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Bladet Nr 2 - 2011

Västmanlands Spelmansförbund

Hej!
Våren är här och snart är det 
sommar med spelmansstäm-
mor och mygg. Planeringen 
för Folkmusik på Brunnen har 
pågått för fullt och nu är pro-
grammet klart. I år kommer 
Björn Ståbi, Johnny Soling 
och Maria Röjås.

I april var det åter dags för 
SSR:s årsstämma och detta år så var Västmanland värdar. 
Vi hade bokat Sätra Brunn för detta arrangemang. Det blev 
ett bra val av konferensanläggning. Folkmusikintresserade 
människor och brunnens gamla byggnader passade bra 
ihop. Folk tackade och verkade nöjda med helgen. 

Det har börjat röra på sig i Arkiv i Västmanland där vi 
bl a har gamla inspelningar på rullband. Det finns en oro 
angående banden eftersom hållbarheten på sådana band inte 
är oändlig. Vi har under några år pratat om att inspelningar-
na på dessa band behöver föras över till digitala inspelnin-
gar. Detta arbete har nu påbörjats av Per Torelli och Maths 
Gunnarsson i Möklinta. 11 inspelningar från Möklinta har 
hittills digitaliserats med gott resultat.

Den 15 oktober blir det något som heter Folkton Festivalen 
på Växhuset i Västerås. Det kommer bl a att bli konserter 
och spel till dans. Mer information kommer senare.

Vi planerar även för den återkommande höstträffen i början 
av oktober. 

Nu hoppas jag att alla ska ha en skön sommar. Själv så 
räknar jag med att jag ska flytta hem till Möklinta i som-
mar. Vi håller på att renovera mitt föräldrahem där jag är 
uppvuxen. Jag kommer då att bli den 6:e generationen på 
gården. 

Det har inte varit någon spelmanssläkt hos oss men däre-

mot i granngården där Ingvar Carlsson bodde. Där har man 
haft duktiga spelmän i många generationer. Nu bor Ingvars 
dotterdotter där som är kantor. Hon har nu en liten Erik 
tillsammans med en kille som är en duktig musiklärare på 
slagverk. Undrar om den lille Erik kommer att bli en ny 
spelman i ”Erkers”. 

Vi ses kanske i sommar.

Ann-Britt Sommer

Ordförande har ordet:

Program 
Folkmusik på brunnen 16-17/7 
Lördag 16 juli, Kl 13 – 16.30
Låt- och viskurser på Sätra Brunn:
* Låtspel - ledare Björn Ståbi och Jonny Soling
* Vissång - ledare Maria Röjås
Vad gäller låtkursen är någon spelvana önskvärd. Alla 
melodiinstrument välkomna. 
Deltagaravgifter: 300 kr (vuxna), 200 kr (medlemmar i 
Västmanlands Spelmansförbund), 150 kr (alla ungdomar 
födda 1991 eller senare). Anmälan sker genom inbetalning 
till Västmanlands Spelmansförbund, pg 66 10 12¬5. Ange 
på talongen namn på deltagare samt vilken kurs anmälan 
gäller. Max 40 deltagare i låtkursen, 30 i viskursen. Av-
giften ska vara inbetald senast 1 juli. 
Kl 18.30 - 20 Konsert i kyrkan: Björn Ståbi, fiol, Jonny 
Soling, fiol, Maria Röjås, sång. 
Inträde 150 kr, barn upp t.o.m.12 år gratis, ungdomar födda 
1991 eller senare 100 kr. Inget förköp!
Kl 20 -> Dans i Konversationen, 
Kl. 21 - 01: Folkmusikpub. 
Kl. 22: Visstuga, värdinna Majja Neverland
Söndag 17 juli  kl. 13
Spelmansstämma: Allspel och uppspel av grupper och 
enskilda, buskspel.   

www.folkmusikpabrunnen.se
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Öppen  scen på musikbiblioteket, Västerås 

Spelmansstämma i Köping

Den 8 januari träffades ett kanske inte så stort an-
tal men spelsugna spelmän på biblioteket i Köping. 
Spelmansstämman hade flyttats hit från Köpings 
Museum där den ofta tidigare hållits. Några timmars 
musicerande, i början under kompetent ledning av Ulf 
Svansbo, kändes alldeles rätt mitt i vintern. Här några 
bilder.

Mycket här i världen är dyrt. Ofta står inte priset alls i 
proportion till nöjet. Dock finns det saker som är gratis och 
ändå nöjsamma. I april framträdde Trolska på Västerås bib-
lioteks öppna scen. Majja Neverland, Olle Westin och Mats 
Hellstrand framförde ett underhållande program med både 
musik och sång. Tre musiker som hunnit långt på under-
hållningens väg och som underhåller på ett avslappnat och 
trevligt sätt. Vi var ett tjugotal personer som fick roas av 
detta och på slutet även delta i en av Ove Törnkvists låtar. 

Västerås spelmansgille
Som avslutning på vårens serie med program på bib-
liotekets ”öppen scen” framträdde en grupp från Västerås 
spelmansgille. Ett allspel inledde. Spelmansgillets stråkar 
fortsatte. En grupp med munspel, hela 5 stycken, spelade 
några låtar och sedan drog vår frejdade riksspelman Ham-
marberg en sololåt. Han avlöstes av gillets durspelare. 
Nästa grupp som spelade var Aros spelmän. 

Till avslutning spelade alla tillsammans Äppelbo gånglåt 
som en hyllning till den sommar som infann sig två dagar 
senare.

Nästa tillfälle att höra spelmansgillet blir den 29:e maj 
i Badelunda kyrka, klockan 18.

bo spelman.

Trolska

Bladet 2 2011.indd   2 2011-05-22   23:19:52



3

kapsförbunden till en separat konferens där de diskuterade 
frågor av gemensamt intresse.
Under middagsmåltiden underhöll Carina Normansson och 
Ulf Svansbo, Jan Olsson och Jan Fridolfsson med musik av 
mycket hög klass.
På lördagskvällen samlades spelmän och dansare till 
gemensamma aktiviteter som också denna gång pågick till 
efter midnatt.

Årsmötesförhandlingar med Bo Rönngren
Sveriges Spelmäns Riksförbunds årsmötesförhandlingar 
genomfördes på söndagens förmiddag. Bo Rönngren ledde 
förhandlingarna med stor bravur.

Efter söndagens lunch kunde deltagarna mycket nöjda och 
kanske något trötta återvända hemåt.

Lars Englund

Västmanlands Spelmansförbund hade fått förtro-
ende att stå värd för Sveriges Spelmäns Riksförbunds 
årsmöte 2011. Vi valde Sätra Brunn som plats för mötet 
eftersom där finns bra lokaler, möjlighet till över-
nattning och restaurang.
Samtidigt med Sveriges Spelmäns Riksförbunds even-
emang pågick en konferens för ordförandena hos distrikten 
inom Svenska Folkdansringen.
Redan på fredagen anlände Riksförbundets styrelse och en 
stor del av delegaterna från landskapsförbunden. Efter att 
ha intagit en god middag tog vi itu med vår favoritsyssla 
– spontant spel av låtar. Vissa fortsatte till fram på småtim-
marna.

Utlärning av Carina Normansson
På lördagen kunde de som så önskade lära sig några 
västmanländska låtar av vår eminenta riksspelman Carina 
Normansson. Efter vad jag förstår blev det Möklintalåtar 
för hela slanten. 

Några av oss valde att timmen före lunch låta instrumenten 
vila och få oss till livs en stor del av Sätra Brunns historia 
med hjälp av kunnig guide.

Viltstråk inledde, Sven Ahlbäck föreläste
Efter lunch inledde Nia Kuoppala med Viltstråk eftermid-
dagens seminarium. 
Därefter fick vi lyssna till två föredrag. Sven Ahlbäck, känd 
spelman och professor vid Kungliga Musikhögskolan, 
berättade under rubriken Handlingsplan för Folkmusik 
och Dans om hur han redan som barn kom i kontakt med 
folkmusik och varför han tycker det är så givande att ägna 
sig åt den musikformen. Dan Lundberg, chef för Svenskt 
Visarkiv, föreläste på ämnet Det svenska kulturarvet.
Efter föreläsningarna samlades ordförandena för lands-

Västmanland arrangerade 
riksförbundsstämma på Sätra brunn!

Carina Normansson lär ut.

Sven Ahlbäck, med fiol och blädderblock.

Bo Rönngren håller i klubban.
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Kalendarium
1. Konsert  med Västerås Spelmansgille i Badelunda 
kyrka, Västerås - Söndag 29 maj, kl 18. Spel även vid 
“trädgårdsfesten” vid Anundshögen kafé kl 11-16. Mer 
info: http://www.vsg.se/

2. Spelmansstämma i Siggebohyttan (i västra Väst-
manland men Örebro län), söndag 29 maj kl 14. Mer 
info: http://www.olfm.se/

3. Friluftsgudstjänst med folkmusik i Viksängskyrkan, 
Västerås - Torsdag 2 juni kl 15. Medverkande bl a: 
Linnea Mason - sång, fiol och gitarr  samt Erik Back-
éus - gitarr, klarinett, flöjt och sopransax.

4. WestMannaFolk medverkar i Jazzfestival, lördag 4 
juni kl. 14 - 17.30 (WMF spelar kl. 15.45). Vallonen, 
Skultuna.

5. Zornuppspelningar och Riksspelmansstämma i 
Örebro 27 juni-2 juli. Mer info: http://www.olfm.se/

6. Spelmansstämma i Bingsjö, Dalarna,  onsdag 6 juli. 
WestMannaFolk spelar till dans.

7. Folkmusik på brunnen, lördag - söndag 16-17 juli i 
Sätrabrunn, Sala. Kurser med bl a Björn Ståbi, Jonny 
Soling och Maria Röjås. Visstuga och dans. Mer info: 
http://www.folkmusikpabrunnen.se/

8. WestMannaFolk på Täljstenen, Sala, fred 29 juli kl. 
19.

9. Spelmansstämma åter i Fagersta. Lördag 30 juli, kl. 
13.

10. Spelmansstämma i Västerås, på Vallby Frilufts-
museum, Västerås - Söndag 31 juli, kl 13. Mer info: 
http://www.vsg.se/

11. 7 augusti: Spelmansstämma i Sala kl. 13, 
Salaortens Folkdansgille, Kaffeservering.

12. SKOFF - Sjöviks Kör Och Folkmusik Festival 10 - 
14 augusti. En folkmusikfestival för hela familjen. 
www.skoff.nu
   

Ordförande Ann - Britt Sommer 0224 - 192 14
V. ordförande Per Torelli 021 - 35 88 69
Kassör Lars Englund 021 - 13 53 06
Sekreterare Mats Hellstrand 0223-612 49
Ledamot Olof Westin 0223-611 06
Suppleant Kjell Wahlberg 021 - 18 55 13 
Suppleant Bo Eriksson

Låtkommitté
Ann-Britt Sommer , Majja Neverland, Carina Normansson 
Suppleant: Linda Jansson  

   Västmanlands Spelmansförbund 
www.vsf.u.se

Bladet
Redaktör: Mats Hellstrand, 

e-post: mats.hellstrand@telia.com

Ansvarig utgivare : Ann-Britt Sommer

Artiklar, tips, debattinlägg, uppgifter till kalendariet, ja
överhuvudtaget allt som rör oss spelmän tas tacksamt

emot.

Nästa nr: Manusstopp 26 aug, utgivningsdag 12 sep. 

www.folkmusikpabrunnen.se
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