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Musik i sommarkväll - Backaryd 
I år var sommarens traditionella kyrkokonsert i Backaryds kyrka. Den brukar ju alternera mellan 

Öljehult och Backaryd. Även i år var det en trevlig tillställning med mycket musik både i kyrkan och 

efteråt i församlingshemmet. I församlingshemmet varvades musiken med Curt Johanssons berättel-

ser om våra spelmän.  

Spelmansstämma i Lönnamohagen, Kallinge  
Sommarens stämma lyckades vi planera till en av de finare dagarna på ett bra tag. Trots att vi egent-

ligen låg en vecka fel mot vad vi brukar och tyvärr krockade med stämman i Flymen så var det gott 

om besökare i Kallinge. Årets artister var Jordnära, en grupp musiker från de östra delarna av vårt 

län. De framförde ett varierat och uppskattat program för oss som var där. De andra artisterna vi 

hade engagerat var Thomas & Guro, en svensk/norsk duo med sina musikaliska rötter i båda län-

derna. En duo som spelar både traditionellt men också med en lite modernare stil på sitt spel. Även 

detta var ett möte som uppskattades av publiken. Utöver detta fick vi några framträdanden av till-

resta spelmän från både nära och lite längre bort. Vi fick också vara med om blekingepremiären av 

Nils Wibergs första egna skiva ”Medvind”. Den innehåller mest traditionella småländska polskor men 

också en del nyskriven musik. En skiva jag tycker är väl värd en lyssning. Om du är mer intresserad av 

Nils och hans musik så besök www.nilsspelman.se.  

Det blir en stämma även 2016. Datumet för den är bestämt till 13 augusti. Mer information kommer 

under fortlöpande. 

Spelträffar och visstugor 
Vi har, som vi brukar, haft några spelträffar i Hjortsberga församlingshem, Johannishus, under hös-

ten. Där har vi spelat både låtar vi kunnat sedan innan och låtar som någon har lärt ut. Vi har även 

tagit detta som ett tillfälle för att repetera och sprida vidare låtarna vi lärde oss på kursen vi hade 

förra hösten. 

Under hösten har vi även haft två visstugor, den senaste med lite jultema. Jag har själv inte varit med 

på dessa men det har sagts mig att det har varit uppskattade träffar. Detta är antagligen något som 

kommer att komma igen. 

Knutsfest och Spelträffar 
Knutsfest blir det den 9 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. 

Glöm inte dansskor och instrument! Gärna några kompisar också. Ju fler vi är desto trevligare blir det. 

Välkomna till en härlig kväll!  

Det blir även spelträffar till våren. Där blir det lite nyheter i år. Istället för att ha alla i Hjortsberga så 

tänkte vi att vi skall flytta runt till lite olika platser i länet. Detta gör vi för att försöka komma lite 

närmare dig som medlem (åtminstone ibland). Platserna har vi försökt välja på så sätt att man skall 

kunna ta sig dit hyfsat enkelt även om man åker kollektivt. Det har ju kanske inte varit det allra enk-



laste när det gäller Hjortsberga. Vi ändrar även lite på upplägget. Dagen blir söndag istället för lördag. 

Det har varit en del som har upplevt att träffen har legat mitt i helgen och känt det som en nackdel. 

Nu blir det istället söndag eftermiddag och därmed i slutet i helgen. Klockslaget blir 14:00 och vi star-

tar med en timmes mer organiserad utlärning. Därefter spelar vi låtar lite mer improviserat (och re-

peterar de utlärda låtarna). Tanken är då att man kan komma när man vill. Vill man bara vara med på 

låtutlärningen går det bra, vill man hoppa över det och komma kl 15:00 istället så går det också bra. 

Datum och platser finns på ett speciellt blad i utskicket. Häng upp det på kylskåpet så får du en på-

minnelse om när och var vi träffas. Fika tänkte vi bjuda på dessa träffar. 

Kallelse till årsmöte 
Årsmöte blir det den 19/3 kl 15:00. Platsen är inte spikad ännu vi återkommer med information rö-

rande det. Alla möteshandlingar kommer att finnas tillgängliga via förbundets hemsida 

www.blekingespelman.se i tid innan mötet. Om du önskar handlingarna via post istället så kontakta 

ordförande Peter Svensson, kontaktuppgifter finns längre ner. Efter årsmötet tänkte vi spela lite så 

glöm inte att ta med instrumentet. Vi bjuder även på fika i samband med årsmötet.  

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.  

Känner du att du skulle vilja vara med och göra en insats i föreningsarbetet så hör av dig till styrelsen. 

Det finns alltid behov av folk som gör något.  

Årsavgift och försäkring 
Inbetalningskort för årsavgift och instrumentförsäkring 2016 bifogas. Glöm inte att fundera över be-

loppen i din instrumentförsäkring. Det kanske är något som behöver justeras eller kompletteras. Sista 

inbetalningsdag är 29 februari. 

Låttävlingen 
Vår låttävling har det inte varit så stor intresse för men vi låter den rulla på ändå. Tävlingen går ut på 

att skriva en låt i Blekingsk tradition. Om du har bidraget klart och skickar in det med en gång kom-

mer 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 Knutsfesten 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.  



Andra informationskanaler 
Mejllistan tänkte jag inte tjata om denna gång. Det har jag gjort så många gånger nu. Vill du läsa om 

den finns det information på www.blekingespelman.se. Däremot skulle jag vilja berätta om en annan 

möjlighet att följa vad som händer på webbsidan. Längst ned i högra hörnet av webbsidan finns en 

liten ruta där det står ”Följ”. Om du klickar på den får du möjlighet att lämna din mejladress. När du 

har gjort det får du ett bekräftelsemejl som du skall klicka på en länk i. Efter detta är klart får du mejl 

när det har hänt något nytt på hemsidan. 

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. 

 


