
1 

 

Västmanlands  

Spelmansförbund 
Förbundets styrelse 

Ordförande: Olof Neverland Westin 

Vice ordförande: Per Torelli 

Sekreterare och kassör: Lars Englund 

Bengt-Olov Skottheim 

Suppleant: Bo Eriksson 

Suppleant: Kjell Wahlberg 

Låtkommitté 

Olof Neverland Westin 

Majja Neverland 

Carina Normansson 

Suppleant: Linda Jansson Norrman 

Som nybliven redaktör för bladet tackar jag för förtroen-

det och ser fram emot att arbeta med bladet. 

Välkommen att lämna bidrag till kommande nummer av 

Bladet: text, bilder, tankar, idéer. Skicka material till  

christina.bjureland@telia.com. 

Vill du, hellre än att få Bladet som papperstidning, få den i 

digitalt format? Skicka ett meddelande till 

lars.englund1@comhem.se.   

      www.vsf.u.se  

Ordföranden har ordet 

Nu har det blivit vinter och vi får hoppas att den inte 
regnar bort så här i början av februari. Nytt nummer 
av Bladet kommer här och vår nya redaktör 
Christina Bjureland börjar sitt arbete. Vi tackar på 
förhand. 

 

Spelhörnan på Stadsbiblioteket i Västerås fortsätter 
under våren. 

Ingela Ader började den 29 januari och programmet 
för resten av våren ser ut så här, vi spelar tisdagar kl 
12-12:45 

Tisdag 19 februari Trio Comares 

Tisdag 26 mars Olof Neverland Westin 

Tisdag 23 april Känslans Partisaner 

Tisdag 21 maj Helena Wessman 

 

 

 

 

Även under våren finns möjligheten att utnyttja 
bibliotekets hörsal för låtutlärning eller spelträffar 
fredagar kl 14-16. Ingela var först ut 1 februari. Jag 
tänker lära ut låtar den 29 mars. Om flera vill ut-
nyttja möjligheten så är det bra att jag får veta det 
minst två veckor i förväg för att kolla så att hörsalen 
är ledig detta datum. Som vanligt når du mig på tel 
070-587 40 24 eller mail  
olofneverlandwestin@icloud.com  
 

Vårt brudmarschprojekt går vidare, vi söker nu kon-
takt med kyrkan för ett samarbete och en möjlighet 
att sprida låtarna vidare.  
I samband med HöstFolk gjorde vi ett kompendium 
med ”Ett dussin Västmanländska brudmarscher”. 
Det finns nu tillgängligt i elektronisk form, 
pdf.format. Om du vill ha det så kan du kontakta 
mig. Vi kommer att med början i mars publicera 
brudmarscherna på vår hemsida, för att göra det lite 
mer spännande så tar vi en marsch i taget som 
”Månadens brudmarsch”. För den som inte har till-
gång till dator kommer vi att publicera de aktuella 
marscherna i Bladet, då blir det tre i taget. 

Fortsättning se sidan 2 
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Det börjar dra ihop sig till årsmöte, mer om detta på 
annan plats i Bladet. Tid och plats är Broddbo den 
16 mars kl 14. Förutom själva årsmötet kommer 
STORKEN att göra en ny flygtur.  

 

Även om det är trevligt med vinter så ser åtminstone 
jag fram mot den annalkande vårdagjämningen och 
därmed lite ljusare tider! 

 

Olof Neverland Westin 

Ordf Västmanlands Spelmansförbund 

 

 

 

Billy Tungren 
Billy Tungren, spelman med rötter i Medelpad och 
sedan ett 30-tal år tillbaka medlem i Västmanlands 
Spelmansförbund, har gått bort. Vi saknar och sörjer 
honom. 

/Lars Englund 

 

 
 
Ny medlem 
Västmanlands Spelmansförbund har återigen fått en 
ny medlem. Vi hälsar Elin Olsson, Arvika, hjärtligt 
välkommen. 

 

 
 
Instrumentförsäkring 
Har du låtit försäkra dina instrument? Om inte, fun-
dera på vad som händer om du skulle råka förlora 
någon av dina dyrgripar eller om någon av dem 
skulle råka ut för en skada som kräver fackmanna-
mässig reparation. 

När du funderat färdigt och vill göra slag i saken kan 

du ta kontakt med Spelmansförbundets kassör, Lars 

Englund, enklast via e-post 

lars.englund1@comhem.se.Han kan ge mera inform-

ation. 

Det försäkringsavtal som Sveriges Spelmäns Riks-
förbund och försäkringsbolaget Folksam tecknat är 
mycket förmånligt med låga premier och låg själv-

risk. 

 

 

 

Spelträff i Kungsör 

Lördagen den 19 Januari arrangerade återigen  

Kristina Larsson Sköld och Kungs-Barkaröbygdens 

intresseförening en spelträff i Kungs-Barkarö kyrkas 

församlingshem. Träffen anordnades första gången 

för ett år sedan och nu liksom då slöt ett stort antal 

spelmän upp med gott spel och trevlig samvaro. 

Under träffen fanns möjlighet att inhandla fika med 

gott bröd, kalvdans med sylt och grädde, allt hem-

gjort och  mycket välsmakande.  

Träffen avslutades med en helgsmålsandakt i kyrkan 

där ett flertal spelmän framträdde. 

Ett stort tack till alla inblandade för ett mycket trev-

ligt arrangemang som vi hoppas återkommer nästa 

år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spelmansförbundets Årsmöte 

Årsmötet det här året blir lördagen 

den 16 mars klockan 14 i Broddbo 

bygdegård.  

Spelmansförbundets medlemmar får kallelse, dag-

ordning och årsmöteshandlingar tillsammans med 

det här numret av Bladet. Dessutom följer med inbe-

talningskortet för medlemsavgiften (till dem som 

inte redan betalat). Notera gärna att förbundet med 

glädje tar emot bidrag till Spelmansfonden Uno Gills 

Minne. Fondens medel används för att stötta ungdo-

mars folkmusikaliska utveckling. 
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Tisdag 19 februari klockan 12: Spelhörna med Trio Comares på Västerås Stadsbibliotek 

Lördag 23 februari 2019, kl 15.00: Spelträff på Abrahamsgård Abrahamsgård, Kopparberg. Nu är det 

dags igen för vår spelträff, som brukar vara mycket välbesökt! Alla, såväl spelmän som publik, är väl-

komna till den gamla prästgården Abrahamsgård i Kopparberg, där vi i Ljusnarsbergarnas Spelmän bjuder 

in till den 8:e spelträffen i ordningen! Mer info: https://www.facebook.com/LjusnarsbergarnasSpelman/  

 

 

Fredag 1 mars från klockan 18:30 : Nya Folkligt Värre på Växhuset, Västerås. Visstuga, Låt-

stuga,dansinspiration, dans. Spelmän som tecknar sig för att spela till dans en halvtimme (eller mer) har fri 

entré. 

Lördag 2 mars klockan 14: Spelmansstämma på Seniorcentrum, Alva Myrdals gata, Eskilstuna.  

Träning av allspelslåtar klockan 13. 

Söndag 3 mars 2019 : Josefina Paulson och Torbjörn Näsbom - Söndag 3 mars 2019, Möklinta bygde-

gård. Mer info (så småningom): https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/M%

C3%B6klinta-bygdeg%C3%A5rd-1903013753097465/  

Fredag/Lördag 15-16 mars: Spelmansstämma på Hotell Lerdalshöjden, Rättvik. Börjar klockan 18 på 

fredagen. 

Lördag 16 mars klockan 14: Årsmöte VSF i Broddbo bygdegård. 

Onsdag20 mars klockan 19: Konsert Tjära människa på Västerås konserthus. 

Fredag-Söndag 22-24 mars: Spelmansböcker för spelmän i Borghamn. Se mer info nästa sida 

Tisdag 26 mars klockan 12: Spelhörna med 1/4 av Rävspel på Västerås Stadsbibliotek. Rävspel består 

normalt av Lars Englund, fiol, Kjell Wahlberg, fiol och viola, Bengt-Olov Skottheim, fiol och säckpipa 

samt Olof Neverland Westin, bosoki. Denna gång spelar endast Olle Neverland Westin. 

 

Fredag 5 april från klockan 18:30: Nya Folkligt Värre  på Växhuset, Västerås. Visstuga, Låtstuga, 

dansinspiration, dans. Spelmän som tecknar sig för att spela till dans en halvtimme (eller mer) har fri entré. 

Tisdag 23 april klockan 12: Spelhörna med Känslans Partisaner på Västerås Stadsbibliotek.Känslans 

Partisaner består av Ronny Landstedt, fiol; Mats Hellstrand, fiol samt Olof Neverland Westin, bosoki. 

Torsdag 25 april 2019, kl 18.00-19.00 . Tron, smöret och kärleken Hörsalen, Stadsbiblioteket, Väs-

terås. Nu presenterar Gunnar Sandström sin nya bok Tron, smöret och kärleken. Han gör det som förut 

tillsammans med Carina Normansson. Dom erbjuder ett omväxlande program fyllt med läsarsånger, 

mjölkvisor, spellåtar och läsning. Mer info: https://www.bibliotek.vasteras.se/web/arena/evenemang 

 

 

Tisdag 21 maj klockan 12; Spelhörna med Helena Wessman på Västerås Stadsbibliotek 

Torsdag-Söndag 30 maj-1 juni: Gränsland Dala-Floda 2019  

på Dala-Floda Värdshus En helg med massor av kurser att välja mellan inom låtspel, vissång, 

dans ,hantverk och kroppsbalans. Mer info finns att läsa på http://www.tontradition.se/ 

Kalendarium 

https://www.facebook.com/LjusnarsbergarnasSpelman/
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/M%C3%B6klinta-bygdeg%C3%A5rd-1903013753097465/
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