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Nöjes- och annan musik förr i tiden.
Om man läser allmän historia från äldre tider om våra län, städer och landsbygd gör
man erfarenheten att det knappast finns någonting skrivit om musik, dans och
liknande nöjen. Möj-ligen var det våra välsignade präster som lyckades med att
nedsvärta, åtminstone den folkliga musiken och dansen så att den helst inte skulle
omnämnas. Ända från medeltiden och framöver var musikanter ett suspekt släkte
som gott kunde glömmas. "Han är en lekare och felekarl" kunde det heta om en
person och i och med det var han nästan fredlös.
Däremot togs de vandrande spelgrupperna ganska väl emot på slotten och på
skråmästar-gillena. Det kunde betyda en glad kväll om ett dylikt gäng kom in på
festsalen.
Djäknarna, vilket var unga präststuderande, ägnade sig dock till en del med sång och
musik. I Blekinge fanns det latinskolor både i Ronneby och Sölvesborg och ofta var
det så att en djäkne skulle ha ett tillhåll i en socken eller by för sitt uppehälle. För att
betala något för detta ekonomiska stöd som bestod i mat och husrum, skulle
djäknarna sjunga vid kyrkan under de större högtiderna. Men det kunde även vara så
att djäknarna tog sig in på gillessalarna och till-bringade en glad kväll tillsammans
med hantverksmästare eller bönder. Sådana snedsprång sågs inte så väl av vissa
kretsar som ibland skrev satiriska verser över dessa blivande gudsmän.
" De kunne drikke og bole, Og bruge sig med lystighed fri, med piber, trommer og
symfoni,
Positive og andet lystigt spil. Hos godt öl og unge kvinde, Der lade de dem mest
finde."
Nere i Europa fanns det stadsmusikanter som framträdde vid både högtidliga och
mer nöjes-betonade tillfällen. Det är svårare att hitta sådana i Sverige i varje fall i
Blekinge. Ronneby var Blekinges största och viktigaste köpstad fram till 1680-talet,
med marknader och rörligt folkliv. Men de enda stadsmusikanter jag sett omnämnas
är "Lasse Pibare och Konste-pibaren Balssar". De skulle nog mest biträda staden vid
kyrkliga och högtidliga tillfällen.
Men kanske var det ändå så att vandrande spelgrupper slog sig ned vid torget med
sina blås- stråk- och knäppinstrument och drog folket runt i ring- lång- och
polskedanser. Som spelman vill man ju gärna tro det. Så var det i alla fall i många
andra europeiska städer, vilket förevigats av goda bildkonstnärer. Kanske har vi bara
haft för tråkiga referenter av stadslivet i Blekinge.
I Ronneby öppnades en surbrunn redan 1705. Där skulle man dricka sig frisk på
järnhaltigt vatten. Men brunnsorterna blev mest omtalade för sitt intensiva nöjesliv.
Men det rörde sig om de högre kretsarna i samhället. Visserligen fanns där även
människor från det vanliga folket, men de var ofta ekonomiskt subventionerade av
brunnen eller hemsocknen och fick inte visa sig bland noblessen. De hade egna tider
för brunnsdrickningen och i festsalen passade de inte.
Det fanns ett stort musikaliskt utbud på Ronneby Brunn. Men det handlade om
högrestånds-musik utförda av inhyrt brunnskapell eller mässingsorkester med
uniformsklädda musikanter. De spelade marscher, men också tyska polkor och valser,
vilka man dansade till.
Men det fanns en folklig variant. En av festdagarna kom att kallas för "Tosia
Bonnadagen". Den dagen åkte allmogen i lövade skrindor in till Ronneby. De körde
inte ända bort till brunns-området utan stannade vid den vackra Snäckebacken där
man i gröngräset packade upp sina korgar med allehanda godsaker. Där umgicks man
sedan med bekanta från andra byar och socknar och där spelades och dansades. I ett
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tidningsreportage från 1860-70-talet talades det om att gamle Spel-Ola satt och förde
sin stråke med van hand. Det var Ola i Skarup, vår för-nämste traditionsbärare av
folkmusik. Gammal förresten. Han var inte mer än i 50 årsåldern då.
Det talas också om att noblessen från Brunnshotellet brukade komma bort till
Snäckebacken och lyssna på musiken och se på dansen. Men på brunnshotellet fick
nog aldrig Ola spela.
Ända in på 1930-talet behöll Snäckebacken sin stil under Tosia Bonnadagen.
Nuförtiden ljuder endast decibelstormen från tivolit och köpstånden över
Snäckebackens grässlänter.
Curt Johansson.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sveriges Spelmäns Rikförbunds årsstämma 2005
I år var det Västergötlands Spelmansförbund som stod som värdar för SSRs
årsstämma. Detta avhölls på Billingehus som är beläget högst upp på Billingen i
Skövde. Det var tur att man inte behövde gå upp dit för det var rejält brant. Man hade
en fantastisk utsikt över Skövde där uppifrån. Lite konstigt med en sådan brant höjd i
det annars ganska platta landskapet.

Eftersom Håkan Malmros var förhindrad att åka i år så tillfrågades jag om mina
möjligheter att tillsammans med Anders Smedenmark representera Blekinge i år,
vilket jag tackade ja till.

Stämman inleddes lördagen den 16 april med en kurs i Västgötalåtar. Anders som
åkte från Lund tillsammans med skånespelmän hade åkt nästan hela vägen redan på
fredagen och var därför uppe till denna kurs. Jag däremot tillbringade förmiddagen i
bilen och var uppe i Skövde lagom till lunch. Efter lunch var det planerat ett föredrag
av Gert Olsson med rubriken "Marknadsföring och ledarskap" och därefter
gruppdiskussioner. Tyvärr hade Gert fått förhinder och istället blev det mer tid för
gruppdiskussioner. Gruppdiskussionerna hölls i fyra grupper:

Ordförandegruppen som diskuterade bland annat ett nytt allspelshäfte,
instrumentförsäkringsinformation, SSRs verksamhetsberättelse, vad kan SSR centralt
göra för att vi skall synas mer i media och andra sammanhang med flera frågor.

Tidningsgruppen diskuterade hur framtiden för Spelmannen skall se ut. Hur skall
tidningen utvecklas för att kunna bli intressantare och överleva även i framtiden? Mer
lokala artiklar och inslag efterlyses till Spelmannen, precis som till vår egen
Blekingebiten. Detta med att få in material till artiklar verkade för övrigt vara ett
problem som inte bara vi brottas med utan det verkar drabba de flesta som har en
egen tidning.

Ungdomsverksamhetsgruppen, som Anders medverkade i, diskuterade hur vi skall
kunna locka fler ungdomar till organisationen, vilka knep och möjligheter som finns
att ta till allt efter de lokala förutsättningarna. Samarbetsprojekt mellan ESI, SSR och
Svenska folkdansringen har dragits igång på vissa håll och detta pratades det också
om. Hälsinge låtverkstad(se fotnot) berättade om sin verksamhet och hur de jobbar
för att få pengar till verksamheten. ESI(Eric Shlströms-institutet) har startat upp ett
ungdomsprojekt för både spelande och dansande ungdomar. Projektet är
ungdomsläger runt om i Sverige, mellan två landskap varje gång. Till hösten är det
tänkt att Skåne/Blekinge ska ha ett gemensamt läger. ESI står för lärarna på kurserna,
så det är verkligen ett tillfälle vi ska utnyttja.
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Den sista gruppen, den jag deltog i, var en grupp som sysslade med
Zornmärkesuppspelningarna. Tanken var väl egentligen att det skulle diskuteras om
uppspelningarnas framtid men det hela blev mer en överföring av erfarenheter från
dem som varit med och arrangerat till dem som inte gjort det. Detta var mycket och
värdefull kunskap eftersom den inte bara passar in på dessa uppspelningar utan även
på andra arrangemang man är med och gör.
Efter gruppdiskussionerna var det en stunds ledigt för vila för normalt folk (mig)
och en runda i skogen för orienterare och andra motionsnarkomaner (Anders). Efter
det var det middag och under middagen fick vi även underhållning både av ett helt
gäng unga västergötlandsspelmän samt av ett par äldre traditionsbärare.

Efter middagen var det så fritt fram för spel i alla möjliga stora och små grupper på
olika ställen i hotellet. Folk rörde sig mellan grupperna och spelade lite här och lite
där. Vid halv två var jag i säng. Då orkade jag inte längre. När jag pratade med
Anders morgonen efter och undrade hur länge de hållit på så konstaterade han bara att
alla de andra gick och lade sig lite efter tre, så då fick ju han göra det med.
På söndagen var det så dags för stämmoförhandlingarna. Dessa hade i år inte några
särskilda punkter på dagordningen utan det var i stort en ganska ordinär årsstämma.
Dock gick lite tid till att diskutera årsberättelser. Man vill från centralt håll samla in
distriktens årsberättelser och sammanställa dessa tillsammans med riksförbundets.
Dock måste detta göras på ett sätt så att riksstyrelsen inte blir ansvarig för
verksamheten ute i landet. Detta problem var upphov till ganska mycket diskussioner.
Samma resonemang, nästan, kom sedan upp igen när vi kom till punkten
verksamhetsplan. Detta för att få någon form av samstämmighet mellan
verksamhetsplan och årsberättelse. Stämman avslutades planenligt lagom till lunch.
Efter lunchen påbörjades resan hemåt. Jag mot Olofström och Anders tillsammans
med skåningarna mot Lund.
/Peter Svensson
fotnot: Hälsinge Låtverkstad är ett projekt som drogs igång tack vare Leader+
bidrag(EU). I låtverkstan så utbildas ungdomar i folkmusik. De har flera spelhelger,
regelbunden undervisning mm, ungefär som en egen musikskola för just folkmusik.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Knutsfest
Den 15 januari hade vi Knutsfest i Slöjdhuset i Ronneby. Det blev en rolig kväll
med mycket musik och dans. God knytkalasmat som det brukar bli vid såna här
tillställningar fanns det också, och lite sång mellan tuggorna hann vi med.

Det var första spelningen till dans
för vårt nystartade åttamannaband
Vånga-Pelles (döpt efter en häst i
Vång, efter en natts fnittrigt
grubblande,
där
det
ena
namnförslaget var etter värre än det
andra), så det var extra roligt.
(läs mer om Vånga-Pelles här efter.
red. anm.)
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Sedan lät vi andra spelmän ta över…

…så vi kunde ta oss en svängom!

Det var en ovanligt dansglad samling på festen i år. Dansen gick i ett, från kadriljen
efter maten till den sista, trötta, något utflippade långdansen genom huset.
Dansgladast av alla var nog Bengt Bergman från Karlshamn. Gun Malmros var en
trogen danspartner hela kvällen, men på bilden nedan var nog även hon trött, för
Bengt fick ta en stege till dam!
Brith och Håkan
i slängpolskans
virvlar

/Britt-Marie Davey
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Invigning av nya Folkrörelsearkivet
I höstas var det ståtlig invigning av Folkrörelsearkivets i Bräkne-Hoby. Eller ska
man kanske säga ”återinvigning”? Arkivet har ju funnits länge, men sedan i höstas
har man flyttat in i nya och rymligare lokaler, där man hoppas kunna få plats med allt.
Det är vad vi kallade för ”annexet”, när jag gick på låtkurs förr i världen och där
låtkursdeltagarna bodde, som har byggts om invändigt. Det var ganska underligt att se
korridoren där vi stod uppställda längs väggarna och dansade anglais halva nätterna
förvandlad till en kontorskorridor, men så är det.

I markplanet är det små kontorsrum och i källaren breder de nyinköpta hyllorna ut
sig. Arkivchefen Per Lundin visade runt, jag passade på att fråga var de gömt
Blekinge Spelmansförbunds böcker och band. Då bleknade han och sa ”Ja, vi har inte
hunnit plocka upp allt än…”. Och av vårt gruppfoto att döma, är det en del föreningar
som har sitt material på arkivet. Man kan förstå att det tar tid att organisera.
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Det var för övrigt en mycket trevlig invigning. Vädret var strålande, och på
förmiddagen rullade tåget iväg från Karlskrona med mig om bord, mot Bräkne-Hoby.
Jag förstod ganska snart att något hade hänt och folk pratade oroligt om ”den stora
olyckan”. Det visade sig att jag stigit på tåget bara två timmar efter tågolyckan i
Nosaby, och folk var ganska upprörda. Något konfunderad över detta anlände jag till
Tingsgården just när invigningstalet började. Arkivchefen Per Lundin talade, och
flera andra ur personalen. De var mycket nöjda med att slippa trängas inne i
Tingsgården längre. Slutligen talade Bernt Johnsson och klippte högtidligt det blågula
bandet. Därefter var det rundvandring och visning och sedan bjöds det på buffé. Jag
fick tillfälle att prata med många representanter från många olika föreningar. Ett tag
stod jag inklämd mellan en släktforskare och en representant från
barnmorskeförbundet. Mycket ska man vara med om. Som avslutning försökte jag ta
några bra kort, och lyckades få arkivchefen att ställa sig bredvid själva arkivhyllorna,
men det var nog inga gynnsamma fotoförhållanden nere i det där källarrummet.
Hyllorna blev bländande vita, arkivchefen däremot blev kolsvart och ser direkt
kriminell ut, så det kortet kan jag tyvärr inte publicera.
Nu vet i alla fall jag hur det ser ut på det nya Folkrörelsearkivet, i alla fall i källaren.
/Marie Rohne
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsmötet 2005
2005 års upplaga av årsmötet med Blekinge Spelmansförbund avhölls den 20 mars
på Slöjdhuset i Ronneby. Ett trettiotal intresserade och engagerade medlemmar hade
mött upp.

Innan mötet startade hölls en tyst minut för Carina Pettersson, en av våra mest
brinnande medlemmar som gick bort i förtid efter en lång tids sjukdom.

På mötet avhandlades sedvanliga punkter. Några förändringar skedde:
*Brith Sandin avgick ur styrelsen
*Daniel Smedenmark går in
*Ingemar Malmros tar över instrumentförsäkringen efter Håkan Malmros
På gång:
*Sommarens spelningar: Hoby Gammelsönda 3/7, Östersjöfestival i Karlshamn 2123/7 (festivalståg torsdag och fredag), Folkmusikens Dag 5-6/8. Kulturnatt i
Karlshamn 1/10.
*Nya CD:n klar i höstas. Lansering tillsammans med den gamla.
*Ola-materialet är inscannat och klart. Håller på att tryckas.

En bra diskussion med många synpunkter kring folkmusiken i länet. Exempelvis:
*Skall vi ordna mer konserter? Inriktning på dem (sydsvenskt, allmänt svenskt,
världsmusik)?. För vem ordnar vi konserter?
*Hur får vi fler intresserade av Spelmansförbundet? Att bli medlemmar?
*Vilka spelar egentligen när grupper är ute, enskilda gruppen (Karlshamns Folkliga,
Backarydsbygden) eller Blekinge Spelmansförbund? I vilka lägen spelar det roll och
inte? *Inriktning på låtkurserna, mer tyngd på Blekingelåtar? Inga direkta slutsatser
kunde dras, men bra fart på diskussioner och idéer!
Efter mötet fikade vi med rysligt goda smörgåsar signerade Margareta Smedenmark.
Därefter bra tryck på spelet (för de som kommit ihåg att ta med instrument… Det var
trevligt att lyssna också för en gångs skull!).
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Blekinge Spelmansförbunds styrelse för år 2005
Styrelse
Ordförande
V ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamöter

Suppleanter

Håkan Malmros
Kirsten Johansson
Lennart Smedenmark
Marie Rohne
Anders Smedenmark
Daniel Smedenmark
Peter Svensson
Olle Johansson
Britt-Marie Davey
Curt Johansson
Gun Malmros

Övriga funktionärer
Revisorer
Revisorssuppl.
Matrikelskötare

Ingmar Söderström
Conny Ekwall
Britt-Marie Hellgren
Lennart Smedenmark

Pressklippare

Olle Johansson

Spelledare
Låtkommitté:
sammankallande

Anders Smedenmark
Marie Rohne,
Jörgen Axelsson
Carina Klein
Anders Smedenmark

Tidningskommitté:
ansvarig utgivare Lennart Smedenmark,
redaktör
Anders Smedenmark,
Ombud till SSR
2 personer ur
styrelsen
Ombud till Svenska
Folkdansringen
Iris Axelsson
Instrumentförs.
Ingemar Malmros
Repr Referensgruppen
för musik
Håkan Malmros
Valberedning
Hans Alerstedt och
Martin Arpåker

/Håkan Malmros
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sångkurs med Gunnel Mauritzon 17-18/3
Det började med en workshop före en konsert med Gunnel Mauritzon band i mars
2004. Jag hörde om Gunnel skulle kunna tänka sig att ha en kurs i Blekinge. Jodå,
hon var intresserad och så efter ett år blev det alltså av.

Vi var 15 förväntansfulla och sångsugna kvinnor i åldrarna 17-55 år som träffades
en fredagkväll i musikskolans lokaler i Ronneby. ”Uppsjungningen” var inte på det
sätt vilket man vanligtvis gör, genom att sjunga olika övningar. Det var mera en
betoning på att få kroppen avspänd och öppna upp i halsen så att rösten kan få kraft
och liv. Efter sådär 30 minuters uppvärmning var det så dags för första låten som vi,
efter att ha lärt oss den någorlunda på gehör, lade till bordun och en långsam variant.
En liten slängpolska från Gotland hann vi också med innan vi skildes åt för kvällen.

Lördag förmiddag satte vi igång igen. Först repetition av gårdagens sånger och sen
blev det ytterligare ett antal visor av olika karaktärer; polskor, koralvarianter och en
schottis. Flera av visorna var på Gotlandsdialekt, så bara det gjorde att man fick
skärpa sig lite extra. Gunnel gick också noga igenom sångerna och pratade om vad
som var viktigt att tänka på: När klockan var tre slutade vi, efter att ha lärt in en hel
del sånger och stämmor, uppfyllda av den glädje man kan känna efter en bra och
givande kurs. Två månader senare sitter de flesta sångerna ganska bra efter att ha
sjungits vid flera olika tillfällen.
/Brith Sandin
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Östersjöfestivalen
Under Östersjöfestivalen i Karlshamn är en del av festligheterna en festivalparad.
Denna avgår vid två tillfällen, torsdag 21/7 kl 19 och fredag 22/7 kl 18. Samling 1
timme innan. Genom åren har Karlshamns Folkliga vid olika tillfällen varit med och
oftast då valt ut en av dagarna och så gör vi säkert även i år.

Från och med förra året är ALLA spelmän i Blekinge Spelmansförbund
VÄLKOMNA! Förra året gick sju stycken i tåget under en banderoll med Blekinge
Spelmansförbund. Då temat var ”De fyra årstiderna” hade vi med oss en ”året-runtmajstång” med bland annat påskfjädrar och glitter. I år får vi även en möjlighet att ha
med vår fina nya FANA!

Temat för årets parad är ”Melodifestivalen genom tiderna”. Man kan välja hur
mycket man vill göra av temat, inte nödvändigt att göra något alls om man inte vill.

Du som känner för att delta i denna folkfest och samtidigt göra att vi i Blekinge
Spelmansförbund syns och HÖRS är mycket välkommen! Vi passar även på att göra
reklam och dela ut flygblad inför Folkmusikens Dag, så även spelmän utan
instrument är välkomna (+ syskon, vänner och bekanta…).
Anmälan till Kirsten: 070-98 17 436
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vånga-Pelles…
Folk i redaktionen är visst lite nyfikna på vilka Vånga-Pelles är…tja, en del av oss
är väl ganska kända i Blekingebitsammanhang. Vi har t ex…

Brith Sandin på fiol, en klippa i folkmusikblekinge. Hon bor numera i ett enligt
henne alldeles för nytt hus nära Listerby tillsammans med Staffan, en musikalisk katt.
Brith sjunger också med i Listerby kyrkokör som leds av…

Lena Sturevik, dragspel, legendarisk kantor och dansbandsdrottning som på senare
år fått upp öronen för den blekingska folkmusiken. Kanske sedan hon och maken
Bengt efter sin vigsel i Hjortsberga kyrka för tre år sedan tågade ut från kyrkan till en
brudmarsch efter bröderna Wallin? De flyttade för några veckor sedan från skolan i
Vång till ett charmigt ställe i Gunnetorp där Lena lägger alla lediga stunder på att
spika och måla, ibland med hjälp av dottern…
Amelie Petersson, kvinnan som kan tala med katter och hundar. När vi träffas
hemma hos henne deltar gärna såväl katten Esmeralda som hundarna Poco och Anna
med sång och pianospel. Amelie själv spelar tvärflöjt, men till hösten kanske hon inte
spelar med oss så ofta, eftersom hon kanske går på folkhögskola och spelar, dansar
eller dramatiserar. Då kan hon inte heller delta i sin mammas kör så ofta, men det gör
Vånga-Pelles spelar till
dans på Knutsfesten.
från vänster:
Brith Sandin, BrittMarie Davey, Marianne
Tove, Amelie Petersson,
Bengt Lundberg, Marie
Rohne, Andy Davey och
Lena Sturevik
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å andra sidan…
Bengt Lundberg, munspelare. Tillika trädgårdsmästare, målare (har bl a i sin
ungdom blivit instängd i mörkret nere i Stockholms tunnelbana en kväll när han
målade där), snickare och fixare av det mesta. Drömmer om att spela ståbas och
tycker om att dansa gammaldans. (Fast här i Blekinge spelar de för lite vals och
schottis på dansställena.) Kanske dansar han gärna med…

Marianne Tove, fiol, nybliven mormor, med kulturhus i Bergslagen i Ronneby och
sommarställe i Stamsmåla. Hon tycker visserligen inte jättemycket om att dansa, hon
spelar hellre och hon kan såååå många låtar från alla möjliga håll i Sverige. Helst vill
hon spela nätterna igenom. Det skulle också…

Marie Rohne, vår kära sekreterare gärna göra, men just nu har hon drabbats av
något som heter ”frozen shoulder” så hon får hålla sig ifrån fiolen ett tag. (Tur att inte
stämbanden frusit i alla fall!) Hoppas verkligen att axeln tinar snart igen, Marie! Det
önskar bl a…
Andy Davey, banjospelare i Vångapelles, som visserligen fått sin skotska säckpipa att
låta igen, men som inte får spela den i gruppen. Nästa år funderar han på att åka till
Indien och köpa en sitar. Kan man spela polska på den? undrar…
/Britt-Marie Davey,
som är jätteglad att ha hittat ett så
glatt och trevligt gäng att spela med!
------------------------------------------------------------------------------------------------------Låtkursen i Kalmar
I början av februari som hölls den andra låtkursen i vårt ungdomssamarbete med
Alvesta och Kalmar kommun. Vi var denna gång på Skälby gård i Kalmar. Lärare på
kursen var undertecknad, Helene Ingvarssdotter, Eva Blomquist-Bjärnborg och Thuva
Härdelin. Ca 15 av Blekinges ungdomar åkte med till Kalmar på denna helgkurs.
Nedan följer några bilder från kursen.
Å
Blekinges ungdomar
var de som var flitigast
på att dansa….

Æ
…och uppenbarligen
på att rita/kladda på
tavlan med.
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Blekinge Spelmansförbund erövrar Tyskland…
Vår spelkamrat i Tyskland, Peter Wachner, har recenserat våra två CD:s i
musiktidningen ”Folkmagazin” i Tyskland.

t.v. Framsidan på tidningen
”Folkmagazin”.
t.h. Recensionen av våra CD:s

Nedan följer en översättning av
recensionen. (Någorlunda i alla fall,
då undertecknads tyskakunskaper
inte är heltäckande, men dock
befintliga…)
Blekinge är en ganska liten Provins (motsv. landskap) inklämt mellan Skåne i väst och
Småland i norr. Därför har Blekinge det sydligaste kustområde/skärgården i landet.
Under de båda senaste två åren har landskapet fått två nya riksspelmän (i dessa fall
”riksspelkvinnor”). Den första CD är en återutgivning av kassetten ”Låtar från
Blekinge” från 1990, medan den andra är helt ny. Det finns, genomgående på
skivorna, mindre konstellationer att lyssna på och stråkinstrumenten dominerar.
Jämte/tillsammans med många dansmelodier/dansstycken hittar man också några
sånger på skivorna. Spelmansförbundet består av aktiva personer. Under en av deras
kurser för några år sedan så lärde jag känna några av dem. Mer uppmärksamhet har
de alltid förtjänat.
Vi tackar Peter för denna trevliga recension.
/Anders Smedenmark
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Manusstopp för nästa Blekingebiten
är 31 augusti
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Spalten med Therese
Therese Maurin (fd Gustavsson) har läst på musikhögskolan i Malmö och har nu tagit
sin examen. Hon jobbar nu sedan i höstas på Kristanstads musikskola. Sedan förförra
numret har Therese fått en egen spalt här i tidningen där hon delar med sig av sin
kunskap i fiolspelandets konst. Tips och trix helt enkelt för att få spelandet att bli
bättre. Här kommer nu den andra spalten och då är det Tonbildning som gäller
----------------------------------------------------------Att spela snyggt med ren och vacker ton är väl målet för oss alla. Vägen dit kan vara
mer eller mindre besvärlig.
Här är några övningar jag själv haft – och har! – nytta av:

Börja med att spela en halv skala från lös sträng, exempelvis på D-strängen.
Spela sedan tillsammans med närmast undre sträng, och närmast övre sträng, så här:
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Lyssna noga vid varje ton/toner, särskilt vid ters, kvint och oktav. Hur låter det?
Lyssna efter ”svängningar” mellan tonerna. När du spelar rent ”svänger” det inte
längre.

Efter lite träning blir man mer noga med intonationen. Då kan man spela hela skalan,
och lyssna in de lösa strängar som ”sympatisvänger” särskilt när oktavintervallet
spelas. Försök höra G och D strängen som svänger med. E är mycket svår att höra
ibland.


      

 
   


   







   



 

   
  


Nu har vänsterhanden och örat fått öva. Dags för stråken!
För att få jämn ton är det viktigt att dra lika snabbt (eller långsamt) med stråken hela
tiden, vilket kan vara svårt.
Ett sätt att kontrollera detta är att TITTA på strängen du spelar på. När du drar med
stråken vibrerar strängen. Den vibrerar mer ju snabbare du drar stråken.
En övning för jämn ton, är att spela t ex halvnoter, lagom fort, med HELA stråken.
(Fuska inte vid frosch eller spets!) TITTA NOGA på strängen när du spelar, så att den
vibrerar lika mycket HELA TIDEN. Var uppmärksam vid stråkvändningen!

En vidareutveckling av ovanstående övning, är att öva sig på att göra snabba
accenter med hjälp av att ett kort ögonblick dra mycket snabbare med stråken. Obs!
Inte trycka!
Vid alla stråkrörelser är det viktigt att axeln och hela armen är med i rörelsen, inte
bara underarm och hand/fingrar
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Spelmansstämma på

Paviljongsgärét
den 22 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, BLODH,
Backarydbygdens Spelmän,
Whiskey m fl. Kom och spela,
dansa, sjung, grilla och ha det
trevligt.

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”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årets Sjölanderstämma, söndagen den 14 augusti kl. 13.00!
Det är troligen landets minsta, men säkert en av de allra trivsammaste
spelmansstämma. Där finns ingen el, ingen förstärkare, men där finns en mycket
intresserad och kunnig publik och en hel hög duktiga spelmän, mest från Småland och
Blekinge, men ofta också från Skåne, Danmark och Tyskland.

Stämman hålls vid den legendariska spelmannen Axel Sjölanders lilla stuga, där han
tillbringade större delen av sitt liv. Ett rum på knappt 20 kvm, två fönster, en kamin,
som också var Axels kök, hans skomakarlåda och fiolbyggarverktyg - det är hela hans
stuga. Den liggger ensligt men mycket vackert på en kulle med utsikt över några
ängar och skuggad av stora tallar. Axel Sjölanders Grönadal är verkligen en
stämningsplats.
Axel hade sina låtar i minst tredje generationen: fadern och farfadern var spelmän
och deras låtar liknar inga andra - hos Axel Sjölander fanns en genuin musikskatt.
Varje år, den andra söndagen i augusti, hålls denna spelmansstämma till Axel
Sjölanders minne. Det är fri entré, spelmän med instrument bjuds på kaffe med bröd.
Vägbeskrivning:
Väg 29 ca 20 km söder om Tingsryd,
strax norr om blekingegränsen.
Vägvisning
från
vägskylten
Y
Källehult.

Arr:
Tingsryds Spelmän,
Tingsås hembygdsförening samt
Medborgarskolan. Mer info:
Stephan Elg, 0477 401 42, 070 601 96
71, e-post: stephan.elg@swipnet.se
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Hoby Gammelsönda 3 juli
I år så kommer Blekinge Spelmansförbund att ha ett tält på Gammelsöndan, där kommer det
att bjudas på folkmusik hela dagen. Främsta anledning till att vi har ett tält, kan man kanske
tro är det faktum(?) att de alltid regnar den dagen, men det är faktiskt det att vi vill ha en
speciell plats där det bjuds på folkmusik hela dagen, oavsett väder. Är det sen fint väder blir
det säkert lite buskspel också.

Hela dagen inleds som vanligt med musikgudtjänst i BräkneHoby kyrka, och i år så ska
präst och kantor veta om det och vara inställde på högmässa, vilket ju vållade lite problem
ifjol. Efter musikgudtjänsten blir det musikmarsch till Hoby Ekbacke där invigningen av
Gammelsöndan sker då vi entra området.

Vill du vara med och spela i kyrkan och/eller på Ekbacken så hör av dig till Anders på
telefon 0457/451326 alt 070-5862917. I tältet kommer en spellista upp så man vet när man
ska spela under dagen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

För andra året! Den nykläckta Spelmansstämman
i den skönaste av hembygdsparker mellan
Fröderyd och Årset, ca 8 km från Landsbro.
Lörd. 22/7 kl 15 .00 Allspel o uppspel
ca kl 17.00 Bjudes fika åt
spelmännen
kl. 19.00 Konsert med
Spelemän
Sedan spel till spellista

Nybrobygdens

Välkomna!
Arr. Fröderyds Hembygdsförening

Har ni frågor? Ring: Gudrun Majvorsdotter, tel:. 0383-770 167
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Folkmusikens dag 5-6 augusti
Ni missar väl inte folkmusikens dag i år. Det börjar som vanligt på fredagskvällen med
musikandakt i Backarydskyrka kl 18.00. Därefter blir det samkväm i församlingshemmet.

Spelmansstämman i Halahult på lördagen börjar kl 13.00. Det blir scenspel, buskspel,
lotterier, fika, dansuppvisning mm. Håll utkik efter affischerna om Folkmusikens Dag som
kommer upp under sommaren. Huvudartister är inte klara i skrivande stund med preliminära
grupper som gästar stämman är bla Vånga-Pelles, Smederna, BLODH, Karlshamns folkliga,
Backarydbygdens Spelmän, Whiskey.

Så, missa nu inte denna trevliga tillställning, PS det brukar oftast vara fint väder också, så en
härlig utflykt till folkmusikens dag rekommenderas varmt.
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LÅTTÄVLING!
Sedan 1998 avhålls en årlig låttävling, där alla uppmanas att
komponera en engelska eller sextondelspolska i blekingsk
tradition.
Priset består (förutom äran och att låten publiceras i BlekingeBiten) av ett vandringspris i form av en fiol, visserligen ej
spelbar utan tillverkad som väggprydnad.
På denna finns en graverad bricka där det står ”Blekinge
Spelmansförbunds låtpris”. I Snäckan finns ett blekingeband,
där det hänger en plakett för varje vinnare:

1998 Andreas Persson
2000 Håkan Malmros
2002 Eta Christensson och Gert-Inge Törnqvist
1999, 2001 och 2003 inkom tyvärr inga bidrag till
tävlingen.
2004 Martin Arpåker
Missa nu inte chansen att själv ta hem detta
hederspris genom att tillföra Blekinge-traditionen
en ny låt till årets låttävling, sextondelspolska eller
engelska!
Skriv ned den på noter eller spela in den och
skicka den SENAST 8/7 till:
Lennart Smedenmark
Box 17
370 12 Hallabro
Juryn som dömer i tävlingen är låtkommittén dvs:
Marie Rohne, Jörgen Axelsson, Carina Klein och
Anders Smedenmark. Prisutdelning sker i samband
med Folkmusikens Dag 6/8.
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28 -31 Juli 2005
Södra Sveriges
Största
Folkmusikfestival

20-årsjubileum

med bl.a. Väsen, Vydraga, Svanehvit,
Sågskära och många, många fler....
Fyra konsertscener med ny tältscen!
Dans tre nätter i rad på tre dansbanor!
Viskonsert i kvarnen!
Se senaste spelmannen för annonser och på Internet för program
och presentation av grupper/spelmän mm
http://www.smalandsmusikarkiv.nu/korr__festival.html
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Här kommer då
Folkmusikens Dag.

allspelslåtarna

till

Hoby

Gammelsönda

Lärkan, trad brudmarsch

EG-Engelska, efter Cronholm

Luringens engelska

Lyktan, trad schottis från FInland

Låtarna kommer att finnas som ljud-prov på vår hemsida

och

