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Redaktören har ordet…
Men? Vad hände? Vem krympte Blekingebiten? Varför gör de på
detta viset?

Ja, vad har hänt egentligen. Jo, inget väldigt omvälvande, mer än att
vi krympt tidningen, bara i format inte i innehåll. Texten har inte blivit
mindre heller.

Vi vill se om vi kan få en mysigare tidning, en som innehåller
mycket, en som man får plats med i sin lilla väska, en som man kan
sprida till vänner, en som lockar andra till att skriva, en som sprider
information, en som sprider berättelser, noter, skrönor, referat mm.
Listan kan göras lång.

Framför allt ja, en tidning som lockar andra till att dela med sig av
vad de har att berätta. Utan de som vill berätta blir det ingen tidning.
Nu hoppas vi kunna locka fram alla dem. Skriv något lite kort, en
historia, en not eller ett litet referat, eller skicka in en trevlig bild.

Förhoppningsvis kan det här formatet även göra det lättare att sprida
tidningen. Nu får den plats i nästan vilken väska som helst, så man kan
ta med sig den överallt.

Eller ni kanske inte gillar formatet alls? Dela gärna med er av er
åsikt. Berätta vad just ni tycker, både ni som gillar formatet och
innehållet och ni som inte gillar det
--------------------------------------------------------------------------
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En nyvald ordförande presenterar sig…
Eftersom jag blivit vald till ordförande tänkte jag att jag skulle
försöka presentera mig lite för er som inte känner mig. Egentligen
kanske jag borde ha gjort det redan förra året när jag valdes in i
styrelsen men så blev det inte. Jag heter Peter Svensson är 41 år, bosatt
i Olofström tillsammans med min fru Carina och våra två döttrar
Emma och Frida.

Jag började spela fiol i kommunala musikskolan i Karlskrona som
10-åring 1974. Redan då var det med tanken att spela folkmusik.
Folkmusiken ligger väl lite i generna eftersom jag har morföräldrar,
föräldrar, mostrar och mostrars män som mer eller mindre stor del av
livet hållit på med folkdans, forskning kring folkdräkter, folkliv samt
både forskning kring och utövande av folkmusik. När man ville spela
fiol för att kunna spela folkmusik var musikskolan inte någon
jättehöjdare eftersom man där i stort sett inte visste vad folkmusik var
och än mindre spelade det. Enda undantaget var en kort period när jag
hade Marianne Palm som lärare.

1978 fick jag på något sätt reda på att Blekinge Spelmansförbund (i
samarbete med Skåne om jag inte missminner mig) anordnade en
sommarlåtkurs i Tingsgården i Bräkne-Hoby. Jag bestämde mig för att
åka dit. Helt oerfaren av att spela på gehör blev detta nästan lite av en
chock. Jag tror att jag lärde mig två låtar på hela veckan men oj vad
roligt jag hade ändå. Mycket musik, mycket dans, mycket bad och alla
umgicks och hade roligt utan någon som helst hänsyn till ålder. Vi
hade inte bara spelpass utan även danspass där vi fick lära oss dansa.
Detta tror jag är jättebra för att man lättare skall kunna spela på ett sätt
som gör att det känns bra att dansa till också. Bland spelledarna detta
år kan nämnas namn som Lena Dahlqvist (då Krook), Curt Johansson
och Johnny Soling. Efter denna min första låtkurs så tror jag att jag var
med på de flesta låtkurser som Blekinge Spelmansförbund arrangerade
fram till 1984. Både korta helgkurser och de längre veckokurserna på
sommaren.

1984 ryckte jag in för att göra lumpen och då blev det lite sämre med
både spelandet och kursandet även om jag tillbringade den mesta av
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denna tid i Kallinge. 1985 muckade jag strax efter midsommar och i
slutet av sommaren fick jag jobb på Mörrums bruk. Jag flyttade till
Mörrum och började spela med Holje spelmanslag där jag kände en del
folk sedan tidigare bl.a. min dåvarande flickvän, numera fru. Där blev
jag 1986 invald som ledare för musiksektionen i Holje folkdansgille
(som Holje spelmanslag mer formellt heter). Det har jag varit och där
har jag spelat sedan dess. 1987 fick Carina fast jobb i Olofström så då
flyttade jag dit ifrån Mörrum.

Efter den senaste låtkursen jag gick på så har nog inte engagemanget
i spelmansförbundets aktiviteter varit särskilt stort förrän härom året.
Dock har jag varit medlem hela tiden.

2002 började min äldsta dotter Emma spela fiol i kommunala
musikskolan i Olofström och det var raka motsatsen till min egen tid i
musikskolan. Hon fick nämligen en kille som heter Anders
Smedenmark som spellärare och detta har hon många gånger pratat
uppskattande om. Tyvärr blev han inte kvar mer än ett år. Han fick för
sig att han skulle börja studera istället.

Det faktum att Emma började spela och att Anders lurade iväg henne
på låtkurser mm. gjorde att jag vaknade till lite igen för
spelmansförbundets aktiviteter och även för Backaryd-bygdens
spelmän. Det blir ju automatiskt så att som förälder till barn som
behöver hjälp att komma till sina aktiviteter så blir man engagerad. Är
det sedan en aktivitet som passar ens eget intresse så är det ju lättare att
engagera sig. Därför blev det så att jag tog fiolen med mig till
Backaryd när Emma skull skjutsas dit (även om hon i början inte
uppskattade att jag var med).

2004 började även vår yngsta dotter Frida att spela i kommunala
musikskolan. Även hon valde att spela fiol. Jag lovar, jag har inte
tvingat dom. Jag har försökt att hålla mig så neutral som möjligt när
det gäller deras instrumentval även om jag tycker att det är kul att båda
valt fiol. Spela är, tycker jag, något man ska göra för att det är kul och
då kan inte någon ha tvingat dig till det. Även Frida har hunnit med
några låtkurser sedan hon började spela och hon verkar också trivas
med det.
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För lite drygt ett år sedan blev jag tillfrågad om jag kunde tänka mig
att ställa upp som ledamot i styrelsen i spelmansförbundet. Jag tackade
för förtroendet och tänkte att det kunde säkert vara intressant och se
om man lyckas göra en insats för spelmansförbundet. När det sedan
började närma sig årets årsmöte så kom frågan om jag kunde tänka mig
att ta över ordförandeposten efter Håkan Malmros som gärna ville
sluta. Efter en del övervägande så beslutade jag mig för att tacka ja.
Här sitter jag nu som nyvald ordförande och funderar lite på hur vi ska
kunna driva spelmansförbundet framåt. Dessa tankar presenterar jag på
annan plats i tidningen.
Peter Svensson
--------------------------------------------------------------------------

En nyvald ordförande presenterar sina tankar…
Hur skall vi kunna driva spelmansförbundet framåt för att överleva
föryngras och förhoppningsvis även växa. Det är inte lika lätt idag som
det var under ”Gröna vågen” på 70-talet. Då hade denna typ av
verksamhet verkligen medvind. I dag konkurrerar vi med så mycket
annan verksamhet. Både vad gäller att synas och att höras men även att
locka ungdomar till oss. Ungdomarna är ju trots allt de som gör så att
spelmansförbundet kan leva vidare. Därför tror jag att vi måste anpassa
oss lite och försöka erbjuda dom något som dom vill ha. Jag menar för
den skull inte att vi allihop ska glömma allt det gamla och börja spela
någon form av modern folkmusikrock eller liknande. Bland det
viktigaste vi har i vårt uppdrag är att minnas och bevara våra
musikaliska rötter och hur musiken en gång har spelats. Men vi måste
också utvecklas och bredda vårt synsätt. Jag menar inte att alla måste
älska allt som görs inom förbundet men vi måste lite gilla läget och
acceptera att det finns lite olika genrer och smaker även inom ett och
samma förbund och inte titta snett på och motarbeta varandra.

Ska vi kunna överleva som förbund så måste vi locka nya
medlemmar till oss och ska vi lyckas med det så tror jag att vi måste
försöka att bredda oss lite och även föryngra oss. När man sedan lockat
till sig de nya medlemmarna, kanske med den lite modernare, häftigare
stilen på folkmusiken, så ger man dom även en dos av den lite äldre
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stilen och så får vi förhoppningsvis några intresserade även av det
sättet att spela musiken.

Musiken har ju i alla tider utvecklats och det tror jag knappast att vi
kan stoppa. Det står till och med i första paragrafen i våra stadgar att
”Förbundets ändamål är: att bevara och utveckla den folkliga
tonkonsten….” samt ”att genom kursverksamhet och information
vidmakthålla och utveckla den folkliga musiktraditionen.”
Utvecklingen finns alltså med även i våra stadgar.

Något som också är viktigt för att vi skall överleva är att folk vet att
vi finns och därmed kanske engagerar oss i olika sammanhang. Detta
är inte bara ett uppdrag för mig som ordförande eller för styrelsen.
Detta är ett uppdrag för er alla medlemmar att i alla sammanhang där
det kan tänkas passa in hjälpa till att marknadsföra spelmansförbundet.
Kan du inte själv ta dig an att uppträda så tipsa om någon annan som
kan göra det eller bolla frågan vidare till styrelsen så kan vi säkert
hjälpa till att hitta någon. Vi måste synas för att finnas. Ta varje
möjlighet du får att tala om att vi finns. Delta i saker som arrangeras i
din närhet. Ju fler vi är desto roligare blir det och desto lättare och
roligare blir det att arrangera nya saker.

Vad anser ni medlemmar om dom här frågorna? Kom gärna till
styrelsen med era synpunkter och idéer om hur vi skall utveckla
spelmansförbundet och dess verksamhet. Var fanns ni förresten när vi
hade årsmöte? Jag vill inte ens skriva hur få medlemmar utöver
styrelsen som var där. Detta är ju ett ypperligt tillfälle att framföra sina
synpunkter och att träffa andra medlemmar och diskutera dessa viktiga
frågor. Nu har styrelsen fått i uppdrag att utreda några viktiga
framtidsfrågor och jag hoppas verkligen att ni medlemmar kommer
med era synpunkter och idéer. Jag kan inte lova att förverkliga alla
men jag kan lova att vi tar allt i beaktande.
--------------------------------------------------------------------------
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I begynnelsen - - På hösten 1974 påbörjades en ny giv i musiklivet i Karlshamn. Lite
varstans i Sverige hade man börjat söka efter den folkmusik som man
visste funnits i landskapen men som i stort sett låg för fäfot numera.
Dock levde folkmusiken kvar i ex. Dalarna och Hälsingland, men i
övriga Sverige var det dåligt. Folkdanslagen började dock få lite mer
vind i seglen men det var ju oftast en mer konstruerad form av danser
och musiken som hörde till dessa. (De sk. gröna-boken-danserna.)

Att vi kom igång i Karlshamn just då var nog att Asarums
folkdanslags ordförande på den tiden Tage Lind, ville ha musik till den
snabbt växande föreningen och tog initiativ till en musikkurs, med
fiolläraren Lena Krook- Dahlquist som ledare. Se foto nedan

ö.r.v.Knut Olsson, Evert Jenemyr, Birger Nilsson Curt Johansson, Knut Keller,
Barbara Vrethammar, Lena Krok
u.r.v. Herman Vall, Erik Pettersson, Britt Forsströmsson, Charlott ? AnnCharlotte Karlsson, Åsa ?

Som vi kan se på fotot kom det ganska mycket folk. Några var
duktiga fiolister medan andra hade spelat mindre. Genomgående var
dock att ingen hade haft med genuin folkmusik att göra. Vi satte upp
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våra notblad och spelade en repertoar som de flesta i landet spelade,
alltså en allsvensk repertoar: alltifrån Äppelbo gånglåt till Gotlands
brudmarsch o.s.v. Sedan kom ju folkdansmelodierna att ta stor plats då
vi spelade till uppvisningar för folkdanslaget.

Det som kom oss att förstå att det fanns något annat och mer
avancerat inom folkmusiken var ett besök på sommaren 1975 på
Kimramåla loge. Där fick vi höra Bengt Löfberg och Pelle Björnlert
spela slängpolskor från sina hembygder i Småland och Östergötland
och vi förstod att vi var helt fel ute och måste lägga om både spelsätt
och repertoar. För min del var jag helt chockad av deras fina spel som
ringde dag och natt i öronen en hel vecka.

Men det var inte lätt att lägga om spelstil. Stråkföringen var ju inövad
och satt fast i både arm och huvud. Men intresset hade ju väckts
ordentligt och vi förstod att vi måste ha hjälp. Vi tänkte börja arbeta
med Bl. Spelmansförbund som huvudförening. och lyckades få Bl.
Läns Bildningsförbunds chef: May Olsson i Bräkne-Hoby intresserad.
Hon blev ny ordförande i Bl. Spelmansförbund, hade kontakter och
kunde skaffa fram pengar.

Sommaren 1976 blev ett bra avstamp. Det anordnades både en låtkurs
i Bräkne-Hoby och parallellt med den ett seminarium, där många av
dem som blivit intresserade av att arbeta för den svenska folkmusiken
och de danser som hörde samman med den, stod att finna. Mest
namnkunnig var väl professorn Jan Ling, men där fanns många som
senare blivit kända i folkmusiksverige ex. Izzy Young, Ola Bäckström,
danspedagogerna Börje Vallin, Henry Sjöberg och många andra.

I seminariet blev det lektioner om folkmusikens historia och på
kvällarna dans. Polskor, kontradanser osv. Även gamla ballader
dansades med försångare och där dansarna svarade med samma fras,
medan vi dansade färösteg. När det gällde låtkursen vågade ingen av
oss blekingar vara handledare utan vi lejde spelmän från Skåne, vilka
låg före oss i utveckling. Flera från Skåne fanns även med på
seminariet och som deltagare på låtkursen.
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Det blev en djupdykning i folkmusik som hette duga. Iden med att gå
ut samhället och intervjua gamla människor väcktes också då. Ola i
Skarups spelböcker fick vi även höra talas om men ingen fanns som
visste vem han var eller hade betytt för folkmusiken i Blekinge. Det
fanns däremot en annan duktig musiker som tagit tillnamnet Skarup
därför att var född där. Han hade en blåskvintett som ofta spelade i
radion och några trodde att det var honom vi skulle lära oss blekingsk
folkmusik av. Men det handlade ju inte om folkmusik Han var
naturligtvis helt oförstående när han kontaktades.

Redan detta första år hade vi Jonny Soling som överledare i
låtkursen. Han hängde med sedan i några år som överledare på de
låtkurser som anordnades varje sommar. Problemet på den tiden var
inte att få deltagare i kurserna, utan hur man skonsamt skulle säga åt
dem som inte kunde komma med av platsbrist. Man fick vara 36 på en
kurs i vuxenskolans regi för att få bidragen, men vi manipulerade så
gott vi kunde för att fler skulle få komma med.

Det var ju elever från hela Blekinge som bevistade låtkurserna, men
tyngdpunkten i folk-musikblekinge kom nog ändå att finnas i
Karlshamn. Det var lätt att jobba då intresse fanns och flera av oss
äldre lade ner massor av arbete.

Med på seminariet fanns en konsult från Rikskonserter i Kristianstad.
Han blev tänd på folkmusik och drev igenom att lägga turnéer i
skolorna i Blekinge och Skåne. Det blev Lena Krook-Dalquist och jag
samt tvillingarna Britt och Ulla Forsströmsson från Mörrum som kom
ut först. Men det var ju inte så lätt för flickorna Forsströmsson då de
skulle gå i skolan sam-tidigt. Lena och jag fortsatte själva men Jan
Inge Isaksson och Britt-Marie Svensson från Svängsta ersatte Lena då
och då när det blev svårt med tiden för henne. Själv kunde jag hantera
tiden mer efter behag och var alltid med. Det blev flera säsonger i
Skånes och Blekinges skolor. Det var mellanstadiet vi besökte och det
fungerade bra. Om det skulle fungera idag är nog tveksamt. Vi spelade
inte bara för eleverna utan lärde även ut danser och lekar. Långdanser,
engelskor och vissa väva-vadmal-danser samt kämpalekar fungerade
bra. Efter att ha varit i klassrummen på förmiddagen samlade vi alla i
gymnastiksalen på efter-middagen. Några elever nerifrån Österlen
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talade om att de ordnade engelska-diskon på helgerna. Det var roligt
att höra. Jag satt och spelade in rätt många engelskor på ett band under
en middagsrast till en elev. Nere på Österlen fanns det underbara ungar
faktiskt.

Vi fortsatte varje år med veckokurser i Tingsgården, Br-Hoby. Vi
hade även mycket elever från Skåne och Småland. De gillade tydligen
våra kurser. Tidningarna visade också intresse och gjorde reportage vid
varje kurs. Någon skrev- ”Det finns ett gäng fantaster på Tingsgården
som spelar och dansar som man gjorde för 2-300 år sedan. Konstigt
nog är det mest ungdomar som fastnat för detta.”

Några av oss som var mest igång blev engagerade av föreningar och
var ute och spelade väldigt ofta. Blekingeradion gjorde 18 st. program i
folkmusik som sändes på morgnarna en gång i veckan. Något år efter
gick det i repris. Det gick ju inte av sig självt precis, men det var
inspirerande att få sådant gensvar som det var då. Varje månad
anordnades folklig dans på Nebbebodagården i Olofström, dit även
mycket folk från Skåne brukade komma.

Varför det stora intresset ebbade ut efter några år är svårt att veta.

Här ser vi två trötta spelflickor i form av Ulla och Britt Forsströmsson sova sött
på färjan medan kommunalrådet Mats Olsson övervakar läget i bakgrunden.
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Det var alltså på den gamla goda tiden. Karlshamnsgänget var även
ute på utlandsresor. Karlhamns kommun bjöd på en resa till Heinola i
Finland. Vi skulle där presentera svensk folkmusik. Starkaste minnet
från detta var nog sista kvällen när samtliga som varit inblandade i
festivalen i Heinola hade avslutningsfest och där vi i spele- och
dansgänget drog med publik och medverkande i en parad på stadens
huvudgata till tonerna av ”Upp och ut och gå” och där stadsdirektören i
Heinola gick i spetsen medan trafiken och hela staden stannade upp.

Vi var även på en härlig bjudresa ner till Syd-Tyskland där vi var
inneboende hos tyska värdfolk och på dagarna for omkring i buss och
spelade i olika städer och på vinaftnar. Det var en körledare som bjöd
ner oss och som fäst sig vid svensk folkmusik när han var i Ronneby
vid ett kungabesök därstädes, där vi bl.a. spelade i Brunnsparken. Vi
var omk. 25 st. på den resan, där även några från östra Blekinge var
med.

I början på 1990-talet började jag spela med en liten pojk från
Hallabro, som visade både intresse och talang för folkmusik men anade
inte då att han skulle bli den ledarfigur han vuxit upp till. Det var
Anders Smedenmark, och hans syskon och föräldrar är ju idag den
bästa driv-kraften vi har inom blekingsk folkmusik.
Curt Johansson
På sin första låtkurs har Anders somnat på kvällen efter en hård dag. Med sig i
sängen har han transistorn som fortfarande var på och klingade ut några av
dagens nyinspelade låtar. Så fostrar sig själv en riktig spelman.
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Om Axel
Den 13 februari 1896
föddes Axel Sjölander,
så i år 110-årsjubilerar
man väl och firar lite
extra
på
Sjölanderstämman
i
Grönadal. Jag besökte
stämman
för
första
gången förra sommaren
och kommer alla gånger
att åka dit i år igen. Det
var en upplevelse redan
att se den lilla stugan
som man hade hört så
mycket talas om. Svårt
för oss att begripa hur
någon kan leva så
spartanskt! Under stämman fylldes den lilla steniga tomten av
spelmän. Grupper av buskspelare stod så nära varandra de
anständigtvis kunde utan att durspelspolkor och fiolpolskor skulle
kollidera. Vi något avundsjuka blekingar (som aldrig riktigt får fart på
buskspelet på Folkmusikens dag, där vi istället står och övar i olika
konstellationer som ska upp på scenen och spela) hittade också flera
spelkompisar, bl a från Nybro och Emmaboda, och en bleking från
Halland! Det blev en hel del småländska slängpolskor, och även en och
annan blekingelåt som smålänningarna grävde fram ur minnet. Lite
synd bara att det spelades så få Sjölanderlåtar under allspelet. Visst är
de lite kluriga många av dem, men ändå… Det blir säkert fler i år, på
jubiléet.

Innan vi åkte till stämman hade jag förberett mig genom att
läsaMagnus Gustafssons bok Axel Sjölander-spelman i Grönadal. Den
är en fascinerande, gripande och varm berättelse om en äkta spelmans
liv. Man får hans släkthistoria, skildringen av det levande
musikintresse som fanns i familjen med fadern Karl och bröderna. Här
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finns också en analys av Axels spelsätt, med dubbelsträngspel,
dubbelgrepp och kvartstoner och de låtar han spelade, bl a
slängpolskor med både tre- och tvåtakter . Jag fängslas kanske mest
ändå av det faktum att Axels intresse för musiken och musicerandet
var så brinnande och levande hela livet ut. Han hittade nya
spelkompisar, grannarna Marie och Helmer Karlsson, när han var i 70årsåldern. De bildade ”Grönadalstrion” och var flitigt anlitade som
musiker i bygden.

Mina egna minnen av Axel härrör från låtkurserna i Bräkne-Hoby i
slutet av 1970-talet. Där stod han, en liten vithårig man med röd
skjorta, för stor kostym och klarblå ögon bakom glasögonen och
spelade låt efter låt efter låt. Vi unga folkmusikintresserade var förstås
mest nyfikna på det gamla, det ”genuina”, det han hade lärt av sin far,
men Axel spelade ju det han tyckte om. Han lärde sig ju nya låtar hela
tiden, inte minst från radion.

Jonny

Soling agerade presentatör/intervjuare under Axels
framträdande och när han bad Axel spela en låt han tyckte riktigt
mycket om så svarade Axel: ”Ja då får det bli en tango!” När Jonny
frågade efter en gammal bit blev det Livet i Finnskogarna. Han kände
inga krav på att spela det han ”borde” spela, utan spelade det han ville
spela, spelade för att han måste spela, det var ett behov hos honom.
Han spelade de låtar han tyckte om, och det var en fantastisk glädje
och själ i hans spel.

En gång fick jag (ganska oförtjänt) en riktigt fin komplimang av Per
Loberg i Hjorthålan. Jag hade spelat Kalla-Nissens vals och Per sa:
”Det låter nästan som när Axel spelar. Du spelar lika lätt med stråken.”
Då var jag i övre tonåren och mina spelkompisars och mina
folkmusikideal handlade mycket om borduntoner, mollpolskor,
ålderdomliga klanger och ballader, så jag värderade nog inte den
komplimangen som jag borde gjort, men det gör jag nu, och får väl
försöka leva upp till den så gott jag kan. Om inte annat genom att
ständigt försöka återuppliva och bevara glädjen i att spela, spela och
spela!
Britt-Marie Davey
--------------------------------------------------------------------------
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Rapport från Sveriges Spelmäns Riksförbunds årsmöte
Årsmötet var i år förlagt till Katrinebergs folkhögskola i Vessigebro,
Halland och gick av stapeln 22-23 april. Katrinebergs folkhögskola var
den plats där Hallands spelmansförbund grundades för i år 75 år sedan.
All heder åt hallänningarna som gjorde denna helgen till ett trevligt
arrangemang på en väldigt trevlig plats.

Den första punkten på programmet var skriven i inbjudan som
Spelkurs Hallandslåtar. Så blev det inte. Det var snarare ett föredrag
även om vi spelade en del också. Vi fick lära en låt och spela ett par
efter noter. Föredragshållare var Karin Eriksson, riksspelman på
Hallandslåtar. Det hon pratade om var ett ämne som hon skrivit en
avhandling om. Avhandlingen heter "Bland polskor, gånglåtar och
valser. Hallands Spelmansförbund och den halländska folkmusiken.".
Den handlar om hur spelmansrörelsen i Halland har, genom sin syn på
vad som ansågs vara "god" folkmusik, påverkat hur vad som har
spelats genom åren och även hur musiken har spelats. Detta var
mycket intressant att höra och enligt Karin stämmer detta in på
spelmansrörelsen på många platser i landet. Spelmansrörelsen har
alltså till en viss det utövat någon form av ”censur” för vilken musik
som var godkänd eller inte att spela och även hur den skulle spelas. Jag
hoppas att det inte är så längre. Åtminstone har jag för avsikt att inte
bidra till detta.

Efter lunch fick vi höra ett mycket intressant föredrag av Magnar
Sundt från det norska Landslaget for Spelemenn, SSR:s motsvarighet i
Norge. Han berättade om hur man i Norge hade gått samman flera
olika organisationer som sysslar med musik och dans för att påverka
makthavarna och fått dessa att inse att det är statens angelägenhet att
bevara den ickemateriella kulturen. Detta var ett samarbete inte bara
mellan de som höll på med folkmusik och folkdans utan även
jazzmusik och rockmusik var med i detta samarbete gentemot
makthavarna. Man hade på detta vis fått fram mycket ekonomisk hjälp
till att ordna fram repetitionslokaler, scener, kurser, arkiv m.m. m.m.
Det var mycket intressant att få höra hur bra man lyckats i dessa frågor
i Norge. Det väckte också många tankar och idéer hos oss som var där
och lyssnade.
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Lite saker i denna riktning är faktiskt på gång även i Sverige fick vi
veta på årsmötet. Bl.a. håller man på att försöka att öka samarbetet
mellan de organisationer som håller på med folkmusik, folkdans och
liknande verksamheter (dock inte lika brett som i Norge). Det är också
på gång att försöka att starta ett studieförbund med dessa
organisationer som huvudman.

Efter en välbehövlig fika fortsatte vi med gruppdiskussioner. En
grupp fortsatte med att intervjua vår norske besökare om hans
erfarenheter. En grupp diskuterade nästa års jubileum. SSR firar 60årsjubileum nästa år. Denna grupp kom fram med ett antal idéer både
för vad man skulle kunna göra för att fira på riksplanet och hur man
skulle kunna uppmärksamma det ute i de olika landskapsförbunden. Vi
får väl se vad det blir av detta. Styrelsen skall jobba vidare med denna
fråga. Den tredje gruppen, som jag deltog i, var ordförandegruppen där
vi berättade lite vad vi höll på med och utbytte lite erfarenheter. Vi fick
även lite mer information om ett par av frågorna som skulle komma
upp på årsmötet för att vi skulle få lite mer tid på oss att tänka igenom
dessa.

På kvällen åt vi middag och fick en stor portion av halländsk
folkmusik framförd av många duktiga halländska spelmän i varierande
antal och åldrar. Därefter fortsatte vi med eget spel i större och mindre
grupper så länge man själv orkade.

På söndagsförmiddagen avhölls själva årsmötet och detta var till
största delen ett ganska ordinärt årsmöte med vad därtill hör i form av
val och liknande. En del frågor om bl.a. SSR:s verksamhetsplan,
jubileet och sätten att sprida information inom organisationen
diskuterades också.

Efter mötet åt vi lunch och därefter var det dags att styra kosan hemåt
efter en intressant och givande men även intensiv helg.
Peter Svensson
--------------------------------------------------------------------------
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Dur eller moll?
En dag, eller rättare sagt, en kväll när det var Knutsfest med Blekinge
Spelmansförbund, för inte så hemskt länge sedan bar jag in gitarren i
en lokal i Ronneby. Jag har burit in min gitarr i många lokaler i mina
dar men aldrig i ett sådant här sällskap. I min värld så är det mest
snack om Fender, Gibson, basanläggningar, sånganläggningar och
virvelkaggar så jag kände mig allt lite vilsen när jag hamnade bland en
hög fioler och nyckelharpor… eftersom jag är en obotlig optimist med
en sällsynt tilltro till min egen förmåga (som bevisligen är bristfällig,
något som optimisten i mig i stort sett utan undantag, väljer att totalt
bortse ifrån) tänkte jag att det inte skulle vara några större bekymmer
att fuska sig igenom en eller annan polska, vals eller gånglåt. Jag hade
ju trots allt erfarenhet av att spela alla möjliga sorters musik d v s alla
möjliga sorters musik som innehåller mindre än fyra ackord, så
Herregud, hur bökigt kan det vara att ta sig igenom en trudelutt skriven
av någon mer eller mindre analfabet till durspelare för ett par tre
hundra år sen?

Väl inne i sagda lokal tog jag min tillflykt till en plats nära den som
verkade vara mest lik kapellmästaren i sällskapet. Det var en spänstig
gentleman som varit med ett tag och som spelade fiol med pondus och
ackuratess. Det var min erfarenhet som talade till mig: Om du är
osäker på vad som skall spelas, håll dig till den som är säkrats och som
hörs bäst! Än så länge så fungerade det. Det skulle bli värre. Jag skulle
spela också… Men, som sagt, hur svårt kunde det vara? Mitt
självförtroende var orubbat. Det låter kanske en smula uppstudsigt,
men jag tyckte mig faktiskt ha fog för min optimism, jag har ju faktiskt
100-tals spelningar under bältet och jag har ju faktiskt spelat gitarr i 35
år. Det är klart, det hade ju faktiskt funnits tillfällen när jag gått bet
men då hade det ju handlat om obskyra jazzmusiker som spelar
harmonier som heter Amaj5-7+9 eller Cm7-5/F# och som kräver att
man har sju fingrar på varje hand. Om man nu överhuvudtaget kan
uppfatta vilken tonart man spelar i…

Detta sagt som en liten bakgrund till vad som komma skulle. Jag
sitter alltså bekvämt och bra tillbakalutad och avvaktar. Vi är rätt
många som skall spela och stämningen är fin. Jag håller mig lite i
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bakgrunden, jag och min gitarr är ju lite av en katt bland hermelinerna
och rock´n roll och folkmusik är ju trots allt lite av omaka par. Så
börjas det. Vi spelar en vals i D-dur av något slag och folk dansar och
har kul. Finemang! Tre ackord, funkar perfekt tycker jag. Min
ovetande mentor nickar uppmuntrande och jag känner mig rätt bra till
mods. Valsen följas av något som skulle kunna vara en schottis i mina
öron men som kallas för något annat av alla andra, jag kommer inte
riktigt ihåg vad, men det går att spela! Så blir det något annat i tretakt,
tvåtakt eller fyrtakt, mitt minne sviktar men jag vet att jag hängde med
och jag vet att jag tyckte att det gick riktigt bra.

Men så händer det! Plötsligt är det inte längre några harmlösa,
vänliga fiolspelande folkmusiker som står runt omkring mig… Jag är
omringad av avantgardistiska ekvilibrister som utför experimentell
musik. Det skulle kunna vara John Coltrane eller en vilt bebop-ande
Charlie Parker. De spelar en polska, säger de… Förtvivlat letar jag
tonarten. A-dur! Eller är det moll? Jag provar! Jo, det är moll! Nej!!!
Det är det inte! Inte nu i alla fall, det var det nyss det var jag nästan
säker på… Provar igen och nu får jag lite kläm. Där är det dur och där
moll! Känner mig lite säkrare, jag har fixat nästan hela rundan, det går
bra! G till D till G och så till A-moll! Häftigt! Jag spelar av hjärtans
lust, det svänger, det låter fräckt! Så tar låten slut och min ovetande
mentor tittade leende på mig och sa ”Det gick ju bra! Roligt när man
får lära sig något nytt! Du lyckades till och med få in ett mollackord,
jag hade inte en aning om att det var möjligt!” Rodnande svarade jag
inte och om jag gjorde det, så kommer jag inte ihåg vad, men jag vet
att jag tänkte ”Skomakare, bliv vid din läst…
Fast, en trevlig kväll var det ju!
Hans Alerstedt
Vådligt imponerad gitarr-plinkare!
--------------------------------------------------------------------------

Folkmusikgudtjänst
På midsommardagen är det traditionsenlig folkmusikkonsert med
Backarydbygdens Spelmän i Backaryds Kyrka. Konserten börjar kl
18.00. Välkomna att lyssna på trevlig folkmusik
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Ungdomssommarlåtkurs
den 25-29 juni 2006 i Hallabro
Backarydbygdens Spelmän hälsar välkommen
Nu är det dags för sommarlåtkurs. Tag chansen att få lära dig svensk
folkmusik, spela tillsammans med kompisar, dansa tillsammans och
ha det kul, precis som det ska vara på läger!

Vi börjar på söndagen den 25 juni med samling och grillkväll. Kom
någon gång mellan 17.00 och 18.00. Kursen kommer att vara i
Hallabro
(Ronneby
Kommun).
Vi
spelar
i
Fridhem(”församlingshemmet”) i Hallabro och bor i egna tält på ett
trevligt ställe med grillplats, partytält, dansbana mm. På
onsdagskvällen (den 28 juni) blir det spelmansstämma på platsen. Då
kan föräldrar, anhöriga och vänner komma och lyssna på vad vi
spelar, dansa tillsammans med oss, fika lite och ha en trevlig kväll.
Fri entré. Kursen slutar på torsdagsförmiddagen. Anhöriga får gärna
bo över sista natten. Frukost finns att köpa för 25:-

Kostnad för kursen är: 600:-. I kursavgiften ingår undervisning och
mat mm. Kursavgiften betalas kontant vid kursstart eller via Plusgiro
51 95 78-9. Ta med tält, sovgrejor, badgrejor, instrument och ett glatt
humör. (Myggstift kan också vara bra att ha på kvällarna.).

Din anmälan är gjord när du skickat in anmälningsblankett, mailat
eller ringt Anmälan är bindande, även telefonanmälan

Sista anmälningsdag är 12 juni
Du kan ringa Anders på 070/5862917 eller maila på
anders1smedenmark@telia.com om du vill veta mer om
kursen
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Spelmansstämma på

Paviljongsgärét
den 28 juni
Backarydbygdens Spelmän hälsar alla välkomna
till Hallabros egna Spelmansstämma
Stämman börjar på kvällen vid ca 18 och pågår så länge
som någon spelar/dansar/sjunger…
Kom och lyssna till bla Smederna, Backarydbygdens Spelmän,
Whiskey m fl. Kom och spela, dansa, sjung, grilla och ha det
trevligt. Uppträdanden på scen. Dans till Spellista.
Fikaservering. Visstuga.
Paviljongsgärét, eller rättare sagt paviljongsgärdet, hette den
dansplats/dansbana som låg i Östra hallen i Hallabro, vackert belägen
på en ekbacke. Dansplatsen upphörde i slutet av 1920-talet och
dansbanan försvann. På platsen ligger idag ett gammalt sågverk.
Spelmansstämmans plats är nu trevligt belägen på en kulle ca 100
meter från ”Paviljongsgärét”. [enligt Curt Johansson]

Du kan ringa Anders på 070/5862917 eller maila på
anders1smedenmark@telia.com om du vill veta mer om
spelmansstämman
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Ta chansen att vara med i sommarens begivenhet!!
Sökes:

Ett obegränsat stort antal spelemän/spelekvinnor till
festivalståget på Östersjöfestivalen. Föräldrar och
andra beundrare av folkmusik har en given plats då
det är nödvändigt med bärare av fana/skylt med
Blekinge Spelmansförbund på. (eller
tänk att få
vara mänsklig fiol!)

Plats:

Gator och torg i Karlshamn.

Tid:

Torsdagen d. 20/7 2006. Ca kl. 18.00.

Uppdrag:

Att på valfritt instrument spela gånglåtar, t.ex. Lärkan.

Material:

Noter skickas, om så önskas, efter anmälan.

Årets tema:

Cirkus - vilket blir vad vi gemensamt gör av det!!

Anmälan:

Senast fredag 14/7. Anmälan är bindande, fast
kostnadsfri, då det behövs ca 10 spelmän
för
att vi skall kunna höras bra bland sambaorkestrarna.
Anmäl genast till Kirsten. Tel: 0709 817 436. Mail:
mimmisj@hotmail.com

--------------------------------------------------------------------------

Spelmansstämman i Glasriket 2006
I Nybro hembygdsgård Qvarnaslät
Lördag 10 juni kl.14.00
Invigning med glastrumpeter!
Allspel, uppspelningar, visstuga,

kurs i enkel polskedans, dans till spellista.
Servering.
För information ring Monica 0480-54056, Viola 0481-616 19
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Hoby Gammelsönda
Missa inte årets upplaga av Hoby Gammelsönda den 2 juli!
Dagen börjar som sig bör med folkmusikgodtjänst i Bräkne-Hoby
kyrka kl 11.00. Vi som vill vara med och spela samlas kl 9.45 i kyrkan
för samrep och organisation.

Efter kyrkan är det musikmarsch bort till Hoby Ekbacke där vårt
intåg inviger Gammelsöndan.

På Ekbacken, där själva Gammelsöndan tar plats, har Blekinge
Spelmansförbund ett stort tält som vi spelar i. En lista finns i tältet där
man kan skriva upp sig när man vill spela. I tältet finns även
Spelmansförbundets noter, CDs mm till försäljning. Vid fint väder är
det givetvis fritt fram för buskspel. Alla spelmän får lunchbiljett
(kroppkakor eller varm korv)..
--------------------------------------------------------------------------

Folkmusikens Dag 4-5 aug
Missa nu inte årets upplaga av Folkmusikens Dag. Vi börjar på
fredagskvällen med folkmusikkonsert med andakt i Öljehults kyrka kl
18.00. Vill du vara med och spela ska du vara på plats kl 16.45 för
samrep och organisering.

På lördag eftermiddag är det sedan spelmansstämma i Halahults
Hembygdspark. Invigning kl 13 med allspel. Därefter blir det uppspel
av diverse grupper, dansuppvisning av Holje folkdansgille och
Tunnbyringens folkdanslag. Underhållning av Galaks.

Så missa inte detta!

Karlshamns folkliga, 2004
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28 -31 Juli 2005
Södra Sveriges
Största
Folkmusikfestival
Så var det dags för den 21:a Korröfestivalen. Mellan den 27 och 30
juli kommer det att bjudas på allsköns folk- och världsmusik från fyra
scener invid Ronnebyåns strand i den natursköna hantverksbyn.

Till årets festival kommer bland andra Väsen, World Mix Orchestra,
Johan Hedin & Pelle Björnlert, vokalgrupperna Kraja och Irmelin,
tornedalsbandet Jord, det danska bastardetno-bandet Afenginn, Kevin
Henderson Band från Shetlandsöarna, det polska världsmusikbandet
S:t Nicholas Orchestra, Edo Bumba Band, det keltiska folkrockbandet
Bhean Bheag, folkstråkorkestern Bowing 9, Eva Åström Rune &
Mattias Perez, Niklas Roswall & Jens Comén, trion Mats Edén, Knut
Hamre & Tina Quartey, Saltat och duon Mhairi Hall & Ulrika
Gunnarsson. Dessutom släpper ”husbandet” Sågskära sin nya skiva.
Som vanligt blir det även kurser av olika slag, konserter med musik ur
Svenska Låtar och den traditionsenliga viskonserten på fredagskvällen.
Nytt för i år är dessutom en barnförställning på lördagseftermiddagen
med Harpan Persson & Moster Gitarr. Som vanligt finns det gott om
tillfällen för buskspel.

Helgen avslutas med en folkmusikmässa i Älmeboda kyrka i
Rävemåla och en spelmansstämma i Rävemåla hembygdspark på
söndagen.

För fullständigt program för Korrö Folkmusikfestival se hemsidan
www.smalandsmusikarkiv.nu/korr__festival.html
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Välkomna till

Korrö folkmusikläger för unga spelmän
Tjuvstarta Korröfestivalen med en intensiv och inspirerande kurs i
folklig musik, sång, och dans under ett par magiska sommardygn.
Ulrika Gunnarsson, Allan Skrobe och Anders Löfberg blir dina guider
till den sydsvenska folkmusikens själ. Lägret avlutas med
Korröfestivalen där vi får tillfälle att spela på scen, till dans och njuta
av festivalen.
Kurs 25-27 juli Festival 27-30 juli
Undervisning:

Kursen syftar till att smaka på den småländska,
skånska och blekingska folkmusiken. Kursen är
öppen för alla instrument och innehåller låtspel,
samspel, sång- och dansutlärning. All utlärning sker
på gehör. Du bör vara väl förtrogen på ditt
instrument och över 15 år. Du behöver inte ha
dansat tidigare.

Boende:

Man bor på Korrö friluftscamping vilket förutsätter
ett eget tält och en egen campingutrustning. I kursavgiften ingår campingavgift för hela kurstiden och
hela festivaltiden, dvs 5 dygn.

Mat:

Alla måltider under lägret ingår i kursavgiften och
äts på Korrös egen restaurang. Mat under festivalen
ingår ej.

Kostnad:

1500:- inklusive mat och logi enligt ovan och
dessutom fri entré till festivalområdet under hela
festivalen.

Kontakt:

Jeanett Walerholt Rousu, 042-244966
jeanett.rousu@telia.com

För fullständigt inbjudan till folkmusiklägret se Smålands
Spelmansförbunds hemsida:
http://web.telia.com/~u47010783/ssf.html
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Välkomna till Låtspelsläger i Hjortsberga
För barn och ungdomar 9-15 år
Kurs 2 – 6 augusti 2006
Kom och var med på ett roligt läger för barn och ungdomar från hela
södra Sverige. Det blir ett läger fyllt med låtspel, samspel, komp, sång
och dans. För att inte tala om alla bad i Hjortsbergasjön!! Lägret
avslutas med ett stort konsertframträdande med alla lägerdeltagare på
Skatelövsstämman. Vi kommer att hålla till på Hjortsbergagården i ett
naturskönt område med skog och badsjö alldeles intill. Hjortsberga
ligger 8 km nordväst om Alvesta.
Ledare:

Sara Lindestrand; Örebro, Sven Midgren, Lund och
Helene Ingvarsdotter, Kalmar.

Förkunskaper: Lägret riktar sig främst för fiol, nyckelharpa och
cello och man bör ha spelat i minst 4 terminer.
Kostnad:

1700:- vilket inkluderar mat och logi på
Hjortsbergagården.

För mer info:

Helene Ingvarsdotter 0480-47 71 67
eller mail: helene.ingvarsdotter@kalmar.se

--------------------------------------------------------------------------

Kalendarium – Det händer i Blekinge
Datum

Aktivitet

Vilka sida i tidningen?

23/6

Folkmusikkonsert

17

25/6

Ungdomstältläger

18

28/6

Spelmansstämma

19

2/7

Hoby Gammelsönda

21

20/7

Östersjöfestivalen

20

4/8

Folkmusikgudtjänst

21

5/8

Folkmusikens Dag

21

