
Nytt från Blekinge spelmansförbund 
Ja, nytt kanske det inte är. Inte allt i alla fall men det är lite påminnelser om vad som är på gång. Om 

vi skall försöka ta det i någotsånär kronologisk ordning så blir det såhär:  

Konsert i Öljehults kyrka 
Den 3 augusti träffas vi i Öljehults kyrka för att genomföra en konsert på samma sätt som tidigare 

(mest spel och en liten andakt). Konserten börjar 18.00. Vi samlas 17.00 för att gå igenom och be-

stämma programmet. Alla spelar inte alla låtar så är ni några stycken som vill komma och spela ett 

par låtar så var inte rädda för det. Det är bara välkommet med lite folk som inte brukar vara med. 

Efter konserten blir det kaffe i församlingshemmet. Samtidigt med kaffet blir det lite låtspel och lite 

spelmanshistoria berättad av Curt Johansson.  

Spelmansstämma i Lönnamohagen i Kallinge 
Den 11 augusti tänkte vi ordna en spelmansstämma tillsammans med Kallinge hembygds- och 

folkdansgille i deras föreningsstuga. Mer information hittar du på bifogat blad. Hjälp gärna till att 

sprida informationen om detta (och givetvis alla andra arrangemang också) även om du själv inte 

skall dit. Om det är så att du redan nu vet med dig att du känner för att komma och spela en stund till 

dans så meddela gärna någon i styrelsen detta.  

Allspelslåtar är Engelska ”Gossen i gården” Ola Olsson, Marsch ”Böndernas afskjed från Gästabud” 

Ola Olsson, Mazurka Yngve Persson, Polska ”Kungapolskan” Ola Olsson, Schottis Ola Olsson samt 

Spel-Görans vals. Dessa var med på noter förra utskicket. Saknar du dem och vill ha dem så hör av dig 

så ordnar vi det kontaktuppgifter finns längre ner. 

Spelträffar i Hjortsberga 
Spelträffar i Hjortsberga församlingshem blir det i höst också. Det blir den 22/9, 20/10 samt 17/11. Vi 

träffas klockan 15 och spelar några timmar. Programmet för träffarna är inte uppgjort utan vi spelar 

lite av varje vad vi kan och ibland även sådant vi inte kan. Lite låtutlärning förekommer också ibland. 

Ta med lite fika så tar vi en fikapaus också. 

Låttävlingen 
Årets låttävling är igång. Tanken är att det skall vara en låt i Blekingsk tradition. Sista datum för att 

lämna in bidrag är den 15 december. Prisutdelningen kommer att ske på Knutsfesten nästa år. Lämna 

bidrag kan du göra på lite olika sätt. Enklast är om du skriver noter i datorn och mejlar till någon i 

styrelsen. Bäst är både noter och inspelning för då hör vi också hur du tänker dig att det skall låta. Låt 

dock inte svårigheter att få iväg bidraget hindra dig. Har du problem med det så ta kontakt med nå-

gon av oss i styrelsen så löser vi det.  



Noter och annat till försäljning 
Titta gärna på hemsidan www.blekingespelman.se bland sakerna vi har till försäljning. Det har 

kommit till några nygamla artiklar. Bland annat har GRÖNA PÄRMEN och det gula häftet LÅTAR EFTER 

OLA I SKARUP 1823 – 1888 kommit tillbaka igen. Det finns cd-skivor, kassettband, noter, böcker och 

en del annat till bra priser. Om du inte har möjlighet att titta på sakerna via hemsidan så kontakta 

Peter Svensson, kontaktuppgifter längre ner, så får du en lista per post istället. 

Andra informationskanaler 
För dig som har e-post så har vi även en e-postlista som vi brukar använda för att skicka ut lite 

information mellan varven. Här kommer även information om saker som händer på andra ställen i 

landet som vi får reda på och skickar vidare. Om du anmäler din adress till listan så lovar vi att vi inte 

kommer att sprida adressen vidare på något vis. Anmäler dig gör du genom att skicka ett mejl från 

adressen du vill anmäla till gemiginfo-subscribe@blekingespelman.se därefter får du tillbaka ett mejl 

med instruktion om hur du går vidare.  

Om du har något du vill sprida information om så går det bra att skicka ett mejl till adressen 

gemiginfo@blekingespelman.se Detta går dock inte på automatik vidare till alla på listan utan det 

måste först godkännas av någon av de som har behörighet till detta. På detta viset kan det inte 

komma vilket skräp som helst på listan. 

Längre fram 
Vi jobbar med att få till någon form av låtkurs. Riktigt var och när är inte klart ännu utan vi återkom-

mer med detta. 

Knutsfest lär det säkert bli en på nyåret även nästa år. 

Har du något att berätta? 
Har du varit med om något i folkmusikblekinge eller med anknytning till folkmusikblekinge? Vill du 

dela med dig av detta till oss andra medlemmar i förbundet. Skriv och berätta om det så kanske vi 

kan ta med det i nästa sådant här utskick. Du behöver inte tänka på avstavning, radbrytningar och 

liknande när du skriver utan det fixar vi när det infogas ihop med övrig text. Det enda du behöver 

göra är styckeindelning, och så skriva förstås.  

Har du några idéer eller synpunkter? 
Hör av dig till ordförande Peter Svensson enklast via mejl till ordf@blekingespelman.se via vanlig post 

till Vinbärsvägen 15, 293 41 Olofström eller på telefon 0709-59 33 01. Du kan också höra av dig till 

någon annan i styrelsen om du hellre vill det.  

 


