
Hej och hallå!
Den här gången tänkte jag be om ett par småsaker. 
Säkert kommer många av oss att vara med om 
stämmor och andra kul tillställningar där vi är med 
och spelar eller sjunger, eller lyssnar till andra som 
gör det. Varför inte tota ihop några rader om vad 
du eller ditt spel-/sånggäng har för er: en övning, 
ett framträdande eller liknande. Det behöver alls 
inte vara något storstiligt!. Skicka sedan alstret 
till Bladet-redaktören, mejladress claes-goran@
klockar.com, gärna med något digitalfoto också om 
du har. Kul för oss alla att läsa om vad vi håller på 
med!

När du ändå är igång, skicka detsamma till vår 
sekreterare och kontaktperson med SSR, Ann-Britt 
Sommer (mejladress 022419214@telia.com), så 
langar hon det vidare till SSR:s nya hemsida så 
kanske din lilla berättelse läggs ut där också, en 
fjorton dar eller så. Så kan våra spelkompisar i 
andra landskap läsa något om vad vi har för oss i 
Västmanland (och vi kan förstås läsa om smått och 
gott som händer på andra ställen landet runt). Och 
du, glöm inte att skicka in evenemangstips till vårt 
eget kalendarium på vår hemsida www.vsf.u.se. 
Vår eminente redaktör Claes-Göran Klockar har 
hand om detta också!
Sommarhälsningar i massor! / Kjell

Västmanlands Spelmansförbund
Nr 2 - 2008

Härligt spel för härlig publik
i Norbergs kyrka 12 april! Vilken publik! Över 70 
personer kom att lyssna. En helt hänförande publik 
att spela och sjunga för! Vi hade repat från kl. 11 
på dagen, samt lunchat och fikat på Mariagården, 
och en del av oss hann även med konstvernissage 
på Abrahamsgården.
Så vi var riktigt laddade tills det var konsertdags, 
med stort stöd av Carinas inspiration. Och som ofta 
annars så var vi bra fokuserade under konserten, 
som bars fram med hjälp av kyrkans akustik.  Vi 
blandade lyhört spel med tung gung groove, med 
bra tryck från kompet. Som en åhörare hördes  
kommentera: ”Det var ibland lite väl häftig musik 
för kyrkan men jag måste köpa eran skiva ändå.”
 Efter konserten blev det jam på Port Artur fram 
till midnatt, en av Norbergs mysiga pubar. Och 
sen fortsatte några tappra jamma på Yvonnes pub 

mitt över gatan. Och på morgonkvisten gick vår 
nyckelharpist Ellinor och sjöng glatt på låtarna 
när hon mjölkade korna i lagården hemma på 
Östergårds i Västerbykil. Och korna dom mjölka 
som aldrig förr!
 Nu siktar vi på Sätrabrunn 17 maj, konsert å dans, 
å sen Färnbostämman 14 juni, sen Bingsjö, sen 
Koversta,...

hälsningar Mats Hellstrand för WestMannaFolk
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Titta på SSR:s NYA hemsida!
Gå in och titta på SSR:s nya hemsida!

Gå in på www.spelmansforbund.org där  hittar 
ni SSR:s hemsida. Den har fått en helt ny 
utformning. Där finns artiklar från evenemang. 
Länkar till de olika spelmansförbunden och 
olika musikorganisationer. Man kan gå in och 
lyssna på månadens låt som är inspelningar från 
”Jubileumslåtar 2007” samt en beskrivning av 
spelmannen som spelar låtarna. Det finns också 
ett kalendarium där de olika spelmansförbunden 
kan lägga in uppgifter. Man kan läsa om 
spelmansstämmor, konserter och kurser.

Årsmötesförhandlingarna hölls på söndag 
förmiddag. Inga oväntade eller sensationella 
ärenden avhandlades.
På funktionärslistan blev det omval.
För VSF´s del innebär det att Lars Englund, revisor 
och Per Torelli,i valberedningen sitter kvar på sina 
poster.
Folkmusikens Dag (hela landet, efter förmåga) 
bestämdes till 25/8 2008. Mötet avslutades med 
musikunderhållning och lunch.     
En intensiv och givande helg för spelmansrörelsens 
fortlevnad och utveckling var så till ända. Vi 
rullade hemåt med många nya intryck och toner i 
bagaget.

Per Torelli

SSR´s årsmöte 2008
Sveriges Spelmäns Riksförbund SSR höll årsmöte 
och förbundsstämma 19-20 april på Norra bergets 
friluftsmuseum i Sundsvall.

Som medlemsförbund deltog VSF med Ann Britt 
Sommer, Kjell Wahlberg och Per Torelli från 
styrelsen.

Förmiddagen gick åt för bilresan, så vi kom lagom 
till lunch och musikunderhållning och kom in i den 
trevliga gemenskapen som alltid råder vid dessa 
riksmöten. Man träffar ju likasinnade och bekanta i 
”spelmanssvängen”.

Eftermiddagen var vikt för diskussioner i tre 
grupper med avslutande sammanfattning av vad 
man kommit fram till i resp. ämne.

- 1. Ordförandegruppen med nationell 
handlingsplan, ungdomsverksamhet, arkiv mm.
- 2. Informationsgruppen med tidningen 
Spelmannen och hemsidan som ämne och 
med redaktören Peter Ahlbom och hans nya 
medarbetare Bebs Reybekiel.
- 3. Tredje gruppen om Kulturens 
Bildningsverksamhet KBV som är i 
vardande, med studieförbundet Sensus som 
mentor under två år. KBV blev nog det hetaste 
ämnet på årets stämma.  Carina Ståhl, anställd 
och Kristina Berneholm, SSR´s ledamot i 
KBV-styrelsen fick förklara och försvara.

Med alla medlemsföreningar, omfattas 106 000 
medlemmar av KBV´s verksamhet. Ett betydande 
antal,kulturpolitiskt sett och ett mått på den 
kulturella fritidsaktiviteten i landet.
SSR´s styrelse vill naturligtvis fortsätta att vara 
med på den spelplanen. Det är olika förhållanden 
uti landet vad gäller kontakter med studieförbund. 
Dalarnas spelmansförbund var mest emot KBV och 
ville inte se splittring och uppbrott i sina etablerade 
och väl fungerande kontakter.  Andra däremot 
välkomnade ett nytt studieförbund som på sikt kan 
mer synliggöra och tillgodose vår intressesfär.

På kvällen bjöds
det på mat och
underhållning i
danslogen, varpå
det allmänna
spelandet var
igång ända in på
natten.
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Låtverkstad Västmanland
 
Vi inbjuder ungdomar från Västmanland, mellan 
12 och 18 år, till inspirerande möten med 
etablerade musiker och en möjlighet att få träffa 
likasinnade och skapa musik i grupp. Vi träffas 
fyra lördagar under 2008 där tre av träffarna är 
kursdagar med följande spelmän.

9 augusti: Carina Normansson, fiol• 
15 november: Emma Gunillasson, fiol och • 
Folke Dahlgren, gitarr, flöjter och säckpipa. 
Dessutom repetition den 30 augusti.

 Alla instrument välkomnas, både melodi- och ackordsinstrument. Vi 
spelar på gehör. Varje kurslördag avslutas med en enklare inspelning 
som en minnesanteckning. Det enda som krävs för att få delta i detta 
arrangemang är medlemskap i Västmanlands Spelmansförbund. 
Antalet platser är begränsat, först till kvarn gäller.
 

Anmälan görs för ett år framåt. Varje deltagare 
betalar 200 kr per kurstillfälle. Avgiften inkluderar 
lunch, fika, middag och material under träffarna. 
Mejla eller ring in din anmälan och uppge ditt 
namn, personnummer, instrument, adress och 
telefonnummer till:
Nia Kuoppala, 070-4824175, nia.kuoppala@spray.se

Ny medlem
Emma Gunillasson hälsas varmt välkommen!

Västerfärnebo Dans- och 
spelstämma 14 juni 2008 
Årets dans & spelstämma börjar kl 14.00 den 14 
juni. Det börjar med allspel på tunet och sedan 
speltävling för grupper. Konferensie är även i år 
Ovar Kuoppala. 
Kl 16.00 blir det konsert med Scillas SvängGäng. 
Det är en grupp välkända upplandsspelmän som 
spelar genuin folkmusik på traditionellt sätt från 
bl a Uppland. Gruppen består av Bosse Larsson 
(riksspelman), Anders Liljefors (riksspelman), 
Ditte Larsson (riksspelman), Örjan Berglund, 
Anna Andersson, Robert Larsson, Marit Liljefors 
Anna Nilsson och Gunnel Viking. Gruppen består 
främst av fiolspelmän men även bl a nyckelharpa 
trakteras. Gruppens namn kommer från Anders 
hund som heter Scilla. Gruppen har även en 
hemsida www.woffwoff.org.
Kl 17.30 blir det samling för avmarsch till 
kyrkan och kl 18.00 är det helgsmål i Folkton i 
Västerfärnebo kyrka med bl a WestMannaFolk och 
Viltstråk. 
Kl 19.30 startar logdansen till Scillas SvängGäng. 
Korv med bröd, glass, kaffe med dopp säljs på 
Gammelgården.

Text: AnnBritt Sommer

Bilder från förra årets stämma. Foto: Lars Englund

Kontaktpersoner: Nia Kuoppala  0224-80033
 Lena Matsanders 0224-70217 
Hemsida: www.spelmansstamma.se

Bladet via e-post?
 
Skulle du föredra att i framtiden få Bladet via 
e-post i stället för på papper? I så fall, skicka ett 
meddelande till lars.englund@tele2.se. De som inte 
hör av sig med ett sådant besked kommer självklart 
att få pappers-Blad alldeles som hittills.

KOM IHÅG! 

Allt material du tycker kan passa i Bladet skickar 
du till redaktören: claes-goran@klockar.com.
Text och gärna bilder välkomnas!
Mvh / Claes-Göran Klockar
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Lördag 14 juni kl 14 Västerfärnebo
Dans och spelstämma på Gammelgården i.
Se artikel ovan.
_________________________________________

Onsdag 2 juli, Bingsjö, Rättvik
Westmannafolk spel till dans under kvällen
_________________________________________

Söndag 6 juli Kolarbyn skinnskatteberg
Spelmansstämma
_________________________________________

Söndag 20 juli
Koversta hembygdsgård, Österfärnebo
konsert med Westmannafolk
_________________________________________

Söndag 3 augusti
Traditionella Salastämman, Väsby Kungsgård.
Allspel, uppvisningar och uppspelningar. 13.00.

Lördag 9 augusti Möklinta
konsert och spel till dans Westmannafolk
_________________________________________

Söndag 17 augusti Viksängskyrkan, Västerås 18.00 
konsert Westmannafolk
_________________________________________

Lördag 4 oktober Klackbergsgården, Norberg
Höststämma (med bl.a. Westmannafolk)
_________________________________________

Lördag 11 - Söndag 12 oktober
Linköping folkmusikfestival
med bl.a Westmannafolk 
_________________________________________

Lördag 25 oktober
Oktoberstämma Uppsala konserthus
Allspel, buskspel, konserter, vis- och spelstugor, 
viskurs, två dansgolv, polskeutlärning.
Förstämma fredag 24 oktober kl. 20.

Ordförande Kjell Wahlberg  021 - 18 55 13
V. ordförande Per Torelli  021 - 35 88 69
Kassör Lars Englund  021 - 13 53 06
Sekreterare Ann-Britt Sommer  0224 - 192 14
Ledamot Liv Ellen Hellstrand  073 - 7142473
Suppleant C-G Klockar  021 - 13 05 00
Suppleant Kajsa Karlsson  0581 - 418 65

Låtkommitté Kjell Wahlberg, Majja Neverland och  
  Carina Normansson
 Suppleant Linda Jansson

Västmanlands Spelmansförbund - www.vsf.u.se

Redaktör: Claes-Göran klockar
Ansvarig utgivare : Kjell Wahlberg

Artiklar, tips, debattinlägg, uppgifter till kalendariet, ja
överhuvudtaget allt som rör oss spelmän skickas till: 

claes-goran@klockar.com

Nästa nr: 25 augusti 2008 Manusstopp: 17 augusti

Köp vår egen skiva
- så du hänger med på allspelet
i sommar!

Kontakta vår kassör Lars Englund på
021-13 53 06 eller lars.englund@tele2.se
om du vill köpa
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