarna!

Musik och dans ger oss glädje,
något vi alla mår bra av, kanske
speciellt nu då omvärlden känns
hotfull och påträngande.
Hoppas vi alla ses på torsdagarna
framöver!

/Ingela Mattsson

Heimdal
Hejsan
hoppsan!
Så var det 2022
och Heimdal
började sitt år
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med att sitta i soffan med
duoappen och kolla På spåret.
Sen blev det årsmöte digitalt med
ett 20-tal uppkopplade. Lite
knastrigt och svåruppkopplat för en
del men det funkade. Alla
funktionärer hade skött sig bra och
blev omvalda. Vi blev tvugna att
höja medlemsavgiften med 50kr.
Protokoll kommer.

Coronakommitten ordnade med
dagsutflykter till Safjellet i Mölndal
och Fontin i Kungälv. Fint väder
gjorde utflykterna extra trevliga och
ca15 pers deltog.

I början av februari brukar vi delta i
NBV’s Musikleken. Så även i år fast
digitalt så klart. Vi struntade i
diverse aktiviteter som
tävlingsledningen tycker att vi ska
göra. Värva medlemmar och ha
studiecirklar och sånt utan gick
direkt på frågorna och kom på plats
13 av 59 föreningar i Sverige.

Sen var det årsmöte för
folkdansringen. Värd för mötet var
Letsegården på Hisingen. Trevligt
möte. Fika och Bingo i pausen. Man
kunde vinna disktrasa! Uppskattat!

/Eva Lindgren

Kongahälla
Ny termin och nya
utmaningar.
Vi har blivit av med
vår träningslokal
på Kvarnkullen.
Ett seniorcafé har

flyttat in och i en fullt möblerad
lokal är det svårt att bedriva dans.

Ny lokal är på Mimers Hus,
betydligt mindre. Hörsalen är inte
byggd för dans men vi får försöka
kämpa tillsammans för att få
trevliga danskvällar.

Dansterminen har börjat och vi har
haft vårt årsmöte. Hantverkskursen
är också i gång, där vi syr, stickar,
virkar och knypplar.

Nu ser vi fram emot en
påskaktivitet som festkommittén
anordnar, grillkväll vid Duvesjön,
besök på Ramsön i vårskrud och
senare midsommarafton med dans
och avslutning hos Haraldssons.

Under senare delen av hösten hade
vi besök av Stina Olsson som
berättade om sina resor i Afrika och
Asien. Göran Kristensson hade
ytterligare att berätta om
Marstrand. Irene o Anders
Bergensjö lärde oss mer om
dansens historia.
Eva o Ingvar de trevliga
spelmännen från Västergötland
som brukar spela på våra
vårdanser, besökte oss en måndag
med ett trevligt program omNils
Holgerssons resor genom Sverige.
Trevlig musik och sång från flera
delar av Sverige.

Eva o Ingvar kommer till oss
den 21 oktober, till en danskväll på
Jörlandagården. Mer info kommer,
men anteckna kvällen i
almanackan.
Dessutom hann vi med ett par
danskvällar innan vi avslutade
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terminen. I år fick vi vara på
Kvarnkullen p.g.a. restriktioner.
Våra spelmän svarade för trevlig
musik och gröt med skinksmörgås
smakade gott.

Sköna vårhälsningar
/Eva-May Haraldsson

Letsegården
Fredagen den 25
februari 2022
hade vi ett
välbesökt

årsmöte. Efter årsmötet blev det
bildvisning på vad vi gjort de
senaste två åren och det var inte lite
trots pandemi. Vi gläds åt att vi
under året ökat vårt medlemsantal
och vår ukulelegrupp har också
vuxit i antal.

Under hösten 2021 började vi
träffas inomhus igen och dansade
då parvis och undvek byten. Detta
fungerade bra och vi gladde oss åt
att kunna börja dansa igen.
Vi har också haft halvkvällar som
börjat med dans och därefter annan
aktivitet som, överraskningsbio
med filmen ”Singing in the rain”,
föredrag - Lennart Palms
”gravallvarligt eller dödskul”,
- en spännande släkthistoria,
- klädsel och traditioner från
några av världens kulturer.

På vår Pubkväll skulle Cadilac
band underhålla oss, tyvärr blev
Janne Lucas sjuk, ersättare
ordnades snabbt och vi fick en fin
kväll med sköna låtar.

Vi har också haft en Engelskin-
spirerad kväll, där vi fick pröva på
att dansa playforddanser och efter
kaffet höra om dansernas historia.
Ärtsoppekvällen icke att för-
glömma, god förtäring och roliga
lekar!

I mitten av november steg många
Letsegårdare på tåget till Säffle för
att se ”Billie Elliot”

Den 19 nov fick vi dansa till
Hisingens spelmanslag och fick en
fin konsert efter kaffet.

Den 26 nov var det stor premiär,
ukuleleorkestern spelade och sjöng
till dans!

Den 30 nov bjöds vi på en magisk
adventspromenad i nyfallen snö
och fika runt lägerelden.
Vår julstuga gick av stapeln
traditionsenligt.

Emellan våra danskvällar har vi
fortsatt träffas ute, cykeldag i
Sjövik, guidning utefter
älvstranden, promenad med
varpakastning vid Smithska udden,
boulturnering, vandring runt
Finnsjön.

Så fick vi åter restriktioner i början
av året och inte kunnat börja dansa,
men vi har fortsatt träffas utomhus,
promenad i Torslanda, Strömstare-
vandring i Jonsered, vandring i
Välen/Askim.

Men nu har restriktionerna släppts
och vi har mycket dans, musik och
andra aktiviteter att se fram emot.



– 17 –

e Vävan 1-22 f

Varje fredagskväll inleds nu med
att ”Letse-ukkarna” tränar en
timme, därefter börjar dansen.
Vissa fredagar dansar vi som
tidigare halvkväll, därefter annan
aktivitet bl.a. teaterafton med
vickning, föreläsning om
Marstrand, pub, grillkväll med
allsång.

Vi fortsätter också med andra
aktiviteter mellan danskvällarna -
bio i Tolered, vinprovning,
statypromenad i centrala Göteborg,
vandring i Masthugget, cykelrally,
operan, cykelresa till Visingsö i maj,
vandringar på Björkö, Guddehjem
och Andalen.

Fr o m vecka 22 börjar
hårdträningen inför midsommar.

Nu avslutar vi för denna gång med
ett utdrag från Letsegårdens
verksamhetsberättelse 2022:
”Våra ledord ”glädje och
gemenskap” har lett oss framåt
under två besvärliga pandemi-år.
Nu ser vi framåt emot ett nytt
positivt år där vi hoppas att allt ska
återgå till det normala.
Hjälps vi alla åt och drar vårt ”strå
till stacken” så kan det inte bli
annat än bra!
”Låt den sista strofen bli till en sång vi
minns. Tack för att jag får ha dig, tack
för att alla finns!”

/Barbro och Göran Rundqvist

National
Höststartsläger på
Stillingsön 28–
29/9 börjar bli en
tradition. Tack,

familjen Lind, för att vi får komma.

Varpakastning, dans med distans,
poängpromenad och slöjd stod på
schemat. Luffarslöjd och repslöjd av
olika sorter var mycket uppskattat
och kreativiteten var stor.
Det skapades krokar, blompinnar,
ringar, ett träd, nyckelringar med
apnävar och mycket annat.
Årets varpamästare heter Annette
Johannesson och Thomas
Johannesson. De tog hem vinsterna
i två stundtals rafflande
varpafinaler. Måttbandet användes
flitigt. Linnea ledde kvällsdansen.

På danskvällarna dansar vi
ihärdigt. Ungdomar, barn, knattar
och herrskapsdansare provar idogt
om benen ännu håller. (Det gör de
och minnet fungerar också!)
Vuxengruppen är mer försiktig.
Pandemin är inte riktigt över. Vissa
kvällar blir det dans, jadå, men det
blir mycket annat också. Sång (Tack
Thomas), slöjd, bak, besök i
ljusstaden Alingsås. Jag längtar
efter danskvällar!

Så har vi nu firat att National fyllt
105 år! Tänk, att vi hållit igång så
länge! Olika människor som
deltagit har det varit förstås.
Danserna som vi njutit av har
varierat, så de första nationalarna
skulle nog inte känna igen många
av dem. Utländska danser saknades
helt. Nu dansar vi danser från hela
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Europa, USA mm. mm. Till och
med danser till modern musik har
fått smyga in till oss, trots, att det
var dem de första dansarna ville
undvika. Vi, som älskar att dansa
och röra oss till musik, gör gärna
detta till vad som än spelas. Vi är
också noga med att hålla på
traditioner. Vi vill placera in
danserna i den plats och tid, där de
hör/ hört hemma. Så nu går vi in
för 100 år till! Det vi längtar mest
efter är fler medlemmar att dela
dansglädjen med.

Även i år har vi haft dörren öppen
för kulturnattsfirare. Det är ju
tradition, även om det kanske inte
ger så mycket. (Min anm.)

Julavslutningen var jättetrevlig. Det
var styrelsen som stod för den.
Dragspelarna under
ledning av Bengt
Johansson
överraskade genom
att efter bara en
termin kunna
åstadkomma
dansbar musik! Lille
Osvald Ewaldz
deltog också med sitt
dragspel. Heja!
Sedan tändes 1000
juleljus och därefter
tog pandemin fart igen. Den vann
och därför avstod vi från dans.

21 januari samlades de som så
önskade i Botaniska Trädgården för
en promenad i Vitsippsdalen. Det
var kolmörkt ute men försedda
med ficklampor i händerna och
reflexer i träden tog man sig runt på
stigarna. Kallt!!!

Sedan satt vi tillsammans och
pusslade ihop ett budskap:
”Folkdans är bäst!”, samt drack
varmt.

Årsmöte 28 januari. Trots
pandemin var
verksamhetsberättelsen lååång!
Vi hänger med! Urban Lind blev
ny kassör! Bra val!
BUS-grupperna kom genast igång.
Vuxengruppen började dansa den
25:e februari och
Herrskapsgruppen den 27:e
februari. En sådan härlig känsla!
Det blev många skratt och idel
glada miner.

Efter detta siktar vi in oss på
uppvisningar på Götaplatsen, i
Botaniska, 6 juni och i Skärhamn.
VI ÄR IGÅNG!!!

/Irene Bergersjö

Polskedanslaget
Efter en sommar med
både härliga
sommarvarma dagar
och lite våldsamma

sådana med åska och blixtar och
vrålvindar, kom så hösten.

Vi fick några fina danskvällar på
Utedansbanan och så småningom
kunde vi också flytta in i Annexet
med dansen. Vi började lite
försiktigt med dansteknik. Det var
ju lite ringrost, som behövde putsas
bort. Danskvällarna blev allt
härligare med många fina polskor
och schottisar, för att inte tala om
hur gott det blev, när vi också fick
levande spelmansmusik från Håkan
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och Ingela och Kristians kapell.
Högtid!!!

Peter och jag har hjälpts åt med
danstipsen och vi fick också
underbar hjälp av Magnus Ewalds.
Denna hösttermin hade vi också
glädjen, att kunna avsluta med en
julfest och då bjöd våra vänner i
Trol och Höstrusk på fantastisk
dansmusik. Vi njöt!!

Våren 2022 började tyvärr lite illa
med ökad smittspridning, så då fick
vi begränsa oss till att bjuda in 2 par
åt gången att dansa det de helst
ville.

Nu när vi har haft lyckan, att få
dansa mer som vanligt har vi gosat
oss med Hälsingedanser som Skrea
från Nor och Gammalpolska från
Rogsta och Daladanser från Boda,
Rättvik och Älvdalen.

Nu längtar vi förstås efter den
levande musiken och ser fram mot
en god vår och sommar.

"Visst är det väl roligt att dansa!
Särskilt när musik och dans
stämmer väl överens, när fötterna
blir så där ohejdbart, ostyrigt glada,
att sällheten sprider sig i hela
kroppen."
(Röjås Jonas)
/Ulla-Britt Andersson

Skjortor och Särkar
Polskesnurren
Polskan står för en
lång och folklig
tradition i Sverige.
Namnet till trots är
dansen inte direkt
importerad från

Polen utan har antagligen
tillkommit/utvecklats genom
kulturella kontakter över Östersjön
under 1500- och 1600-talen. I
Sverige kan dansbenämningen
”polska” spåras till 1650-talet. Hur
polskorna vid den tiden utfördes
vet vi inte. Det är polskedansandet
från andra halvan av 1800-talet och
framåt vi nu har ett någorlunda
grepp om.

Vissa polskeformer (slängpolskor)
har likheter med folkdanser i
Tatrabergen, Transsylvanien och
Ungern. Överhuvudtaget har
upplägget inom folklig dans i form
av en promenaddel och någon form
av omdansning på fläck
(slängpolska/fläckpolska) haft en
tradition i ett flertal europeiska
kulturer.
Vid sidan av de folkliga
polskedanserna förekommer från
mitten av 1800-talet även
konstruerade/koreograferade
polskedanser att utföras i grupp,
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inriktade på en tilltalande estetik
och (därmed) främst avsedda för
uppvisningssammanhang.

En annan motivation för att dansa
polska idag kan vara att man vill
bidra till att bevara en gammal
tradition i enlighet med
dansuppteckningar och dansböcker
baserade på allmogens polskedans.
En sådan inriktning erbjuds i
många dansföreningar. En
institution i samma anda utgör de
årliga, nationella polskmärkes-
uppdansningarna inför en
välmeriterad jury där dansparen
kan erövra märken av olika valörer.

Ytterligare en motivation kan vara
den där polskedansen enbart
betyder något för dansarnas egna
(sociala) välbefinnande - kanske
baserat på det repetitiva och till
synes monotona parsnurrandet som
efter ett tag kanske ger trygghet,
säkerhet, improvisation och kanske
leder till ett flow och en smak av
trans.
[Inspiration: Mats Nilsson och Lars
Farago]

Slottsskogsstämman äger rum
torsdagen den 26 maj.
/Bo Nyström

Victoria
Nu när
pandemin, som
lamslagit så
mycken
verksamhet, har
lugnat ner sig

och vi kan börja träffas igen. Vad
händer då, krig i vår nära omvärld.

Hur kan någon vilja starta krig och
offra så många människoliv???

Vi har i alla fall börjat dansa igen,
nu måste vi blicka framåt och se
vad vi kan göra och vad vi kan
delta i. Första danskvällen den 2
mars fick stor uppslutning och vi
trakterades i fikapausen med
Semlor införskaffade av Ingrid
Blume, vi fick välja med eller utan
varm mjölk (hetvägg).

Årsmötet den 27 februari blev vår
första träff på Gräfsnäsgården år
2022.
Uppdragsbeskrivningarna är nu
uppdaterade och finns nu som
separata dokument och är inte
längre knutna till stadgarna, den
stadgeändringen beslutades
slutgiltigt. Ekonomin är fortsatt god
tack vare att vi har
dräktuthyrningen. Nu får vi se
framöver hur det blir, Katharina
Cullberg Vallentin, Ingrid Blume
och Ulla Centergran har fått ställa
Dräktutredningen på paus under
pandemin. De hann gå igenom
mansdräkterna innan och nu är det
kvinnodräkterna kvar, ett digert
arbete.

I styrelsen omvaldes Jane Åberg
som ordförande och Bengt
Johansson och Lennart Andersson
som ledamöter, som ny suppleant
valdes Yvonne Hagström. Inga-Lill
Tånneryd avtackades med en härlig
tulpanbukett. Ulla-Karin
Wennergren valdes som spelledare
och Gudrun Johansson som
biträdande spelledare. De omvalda
dansledarna Katharina Cullberg
Vallentin och Bertil Magnusson ska
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få avlastning med dansledningen
under tre kvällar under våren av
trion Kerstin Lundberg, Karina
Skoglund och Lars Kjellgren.
Gudrun Johansson valdes till
distriktets valberedning och Ann
Kronbäck valdes till ombud. Många
övriga funktionärer omvaldes. En
motion om ändrade tider för
träningskvällar hade inkommit och
styrelsen fick i uppdrag att utreda
vidare, bland annat undersöka
varför några går hem efter fikat på
träningskvällarna.

Många har uppvaktats:
50 år Inger-Lise Riphagen 14/10
70 år Irmeli Soikkele Kjellgren 22/7
75 år Maud Hamberg 24/3
80 år Ann Kronbäck 11/12
85 år Lennart Lilja 13/10
85 år Sven Ansebo 28/10
85 år Ingrid Jansson 13/12
90 år Gullan Asp 25/1

Hösten inleddes den 1 september
med den uppskjutna vårfesten som
kallades VÅR-FEST som fick ske
sittande vid dukade småbord, vi
underhölls av våra spelmän och
sjöng visor efter att ha avnjutit goda
räksmörgåsar, väl arrangerat av
Göran Helgesson, Inga-Lill
Tånneryd och Yvonne Hagström.

På Folknöjesdagen ansvarade
Gudrun och Bengt Johansson för att
det blev musik utanför
Gräfsnäsgården tillsammans med
ett stort spelmansgäng som drog dit
nyfikna flanörer, som Victorias
medlemmar kunde erbjuda kaffe
och hembakat, vilket vi hade ansvar
för. Ulla Centergran hade
dräktbutiken öppen.

Vid dräktmarknaden den 10
oktober var många victorianer
engagerade funktionärer hela
dagen lång, det syntes vara ett
uppdämt behov att sälja och köpa
för det var mycket kunder.

Lennart Andersson hade en kväll
en uppskattad fotovisning ur våra
samlingar, vem är det? Vi har allt
förändrats en del på 40–50 år,
många minnen från resor,
uppvisningar och fester, det
genererade glada igenkännande
skratt.

Vi uppvaktade under hösten
Lennart Lilja och Ingrid Jansson
med rospromenader, båda bjöd på
extra gott till kaffet efter våra
uppvaktningar. Maud Hamberg
bjöd på smörgåstårta till kaffet som
tack för allt stöd i samband med
Kenneths död. Sonen Henrik deltog
och spelade på nyckelharpa, även
den melodi han komponerat till
Kenneths minne och som han
framförde första gången vid
begravningskaffet.

15 december fick vi vara med om en
riktig julfest i en juldekorerad sal,
med god mat, musik, dans och
sång, det värmde. Maria Lissmatz
och Leif Schöndell höll i dansen till
musik av våra spelmän, tänk att vi
är begåvade med så många. Det var
Karina Skoglund, Ingrid Blume,
Irmeli och Lars Kjellgren som såg
till att vi fick den här julfesten och
att vi trivdes.

När vi inte kunde dansa så
arrangerade vår friluftskommitté
promenader så att vi kunde träffas
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utomhus. Den 14 oktober guidade
Lars Kjellgren oss längs Säveån till
Jonsereds industriområde och fram
till sjön Aspen, nedan för Jonsereds
herrgård. Vägen tillbaka gick
färden via Jonsereds samhälle, där
guidades vi av Irmeli Soikkele
Kjellgren, som vuxit upp där.
Mycket intressant att höra om detta
speciella industrisamhälle som
befolkades av arbetskrafts-
invandrare.

Vi hade den 23 november en
guidad vandring av Älvrummet
från Lindholmen till Götaverken.
Guidningen kompletterades av
Göran Helgesson och Rolf Larsson,
vilka tidigare arbetat på varven.

På det nya året i januari, vandrade
en stor skara ut i Slottsskogen efter
Lennart Anderssons anvisningar
och till min stora förvåning
upptäckte jag sådant som jag inte
sett tidigare. I februari anordnades
en vandring runt i Gunnebo Slotts
omgivningar, en strålande dag med
glitter i sjön. Som alltid satt vi ner
och intog medhavd fika och
pratade och pratade. Hoppas att
Lennart Andersson och Kerstin
Lundberg har flera trevliga
utflykter planerade för oss
framöver.

Syringen har sytt digitalt via Zoom,
men fr o m den 1 mars träffas vi
igen i Lilla Salen.

Kommande program i Victoria:
Nu när vi kan träffas igen så dansar
vi, som vi har längtat.
13 april Påskfest, kommittén är
redan i planeringstagen.

27 april Föreningsmöte
1 juni Våravslutning
24 augusti Höststart

Passa på och kolla in även
Distriktets aktiviteter.

/Gunilla Magnusson

Öppet Hus - Kom och
prova på folkdans eller
spela med vårt husband!

15 september &
3 november

19.00–21.30, Gräfsnäsgården
Fri entré!

Göteborgs National
Dans Sällskap

www.gnds.org
info@gnds.org

mailto:info@gnds.org
http://www.gnds.org


– 23 –

e Vävan 1-22 f

Vad har hänt…
Pubquiz
Söndagen den 31 oktober blev det
äntligen av. 100-årskommittén
första aktivitet - Pubquiz.

53 deltagare från sex föreningar
anmälde sig och kom till
Gräfsnässalen. Johanna Strauss
Andersson (Nl) och Johanna
Tungodden (Nn) var quizmaster.
De hade en väldig bredd på sina
frågor som handlade bland annat
om dräkt, slöjdverktyg, folkmusik,
folkdans, vad heter fattningen.
Under kvällen serverades tilltugg
inspirerat av oktoberfest. Öl och vin
fanns att köpa i baren. Vinnarlaget
bestod av Urban Lind (Nl), Ingela o
Håkan Lindberg samt Birgit
Börjesson (Nn) som fick var sin
ryggsäck med Folkdansringen
Göteborgs logga på. Andrapris var
hopvikbar kasse med 100-årsloggan
på.

Arbeta med ull vid
Barnens Zoo
Folkdansringen Göteborg fick en
förfrågan om att vara med och göra
höstlovsaktiviteter vid barnens Zoo.
Vi nappade på det och 4 + 5
november ställde vi upp och
arbetade med ull från fåren i
Barnens zoo. Det kardades, spanns
och våttovade. Många bollar blev
det som sedan blev halsband och
armband. Mycket trevlig aktivitet
som ungdomar från National och
Näverluren samt vuxna från
Kongahälla, Letsegården, National
och Näverluren ställde upp på.
Många besökare blev det i ett helt
underbart höstväder.

Melodikryss
28 november blev den andra
aktiviteten av som 100-
årskommittén planerat. ”Vi löser ett
musikaliskt kryss under ledning av
Lennart Palm från Lerum (känd
från Melodikrysset i Sveriges
Radio)”. 45 medlemmar deltog från
sju föreningar. Med tanke på att det
var första advent bjöds det på glögg
med tillbehör samt kaffe, lussekatt
o pepparkaka.

Polskmärkesdans i
Gräfsnäsgården
Fick ett fantastiskt erbjudande om
att anordna en kurs där
kursledning mm redan var klart.
Självklart tackade jag ja! Lördagen
den 26 februari gick kursen av
stapeln.

Dansledare och musiker från
Polskemärkeskommittén och
Bedömningsnämnden kom till
Gräfsnäsgården och höll kurs. Brita
och Thomas lotsade 40 dansare runt
bland olika polskor till
spelmännens fantastiska musik. De
lyfte och berättade om karaktärer
för både dans och musik. Kursen
varade i sju timmar med kort
avbrott för lunch. Man kände att
man inte dansat på länge och
många var trötta och orkade inte
med samkvämet, men å andra
sidan kom några som inte varit
med på kursen.

Roligt att det är flera som tänkt
dansa upp i sommar. Stort Lycka
till för dem!
/Lena Hedborg



– 24 –

e Vävan 1-22 f

BBookkttiippss!!
Hel och ren och mat på bordet

Två antologier,Med tvål, vatten och
flit och Matarv. Berättelser om mat
som kulturarv skrivna av
kulturvetare från en rad olika
discipliner, är båda publicerade
2021. De två antologierna handlar
om våra mest vardagliga
kulturyttringar, så vanliga och
vardagliga att vi nästan glömmer
bort att de är en stor del av vår
kultur; vårt kulturarv. Min
sammanfattning av innehållet i de
båda böckerna blir, som rubriken
på inlägget säger: Hel och ren och
mat på bordet. Ett komprimerat
uttryck för vanligt enkelt
vardagsslit.

BokenMatarv har ett tydligt
bohuslänskt och göteborgskt fokus
med en mycket brokig blandning
forskare, medan ”tvål, vatten och
flit”-boken är samnordisk med
författare från Danmark, Finland,

Norge och Sverige, de flesta i den
boken är historiker, inklusive
ekonomisk - och idé- och
lärdomshistoria. De flesta
författarna är disputerade. Många
har också professorstitel.
Sammanlagt är det 31 författare, 19
i boken Matarv och 12 i ”tvål och
vatten”-boken. De allra flesta
kvinnor. Endast 4 män, de finns i
boken Matarv. I tabellen anges
institutioner och inriktningar för
författarna i de två böckerna. Den
mest specifika - och ett strålande
exempel på ett yrke i vår tid är
etnologen som innehar en professur
i kläder och og hållbarhet vid
Forskningsinstitutet for
forbruksforskning (SIFO) i Norge.

Tabell över institutioner och
inriktningar för författarna i de två
böckerna

Institutioner/inriktningar

Antikens kultur och samhällsliv
Antropologi
Arkeologi
Byggnadskultur
Ekonomisk historia
Etnologi
Folkloristik
Historia
Hushållsvetenskap
Idé- och lärdomshistoria
Industrihistoria
Kritiska kulturarvsstudier
Kulturvetenskap
Marina vetenskaper
Medicinhistoria
Måltidskultur
Måltidskunskap
Måltidsvetenskap
Pedagogiskt arbete
Psykologi
Religionsvetenskap
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Med tvål, vatten och flit
Detta om författarna. Vad handlar
då böckerna om? ”Tvål och vatten”-
boken kom till under
pandemirestriktionerna. Tvätta
händerna ofta! Är det något vi lärt
oss under dessa 2020-talets
inledande år så är det att tvätta
händerna. Dessutom sprita dem.
Men om spritningen sägs det inte så
mycket. Spritningen hör till Covid-
19-pandemin, som satte hela
världen i krisberedskap. 2020 blev
ett ”Ångestens år”, och vårt sätt att
hantera ångesten blev att tvätta
händerna.

Syftet med bokenMed tvål, vatten
och flit. Hälsofrämjande renlighet som
ideal och praktik ca 1870-1930 är att
lyfta fram exempel på hur den
processen – att rengöra oss för att
hålla faran på avstånd – tog form
och utvecklades under en period av
industrialisering, urbanisering och
modernisering av samhället. Boken

ger en historisk exposé över det
som författarna kallar ”historisk
guldålder”, när man med hjälp av
hygien håller smitta på avstånd.

Hur gick det till? Här beskrivs
renlighet i relation till huslighet,
fläckfria kläder, fria från
kroppsutsöndringar. Exemplen
kommer från tre skilda
samhällsnivåer: stat och
kommuner, institutioner och
myndigheter;
frivilligorganisationer, t ex
husmodersföreningar och slutligen
på hem och individnivå. Strävan i
boken är att skildra renlighet på en
när-nivå, på praktiknivå, ”nära
skurknän, nariga knogar och lukten
av såpa” (Drakman, Annola och
Ulväng, 2021, s 11).

Här kan vi läsa om rengöring av
kroppen, med skolbad som
exempel, men här finner vi också
Carl Curman, balneologen
(=badförespråkaren). Han verkade
bland annat som badläkare i
Lysekil och är välbekant för oss på
Västkusten och i Göteborg.

Disktrasan har fått ett eget kapitel,
skrivet på norska. Rubriken är I
renlighetens tjenste. Kjøkkenkluter i
Norge 1860 og 1940.

”Disktrasan på svensk, eller
kjøkkenkluten på norsk, er en
hardtarbeidende, mistrodd,
misbrukt og oversett tjener i de
tusen hjem. Å ggjøre rent er, som vi
har lært av Mary Douglas, å fjerne
det som ikke hører hjemme”.
(Grimstad Klepp, 2021, s 129).
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Det finns ett känt citat av
antropologen Mary Douglas som
säger att smuts är ”matter out of
place”, dvs smuts är detsamma som
något som befinner sig på fel plats
eller ställe. Att göra rent, att städa,
är detsamma som att ta bort sådant
som inte ska vara där. Jag
associerar också till Moa
Martinssons beskrivningar av
barndomen och av mors strävan.
Moa Martinsson beskriver hur
viktigt det var att trots fattigdom
och en suput till karl hålla hemmet
och ungarna hela och rena. Det
gällde också kökssoffan, gardinerna
och att ha spiskåpan vitmenad.

På ett ställe i boken beskrivs
huslighet som en kvinnligt kodad
kompetens. (Carlsson, 2021, s 238).
I kapitlet Rent kök. Hemutställningar,
materialitet och renlighet i en svensk
stad i början av 1920-talet diskuteras
begreppet ”huslighet”, ett relativt
vidsträckt begrepp som förändrats
över tid och rum. Under 1870-1930-
talen (den epok som just diskuteras
boken igenom) fanns detta begrepp
som inneboende kvinnligt kodad
kompetens, men så småningom
också ifrågasatt. Kvinnors kunskap
och kompetens började ifrågasättas
– till exempel i relation till
naturvetenskapliga landvinningar.

Författarna och exemplen kommer
från de fyra nordiska länderna. I
boken finns texter på svenska,
danska och norska. Två av
artiklarna från Finland har blivit
översatta till svenska.

Matarv. Mat som kulturarv
Boken Matarv har ett tydligt
göteborgsursprung. Alla författarna
är knutna till göteborgska
institutioner, universitetet, men
även andra verksamheter som
förvaltningen och museer i
Göteborg med omnejd. Författarnas
förhoppning är att vi, efter att ha
läst boken ska ha fått nya insikter
och tankar inte bara ommat som
kulturarv utan också vad kulturarv
kan vara.

Ursprunget till boken är ett projekt
som kallas Kulturarvsakademin,
som pågått sedan 2013. Syftet med
akademin har varit att skapa en
mötesplats för kulturarvsaktörer att
samlas kring aktuella frågor om
kulturarv. Ett av nätverken kallades
#Mararv och en kick off
arrangerades 2018. Mölndals
museum producerade utställningen
Mat i nöd och lust, som vi tidigare
skrivit om i Vävan. Andra publika
evenemang planerades men så kom
Covid-19 emellan och boken kom
till.

Begreppet matarv diskuteras i
boken under sex olika rubriker.
Från Rom till Bohuslän. Här finns
bröd, honungskaka och
äggostformar.
Samlingar och arkiv. Mat i nöd och
lust berättar om utställningen på
Mölndals museum. Under samma
rubrik ryms även #sjukhusmat och
Matkult.se – en kunskapsbank om
matens immateriella värden.

http://Matkult.se
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Ett svenskt matarv. Fikastund och
Swedish fika. Svensk matkultur ur
internationellt perspektiv.
Matarv i förändring. Hur lagrades
mat förr i tiden? Ett annat tema:
Bortglömd bohuslänsk matkultur.
ännu ett tema: Tångens klassresa.
Matarv på gott och ont. I skuggan
av trauma. Saknad, minne, tröst
och hopp.
Matarv och minnen. Skolmat.
Bamba. Landet Meatballs eller
smaken av plats. Mammas
köttbullar och mamma Scans
köttbullar.

Feeling a bit Swedish today?
Så frågar Sjölin (2021, s 235, 236)
i kapitlet om Landet Meatballs.
Här citeras också Carl Jonas Love
Almqvists dikt om svenska krusbär.
Vidare berättas att IKEA världen
över säljer frysta köttbullar under
namnet ”Allemansrätten”.
Everyones right to field, forest ---
and fine meal of meatballs. Det är
just att köttbullarna är svenska som
särskiljer dem från andra
köttbullar. Här kopplas en
föreställning om Sverige ihop med
öppna landskap, frisk luft och rent
vatten. Känslor, traditioner och
myter knyts till platsen, skriver
författaren.

Vad bjuder oss uppriktigt Afrika?
Vad visa kan Amerika?
Vad Asien? Vad allt Europa?
Jag trotsar öppet alltihopa.
Men Skandinavien – det är alladar!
Blott Sverige svenska krusbär har.

Carl Jonas Love Almqvist

/ Marianne Pipping Ekström
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MMiinnnneessoorrdd
KKeennnneetthh KKrroonnbbääcckk
Vi har drabbats av stor sorg igen, det är
vår uppskattade vän Kenneth Kronbäck
som har lämnat oss. Han avled i
hemmet den 28 augusti 2021 efter en
lång tids sjukdom. Kenneth begravdes i
Västra Frölunda Kyrka en solig dag den
28 september. Begravningsakten
omgärdades av mycket av den musik
som Kenneth älskade att lyssna på.
Minnesstunden anordnades i
Gräfsnässalen, i huset där han varit
engagerad som lokalkommitterad för
Fds Victoria från gårdens uppbyggnad
1968 tills han blev sjuk 1999.

Kenneth som var en duktig dansare,
började dansa i Victoria 1965 efter att
blivit enleverad dit av Bertil ”Magnus”
Magnusson, de är barndomskamrater,
uppvuxna i samma hus i Majorna. I
Victoria träffade han Ann i dansen, de
gifte sig och fick två barn Karin och Per.

Kenneth arbetade på Bilfirman Ragnar
Jansson nästan hela sitt liv och var där
en uppskattad och omtyckt person som
hade ett otroligt ansiktsminne, som
överraskade de flesta.

Den glade och positive Kenneth ställde
alltid upp antingen det gällde dans eller
att ta tag i något praktiskt. Han var den
som under många år hämta den höga,
stora granen till Gräfsnässalen till jul
från Lexbydalen. Kenneth tillsammans
med hustrun Ann ordnade många
aktiviteter för föreningen.

Kenneth var under många år aktiv i
gymnastikgruppen Rytmgubbarna, som
gjorde många uppvisningar både inom
och utom landet.

HHaannss TTrryygggg
Än en gång har vi
drabbats av stor sorg,
det är vår dansvän Han
Trygg som har lämnat o
Han avled den 25
september 2021. Hans begravdes
i Träslövs kyrka, Varberg den 15
oktober.

Stockholmskillen som gjorde sin
värnplikt på Gotland, stortrivdes och
fortsatte den militära banan. Det visade
sig att den unge mannen hade
röstresurser och kroppshållning som
passande en militär, han blev Major och
var vid Visby Gotlands
Militärkommando nästan hela sitt
vuxna liv. Han avslutade den militära
banan, som chef för Armens
Musikpluton i Strängnäs.

Under tiden i Visby var Hans
dansledare för Visby Folkdansgille och
hade hand om barn och ungdomslaget.
Han träffade kärbon Kerstin Lundberg i
Visby och kom genom henne till Fds
Victoria 2007 och dansade med oss.
Hans dansade även med Partille
folkdanslag och med Göteborgs
Högreståndsdansare. En glad prick, som
bjöd på sig själv och som var noga med
de raka linjerna i uppställningarna.

Hans fritidsintressen förutom dansen
var körsång, orientering och han åkte
Vasaloppet 6 gånger.

För Fds Victoria
/Gunilla Magnusson

ns
oss.

begravdes
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VVäävvaannss ttiiddeerr
Vävans aktuella
tider 2022

På grund av en längre tids vakanser
i redaktionen utkommer endast 2
nummer under 2022.

Nr 1
7 mars manusstopp
22 mars till tryck och
28 mars är tidningen färdig för att
hämtas

Nr 2
22 augusti manusstopp
7 september till tryck och
12 september är tidningen färdig
för att hämtas

Har du något önskemål om vad du
skulle vilja att vi tog oss en titt
närmare på? Kontakta gärna
redaktionen om du har något du
vill berätta, skriva om eller tipsa oss
om!

Inskickat material sänds in
oformaterat! Skriv bara rakt upp
och ner – vi fixar spalter osv!

Säg till om ni behöver fler (eller
färre) exemplar av Vävan ute i era
föreningar!
Meddela vavan@folkdansringen.se

Annonser i Vävan

Vävanredaktionen sätter gärna in din
annons, men vi vill ha något i utbyte
för annonseringen i Vävan.

Vi vill kunna erbjuda ett större
intresse kring annonserna och därför
kunna lotta ut inträdesbiljetter till de
tillfällen vi annonserar om, alternativ
t.ex. fika kuponger, då det är fri entré
till arrangemanget. Utbytet går
självklart direkt till våra läsare.
Utbytet är två biljetter/annons
Kursannonser är alldeles gratis!

Vill du prenumerera
på Vävan?

Ett års prenumeration kostar 80: -

Då får du enkelt & bekvämt Vävan
hem i din brevlåda.

Betala in på Pg. nummer 45127-8.

Märk talongen/inbetalningen
”Vävanprenumeration-22” samt
med ditt namn och din adress

Vid utebliven tidning – kontakta din
folkdansförening! Är du fristående
prenumerant, kontakta redaktionen

Bra att veta:
Distriktets plusgironr: 45127-8
Studiesektionen plusgironr: 437792-5

mailto:vavan@folkdansringen.se
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MMiinnaa FFoollkkddaannssvväännnneerr
1. Vem är du:
Lars Jonsson

2. Vad gör du i Folkdansringen?
Spelar, dansar och sjunger folk

3. Vilken förening är du med i?
GNDS, Göteborgs National Dans Sällskap

4. Hur länge har du varit med?
12 år

5. Vilket är ditt roligaste folkdansminne?
När jag spelade på en jättefestival i Jordanien med mitt tidigare folkdanslag

6. Vad är det bästa med midsommar?
Att se glädjen hos äldre när vi uppträder på
äldreboenden

7. Vilket är ditt favoritfikabröd?
Mandelwienerbröd från franska bagaren

8. Vilken är din favoritdans?
Slängpolska

9. Vad är roligast att läsa i Vävan?
Att läsa om aktiviteter hos olika danslag

10. Vad är det bästa med din förening?
Fester och resor.

11. Vad har du för dräkt?
Vista Härad (nära Huskvarna)

12. Vilken är din dolda talang?
Härma fåglar

13. Skostorlek?
44

14. Varför började du dansa?
För att mina vänner gjorde det

15. Vad gör du när du inte dansar?
Paddlar kajak

e Vävan 1-22 f
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HHäännddeerr ppåå RRIIKKSS
100 års firande 26-28 maj
Svenska Folkdansringen firar 100
år, 1920-2020 i Stockholm.

Zornmärke
2022 års uppspelning för
Zornmärke genomförs i Linköping
8–13 augusti. Anmälan är öppen
31 jan-30 april och anmälan görs
via dans.se

Stämmor framöver
HAVLEIKUR 2022
12-17 juli i Tórshavn Färöarna
www.sr.fo
BARNLEK 2023
12–15 juli i Sverige
www.barnlek2023.se
NORDLEK 2024 blir i Norge
NORDLEK 2026, 2021-års stämma i
Tammerfors flyttas fram till 2026
nordlek2021.fi

PPSS ffrråånn DDSS
Vad skönt att kunna träffas igen och
göra allt som blivit framflyttat. Ser fram
emot ett fantastiskt Folkdansringen
Göteborgs-år! Vi har redan startat med
danskurs där 40 dansare deltog och 8
instruktörer o spelmän. Många
aktiviteter är planerade och reklam för
dem görs på olika ställen i Vävan.

Ny styrelse med bra sammansättning
och stora ambitioner ger stora
möjligheter. Många föreningar är på
gång men tyvärr ser det lite sämre ut på
något ställe, förhoppningsvis kan vi alla
hjälpa till så att alla kommer i gång.!

100-årskommittén siktar nu på att
genomföra Familjefest samt den stora
Jubileumsfesten. Kommittén hoppas på
att många anmäler sig! Se mer
information på annan plats i tidningen.

Kongahälla har fått lämna sina lokaler
och har tyvärr inte lyckats få så bra

förutsättningar så Musik- och dans-
ledareträffen samt Ombudsmöte 2022_2
kan inte hållas i deras lokaler som
planerat. Hoppas att det löser sig för
dem!

Park- och Natur och Trädgårds-
föreningen har numera samma ledning
och arbetar tillsammans. Vi var fyra
personer från Folkdansringen Göteborg
som deltog i en dragning via Teams om
hur den nya chefen, Carina Krantz
Rönnqvist, som tidigare var chef enbart
för Trädgårdsföreningen beskrev
framtiden för Slottsskogen och
Trädgårdsföreningen. Spännande och
stora satsningar för Slottsskogen.

Göteborgs Kulturkalas kommer att ha
sin festivaldel riktad mot barn och unga
i Slottsskogen 1–4 september. Vi är med
i dessa diskussioner men vet i
skrivandets stund inte mer hur det
kommer att bli. Folknöjesdagen inträffar
under denna period och Eva-May
Haraldsson är med i diskussionerna.

Visaftnar blir det på måndagarna i juli.
Intresseanmälan för kaffeservering har
sänts ut till föreningarna.

Kalendern på Folkdansringen
Göteborgs hemsida - Gå gärna in och
kika i den med jämna mellanrum. Så
fort information kommer om aktiviteter
läggs de till där med den information vi
fått.

Sist men inte minst: Styrelsen kommer
att sända ut ett "Nyhetsbrev" till alla
medlemmar (som har e-postadress
registrerad i medlemsregistret) en gång
i månaden om vad som är på gång.
Ibland hamnar dessa som skräppost så
håll ögonen öppna.

/Lena Hedborg

http://nordlek2021.fi
http://www.barnlek2023.se
http://dans.se
http://www.sr.fo
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FFoollkkddaannssrriinnggeenn
RReeddaakkttiioonneelllltt

Styrelse
Ordförande Jane Åberg

N. Fiskebäcksv. 44
426 58 V. Frölunda

031-29 02 30/0 703-29 02 30
ordf.goteborg@folkdansringen.se
Sekreterare Lena Hedborg

Hedåsgatan 4
412 53 Göteborg
0708-31 17 93
031-29 02 30

sekr.goteborg@folkdansringen.se

Redaktion
Redaktör och Maria Thorson
ansv. utgivare Berglärkan 24

426 69 V. Frölunda
031-300 75 57
0709-37 09 07

maria_thorson@hotmail.com

Redaktions- Vakant
reporter

Material skickas till:

Vi Väva Vidare nr 1 – 2022, nr 314
från starten, har distribuerats den
28 mars.
Upplaga ca 500 ex.

Göteborg

Kassör Berit Wallsten
Dr Allards Gata 51
413 24 Göteborg

Kassor.goteborg@folkdansringen.se

Hemsida:
www.folkdansringen.se/goteborg

Gräfsnäsgården 031-41 72 55
Annexet 031-41 72 51
Dräktbutiken: 0708-31 17 91
- öppen tisdagar klockan 14–19

Ansvarig Vakant
tryckare

Omslag Åke Mattsson
031-96 98 78

Redaktions- Marianne Pipping
reporter Ekström

0707–301940

vavan@folkdansringen.se

Vävan nr 2–2022 går i tryck 7/9 och
distribueras den 12/9.

Manusstopp den 22 augusti 2022

mailto:vavan@folkdansringen.se
mailto:Kassor.goteborg@folkdansringen.se
http://www.folkdansringen.se/goteborg
mailto:maria_thorson@hotmail.com
mailto:ordf.goteborg@folkdansringen.se
mailto:sekr.goteborg@folkdansringen.se
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