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Rapport från SSRs årsmöte 
Skånes spelmansförbund stod som värdar för årets årsmöte inom SSR. Mötet hölls på Sundsgården i 

Helsingborg.  

Det enda som var utöver ordinarie årsmötes punkter var en revision av stadgarna. Revisionen 

röstades igenom med full majoritet vilket innebar att ändringen trädde i kraft med omedelbar 

verkan. 

Den ena ändringen var att man inte längre har några suppleanter i styrelsen utan bara ordinarie 

ledamöter. Det är så man praktiskt länge har jobbat. Detta innebar att Astrid Selling här ifrån 

Blekinge inte omvaldes som suppleant utan valdes in som ordinarie styrelseledamot istället.  

Den andra ändringen handlade om att man ville förtydliga några skrivningar som handlade om 

människors lika värde. 

Konsert i Backaryds kyrka 
Den 7/8 är det dags för kyrkospelning. Backaryds kyrka är det som gäller i år. Utöver musiken så blir 

det som vanligt en liten andakt. Kl 17:00 samlas medverkande för att göra upp programmet. Kl 18:00 

börjar själva konserten. Efteråt blir det kaffe i församlingshemmet och spelmanshistorik berättad av 

Curt Johansson. 

För att ha koll på hur många som kommer så vill vi att du som är sugen på att vara med anmäler dig. 

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 Backaryd. 

Spelmansstämma i Lönnamohagen, Kallinge 
Även i år blir det spelmansstämma i Lönnamohagen i Kallinge. Dock blir det av olika anledningar en 

vecka senare i år. Det blir den 15/8 med start kl 14:00. Programmet blir annars precis som tidigare år 

allspel, scenspel, buskspel och dans. Kallinge hembygds- och folkdansgille är med och arrangerar 

även i år och står för fikaserveringen.  

Artisterna är inte helt klara i skrivande stund. Det som är klart är en grupp ifrån östra länsdelen som 

kallar sig Jordnära. De presenterar sig själva så här ”Repertoaren vi spelar är ett urval av låtar från vår 

svenska folkmusikskatt, lite norskt och lite finskt. Du får höra polskor, valser, schottisar mm varvat 

med gamla visor.” De som också är klara är Thomas & Guro. Thomas Eriksson och Guro Kvifte 

Nesheim är två unga musiker med rötter i norska och svenska speltraditioner; samtidigt som de står 

stadigt i den musikaliska samtiden. Guro spelar både hardingfela och fiol. Hon hör till toppskiktet av 

den yngre generationen norska traditionsmusiker. Thomas är känd som en av de ledande unga 

svenska utövarna på sitt instrument cittern. Det kan bli så att det blir ytterligare någon akt utöver 

dessa båda. 

Det finns några olika sätt du kan hjälpa till med arrangemanget på. För det första att sprida 

informationen om att det är stämma. Det kan du göra genom att sätta upp den medskickade 

affischen på något bra ställe. Behöver du fler finns den att hämta på hemsidan. Där finns även 
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allspelslåtarna om du behöver fler exemplar än det som är medskickat. Allspelslåtarna finns även på 

www.folkwiki.se . 

Vill du vara med och hjälpa till den aktuella dagen så träffas vi kl 10:00 i Lönnamohagen. Ju fler vi är 

desto enklare och smidigare går det. Desto trevligare blir det också. 

Pelle Fors-tävlingen 
Årets Pelle Fors-tävling arrangeras av Södermanlands spelmansförbund. Det blir i samband med 

deras 90 årsjubileum som sker 5 september i Malmköping. Inbjudan till både tävling och jubileum 

finns att hitta dels på vår webbsida men också på deras hemsida www.sormlandsspel.se . 

Spelträffar och visstuga 
Vi fortsätter med våra spelträffar i höst också. En separat inbjudan med de aktuella datumen 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. 

Vi tänkte även ha en visstuga för de som är intresserade av det. Det blir den 3/10 kl 17 i Slöjdhuset i 

Ronneby. Ta med lite fika så blir det en fikastund också. 

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.  

Lite som händer i omgivningarna i sommar 
17 – 18 juli, FolkRot folkmusikfestival, Hjärnarp. www.folkrot.se/festival 

19 juli, Ljungbackastämman, Ebbalycke utanför Sölvesborg. www.ljungbackastamman.se 

20 – 26 juli, Korrö folkmusikfestival. I år även med Zornmärkesuppspelningarna. 

www.korrofestivalen.se och www.zornmarket.se  

1 – 2 augusti, Skatelövsstämman. www.fiol.nu 

4 augusti, Spelmansstämma ”Johan Jäng” i Väckelsång. 

8 augusti, Spelmansstämma Linnés Råshult. www.linnesrashult.se 

8 augusti, Folkmusikdag på Himmelsberga, Öland. www.olandsmuseum.se/program-2015/ 

9 augusti, Sjölanderstämman, Lunnabacken, Urshult. 

22 augusti, Donatism i Ormesberga bygdegård norr om Växjö. www.donatism.se  



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. 

De skivor, noter och böcker 
Som vi har till försäljning finns som vanligt på hemsidan www.blekingespelman.se under menyn 

försäljning.  

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

post istället. 

Facebook 
Du har väl sett att vi finns på Facebook också. Även här kan du komma i kontakt med oss och läsa om 

våra arrangemang. www.facebook.com/blekingespelmansförbund är adressen dit. 

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.  











 

Höstens spelträffar! 

 

Lördagar kl 15-18 i Hjortsberga församlingshem, Johannishus. 

19 september 

17 oktober 

(OBS! Kan bli en annan lokal, håll utkik på hemsidan  

eller hör av dig till någon i styrelsen och kolla.) 

21 november 

 

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

ALLA VÄLKOMNA! 

 

 

 


