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Skotsk Danskväll 
På långfredagen var det skotsk låtkurs och danskväll i 

Hallagården, Hallabro. Den leddes av David Adam och 

Eilidh Scammell som lärde ut danslåtar från Skottland, 

allt från hornpipes, marches, jigs till reels, samtidigt 

som de jämfördes med svenska låtar. Efter att vi ätit 

lite mat började danskvällen. Nästan alla som deltog i 

kursen spelade till dans. 

Det var fler som hade kommit bara för danskvällen och alla fick undervis-

ning i flera skotska danser och vi spelade skotska och svenska låtar ihop till 

både schottis och skotska danser. Musikerna fick också en chans att dansa. 

Det var en jätterolig dag och planen är att göra om det nästa år, andra hel-

gen i maj. Mer detaljer kommer. 

TEXT: DAVID ADAM 

 

Musik i sommarkväll - Öljehult 
Efter en varm dag var det skönt att marschera in i 

Öljehult kyrkas svalare luft medan vi spelade "Bön-

dernas avsked från gästabud" med säckpipa och 

fioler. Sedan blev det olika sorters låtar, spelade 

av några från Spelmansförbundet och Karlshamns 

Folkliga Musikgrupp. Det var även en Näcklåt skri-

ven och spelad av Curt Johansson. Efteråt gick vi 

till församlingshemmet och fikade och lyssnade på 

Curts intressanta historier om musiker i trakten. 

Därefter spelade vi låtar från Öljehultstrakten. 

TEXT: DAVID ADAM 

Spelmansstämma i Lönnamohagen, Kallinge  
Även den gångna sommaren arrangerade vi spel-

mansstämma i Kallinge i början av augusti. Det 

var ett välbesökt arrangemang. Många av 

Kallingeborna har hittat oss nu och även ett an-

tal spelmän var där. Vi hade engagerat Ralsgård 

& Tullberg trio samt Leona Duo för att uppträda. 

Båda dessa grupper gjorde uppskattade framträ-

danden var och en på sitt sätt och gav de 

församlade besökarna en trevlig musikupple-



velse denna sköna sommareftermiddag. 

Dessa båda gruppernas framträdanden varva-

des med spontanframträdanden av tillresta 

spelmän. Som sig bör var det även en hel del 

buskspelande. Vi tyckte arrangemanget var så 

lyckat att vi planerar för en upprepning under 

2015 men mer om det under våren. 

TEXT: PETER SVENSSON 

Låtkurs på Karlsnäsgården 
Lördagen den 18 oktober genomfördes en låtkurs på Karlsnäsgården i Spelmansförbundets regi. Sju 

spelsugna musikanter samlades för att lära smålandslåtar av fiolpedagogerna och tillika riksspelkvin-

norna Eva Blomquist-Bjärnborg och Heléne Ingvarsdotter. Det lilla antalet kursdeltagare gjorde att vi 

kunde dela upp oss i två grupper om tre till fyra personer med en pedagog i varje, vilket kändes otro-

ligt lyxigt. Vi fick lära oss flera fina polskor från Småland, många efter spelmannen Petter Dufva. Även 

en vals och en schottis hann vi med. Dagen kan sammanfattas med duktiga lärare, glada musikanter, 

fina låtar och dessutom riktigt god mat. 

TEXT: ANDERS RIMNE 

Knutsfest och Spelträffar 
Datum för Knutsfesten är nu bestämt. Så även vårens spelträffar i Hjortsberga församlingshem. Se 

separata inbjudningar till båda två. 

Kallelse till årsmöte 
Härmed kallas du till årsmöte i Blekinge spelmansförbund den 7/3 2015 klockan 14.00 i Hallagården, 

Hallabro. Dagordningen består av sedvanliga årsmötesförhandlingar. Alla möteshandlingar kommer 

att finnas tillgängliga via förbundets hemsida www.blekingespelman.se i tid innan mötet. Om du öns-

kar handlingarna via post istället så kontakta ordförande Peter Svensson, kontaktuppgifter finns 

längre ner. Efter årsmötet tänkte vi ha lite filmvisning. Vi tittade inte på alla filmer på årsmötet i år 

utan det finns minst en till. Vi bjuder även på fika i samband med årsmötet. Blir det sedan tid över så 

spelar vi en stund också så glöm inte att ta med instrument. 

Om du vill skriva en motion om något som skall tas upp på årsmötet så skall denna vara styrelsen 

tillhanda innan januari månads utgång.  

Ta chansen att påverka förbundets framtid genom att komma på årsmötet.  

Behov av nytt folk i styrelsen 
Vid årsmötet skall det väljas ett par nya personer till styrelsen. Det är Daniel och Martin som flyttat 

från länet och behöver ersättas. Det handlar om en ordinarie plats och en suppleant. Känner du till 

någon som du tror skulle vara intresserad, eller om du själv är det, så hör av dig till styrelsen. Vi vill 

kolla med vederbörande innan mötet. Vi behöver ytterligare folk för att kunna driva förbundet vi-

dare.  

Det fattas även folk i valberedningen så är det någon som känner för det arbetet så är det också 

välkommet. 



Årsavgift och försäkring 
Inbetalningskort för årsavgift och instrumentförsäkring 2015 bifogas. Glöm inte att fundera över 

beloppen i din instrumentförsäkring. Det kanske är något som behöver justeras. Sista inbetalningsdag 

är 28 februari. 

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. Om du har bidraget klart och skickar in det med en gång kommer det med i årets tävling. Om 

du behöver lite mer tid på dig så blir det en ny tävling nästa år också. Prisutdelningen sker på Knuts-

festen året efter tävlingsåret.  

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.  

Efterlysning 
Har du något liggande i dina lådor som på något vis handlar om folkmusik i Blekinge? Det kan vara 

noter, foton, filmer mm mm. Eller har du själv något att berätta? Tipsa oss. Vi vill gärna ta del av 

denna typ av material. Vi kan hjälpa till med avfotografering, överföring av film av olika slag till dvd 

och liknande uppgifter om vi bedömer att det du har är något som intresserar oss.  

Noter och annat till försäljning 
Titta gärna på hemsidan www.blekingespelman.se bland sakerna vi har till försäljning. Nytt för i år är 

att filmen ”Folkmusik och dans i Blekinge” som tidigare funnits på VHS nu även finns på dvd. Då kallas 

den för ”Folkmusik i Blekinge” men innehållet är samma. 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. 



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. Kontaktuppgifter finns på hemsidan. 

  



 

 

 

Knutsfest! 

Lördag den 10 januari kl. 18.00 i Slöjdhuset, Ronneby. 

Vi dansar, spelar, sjunger och leker 

samt dukar upp till ett härligt knytkalas! 

Ta med en maträtt till bordet, tallrik, dricka, glas, bestick. 

Och så förstås dansskor och instrument! (Och gärna några kompisar) 

Välkomna till en härlig kväll! 

                                                                                        

Fotograf: Eric Gustavsson 



                   

Vårens spelträffar! 

 
Lördagar kl 15-18  i Hjortsberga församlingshem, Johannishus. 

                                                         31 januari 

                                                      18 april 

                                                     23 maj 

 

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

VÄLKOMNA! 

 

 

 

 

 


