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Bladet Nr 2- 2014

Västmanlands Spelmansförbund
Ordförande har ordet:

Hej!
Nu är sommaren med alla 
spelmansstämmor åter i antå-
gande. Detta innebär att Folk-
musik på Brunnen närmar 
sig.Vi får då en konsert med 
Draupner och Emma Härde-
lin. Under konserten kommer 
även Viltstråk som är ett av 
Västmanlands ungdoms-
spelmanslag att framträda un-
der ledning av Nia Kuoppala. 

Efter konserten blir det dans, folkmusikpub och visstuga 
med Majja Neverland. Jag ser redan fram emot detta. 

Jag har inget emot spelmän men jag tycker det är roligt 
med alla spelkvinnor som bidrar med fantastisk musik. 
Faktum är att de senaste årens utnämningar av riksspelmän 
består till stor del unga kvinnor. På Folkmusik vid Brunnen 
har vi ju  bl a Emma Härdelin, Nia Kuoppala och Majja 

Neverland.  I Västmanland har vi ju sedan t ex Carina 
Normansson och Josefina Paulson. Dessa kvinnor som till 
stor del viger sitt liv åt musiken de älskar och som vi också 
älskar att höra. Det finns förstås även fler spelkvinnor att 
nämna och listan kan bli lång. Den 16 augusti i Torsåker 
startar man en ny festival för skickliga spelkvinnor från 
Gästrikland och grannlandskapen där bl a Västmanland 
ingår. Detta baseras på en spelkvinna som hette Spel-Stina. 
Hon var en av Gästriklands mest framstående spelmän. 

I Möklinta har våren kommit. Tranorna skriker, göken ropar 
och grannen Jens blåser i sin trumpet. I den gamla öde-
gården i byn har Hildurs korg börjat etablera sig. Åter igen 
en kvinna som tar för sig och driver eget företag. Bed and 
breakfast är planerat i en annan av gårdarna. 

Vi går åter mot en härlig sommar och besök gärna de små 
spelmansstämmorna där ideella krafter bidrar med goda 
insatser för att vi spelmän ska ha en trevlig stund. 

Ann-Britt

Men hur fel kan det bli? Tre medelålders män i svarta 
kavajer och med varierande hårstatus från Kolsva. Inte nog 
med det – de ler också på omslaget. Det är ohippt så man 
baxnar. Det är tveksamt om de kommer att få någon festi-
valspelning i sommar.
Men då går kidsen miste om något. Det gör deras föräldrar 
också vill jag hävda. För när Ulf Svansbo, Jan Fridolfsson 
och Jan Olsson går till attack under namnet TRION med 
fiol och dragspel så sparas det inte på krutet. 
Låtarna briserar i krevad efter krevad, ibland med bara 
ett andetag mellan granaterna. Ju närmare slutet av de 54 
minuter som karusellen går desto mer rädd blir jag att det 
ska komma ett svagt nummer, men icke. Och som för att 
riktigt klämma åt avslutas det hela med marschen Spela 
in glöggkitteln en variant på Äppelbo gånglåt. Gud bevare 
Västmanland och Dalarna.

Thomas Fahlander

Så fel att det blir rätt!
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Vi vill berätta att vår spelmansstämma kommer att ske 
den 23 augusti, med avmarsch från logen 13.00. 
Vi träffas varannan onsdag, ibland tillsammans med 
folkdansarna. Nu är det midsommar som står för dörren, 
vilket betyder många övningar.
I april spelade vi i Baggå skola, som nu är privatägd och 
ordnar musikträffar då och då. Den 5 maj firade folk-
dansarna fyrtioårsjubileum i Gruvgården i Norberg med 
sjuttiotalet inbjudna folkdansare. Från scenen bjöds på en 
kavalkad av danser som laget genomfört genom åren och 
vi stod för musiken. Westlings spelmän deltog också och 
vi gladde oss åt berömmet vi fick av Hugo Westling för, 
som han sade, vårt fina samspel.
Den 6 juni står folkdansare och spelmän som värdar till-
sammans med Kulturskolan för firandet av Nationaldagen 
på hembygdsgården.
Däremellan har vi spelat på våra servicehus. I oktober är 
vi tingade av PRO i Skinnskatteberg och i november av 
Åvestbo byalag, så det rör sig.

Spelmansstämma, Västanfors hembygdsgård, 
lördag 23 augusti

Vi är nio spelmän i laget och vi trivs gott tillsammans och 
spelglädjen är på topp.

Hälsningar Margaretha Eriksson

Klockan 13 startar årets spelmans-
stämma i Sätra Brunn, inne på den 
suveränt behagliga brunnsgården!
• Allspel 
• Uppspel av grupper och enskilda 
• ”Viltstråk”, dvs. elever från Sala  
kulturskola under ledning av Nia 
Kuoppala inleder uppspelet
• Servering  

Ta med dig din röst, ditt instru-
ment eller din kaffekopp.

Varmt välkommen!

Spelmansstämma söndag 
20 juli, Sätra Brunn

Ställningstagande för 
mångkultur och mot 
främlingsfientlighet
Spelmansförbundets styrelse beslutade vid sitt möte 18 
maj att stödja de ställningstaganden som under våren 
gjorts av arrangörerna av Bingsjöstämman, Boda Hem-
bygdsförening, Folkmusikens hus och Delsbostämman.
Stämmoarrangörerna har samlat sig kring att:
– Värna den kulturella yttrandefriheten genom vilken alla 
människor, oavsett bakgrund, har möjlighet att vara delak-
tiga och uttrycka sig.
– Svensk folkmusik är ett öppet och levande begrepp 
vars innebörd laddas av dess brukare. Det avspeglar den 
levande traditionens historiska rötter, dess mångfald av 
uttryck och samspel med nutid och omvärld – tradition 
skapas i nuet, av historien, för framtiden.
– Folkmusik får aldrig bli ett redskap för att bygga murar 
mellan människor eller underblåsa främlingsfientlighet 
och konflikter.
Läs mer på: 
http://www.delsbostamman.nu/meny_8_2_00.asp
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Mitt i byn, i Bergslagen, i Guldsmeds-
hyttan ligger Stripa Gruva. I långa  
perioder, sedan hundratals år tillbaka, 
ända fram till 1950-60-talet, var den  
arbetsplats för en stor del av den kring-
boende befolkningen. Gruvdriften lades 
ned 1977. Därefter, fram till början av 
2000-talet, bedrevs forskning, ovanjords-
verksamhet med krossning och anrik-
ning, och det fanns en tid intressenter 
som ville göra gruvan till kvicksilver- 
deponi. 
En ny era för Stripa Gruvmiljö inleddes 
2007, då den förklarades som byggnads-
minne, och utvecklingen av området som 
besöksmål, mötesplats, arbetsplats och 
museal miljö, tog sin början. Sedan dess 
pågår renoveringen av byggnaderna, och 
Lindesbergs Museum som finns i gruv-
stugan, har öppet med visningar på som-
maren. En Kulturverkstad och ett  
Mikrobryggeri finns också på området. 
Som kulturarvsplats av stor betydelse, 
med berättelser, och en närhistoria, ännu 
i ganska färskt minne, utgör Stripa Gruv-
miljö en fantastisk spelplats för kultur- 
händelser, som FOLKMUSIKFESTEN 
till Blinda Petters ära den 19 juli. Några 
av hans efterföljare jobbade ju dessutom 
i Stripa Gruva! En annan Per Olsson, 
nämligen Peckos Per från Bingsjö, var 
samtida med Blinda Petter. De två hade 
mycket gemensamt. Om detta kommer 
också att berättas, i en konsert som spel-
män ur Bergslagernas Spelmansgille ger 
tillsammans med spelmän ur Täby Spel-
mansgille. 
Vi hoppas att många besökare både med 
och utan instrument, från när och fjärran, 
kommer till den unika miljön i Stripa. 
Allspelslåtarna kommer att finnas för av-
lyssning på Youtube. 
Bergslagernas Spelmansgille genom  
Ordförande Kajsa Karlsson 

 

STRIPA GRUVMILJÖ  
 Spelplats för Folkmusikfest med spelmansstämma sommaren 2014 

Gruvbacken framför verkstäderna. 
Här blir en bra scen! 

 

 ALLSPELSLÅTAR: 
 Schottis e. Arvid Pettersson 
 Hambopolska e. Blinda Petter 
 Vals i G-dur e. Blinda Petter 
 Tjurpolska 
 Gånglåt e. Blinda Petter och J V Magnusson 
 
 Noter finns på www.olfm.se 
 Medlemsinfo/allspelslåtar 
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pelskurser för spelmän ska arrangeras på olika platser 
i landet. Syftet är att spelmän från hela eller i vart fall en 
större del av Sverige ska få tillfälle att träffas, lära känna 
varandra och ta del av och lära sig låtar från olika delar 
av landet. Ann-Britt Sommer och Lars Englund deltog i 
låtkurs Allsvenskan i folkmusik i Eskilstuna med Carina 
Normansson, Ulf Lundgren och Ingrid Ekman som lärare.  
Cirka 20 deltagare.
Ungdomsarbetet och Låtverkstad Västmanland. Via 
Spelmansförbundet har ingen organiserad verksamhet kom-
mit till stånd. Vi kan dock glädjas åt många ungdomar som 
spelar folkmusik i olika sammanhang i länet. Särskilt kan 
nämnas Work, Västerås världsorkester inom Kulturskolan 
Västerås, och gruppen Viltstråk under ledning av Nia 
Kuoppala inom Sala musikskola.

Medverkan i den västmanländska folkmusikscenen
Spelmansstämmor och –träffar har förekommit vid 5 
tillfällen där medlemmar i Västmanlands Spelmansförbund 
deltagit:
 Djäkneberget i Västerås 30 juni,
 Folkmusik på Brunnen 14 juli
 Vallbystämman Spelmansgillet, 28 juli
 Hembygdsgården Västanfors 4 augusti.
 Väsby Kungsgård, Sala 4 augusti
Västerås Stadsbibliotek 7 december

Föreningen Tillsammans genomförde en veckolång resa till 
Málaga och Comares för ett musikaliskt återseende med 
gruppen Arroyo Conca som besökte Västerås i maj 2012.

Folkmusik på Brunnen
Spelmansförbundet genomförde som planerat den 13 – 14 
juli för femte gången Folkmusik på Brunnen i Sätra Brunn. 
Budgetuppföljningen visar att de sammanlagda intäkterna 
och kostnaderna vardera uppgår till ca 65 000 kr.
Kurserna – låtspelskurser med Josefina Paulson och Jonas 
Åkerlund och en viskurs med Eva Tjörnebo som ledare – 

Antal medlemmar per 31 december 2013 var 130. 

Årsmöte hölls på Måns Ols i Sala 16 mars
Närvarande: 16 personer

Styrelsen har haft fyra protokollförda möten under 
verksamhetsåret (förutom årsmöte) 

Styrelsen har sedan förra årsmötet bestått av:
Ann-Britt Sommer, ordförande 
Per Torelli, vice ordf  
Lars Englund, kassör 
Olle Westin, sekreterare 
Mats Hellstrand, ledamot 
Suppleanter:
Bo Eriksson 
Kjell Wahlberg

Bladet har utkommit med 4 nummer under året. Redaktör 
har varit Mats Hellstrand. 
Facebook. Västmanlands spelmansförbund finns som 
grupp. Många har varit aktiva under året med presentati-
oner av olika evenemang och även en del diskussioner.
Ekonomin framgår av separat redovisning. VSF:s hemsida 
har under året haft Leif Danielsen som redaktör. Spelmans-
fonden ”Uno Gills Minne” Fondens medel har vuxit något 
genom bidrag. Spelmansförbundet har bidragit med 5000 
kr. Fondens tillgångar är vid årsskiftet 19 857,83 kr. Inga 
utbetalningar har skett.
Låtkommittén har under året bestått av ordförande Ann-
Britt Sommer, Majja Neverland, Carina Normansson och 
suppleant Linda Jansson.  
Sveriges Spelmäns Riksförbunds (SSR) årsmöte. Ägde rum 
i Gävle, 21 april Ann-Britt Sommer och Per Torelli deltog 
som representanter för VSF. Många yngre kom, sannolikt 
på grund av Världsmusikgalan som låg i anslutning till 
årsmötet.

Allsvenskan
Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR) svarar för 
evenemanget Allsvenskan som går ut på att låts-

Verksamhetsberättelse Västmanlands spelmansförbund 2013

Bengt-Olof Skottheim och Eva Teljebäck granskar års-
möteshandlingarna.

Börje Andersson, Ingrid Bäck och Gerd Iversen.
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blev mycket uppskattade. Detsamma gäller konserten med 
framträdanden av Viltstråk, Eva Tjörnebo & Viskompaniet 
och Duo Jonas Åkerlund & Josefina Paulson. Antalet 
konsertbesökare blev det här året ca 70, märkbart fler än 
närmast föregående år. Också visstugan (ca 30 deltagare), 
dansen (ca 40 betalande) och 
folkmusikpuben blev mycket 
lyckade.
Även andra grupper och spelmän 
spelade till dans enligt spellista.
Söndagen fungerade bra, mycket 
spelmän och bra stämning
Aktiva medlemmar
Medlemmar har aktivt med-
verkat i de framgångsrika 
Folkligt Värrekvällarna som 
Kulturföreningen Tillsammans arrangerar en fredagskväll 
per månad under perioden september - maj. Folkligt Värre 
är en mötesplats för dansare och spelmän av båda könen 
och vissångare/trallare. Stående inslag är visstuga som varit 
välbesökt, låtstuga, samt dansutlärning. Kvällarna avslutas 
med dans till enskilda spelmän eller grupper enligt spellista 
som görs under kvällen.

Josefina Paulson kollar 
räkenskaperna.

Enskilda framstående musikanter (såsom riksspelmännen 
Gunnar Liss, John-Erik Hammarberg, Josefina Paulsson, 
Stefan Bågenfelt och Carina Normansson) fördjupar och 
sprider folkmusiktraditioner. Ett stort antal musikgrup-
per (som Viltstråk, Trio Schedin, Fagersta spelmanslag, 
Rävspel, Västerås spelmansgille, Norbergs spelmanslag, 
Work, Harpya, Folke-Emma-Josefina, Strängt Taget, Aros 
Spelmän, Trion-Ulf-Janne -Janne, EFNA, Aders Kapell, 
Kapell Fagrell, Trolska och WestMannaFolk m.fl.) har un-
der året framträtt och förmedlat folkmusiken. Under resan 
till Màlaga uppstod Comareskvartetten. Onsdagkvällar 
bidrar Peter Westerlund, Beryl Löwgren och Detlev Bri-
ese med lyhört spel till mellansvenska polskedansare som 
samlas i Norberg.

Ann-Britt Sommer  Lars Englund  Per Torelli
ordförande  kassör,   vice ordf.
Olle Westin           Mats Hellstrand  
sekreterare  ledamot  
Bo Eriksson  Kjell Wahlberg
suppleant                  suppleant

Folkmusik på brunnen, 19 - 20 juli
Den 19-20 juli återkommer för sjätte året i rad folkmusik-
festen på sommarfagra Sätra Brunn utanför Sala. Huvudar-
rangör är Västmanlands Spelmansförbund. I år får vi besök 
av inga mindre än Draupner och Emma Härdelin! Vi kan 
utlova tidernas svängigaste konsert i kyrkan på lördags-
kvällen.
Och: Efter konserten kan du dansa kvällen lång, eller 
kanske besöka vår folkmusikpub. På söndag tar den stora 

spelmansstämman vid med bl.a. uppspel av grupper och 
enskilda från scen och, förstås, spel i varenda buske. Kan 
du inte bärga dig, utan vill veta ännu mer, går det utmärkt 
att kontakta Kjell Wahlberg, tel 0702-179209 eller Lars 
Englund, tel 0702-241368. För bokning av boende och/eller 
måltider, ring Sätra Brunn, bokningen, tel 0224 – 546 10, 
eller gå direkt in på deras hemsida.

Konsert Viltstråk, Emma 
Härdelin och Draupner 19 juli
Kl 18.30 – 19.45 Konsert i kyrkan: Viltstråk, Draupner med 
Emma Härdelin.
Inträde 150 kr, Ungdomar upp t.o.m. 18 år gratis. 
Inget förköp!

Kurser kl. 13 den 19 juli
Kl 13 – 16.30 Låt- och viskurser på Sätra Brunn:
• Låtspel - ledare Draupner (Görgen Antonsson, Tomas 
Lindberg, Henning Andersson).
• Vissång - ledare Emma Härdelin.

Kl 20.30 – Dans 
Grupper som spelar och sjunger till dansen (preliminärt):
VSF:s visgrupp, Trolska, Rävspel, Westmannafolk.

Kl 21 - 01 Folkmusikpub
Kl 22 -> Visstuga
Värdinna Majja Neverland.
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Kalendarium
1. Carina Normanson och Josefina Paulson spelar i 
Sockenkyrkan, Sala. 8 juli. 

2. Baggåfestivalen, 28 juni kl 13: WestMannaFolk och 
många andra band.

3. Duo Åkerlund och Paulson spelar i Möklinta kyrka 
den 12/7.

4. Folkmusik på Brunnen -  lördag-söndag 19-20 juli 
2014, Sätra Brunn, Sala. Lördag: Vid 13-tiden kurser 
med Draupner och Emma Härdelin, konsert (vid 
18-tiden) i kyrkan med Emma och Draupner. Sen blir 
det spel till dans och pub. Draupner från Hälsingland: 
(Henning Andersson, Görgen Antonsson och Tomas 
“Limpan” Lindberg). Söndag: spelmansstämma. Över-
nattningsmöjligheter. Mer info: http://satrabrunn.se/

5. Spelmansstämma -  lördag 27 juli 2014, kl 13.00, 
Vallby Friluftsmuseum, Västerås. 

Mer info: http://www.vallbyfriluftsmuseum.se/program/
program.shtml

6. Spelmansstämma - söndag 3 augusti 2014, kl 
13.00, Väsby Kungsgård, Sala. 

Mer info: http://www.vasbykungsgard.se/program.html

7. Spelmansstämma - lördag 23 augusti 2014,Hem-
bygdsgården, Västanfors. 

Mer info: http://www.hembygdsgarden.nu/evenemang-
program-fagersta-vastmanland/

8. Folkligt Värre - Fredag 5 september 2014,  Waldorf-
skolan, Regattagatan 39 i Västerås: kl 18 Visstuga; kl 
9. Dansinstruktion; kl 19 Låtstuga; kl 20 spel till dans. 

Ordförande Ann - Britt Sommer 0224 - 192 14
V. ordförande Per Torelli 021 - 35 88 69
Kassör Lars Englund 021 - 13 53 06
Kristina Larsson-Sköld
Ledamot Mats Hellstrand 0224 - 41 41 09
Suppleant Kjell Wahlberg 021 - 18 55 13 
Suppleant Bo Eriksson

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

   Västmanlands Spelmansförbund 
www.vsf.u.se

Bladet
Redaktör: Mats Hellstrand, 

e-post: mats.hellstrand@gmail.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 17 aug, utgivningsdag 5 sept. 

Sedan dans till spellista - så länge spellistan räcker. 
OBS! Ta av ytterskorna när du kommer! FRI ENTRÉ! 
Vi har också ett café med mycket gott, dagsfärskt och 
hembakt bröd. Allt till mycket rimligt pris. Mer info: 
Evenemanget finns på Facebook.

Är du spelman? Kom gärna och spela till dans. “Busk-
spel” är också alltid välkommet!Folkligt Värre åter-
kommer! Boka in datumen redan nu! Första fredagen 
i månaden under månaderna september - maj. Kom 
gärna med synpunkter och önskemål. 

I samband med Folkligt Värre och lite däremellan 
håller Carina Normansson låtkurs. Intresserad? Hör 
av dej till Carina: carina.normansson@gmail.com eller 
070-718 58 18. 


