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Västmanlands  

Spelmansförbund 

Förbundets styrelse 

Ordförande: Olof Neverland Westin 

Vice ordförande: Per Torelli 

Sekreterare och kassör: Lars Englund 

Bengt-Olov Skottheim 

Christina Bjureland 

Suppleant: Bo Eriksson 

Suppleant: Kjell Wahlberg 

Låtkommitté 

Olof Neverland Westin 

Majja Neverland 

Carina Normansson 

Suppleant: Linda Jansson Norrman. 

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.   

 

Nästa stoppdatum 2019-09-02  www.vsf.u.se  

Ordföranden har ordet 

Nu har det plötsligt blivit sommar, solen skiner och 
det är varmt och vackert och det är dags för ett nytt 
nummer av Bladet. 

Sedan senaste numret så har Spelhörnorna på Stads-
biblioteket fortsatt, programmet för våren blev 

Tisdagarna 29 januari Ingela Ader,  
19 februari Trio Comares,  
26 mars Rävspel, 23 april Känslans Partisaner,  
21 maj Helena Wessman.  
Sakta men säkert kommer det mer publik, det har 
varit roligt att spela och samarbetet med Västerås 
Stadsbibliotek fortsätter under hösten.  
Det blir fortsatt tisdagar kl 12-12:45 på datumen 17 
september, 8 oktober, 19 november och 10 decem-
ber. Du som vill spela kan höra av dig till mig, gärna 
före utgången av juni månad så att vi kan publicera 
programmet via biblioteket, vår hemsida och i nästa 
nummer av bladet.  

Även under hösten kan vi disponera hörsalen på 
biblioteket för låtutlärning eller andra spelträffar på 
fredagar kl 14-16. Hör av dig till mig helst två  
veckor i förväg så att jag kan kolla att salen är ledig. 

Brudmarschprojektet skrider sakta framåt, vi har 
publicerat noterna till månadens brudmarsch på vår 
hemsida i mars, april och maj och snart är det dags 
för juni. För den som inte har tillgång till dator så 
lägger vi ut noterna till de fyra första i detta nummer 
av bladet. Fortsättning följer under hösten. 

Vi som har jobbat med brudmarscherna, Ingela 
Ader, Carina Normansson, Majja Neverland och jag 
framträdde på Ansgarskyrkans vårkonsert den 11 
maj, denna gång förstärkta med Lasse Nordin på 
kontrabas. Vi spelade Brudmarsch efter Axel Inge 
när vi vandrade in i kyrkan, vi möttes där av kören 
Vox Ansgars som sjöng med i låten. Något senare i 
programmet spelade vi Polonäs efter Robert Landin, 
ofta kallad Möklinta. Publiken var cirka fyrahundra 
personer, till detta cirka etthundrafemtio körsångare, 
så det var många som fick höra låtarna och som gav 
oss mycket applåder. Utöver våra egna låtar deltog 
vi med kören i Hemlängtan (Gånglåt från Sälen) 
med text av Björn Skifs och Det är vi ändå, text och 
musik Björn Ulveaus och Benny Andersson och gav 
låtarna en folkmusikalisk inramning. Vi hoppas på 
fler framträdanden i Ansgarskyrkan framöver, det 
var väldigt roligt att spela i en lite ovanlig omgiv-
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Lördagen den 2 november kommer andra upplagan 

av HöstFolk, denna gång som en kombination av 

festival och Folkligt Värre. Årets konserter blir 

Christie O´Leary som också håller i en sångworks-

hop. Den andra konserten blir med Spelstinorna som 

sedan också kommer att spela till dans. Dansworks-

hop hålls av Ami Dregelid i samarbete med Ellika 

Frisell som sedan också spelar till dans under kväl-

len. Dansen fortsätter sedan med dans till spellista. 

Erik Svansbo kommer att berätta om spelmän i Väst-

manland under eftermiddagen. Mer information via 

hemsidan, facebook och kommande nummer av Bla-

det. 

Till sist vill jag önska alla en god sommar som för-

hoppningsvis bjuder på lika fint väder som den dag i 

slutet av maj som jag skriver detta. 

Olof Neverland Westin 

Ordf Västmanlands Spelmansförbund 

Kontaktas via mail: 
olofneverlandwestin@icloud.com  
eller tel 070-587 40 24  

 

 

Månadens Brudmarsch 

Från och med mars 2019 kommer vi att på VSFs 
hemsida publicera månadens brudmarsch i notskrift 
med kommentarer av de medlemmar som föreslagit 
eller komponerat låten. För den som inte har tillgång 
till dator så publicerar vi brudmarscherna i Bladet 
med början i detta nummer. 

Mars: Brudmarsch efter Axel Inge (SvL 104).  
Mer info kring denna marsch kan du få från Olof 
Neverland Westin olofneverlandwestin@icloud.com 
tel 070-587 40 24 

April: Bröllopsmarsch till Anna och Marcus av Ing-
ela Ader. Mer info kring marschen kan du få från 
Ingela på i.ader@telia.com tel 070-724 23 55 

Maj: Brudmarsch efter AE Nordström SvL 208. Mer 
info om denna marsch kan du få från  
Carina Normansson via  
carina.normansson@gmail.com  
tel 070-718 58 18 

Juni: Lyckan av Kjell Wahlberg och Lars Englund.  

Mer info via kjell.wahlberg1@gmail.com,  
tel 070-917 92 09 eller lars.englund@comhem.se  
tel 070-224 13 68 

Bakgrund: 

Vid Västmanlands Spelmansförbunds årsmöte 2016 
beslutades att låtkommittén skulle verka för att en 
samling noter till brudmarscher från Västmanland 

skulle framställas. Förslaget kom från Ingela Ader. 
Medlemmarna uppmanades att skicka in förslag. Vid 
årsmötet 2017 så hade få förslag kommit in men låt-
kommittén började ändå sitt arbete med att samman-
ställa brudmarscher. Medverkande har varit Olof 
Neverland Westin, Carina Normansson och Majja 
Neverland. Till kommittén har Ingela Ader adjunge-
rats. Vi beslutade oss för att komplettera listan till 
sammanlagt 12 låtar, ett dussin fullt. Av dessa är 
fem tillkomna under senare år och övriga sju tagna 
från uppteckningar, främst Svenska Låtar Västman-
land (SvL Västmanland). Några av dessa har spelats 
i olika sammanhang under åren, några har vi försökt 
blåsa liv i från uppteckningarna. Notskriften har 
gjorts av Olof Neverland Westin i ett datorprogram, 
Muse Score. Jag har försökt följa uppteckningarna 
från Svenska Låtar Västmanland efter bästa för-
måga, digitala program har stora möjligheter men 
också den del begränsningar. På samma sätt har jag 
försökt återge de förslag som kommit från medlem-
marna i VSF. Min egen låt har inte tidigare tecknats 
ned på noter utan jag har hållit den vid liv genom att 
spela den då och då samt lära ut den till spelkamra-
ter. Vid seminariet under HöstFolk den 3 november 
2018 spelade vi några låtar och berättade om arbetet. 
Förutom noterna finns här personliga reflektioner 
kring varför man föreslagit sin låt eller varför man 
har valt att föreslå en traditionell låt.  

Att ge ut ett häfte är en kostsam historia så vid sty-
relsemötet för VSF i januari 2019 beslutades att vi 
publicerar en marsch i taget på VSFs hemsida med 
början i mars 2019.  

För den som inte har tillgång till dator kommer brud-
marscherna att publiceras i Bladet, cirka tre per 
nummer. De första fyra finner ni sist i detta nummer. 

För den som inte kan bärga sig under ett helt års tid 
så går det att få hela samlingen som pdf-fil från Olof 
Neverland Westin kontaktas per mail olofneverland-
westin@icloud.com eller per tel 070-587 40 24. Jag 
kan också svara på frågor kring materialet. 
Olof Neverland Westin 
Ordf Västmanlands Spelmansförbund 

 

 
Noterna i samlingen Folkmusik i Västmanland  
(Gula pärmarna) 
Styrelsen har diskuterat möjligheten att lägga in 
dessa på förbundets hemsida. De finns idag lagrade 
på en enda mycket stor PDF-fil vilket gör att denna 
måste delas upp innan publicering i så fall kan ske. 
Finns det någon som är intresserad av att hjälpa 
till med detta? 
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mailto:kjell.wahlberg1@gmail.com
mailto:lars.englund@comhem.se
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Referat från  
Spelmansförbundets årsmöte  
den 16 mars 2019 
 

På Spelmansförbundets årsmöte den 16 mars deltog 
ett dussintal medlemmar. Här följer ett kort referat. 

Mötet inleddes med en parentation för medlemmar i 
förbundet som gått bort under det senaste året. 

Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, 
revisionsberättelse, fråga om ansvarsfrihet 

Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska 
redovisning föredrogs. Verksamhetsberättelsen blev 
föremål för ett par smärre ändringar. 

Revisionsberättelsen föredrogs. På förslag från  
revisorerna beviljades styrelsen ansvarsfrihet. 

Förbundets styrelse och styrelsesuppleanter 

Förbundets styrelse består nu av följande personer. 

Olof Neverland Westin är ordförande.  
Övriga ledamöter i styrelsen är Per Torelli,  
Lars Englund, Christina Bjureland (invald vid detta 
möte) och Bengt-Olov Skottheim.  
Suppleanter är Bo Eriksson och Kjell Wahlberg. 

Övriga funktionärer 

Till revisor omvaldes för två år Hjördis Olsson.  
Ingemar Sandström valdes till revisor för ett år  
genom fyllnadsval. 

Revisorssuppleant är Börje Lagerberg. 

Låtkommittén består av Olof Neverland Westin 
(självskriven i egenskap av förbundets ordförande), 
Majja Neverland och Carina Normansson. Suppleant 
i låtkommittén är Linda Jansson Norrman. 

Spelledare är Per Torelli och Ingela Ader. 

I valberedningen finns Frida Andersson.  
Valberedningen saknar två ledamöter.  
Förbundets styrelse fick i uppdrag att försöka hitta 
två personer som kan komplettera valberedningen. 

Budget, medlemsavgift och Spelmansfonden Uno 
Gills Minne 

Styrelsens förslag till budget för år 2019 föredrogs 
och antogs av årsmötet. 

På förslag från styrelsen beslöts att medlemsavgiften 
år 2020 ska vara oförändrat 100 kr för medlemmar 
till och med 20 års ålder och 200 kr för övriga  
medlemmar. 

Styrelsen lämnade en redogörelse angående förvalt-
ningen av Spelmansfonden Uno Gills Minne. 

 

 

 

 

Sedan vi avslutat årsmötet inmundigade vi en smör-
gås jämte kaffe respektive te och spelade tillsam-
mans en god stund. 

Vi ser på nytt ytterst gärna att flera av förbundets 
medlemmar hörsammar kallelsen till nästa årsmöte. 

Lars Englund 

 

 

Nya medlemmar 

Västmanlands Spelmansförbund har på sistone fått 
tre nya medlemmar: 

Ingemar Sandström, Västerås 
Birgitta Sundberger, Sala 
Pia Westerlind, Hägersten 

Mycket välkomna, alla tre!  

 

 

Fagersta Spelmanslag bjuder in till 
spelmansstämma 

Söndag 11 augusti kl.14.00 börjar vår spelmans-
stämma med intåg till scenen. Efter stämman ca 
18.00 kommer Gunnar Moréns kvintett från Ludvika 
att underhålla på logen. Biljetter säljs på hembygds-
gården.  
Margareta Eriksson Fagersta Spelmanslag 

 

 

Ytterligare spelmansstämmor 

Sommaren bjuder även på fler spelmansstämmor i 
närområdet nämnas kan Medåker/Abramsgård den 
13 juli, Västerås/Vallby Friluftsmuseum den 28 juli, 

Sala/Väsby Kungsgård den 4 augusti.  
Se ytterligare information i kalendariét. 

 

 

Bidrag till nästa blad önskas 

Söndagen den 26 maj firade spelmansstämman i  
Siggebohyttan 90-årsjubileum. Kom gärna med  
foton och referat till nästa nummer av bladet.  
Välkommet är det också med återblickar från  
övriga stämmor som jag hoppas många av er får 
uppleva i sommar. 
Skickas till undertecknad redaktör senast den 2 sep-
tember via mail till christina.bjureland@telia.com 
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Några foton från säsongens spelhörnor på Stadsbiblioteket:  

 

 

 

Tisdagen den 23 april  

Känslans Partisaner 

Tisdagen den 29 januari   
Ingela Ader,  

Tisdagen den 21 maj 

Helena Wessman 



5 

Och Foton från 2018 års spelmansstämma i Sala  
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Spelmansfredagar på biblioteket - Fredagar hösten 2019 kl 14.00-16.00, Hörsalen, Stadsbiblioteket, 

Västerås. Även under hösten 2019 så har Västmanlands Spelmansförbunds medlemmar möjlighet att  

disponera Hörsalen för spel på fredagar kl 14-16. Detta blir en möjlighet att träffas och spela, lära ut låtar 

till varandra (eller andra). Det är främst till för Spelmansförbundets medlemmar men om vi så önskar kan 

vi bjuda in andra till en låtstuga. Ordförande Olof Neverland Westin är samordnare, så anmäl dej till ho-

nom senast två veckor före aktuellt datum. Mer info och anmälan: olofneverlandwestin@icloud.com eller 

070-587 40 24.  

 

Söndag 2 juni, klockan 13.30 Musikcafé med Jane, Lars & Tommy Kungs Husby kvarn utanför  

Enköping. Jane Karlsdotter och Lars Lindkvist, nyckelharpa samt Tommy Wallster, cittra.  

Mer info: http://www.kasern.se/  

Torsdag 13 juni, klockan 19.00-21.30 Dans och folkmusik på Djäknebergets dansbana  

(gammeldans och gillesdans) - Djäkneberget, Västerås. Arrangör: SchottiSJiggarna,   

KULTURENS bildningsverksamhet och Djäknebergets Restaurang.  

Fri entré. Lägg gärna en frivillig slant i bössan! Dansbana har tak.  

Parkera på Bryggargårdens parkering, strax nedanför berget.  

Mer info: Eric Meyer 021-35 24 25 eller 070-350 71 22  

Lördag 15 juni, klockan 15.15 Folkärna folkfest Hembygdsgården, Folkärna. Konsert, kurs, dans.  

Jordemor, Avesta spelmanslag, Tarabband, Trio Comares, Josefina Paulson m lf.  Mer info: https://

folkarnafolkfest.com/ 

Torsdag 27 juni, klockan19.00-21.30 Dans och folkmusik på Djäknebergets dansbana  

(långdanser och danslekar från Västmanland samt gammeldans och polskedans, spelmän) - Djäkneberget,  

Västerås. Arrangör: Kulturföreningen Tillsammans, KULTURENS bildningsverksamhet och  

Djäknebergets Restaurang. Fri entré. Lägg gärna en frivillig slant i bössan! Dansbanan har tak.  

Parkera på Bryggargårdens parkering, strax nedanför berget  

Mer info: Majja Neverland, 077-220 10 06 

 

 

Torsdag 4 juli klockan 19.00-21.30 Dans och folkmusik på Djäknebergets dansbana  

(gammeldans och gillesdans) - Djäkneberget, Västerås. Arrangör: SchottiSJiggarna,   

KULTURENS bildningsverksamhet och Djäknebergets Restaurang.  

Fri entré. Lägg gärna en frivillig slant i bössan! Dansbana har tak.  

Parkera på Bryggargårdens parkering, strax nedanför berget.  

Mer info: Eric Meyer 021-35 24 25 eller 070-350 71 22  

Torsdag 11 juli, klockan 19.00-21.30 Dans och folkmusik på Djäknebergets dansbana  

(gammeldans och gillesdans) - Djäkneberget, Västerås. Arrangör: Västerås Folkdansgille,   

KULTURENS bildningsverksamhet och Djäknebergets Restaurang.  

Fri entré. Lägg gärna en frivillig slant i bössan! Dansbana har tak.  

Parkera på Bryggargårdens parkering, strax nedanför berget.  

Mer info: Erwin Röwer 021-13 66 67 eller 070-172 45 66  

              

           Forts sid 6 
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Lördag 13 juli, klockan 14.00 Spelmansstämma - , Abramsgården, Medåker, Arboga.  

Mer info: pelle.saether@sv.se eller http://www.vsf.u.se/#kalender  

Lördag 13 juli 2019 Josefina Paulson och Torbjörn Näsbom Skantzen, Hallstahammar.  

Mer info (förhoppningsvis, så småningom): https://www.facebook.com/SkantzenBrukshotell/ 

Torsdag 18 juli, klockan 19.00-21.30 Dans och folkmusik på Djäknebergets dansbana  

(gammeldans och gillesdans) - Djäkneberget, Västerås. Arrangör: Nygammal Dansförening (NGDF), KUL-

TURENS bildningsverksamhet och Djäknebergets Restaurang.  

Fri entré. Lägg gärna en frivillig slant i bössan! Dansbanan har tak.  

Parkera på Bryggargårdens parkering, strax nedanför berget  

Mer info: Gullevi Ågren 073-993 86 57  

Torsdag 25 juli, klockan 19.00-21.30 Dans och folkmusik på Djäknebergets dansbana  

(gammeldans och gillesdans) - Djäkneberget, Västerås. Arrangör: Västerås Folkdansgille,   

KULTURENS bildningsverksamhet och Djäknebergets Restaurang.  

Fri entré. Lägg gärna en frivillig slant i bössan! Dansbana har tak.  

Parkera på Bryggargårdens parkering, strax nedanför berget.  

Mer info: Erwin Röwer 021-13 66 67 eller 070-172 45 66  

Söndag 28 juli, klockan 13.00 Spelmansstämma  Vallby Friluftsmuseum, Västerås.  

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

 

 

Torsdag 1 augusti klockan 19.00-21.30 Dans och folkmusik på Djäknebergets dansbana  

(gammeldans och gillesdans) - Djäkneberget, Västerås. Arrangör: SchottiSJiggarna,   

KULTURENS bildningsverksamhet och Djäknebergets Restaurang.  

Fri entré. Lägg gärna en frivillig slant i bössan! Dansbana har tak.  

Parkera på Bryggargårdens parkering, strax nedanför berget.  

Mer info: Eric Meyer 021-35 24 25 eller 070-350 71 22  

Torsdag 1 augusti 2019 Strängt Taget spelar på Gäddeholms Café någon gång på kvällskvisten,  

Caféet i Gäddeholm, utanför Västerås. Vi har med oss  en salig blandning av visor och låtar om vår om-

värld från många delar av vår fantastiska värld. Vi bjuder på hopp och framtidstro och en och annan över-

raskning. ia Nordin, dragpel, sång och rytm; Ingela Ader, fiol och sång samt Lasse Nordin, bas, gitarr och 

sång. Mer info: https://gaddeholmscafe.se/eventkalender/ eller Lasse Nordin 072-308 20 35.  

Söndag 4 augusti, kl 13.00, Spelmansstämma  Väsby Kungsgård, Sala.  

Mer info: https://evenemang.destinationsala.se/sv/evenemang 

Söndag 11 augusti, kl ockan 14.00 Spelmansstämma Hembygdsgården, Västanfors, Fagersta. Efter 

stämman ca 18.00 kommer Gunnar Moréns kvintett från Ludvika att underhålla på logen.  

Biljetter säljs på hembygdsgården.  
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Torsdag 15 augusti, klockan 19.00-21.30 Dans och folkmusik på Djäknebergets dansbana  

(gammeldans med folkmusikgruppen Duracellerna) - Djäkneberget, Västerås.  

Arrangör: Västerås Folkdansgille,  

KULTURENS bildningsverksamhet och Djäknebergets Restaurang.  

Fri entré. Lägg gärna en frivillig slant i bössan! Dansbanan har tak.  

Parkera på Bryggargårdens parkering, strax nedanför berget  

Mer info: Erwin Röwer 021-13 66 67 eller 070-172 45 66 

Lördag 17 augusti Spel och Dansstämma Solvik Eskilstuna 

Mer info: kommer troligen under sommaren 

 

 

 

 

Fredag 6 september klocka 18,30  Folkligt Värre Växhuset, Viktor Larssons Plats 1, Västerås.  

Kl 18.30-19.10 Visstuga med Majja och Ingela, kl 19.15-19.55 Låtstuga, kl 19.15-19.55 Dansinstruktion, 

kl 20.00- Dans till spellista - så länge spellistan räcker. Fika finns att köpa. Entré 50 kr (kontant eller 

swish).  

Mer info: https://www.facebook.com/events/669418840087550     

Lördag 14 september 2019, från klockan 18.00, Kulturnatt 2019 - i hela Västerås.  

Mer info (så småningom): http://www.vasteraskulturnatt.se/program/ 

Tisdag 17 september 2019, klockan 12.00-13.00,  VSFs spelhörna på biblioteket Stadsbiblioteket,  

Västerås. Även under hösten 2019 har Västmanlands Spelmansförbund en spelhörna i entrén på biblioteket 

där medlemmarna kan träffas för en stunds spel. Höstens andra datum: 8/10, 19/11 och 10/12.  

Mer info: olofneverlandwestin@icloud.com eller 070-587 40 24.  

Onsdag 18 september, klockan 12.00-13.00,  Lunchmusik på Växhuset med Strängt Taget  

Växhusets lunchrestaurang, Västerås. Idag blir det irländskt. ia Nordin, dragpel, sång och rytm; Ingela 

Ader, fiol och sång samt Lasse Nordin, bas, gitarr och sång.   

Mer info: http://vaxhuset.webbplats.se/lunchmusik/  

 

Torsdag 19 september 2019, klockan 14.00 Tron, smöret och kärleken Barkarö Prästgård, Västerås. 

Ett berättarprogram, som författaren Gunnar Sandström gör tillsammans med spelmannen Carina Nor-

mansson. Fyllt med läsarsånger, mjölkvisor, spellåtar och läsning.  

Mer info (så småningom): https://www.svenskakyrkan.se/vasteras/barkaro-kyrka 

 

 

 

Önskar er alla en 

Trevlig spelsommar! 

 

 

https://www.facebook.com/events/669418840087550
http://www.vasteraskulturnatt.se/program/
mailto:olofneverlandwestin@icloud.com
http://vaxhuset.webbplats.se/lunchmusik/
https://www.svenskakyrkan.se/vasteras/barkaro-kyrka
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