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Pelle Fors-tävlingen 
Det var ju meningen att vi skulle arrangerat spelmanstävlingen som kallas Pelle Fors-tävlingen i vint-

ras i samband med Midvintertonfestivalen i Olofström. Tyvärr var intresset för dåligt så vi valde att 

ställa in. Det hade inte blivit någon tävling med bra konkurrens och kvalité med så få deltagare. Nästa 

år kommer den att arrangeras i Sörmland. Vi önskar dem lycka till med tävlingen. 

Rapport från SSRs årsmöte 
I år var SSRs årsmöte förlagt till Linköping. Blekinge representerades i år av mig, Peter Svensson. 

Årsmötet har ni redan kunnat läsa om i Spelmannen så det tänkte jag inte orda så mycket om. Där-

emot tänkte jag berätta om att när vi ändå var där så passade vi, ordförandena i de fyra sydligaste 

landskapen, på att sätta oss en stund. Vi pratade lite om hur det fungerar i de olika förbunden, vilka 

problem vi upplever, vad som känns bra, vad vi gör och vad vi skulle vilja göra. Vi konstaterade att 

mycket upplever vi på liknande sätt. Vi diskuterade lite vad vi skulle kunna göra för att hjälpa var-

andra. Vi beslutade att börja lite enkelt med att informera varandra om våra olika aktiviteter både för 

att vi inte skall krocka i planeringen men också för att vi skall kunna hjälpa varandra med informa-

tionsspridning. Bli därför inte förvånade om det börjar dyka upp saker från grannlänen i våra infoblad 

och på hemsidan. 

Ljungbackastämman även i år 
Ljungbackastämman blev välbesökt på premiären förra året. Årets stämma äger rum den 20/7 med 

start kl 15:00 i Ebbalycke i trakterna av Gammalstorp utanför Sölvesborg. Artister som Åsa Jinder & 

Jonas Otter, Briggen tre bröder, Skatelövs spelmanslag med flera. Öppen scen, musikquiz m.m. Mer 

information hittar du på www.ljungbackastamman.com . 

Konsert i Öljehults kyrka 
Den 1/8 är det dags för vår kyrkospelning. I år är det i Öljehults kyrka. Förutom en massa musik blir 

det en liten andakt. Samling kl 17:00 för att göra upp programmet. Kl 18:00 börjar själva konserten. 

Precis som det brukar blir det även i år kaffe och spelmanshistorik berättad av Curt Johansson ef-

teråt.  

För att ha lite koll på hur många som kommer så vill vi att du anmäler dig om du tänker vara med. 

Det gör du till David Adam antingen på tel. 0723-10 84 05 eller mejl david@borderpiper.com senast 

25/7. Hoppas vi blir många som träffas i Öljehult. 

Spelmansstämma i Lönnamohagen, Kallinge 
I år är det tredje året det blir spelmansstämma i Lönnamohagen i Kallinge. Det blir den 9/8 med start 

kl 14:00. Precis som tidigare år blir det allspel, scenspel, buskspel och dans. Kallinge hembygds- och 
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folkdansgille är även i år medarrangörer och står för fikaserveringen. Årets artister är inte helt klara 

just nu men det kommer inte att bli sämre i år än det varit de tidigare åren. Det vill vi påstå. Informa-

tion om vilka det blir kommer så snart det blir klart.  

Var gärna med och hjälp till att göra dagen bra. Vill du hjälpa till med förberedelserna den aktuella 

dagen så träffas vi kl 10:00. Att sprida information om stämman är ett annat sätt du kan hjälpa till på. 

Bifogad affisch kan du sätt upp någonstans. På hemsidan finns den också så kan du ladda ner den och 

skriva ut fler om du har svårt att bestämma dig för var du ska sätta den. Skicka den till vänner och 

bekanta. Ju fler vi blir desto trevligare blir det. Det finns plats för många.  

Noter till allspelslåtarna hittar du också både medskickat och på hemsidan. 

Spelträff i Vannslätten, Hallabro 
Den 10 augusti blir det en informell spelträff i Vannslätten i Hallabro. Starttid är 14:00 och det blir 

våfflor och kaffe. Tanken är att det kommer att bli en blandning olika typer av folkmusik och om det 

finns någon som skulle vilja dansa vi kan spela några låtar för det också.  

Backaryds-Öljehults Socknars Hembygdsförening sköter Vannslätten och spelträffen kommer att vara 

i deras underbara gamla ladugård. För mer information om dem och vägbeskrivning kan du titta på 

www.vannslatten.se . 

Spelträffar i Hjortsberga 
Vi fortsätter med våra populära spelträffar i höst också. En separat inbjudan med de aktuella datu-

men finns längre fram i utskicket. Några låtar som vi återkommer till med ojämna mellanrum finns på 

www.folkwiki.se/Lista/1 om du vill förbereda dig lite. Eller också tar du med dig en låt du tycker vi 

andra borde lära oss och lär ut den. 

Blekingemusikens dag 
Den 20 september arrangeras något som kallas Blekingemusikens dag i Karlshamn. Det hela började 

förra året när det, som några kanske minns, var lite turbulent kring flytten av Musik i Blekinge. Då 

beslutades att genomföra en manifestation mot flytten genom en stor musikdag gemensam för mu-

siker i Blekinge inom alla genrer. Nu löste sig lokalfrågan för Musik i Blekinge innan manifestationen 

hann genomföras. Då beslutade man istället att göra om det till ett årligen återkommande arrange-

mang kallat just Blekingemusikens dag och att detta skulle turnera runt mellan kommunerna. I år är 

det alltså Karlshamn som är värd för det hela.  

Planeringen är i full gång och från spelmansförbundet har Peter varit med. Det kommer att bli möj-

ligheter till spelningar på några olika ställen runt om i staden under dagen. Tanken är att folk skall 

stöta på musik lite varstans där man inte förväntar sig det och att det skall vara musik av alla olika 

genrer. Detta är ett ypperligt tillfälle för den som vill visa upp sig och slå ett slag för folkmusik. Du 

som känner att du vill vara med och framträda kontaktar lämpligen Lars Jerrhag som är med i led-

ningsgruppen för dagen. Han nås på mejl lars.jerrhag@telia.com . 



Kurs? 
Vi planerar att få till en kurs under hösten. Vi siktar på den 18 oktober. I så fall blir det ingen spelträff 

den dagen utan det blir kurs istället. Vi återkommer med mer information när pusselbitarna fallit på 

plats men vik detta datum om du är kurssugen. 

Låttävlingen 
Förra året blev det ingen som vann låttävlingen så vi fick inte dela ut det fantastiska vandringspriset i 

form av en liten fiol och äran men vi kör i år igen. Tävlingen går ut på att skriva en låt i Blekingsk tra-

dition. Bidraget skall vara inlämnat till någon i styrelsen senast 15 december. Prisutdelningen sker på 

Knutsfesten nästa år. Lämna bidrag går att göra på flera sätt. Skriv noter i datorn och mejla, skriv för 

hand och posta med gammal hederlig post. Kan du göra en inspelning går det jättebra. Allra bäst är 

båda delarna. Det viktigaste är inte hur du får iväg ditt bidrag utan att du får iväg det. Kontakta någon 

i styrelsen om du behöver hjälp.  

Spelgrupper på hemsidan 
Vill du ha en notis om din spelgrupp på förbundets hemsida? Det kan vara en länk till er egen hem-

sida, en beskrivning om vilka ni är, när ni träffas, vad ni spelar, om ni åtar er spelningar, kontaktupp-

gifter till er eller något annat som gör att folk hittar er. Skicka ett underlag till Peter. Kontaktuppgifter 

finns längre ner. 

Ny dvd-film till försäljning 
Folkmusik och dans i Blekinge är en film som gjordes till något som kallades för Dansens år (om jag 

inte minns fel) för ett antal år sedan. Det är en film som berättar precis om det som titeln säger. Den 

gör det i form av en kväll på dansbanan med folk som spelar och dansar samtidigt som en berättare 

berättar om sång, dans, seder och bruk från förr. Filmen har tidigare funnits på VHS men nu finns den 

överförd till dvd. Den kostar endast 100 kr och kan beställas från Peter Svensson, kontaktuppgifter 

längre ner. På hemsidan www.blekingespelman.se finns det även andra inspelningar och noter.  

Om du inte har möjlighet att titta på sakerna via hemsidan så kontakta Peter så får du en lista per 

post istället. 

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.  



 

Spelträffar hösten 2014 

I Hjortsberga församlingshem, Johannishus. 

Följande lördagar träffas vi och spelar låtar ihop mellan kl 15 och 18: 

13 september 

18 oktober (kan komma att ställas in om det blir kurs) 

15 november 

6 december 

Ta med instrument, lite fika och gärna förslag på låtar vi kan spela!  

Vi turas om att komma på låtar, och vi brukar också lära ut en och annan låt.  

Hjärtligt välkomna alla! 

 

 
 

 

  





 





 


