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Kultur & Nöje

(http://eas.blt.se/eas/cu=8483::camp=51245::no=101921::encoding=utf-8::encoding=utf8::EASTTags=Blekinge|Kim+Kimselius|Kultur+%26+N%C3%B6je|Litteratur|Patrik+Lundberg::uuid=8846e8c0-3435-11e5-b68d002590539939::EASLink=http://blekingetrafiken.se)

Länet som örfattarna glömde
18 medlemmar bosatta i Blekinge, dit
räknas även översättare.
Författarförbundet har

Alla skriver inte om länet och också sett till utflyttade

KONTAKT

Nyhetsdesken
Välkommen med ditt tips!
nyhetschef@blt.se (mailto:nyhetschef@blt.se)
Telefon: 0455-77177

Alla skriver inte om länet och också sett till utflyttade

.
– Det är värre att vara osynlig än att bli hånad, säger
Blekingeförfattare är Blekingeskildringarna få

författaren Patrik Lundberg om länets roll som vit fläck på

.

litteraturkartan



0



0



Öka textAA storleken

0

KULTUR & NÖJE Lördag 04.00
När man tar sig an litteraturen i Blekinge tangeras
några av vår tids hetaste

– och viktigaste – debatter.

,

Det handlar om klass om segregationen mellan

,

stad och landsbygd om utbildning och om ett
rationellt präglat tidevarv där kultur på sin höjd är

.

(http://eas.blt.se/eas/cu=8492::camp=49254::no=

betraktat som en hobby

Enligt Dagens Nyheter utspelar sig majoriteten av
Augustprisvinnande romaner de senaste

20 åren på

landsbygden eller i mindre orter och städer utanför
Stockholm

– men Blekinge lyser med sin frånvaro.
,

Just Sölvesborgsbördiga Patrik Lundberg är med
romanen

”Onanisterna” som kom förra året, en av
.

de få som i nutid skildrat länet

8::encoding=utf-

8::EASTTags=Blekinge|Kim+Kimselius|Kultur+%
3435-11e5-b68d-

002590539939::EASLink=http://www.blekinge.g

 Senaste nytt
07.57 KARLSKRONA

Fler kan å ersättning ör narkolepsi (http://www.blt.

Han tror att en generell snedfördelning i
litteraturen riskerar att öka polariseringen mellan

.

stad och landsbygd Bor man i Blekinge befinner

-

man sig inte direkt ett cocktailpinne kast från

.

mingel med Bonniers Kanske blir det då lätt att

?

tänka att det inte går

Putins
avlyssningsapparat

07.36 KARLSKRONA

Utökad rysk signalspaning
i Norden. Hot mot
Sverige? Varför just nu?
www.militart.nu

06.00 BLEKINGESPORT

Assistansrådgivning
Fråga oss om personlig
assistans. Humana ger
dig svar kostnadsfritt!
humana.se
BOKA ANNONS HÄR »

,

Patrik Lundberg tror att det spelar in men lät sig

.



– Det tog mig 30 år att fatta hur man skrev en bok
och vem man skulle skicka den till

. Men jag är ett
.

levande bevis på att det går utan kontakter

– Enda anledningen till att mina böcker blivit
skrivna är att jag jobbat hårdare och lagt ner mer

. Jag har ingen medfödd talang för det.

tid än andra

,

Det handlar om klass jag är den första i min familj

.

som tar studenten Det handlar också om

,

,

självförtroende jag försökte göra något åt det säger

.

Patrik Lundberg

Bör örlagen vända blicken mot Blekinge?

Oprövad duo stakar ut vägen (http://www.blt.se/ble
06.00 RONNEBY

Utökat samarbete Olofström–Bromölla (http://www
06.00 SÖLVESBORG

Hundbadet i Hällevik tvingas hålla stängt (http://ww

själv inte nedslås av avståndet till litteraturens
grädda

O fentligt kissande gav sura böter (http://www.blt.se

FAKTA

Samtida böcker som
utspelar sig i Blekinge (i
urval)
• Anders Paulrud, t ex "Ett ögonblicks
verk" (2003) och "Som vi älskade
varandra" (2007).
• Katarina Mazetti, t ex "Blandat blod"
(2008) och "Krigshjältar och
konduktörer" (1999)
• Per Odensten, t ex "Horntrollet"
(2007), "Andningskonstnären" (2013)
och (delvis) "Gheel" (1981)
• Patrik Lundberg "Onanisterna" (2014)
och (delvis) "Gul utanpå" (2013)
• Per Nilsson, t ex "Ask och Embla"
(2003)

05.30 SÖLVESBORG

Alla plankorna till Käsebron är slutsålda (http://www
04.00 KULTUR & NÖJE

Ledig måndagsmorgon – ovanlig (http://www.blt.se
04.00 BLEKINGE

"Vi driver inga blu fakturor – allt är rättsligt riktigt"
04.00 BLEKINGE

Svensk Handels råd: Bestrid fakturan (http://www.b
04.00 BLEKINGE

Hans lurades av örvillande blankett (http://www.blt

– De tänker på vad som säljer, så klart. Då finns det
.

en risk att ge ut något som utspelar sig i Hällaryd

Samtidigt har ju litteratur från Jämshög gått ganska

.

bra historiskt sett Men vi blekingar borde också ta
oss i kragen och tänka att

"nu gör vi det bättre

" och inte bara klaga. Någon borde starta ett

själva

förlag här och slå tillbaka

.
.

Patrik Lundberg bor själv sedan flera år i Malmö

Är det möjligt att vara örfattare i Blekinge i dag?
– Det går ju uppenbarligen, se på till exempel Per
.

Nilsson i Sölvesborg Men för att kunna skriva

.

måste man i dag ha ett annat jobb vid sidan av Och

.

i Blekinge finns det ju inte så många jobb Det

.

handlar om otrygghet När jag var arbetslös i

.

Sölvesborg skrev jag inga böcker Det är ett
privilegium att ha möjligheten att skriva

.

• Johanna Limme och Martin
Palmqvist, t ex "Böljelek" (2010),
"Körkarlen" (2014) och "Strömkarlen"
(2011).
•Nijole Almlöf och Johanna N Eklund,
"Utis och Paddis löser stengåtan"
(2014)
•Sara Paborn, "Tuppen och havet"
(2012)
• Alexander Skantze, "Grattis Gud"
(1993)
• Karin Thunberg, "En dag ska jag
berätta om min mamma" (2008)
• Patric Eghammer, t ex "Lennon i
Holjekroken" (2009) och "Långt från
Holjekroken" (2011)
•Fredrik Hardenborg, "Ondskan är en
blond pojke" (2015) (utspelar sig i
iktiv ort utan ör Uppsala, men bygger
på Rödebymordet)
• Felicia Stenroth, "Indianlekar" (2015)
• Jenny A. Sandgren "Castra. Det blå
sto tets magi" (2014) (ett kapitel i
Torsö)

ANNONS:

Fråga om arbetsskada?
Läs allt om kollektivavtalade
försäkringar för arbetsgivare på
finfa.se
www.finfa.se

Köp Securitas Hemlarm!
Skydda ditt hem mot brand och
inbrott. Leverans inom tre
arbetsdagar.
Securitashemlarm.se
BOKA ANNONS HÄR »

 Senaste klippen
NYHETER

Följ Gustaf Larssons Karlskrona Sw
SENASTE KLIPP

Sommar-tv från Kristianopel - tredj

"Onanisterna", en skildring av livet efter studenten

KULTUR & NÖJE

,

Operapelagon lättar ankar (http://w

i Sölvesborg skrev Patrik Lundberg efter att ha

.

lämnat länet

Vad tänker du kring problematiken som kan uppstå när man skildrar från avstånd, som
ut lyttad?

NYHETER

Fyndsug på Gnistan (http://www.bl
BLT

– Det var ett villkor jag hade för att skriva den boken, att jag skulle visa respekt och att
,

.

det skulle vara en revansch för Blekinge och i synnerhet Sölvesborg Jag tänkte mycket

.

,

,

på det Det gäller att tänka två gånger det handlar om sunt förnuft säger Patrik

Presskonferens Mjällby-Syrianska (http://www.b

.

NYHETER

Lundberg

Alte Kamereren bjöd på fontänspeln

Tror du att du skrivit boken om du inte lyttat?

BLEKINGESPORT

– Ja, men den hade kanske blivit annorlunda. Det var bra med distansen, det är alltid

HIF Karlskrona laddar upp i Åhus

.

svårt att skriva om något som ligger för nära

– "Onanisterna" var den första boken jag ville skriva. Det är min urberättelse, min
,

egentliga självbiografi fast fiktion

.

07.36 KARLSKRONA

,

Kim Kimselius har skrivit flera böcker sedan debuten med

"Tillbaka till Pompeji" 1997.

Hon är bosatt i Eringsboda utanför Ronneby och har kallats

"Blekinges Astrid Lindgren".

.

Vissa av hennes böcker utspelar sig delvis i länet

.

IGÅR OLOFSTRÖM

Man körde in i stolpe och mur (http://www.blt.se/olo

Ringer till kvinna och stönar (http://www.blt.se/karls
IGÅR KARLSHAMN

hänga med säger Kim Kimselius

Misshandlades vid Böljelek (http://www.blt.se/karls

,

Att det finns så få författare i länet finner hon konstigt då hon menar att det blekingska

.

landskapet borde inspirera till skrivande

IGÅR SÖLVESBORG

Kvinna polisanmälde "rockverksamhet" (http://www

– Jag har aldrig skrivit så mycket som när jag flyttade hit. Där vi bor är min plats på
.

O fentligt kissande gav sura böter (http://www.blt.se

IGÅR KARLSHAMN

– Vi har försökt bilda ett författarsällskap i Blekinge men det är knappt någon som vill
,

 Brott och olyckor

.

Visa mer

jorden Det är en väldigt inspirerande plats

.

Kim Kimselius tycker att Blekinge är bortglömt i litteraturen

 Senaste från Blekingesport

– Blekinge är åsidosatt. Allt sker i Göteborg, Skåne eller Stockholm. Blekinge förbises inte
.

.

bara när det gäller litteratur Det finns inte på kartan

För att stimulera Blekingeborna till att skriva drog hon igång en skrivarkurs i

.

Färgargården i Eringsboda förra året

,

.

det är här Och få folk att skriva mer säger Kim Kimselius

.

Hon hade dock hoppats att fler Blekingar deltagit

– Jag har börjat med den här skrivarkursen för att få igång författandet i Blekinge. Det
.

har varit både deltagare från Blekinge och från resten av landet De som kommit utifrån

,

.

har sagt att de vill komma tillbaka att de fick inspiration här

.

Och Kim Kimselius vill ta fler liknande initiativ framöver

– Jag försöker få kommunen intresserad av en skrivarkurs för unga. Då kan vi få fler
,

.

Något Patrik Lundberg också är inne på

– Allt börjar med skolan. Nästan alla författare jag känner säger att det började med att
. Det

de blev uppmuntrade av någon lärare i skolan eller inspirerade av ett författarbesök
finns många skolor i Blekinge som jobbar på ett bra sätt med kreativt skrivande och

. Min förhoppning är att det leder till att det inom 5-10 år kommer fram
.

författare bördiga från Blekinge

Berlin – dubbel vinnare i
Blekinge
(http://www.blt.se/blekinges
port/berlin-dubbel-vinnarei-blekinge/)
"Lärorikt ör våra spelare att möta
lag med det tempot"
(http://www.blt.se/blekingesport/berlindubbel-vinnare-i-blekinge/)


.

författare från Blekinge vi måste få tag i dem medan de går att forma

författarbesök

Jesper
Gustafson: ”Jag kände
mig hemma.”
(http://www.blt.se/blekingesport/oprovad
-duo-stakar-ut-vagen/)


– Jag vill sätta både Blekinge och Eringsboda på kartan och få folk att förstå hur vackert
.

Oprövad duo stakar ut vägen
(http://www.blt.se/blekinges
port/oprovad-duo-stakar-utvagen/)

Sölvesborg krossade Kalmar
AIK
(http://www.blt.se/blekinges
port/solvesborg-krossade-

– Det handlar om att skapa förutsättningar. Det går inte att tvinga fram, men dörren ska
. Precis som det finns en fotbollsplan i varje ort, säger Patrik Lundberg.

vara öppen

Vilket han själv försöker ta en aktiv del i

"Den bästa
matchen så här långt."


.

– Jag tackar aldrig nej till ett författarbesök i Blekinge. Jag vill visa för eleverna att det
.

.

(http://www.blt.se/blekingesport/solvesb
org-krossade-kalmar-aik/)

.

går Jag ser det som min plikt Sölvesborg är anledningen till att jag gör det jag gör

.

Patrik Lundberg hoppas själv skriva fler böcker som utspelar sig i Blekinge i framtiden

– Jag släpper inte Blekinge. Nu skriver jag på ett epos om Malmö, det får ta lite tid. Men
.

.

allt jag gör utgår från Sölvesborg Så är det bara

Kim Kimselius berättar att två av tre av nästa sommars skrivarkurser redan är fullbokade

.

och att hon förmodligen utökar med en fjärde helg Också en antologi är planerad att

,

komma ut nästa år där de som gått hennes skrivarkurs ska medverka

.

– Jag är hoppfull. Det kommer skapa fler författare från Blekinge. Det är kul att se vilka
.

härliga författarämnen som faktiskt finns i Blekinge Många har inställningen att de inte

.

kan och tror att man måste bo i Stockholm eller Malmö för att lyckas

TAGGAR:

Blekinge (http://www.blt.se/om/blekinge), Kim Kimselius (http://www.blt.se/om/kim+kimselius), Kultur & Nöje
(http://www.blt.se/om/kultur+%26+n%c3%b6je), Litteratur (http://www.blt.se/om/litteratur), Patrik Lundberg
(http://www.blt.se/om/patrik+lundberg)

kalmar-aik/)

Inledningen sänkte Lörby
(http://www.blt.se/blekinges
port/inledningen-sanktelorby/)
Gjorde annars
en in match mot
topplaget Glimåkra.
(http://www.blt.se/blekingesport/inlednin
gen-sankte-lorby/)


Häng med KHK på gol banan
(http://www.blt.se/blekinges
port/fernstroms-forstadebut-avklarad/)
Nya målvakten
Linus Fernström är en
av många vassa


TEXT

JAKOB NILSSON

jakob.nilsson@blt.se (mailto:jakob.nilsson@blt.se)
0455-771 51

Andra har också läst

golfspelare i SHL-laget.
(http://www.blt.se/blekingesport/fernstro
ms-forsta-debut-avklarad/)

Pärlan som blev guld värd
(http://www.blt.se/blekinges
port/parla-av-fries-i-k fsstarka-upphamtning/)

Karlskrona
stoppade blödningen
(http://www.blt.se/karlskrona
(http:///www
anga.-blt.se/karlskrona
(http:///www
offentligt
.blt.se- /blekingesport
(http://www
/ivanovski
.blt.se/karlskrona
/revanschoch hittade
och-mekanik-pakissande-gavskrev-pa/)
i-nytt-swimrunpoänggivande väg.
brollopsdagen/)
boter/)
BLEKINGESPORT
planeras/)
(http://www.blt.se/blekingesport/parlaIvanovski skrev på
KARLSKRONA
KARLSKRONA
KARLSKRONA
(http://www.blt.se
av-fries-i-k fs-starka-upphamtning/)
Ånga och mekanik
O fentligt
Revansch i nytt
/blekingesport/iva
på bröllopsdagen
kissande gav
Swimrun planeras


Senaste nytt
 Senaste nytt i Blekinge

Fler kan å ersättning ör narkolepsi
(http://www.blt.se/karlskrona/ ler-kan-fanarkolepsiersattning/)
Gränsen ör när man var tvungen att uppvisa symptom ör narkolepsi e ter

Swimrum kan snart vara åter
(http://www.blt.se/blekinges
port/askan-stoppadeswimrun-tavling/)
Beslut om ny
tävling tas i veckan.


(http://www.blt.se/blekingesport/askanstoppade-swimrun-tavling/)

svinin luensavaccineringen 2009 har utökats.
(http://www.blt.se/karlskrona/ ler-kan-fa-narkolepsiersattning/)

O fentligt kissande gav sura böter
(http://www.blt.se/karlskrona/o fentligt-kissande-gavboter/)
Så många ertappades med byxorna nere örsta halvåret.
(http://www.blt.se/karlskrona/o fentligt-kissande-gav-boter/)

Oprövad duo stakar ut vägen
(http://www.blt.se/blekingesport/oprovad-duo-stakar-utvagen/)
 Jesper
(http://www.blt.se/blekingesport
/oprovad
Gustafson:
”Jag kände mig hemma.”

Kan ny örvärven ly ta
Mjällby?
(http://www.blt.se/blekinges
port/kan-nyforvarven-ly tamjallby/)
Gustafson, Ola
och Sjöblom redo.
Ivanovski inte spelklar.
(http://www.blt.se/blekingesport/kannyforvarven-ly ta-mjallby/)


Bra defensiv bakom poäng
(http://www.blt.se/blekinges
port/kriga-for-varjecentimeter/)

Utökat samarbete Olofström–Bromölla
(http://www.blt.se/ronneby/miljokontoren-kan-komma-attslas-ihop/)

Det nybildade
mittbacksparet glänste:
”De var i stort sett
klockrena.”
(http://www.blt.se/blekingesport/krigafor-varje-centimeter/)

Första stegen mot bildandet av Miljö örbundet.
(http://www.blt.se/ronneby/miljokontoren-kan-komma-att-slas-ihop/)

Inget dressyr-EM ör Ebba
(http://www.blt.se/blekinges

-

- -

duo stakar ut
vagen

(http://www.blt.se/blekingesport/oprovad-duo-stakar-ut-vagen/)

/)



Hundbadet i Hällevik tvingas hålla stängt
(http://www.blt.se/solvesborg/hundbadet-i-halleviktvingas-halla-stangt/)

port/forbundsmissstoppade-em-klardressyrryttare/)

Hundbadplatsen i Hällevik är stängd tills vidare.
(http://www.blt.se/solvesborg/hundbadet-i-hallevik-tvingas-halla-stangt/)

Förbundsmiss
stoppade EM-starten
ör Ronneby RFekipage
(http://www.blt.se/blekingesport/forbund
smiss-stoppade-em-klar-dressyrryttare/)



Alla plankorna till Käsebron är slutsålda
(http://www.blt.se/solvesborg/alla-plankorna-till-kasebronar-slutsalda/)
Nu är samtliga 181 plankor till Käsebron i Nymölla sålda.
(http://www.blt.se/solvesborg/alla-plankorna-till-kasebron-ar-slutsalda/)


Ledig måndagsmorgon – ovanlig (http://www.blt.se/kulturnoje/ledig-mandagsmorgon-ovanligt-for-en-sommarkatt/)

(http://www.blt.se/kultur
- För en "sommarkatt" på tidningsredaktionen.

/

-

noje ledig

-

mandagsmorgon

-

-

(http://www.blt.se/kultur-noje/ledig-mandagsmorgon-ovanligtfor-en-sommarkatt/)

-

ovanligt for en

"Vi driver inga blu fakturor – allt är rättsligt riktigt"
(http://www.blt.se/blekinge/vi-driver-inga-blu fakturor-alltar-rattsligt-riktigt/)
Bolagsupplysningen är ett öretag registrerat i Estland med en svensk hemsida.
(http://www.blt.se/blekinge/vi-driver-inga-blu fakturor-allt-ar-rattsligt-riktigt/)


Svensk Handels råd: Bestrid fakturan



Henrik lyckades bäst
(http://www.blt.se/blekinges
port/henrik-lyckades-bastav-blekinges-elitlopare/)
Ronneby OKlöparen ick bästa
placeringen bland
elitlöparna.
(http://www.blt.se/blekingesport/henriklyckades-bast-av-blekinges-elitlopare/)


Björkander slutar på
Blekinge FF
(http://www.blt.se/blekinges

(http://www.blt.se/blekinge/svensk-handels-rad-bestridfakturan/)

port/bjorkander-slutar-pablekinge- f/)

På Svensk Handels hemsida inns det tusentals kommentarer och varningar om
Bolagsupplysningen. (http://www.blt.se/blekinge/svensk-handels-rad-bestridfakturan/)

E ter tre år som
kanslichef på
fotbolls örbundet
lockar andra sysslor.
(http://www.blt.se/blekingesport/bjorkan
der-slutar-pa-blekinge- f/)



Hans lurades av örvillande blankett
(http://www.blt.se/blekinge/hans-lurades-av-blankett/)
 /hans
(http://www.blt.se/blekinge
Trodde
- att han kompletterade sina öretagsuppgi ter till en

-

-

lurades av

/)

blankett

Visa mer

myndighet. (http://www.blt.se/blekinge/hans-lurades-avblankett/)



Blekingeskräll i gräs inalen
(http://www.blt.se/blekinges
port/blekingeskrall-igras inalen/)

Men
Helsingborgs Dragos
Mest lästa artiklar
Madaras blev ör svår
1. Senaste blåljusen (http://www.blt.se/blekinge/senaste-blaljusen-2/)
både ör Martin
Persson och Morgan Johansson.
2. Strandfesten ställs in (http://www.blt.se/ronneby/strandfesten-stalldes-in/)
(http://www.blt.se/blekingesport/blekinge
3. Revansch i nytt Swimrun planeras av arrangören (http://www.blt.se/karlskrona/revansch-i-nytt-swimrun-planeras/)
skrall-i-gras inalen/)


4. Man misstänks ör våldtäkt och misshandel (http://www.blt.se/karlskrona/i-person-anhallen-under-natten/)

Berlin ör tu fa ör västra
5. Singelolycka vid Nogersunds hamn (http://www.blt.se/solvesborg/singelolycka-vid-nogersunds-hamn/)
Blekingelaget
(http://www.blt.se/blekinges
6. Tra ikolycka i skärgården (http://www.blt.se/karlskrona/tra ikolycka-i-skargarden/)

7. Bra defensiv bakom poäng (http://www.blt.se/blekingesport/kriga-for-varje-centimeter/)
8. Lyckad bilträ f trots regnet (http://www.blt.se/karlskrona/regnet-gor-banorna-halare/)

port/berlin-for-tu fa-forvastra-blekingelaget/)

9. Lägenhetsbrand väckte ägaren (http://www.blt.se/ronneby/lagenhetsbrand-vackte-agaren/)
10. Fernströms örsta debut avklarad (http://www.blt.se/blekingesport/fernstroms-forsta-debut-avklarad/)

 TT Sverige & världen

Glömt lösenord stoppade EKG-maskiner
(http://www.blt.se/tt-inrikes/glomt-losenord-stoppade-ekgmaskiner/)
Samtliga 83 EKG-maskiner hos Region Kronoberg slutade plötsligt att fungera.
Orsaken var att ett lösenord inte bytts,... (http://www.blt.se/tt-inrikes/glomt-losenordstoppade-ekg-maskiner/)

Bröllopsfest slutade i dödsskjutning (http://www.blt.se/ttutrikes/brollopsfest-slutade-i-dodsskjutning/)
(http://www.blt.se/tt-Minst 20 människor dödades och tio skadades när beväpnade
- män började skjuta på varandra på ett bröllop i byn...

/

utrikes brollopsfest

--

slutade i

/)

dodsskjutning

(http://www.blt.se/tt-utrikes/brollopsfest-slutade-idodsskjutning/)

Rulltrappa tog livet av kvinna (http://www.blt.se/ttutrikes/rulltrappa-tog-livet-av-kvinna/)

"Det var en ny
erfarenhet ör mig att se
så tekniskt skolade
spelare som det var i


Berlinlaget."
(http://www.blt.se/blekingesport/berlinfor-tu fa-for-vastra-blekingelaget/)

Hansson irade 300 med
parhästen Flink
(http://www.blt.se/blekinges
port/hansson- irade-300med-parhasten- link/)
Martin Hansson
jagar det svenska
domarrekordet
(http://www.blt.se/blekingesport/hansso
n- irade-300-med-parhasten- link/)


Äntligen kom etappgulden
(http://www.blt.se/blekinges
port/antligen-kom-

(http://www.blt.se/tt-En kinesisk kvinna har dött e ter att ha fallit genom ett trappsteg på
/

-

utrikes rulltrappa

-

- -

tog livet av

en rulltrappa på ett varuhus i staden... (http://www.blt.se/ttutrikes/rulltrappa-tog-livet-av-kvinna/)

/)

kvinna

Nya möbler ska stoppa smitta (http://www.blt.se/ttinrikes/nya-mobler-ska-stoppa-smitta/)
(http://www.blt.se/tt-Flera personer dog e ter att ha smittats av tarmbakterien
/

-

-

-

Clostridium di icile på lasarettet i Ystad mellan 2012 och...
(http://www.blt.se/tt-inrikes/nya-mobler-ska-stoppa-smitta/)

inrikes nya

mobler ska

-

/)

stoppa smitta

Gratis busskort till asylsökande (http://www.blt.se/ttinrikes/gratis-busskort-till-asylsokande/)
(http://www.blt.se/tt-Alla asylsökande i Kalmar län år ett gratis busskort som gäller i
/

-

inrikes gratis

-

busskort till

-

/)

asylsokande

Visa mer

hela länet. Tanken är att satsningen ska... (http://www.blt.se/ttinrikes/gratis-busskort-till-asylsokande/)

etappgulden/)
Tre blekingar tog
etappsegrar på Oringens järde dag
(http://www.blt.se/blekingesport/antligen
-kom-etappgulden/)


Wilhelmssons sätt att ira
semester
(http://www.blt.se/blekinges
port/wilhelmssons-satt-attira-semester/)
Dackefamiljen trivs med
gemenskapen på O-ringen
(http://www.blt.se/blekingesport/wilhelm
ssons-satt-att- ira-semester/)


Ivanovski skrev på
(http://www.blt.se/blekinges
port/ivanovski-skrev-pa/)
I går Simon Sjöblom. I
dag Daniel Ivanovski.
Den rutinerade
örsvarsspelaren

kritade under torsdagen på ett kontrakt
med Mjällby AIF.
(http://www.blt.se/blekingesport/ivanovs
ki-skrev-pa/)

HIF letar etablerad målvakt i
Kroatien
(http://www.blt.se/blekinges
port/hif-letar-etableradmalvakt-i-kroatien/)
Samtidigt är
framtidshoppet Anto
Nikolic fortfarande
aktuell.
(http://www.blt.se/blekingesport/hifletar-etablerad-malvakt-i-kroatien/)


Filip Bergevi imponerade
(http://www.blt.se/blekinges
port/ ilip-bergeviimponerade/)
Besegrade Dragos Madaras i
inalen av SEB Karlskrona Open
(http://www.blt.se/blekingesport/ ilipbergevi-imponerade/)


Klurig orientering på tredje
etappen
(http://www.blt.se/blekinges
port/tredje-etappen-bjodpa-klurig-orientering/)
Blekinge väntar
fortfarande på örsta
etappsegern i årets Oringen
(http://www.blt.se/blekingesport/tredjeetappen-bjod-pa-klurig-orientering/)


Vittus-duo i tätstrid
(http://www.blt.se/blekinges
port/arvid-och-maximhanger-pa-i-toppen/)
 Arvid Kronmar
(http://www.blt.se/blekingesport
/arvid-

och Maxim
hanger-pa-iOmelchenko hänger på
toppen/)
i toppen
(http://www.blt.se/blekingesport/arvidoch-maxim-hanger-pa-i-toppen/)
-

-

och maxim

Sjöblom överens med Mjällby

(http://www.blt.se/blekinges
port/sjoblom-overens-medmjallby/)
 "Det blir
(http://www.blt.se/blekingesport
/sjoblom
en
-

spännande utmaning.
mjallby/)
Det har alltid varit en
pojkdröm att å
representera Mjällby."
(http://www.blt.se/blekingesport/sjoblom
-overens-med-mjallby/)
-

-

overens med

Samarbetet utvecklas vidare
(http://www.blt.se/blekinges
port/khk-och-krif-startargemensamt-j18-lag/)
 ”Det ger
(http://www.blt.se/blekingesport
/khk
oss
-

möjlighet att behålla en
startarstor bredd.”
(http://www.blt.se/blekingesport/khkoch-krif-startar-gemensamt-j18-lag/)
-

-

och krif

Ola och Gustafson spelklara
(http://www.blt.se/blekinges
port/ola-och-gustafson-

spelklara/)
(http://www.blt.se/Nu
blekingesport
är det klart,/ola-

-

och gustafson

/)

spelklara

spelklart, ör såväl
Theophilus Ola och
Jesper Gustafson i

Mjällbytröjan.
(http://www.blt.se/blekingesport/olaoch-gustafson-spelklara/)

Röglespelare klar ör Krif
(http://www.blt.se/blekinges
port/roglespelare-klar-forkrif/)
Krif Hockeys trupp är i det närmaste
spikad i och med tillskottet av
Röglefostrade 20-åringen Hampus
Olsson.
(http://www.blt.se/blekingesport/roglesp
elare-klar-for-krif/)

Månsson ut i semi
(http://www.blt.se/blekinges
port/ingen-bleking-isenior inal/)

Ingen Blekingespelare räckte hela väge
till inal i SEB Karlskrona Opens
seniorturnering. Karlskronaspelaren
Marcus Månsson ick ge sig i tisdagens
semi inal mot Filip Bergevi, Fair Play.
(http://www.blt.se/blekingesport/ingenbleking-i-senior inal/)


FK Karlskrona vann mot
Jämjö
(http://www.blt.se/blekinges
port/ k-karlskronajamjo-2000/)
Träningsspelade in ör
höstsäsongen.
(http://www.blt.se/blekingesport/ kkarlskronajamjo-20-00/)


Gannbys skada – en "lårkaka
de lux"
(http://www.blt.se/blekinges
port/gannby- ick-enlarkaka-de-lux/)
 Positiva
(http://www.blt.se/blekingesport
/gannby
nyheter
-

-

-

fick en

kring HIF Karlskronas

kantspelare.
(http://www.blt.se/blekingesport/gannbyick-en-larkaka-de-lux/)
-

-

larkaka de

Femte SHL-klubben ör
McDonell
(http://www.blt.se/blekinges
port/femte-shl-klubben-formcdonell-2/)
 Förre KHK(http://www.blt.se/blekingesport
/femte-

spelaren har skrivit
for-mcdonellkontrakt med Malmö.
(http://www.blt.se/blekingesport/femteshl-klubben-for-mcdonell-2/)
-

shl klubben

-

Bergdahl ansluter på lån
(http://www.blt.se/blekinges
port/bergdahl-lanas-ut-tillmoderklubben/)
En ersättare ör Jesper Gustafson i
örsvaret.
(http://www.blt.se/blekingesport/bergdah
l-lanas-ut-till-moderklubben/)


Landslagsläger ör Nils,

Wilma och Vanessa
(http://www.blt.se/blekinges
port/tre-blekingar-tilllandslagslager/)
Tre blekingar tar plats i F15- och
P15-läger på Bosön inom kort.
(http://www.blt.se/blekingesport/treblekingar-till-landslagslager/)


VM-dansare lämnar Kalmar
ör Ronneby
(http://www.blt.se/blekinges
port/vm-dansare-lamnarkalmar-for-ronneby/)
 Athletic
(http://www.blt.se/blekingesport
/vm
Dance
i

Ronneby år ett tillskott
lamnar-kalmarav 14 nya dansare,
varav två ska dansa ör
Sverige vid VM i discodans i Tyskland.
(http://www.blt.se/blekingesport/vmdansare-lamnar-kalmar-for-ronneby/)
-

dansare

Visa mer
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