
Äreport & Transparang
VÅREN 2021 |OPEN CALL |  KARTLÄGGNING

Har du bilder eller något att berätta?

Jag söker bilder/filmklipp på Äreportar med Transparanger från förr och nu, som vi kan nåla
upp på en digital karta för kartläggning över tid och rum geografiskt. Men även olika stilar. Har
du bild/filmmaterial eller något att berätta om gamla seder och bruk, så vill jag jättegärna att
du att deltar i kartläggningen. Så, sätt upp dig på min lista i knappen nedan så hör jag av mig.

Vill du hjälpa mig?
Den som någon gång sett en halländsk äreport med en färgglatt lysande transparang mitt i,

vet vilken grann syn det är! I Halland har de sen länge varit vanliga vid bröllop på
landsbygden. Men var kommer de ifrån, hur länge har de funnits och 

vilka är människorna bakom dem?
 

Mitt namn är Britten Toftarp och jag bor och verkar i Morup som Kronmakaren där jag skapar
brudkronor och berättar om gamla seder och bruk kring brudkrona och bröllop. 

Jag har varit intresserad av dessa granna äreportar och transparanger i många år. Nu, våren
och sommaren 2021 har jag, med stöd av Region Halland, fått möjligheten att kartlägga

förekomst och ursprung i ett eget projekt. Och nu behöver jag din hjälp!
 

JAG HAR BILDER TILL KARTAN!

Ellinor Bengtsson, transparangmakare med maken Jörgen, svärmor Marianne samt mamma Gerd i färd med att resa äreport för
dottern Annie. Foto: Britten Toftarp 

http://bit.ly/jagvillpinna


Nyfiken i en strut ...

Utöver Äreport & Transparang så är jag även
nyfiken på andra seder och bruk på tema
bröllop i Halland med omnejd genom historien.
Unika traditioner som du känner till och kan
berätta om? 

Såsom brudkläderskan, brudskådning, stassen,
bröllopskonfekt m.m.  Har du något att berätta
så blir jag glad om du sätter upp dig på listan.

Vill du veta mer om mig och projektet?

Jag är nyfiken på ...

Är Transparangen mitt i Äreporten typiskt
för Halland? Eller finns den på fler
platser?
Hur länge har Transparanger förekommit
i dessa Äreportar? Hur långt bakåt kan vi
komma?
Olika stilar på transparangen? Former,
mönster, färger, material, belysning m.m.
Konstnärer bakom Transparanger? (På
bilden Ellinor Bengtsson, Tvååker som
skär transparang till dotterns bröllop.)

 

Och så vill jag veta ...

Hur man klär och smyckar en Äreport
genom historien och årstiderna?

Hade varje gård egen port eller var de
gemensamma? Hur ser det ut idag?

Allt om Äraportagillet, är det en utbredd
tradition?

 ...  Allt annat du kan berätta om seder och
bruk kring bröllop i Halland förr i tiden...

 

LÄS MIN BLOGG

Med stöd av Region Halland

https://www.kronmakaren.se/blogg/projekt-areport-transparang

