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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 2020-08-31 www.vsf.u.se  

Ordföranden har ordet 

Det har hunnit gå fyra månader sedan jag skrev i 
Bladet senast och det är fyra månader som har varit 
väldigt annorlunda mot alla andra månader jag har 
upplevt. Sedan början av april har jag bott i Karben-
ning för att undvika coronavirus och det har gått bra 
för min del, jag är frisk.  

Sämre har det gått med allt planerat, det mesta är 
inställt inklusive tre av de spelhörnor jag skrev om i 
februari, vårt årsmöte och mycket annat. Det har va-
rit en märklig tillvaro, en väntan på att inget ska 
hända. Just nu hoppas jag att hösten ändå skall gå att 
planera, vi har fått förslag på nya datum från  
Västerås Stadsbibliotek och förhoppningsvis kan vi 
inleda med Västerås Spelmansgille den 8 september 
och Aros Spelmän den 20 oktober och Folk, Ferlin 
och Edwall den 10 november. Sista datum är den 8 
december. 

Vårt årsmöte försöket vi få till någon gång under 
hösten, mer info kommer när vi vet mer om co-
ronaläget. Spelmansförbundets 70-årsdag får vi san-
nolikt fira som 71-årsdag under 2021. 

I brist på framträdanden i den verkliga världen har 
de senaste månaderna innehållit desto mer internet-
baserat. Bilda Folk har lanserat Digistämman och 
det har varit möjligt att höra och se mycket bra mu-
sik som man hittar via Facebook, sök på Bilda Folk. 
I Västmanland har vi dels gjort en Folkligt Värre-
sändning med Trio Comares som du kan hitta på 
Folkligt Värre via Facebook, Majja Neverland står 
som arrangör. Vi gjorde en köksvariant av Folk, Fer-
lin och Edwall från vårt kök i Karbenning som du 
kan hitta via Spelmansförbundets facebooksida. 
Tekniken var inte på vår sida, så först är bilden på 
snedden, sedan är den spegelvänd medans musiken 
hela tiden är rättvänd.  

Brudmarscher hoppas vi kunna spela på Stadsbiblio-
teket under hösten som fortsättning på Brudmarsch-
projektet. Mer info kommer.  

Olof Neverland Westin 

Ordf Västmanlands Spelmansförbund 

Kontaktas via mail olofneverlandwes-
tin@icloud.com eller tel 070-587 40 24 
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Spelhörnor på Västerås Stadsbibliotek hösten 
2020 

 

Vi hoppas och tror att det ska bli av. Följande datum 
är planerade 

Tisdagar kl 12-12:45 (cirka) 

8 september: Västerås Spelmansgille med strängar 
och blås 

20 oktober: Aros Spelmän 

10 november: Folk, Ferlin och Edwall med Lasse 
Karlsson, Majja Neverland och Olof Neverland 
Westin 

8 december: program ännu ej klart 

 

Vill du spela själv eller tillsammans med andra så 
hör av dig till  

Olof Neverland Westin 070-587 40 24 eller ol-
ofneverlandwestin@icloud.com  

 

 

Årsmöte? 

Styrelsen återkommer efter sommaren med ny kal-

lelse till Årsmöte: När det blir vet vi i skrivandes 

stund inte men hoppas att coronaläget stabiliserat så 

att vi ska kunna genomföra det någon gång i septem-

ber eller oktober. 

Styrelsen för Västmanlands Spelmansförbund 

 

 

 
Jubileum!!! 

 

Västmanlands Spelmansförbund bildades år 1950. 
Det innebär att vi hade kunnat fira 70-årsjubileum 
under året om inte Coronapandemin brutit ut. Med 

tanke på osäkerheten kring den är det sannolikt att vi 
istället får fira ett 71-årsjubileum 2021. 

Styrelsen för Västmanlands Spelmansförbund 

 

 

 

 

 

 

 

Jubileumspolska 

I väntan på att kunna fira 70-årsjubileum har vi fått 

en polska, från Ingela Ader, som bifogas detta blad 

på sidan 5. 

Ingela skriver så här om den: 

"Hej alla! 

Denna polska totade jag ihop inför Västmanlands 
Spelmansförbunds 60-års jubileum i Westerqvarn 
för ganska precis tio år sen. Sen dess har den mer 
eller mindre legat i träda. Tänkte att det är väl synd 
att den ligger i byrålådan och skräpar för roligare är 
det ju om fler lär sig den så  att vi kan spela den till-
sammans när VSF i höst fyller 70 år. Vad säger ni?? 
Varsågoda! Öva vackert!” 

 

 

Spelmansstämmor i Västmanland i sommar? 

Som alla säkert förstår blir det klent med spelmans-

stämmor den här sommaren. Just nu (slutet av maj) 

vet vi så mycket att stämman på Vallby Friluftsmu-

seum inte blir av. Vi har också precis fått besked om 

att även stämmorna i Medåker och Västanfors är in-

ställda. Oklart är, när det här skrivs, hur det blir med 

stämman i Sala. Se gärna efter på Spelmansförbun-

dets hemsida för aktuell information. 

Styrelsen för Västmanlands Spelmansförbund 

 

 

Hälsning från Fagersta 

I mars sände Margareta Eriksson en hälsningar från 
Fagersta med hopp om att kunna hälsa alla Väl-
komna till hembygdsgården i slutet av Augusti. Så 
blev nu alltså inte fallet vilket har meddelats nu i 
veckan. Med hälsningen följde denna fina bild på 
delar av spelmanslaget i Fagersta 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bildtext. En del av laget i Fagersta. Från vänster Rolf Anders-
son, fiol, Mats Lindgren, gitarr och Tommy Stahre, bas. 



3 

  
Digitala tips 

Som ni kunnat läsa i inledningen av detta blad skri-
ver ordförande Olof Neverland Westin om några di-
gitala evenemang som genomförts. Här nedan finns 
lite mer information kring dessa. 

 

Digistämma Bilda Folk 

Bilda Folk har lanserat Digistämman och det har va-
rit möjligt att höra och se mycket bra musik som 
man hittar via Facebook 

Länk till sändningarna: 

https://www.facebook.com/search/top/?q=bilda%
20folk 

 
 
 
Digital visstuga med Trio Comares 
 
Den 3 april gjordes en Folkligt Värre-sändning 
med Trio Comares som du kan hitta på Folkligt 
Värre via Facebook, Majja Neverland står som ar-
rangör. En trevlig stund framför datorn som var  
väldigt välkommen i dessa coronatider.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Länk till sändningen: 
https://www.facebook.com/majja.neverland/
videos/10222496764909726 
 
/Christina Bjureland 
 

 

 
 

 

 

 

 
Digital köksspelning 

Den 19 maj gjorde en köksvariant av Folk, Ferlin 
och Edwall från vårt kök i Karbenning. Maja Never-
land skriver så här inför sändningen 

”Spelhörnan från Biblioteket flyttar till köket i Kar-
benning. Välkommen till en digital sång- och spel-
stund med oss och ett axplock av Nils Ferlins och 
Allan Edwalls bästa kommenterat med folkliga låtar 
och visor. Vi sänder live härifrån köket. Kul om du 
vill vara med!” 

Och trevligt hade vi verkligen, vi som var med, ett 
önskat avbrott i den annars så tomma kalendern. 
 O ni missade sändningen kan ni se den i efterhand  

 
Länk till sändningen: 
https://www.facebook.com/majja.neverland/
videos/10223031598760238 
 
/Christina Bjureland 
 
 
 
 
Folkmusik i P2 
 
I senaste numret av spelmannen finns tips om folk-
musik i radions P2. Ett tips att titta närmare på i 
dessa tider då vi inte kan ses. 
 
/Christina Bjureland 
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I rådande coronastuation är försåts samtliga evenemang nedan preliminära men nedan datum finns 
ändå inbokade. Information kommer att uppdateras i början av hösten på Västmanlands Spelmans-
förbunds hemsida! 

 

Folkligt Värre - Fredag 4 september 2020, Växhuset, Viktor Larssons Plats 1, Västerås. Kl 18.30-
19.10 Visstuga Kl 19.15-19.55: Låtstuga Kl 19.15-19.55: Dansinspiration Kl 20.00- Dans till spellista - så 
länge spellistan räcker. Fika finns att köpa. Entré 50 kr (kontant eller swish).  
I skrivandes stund är inget program spikat, håll utkik i facebookgruppen ”Folkligt Värre”:  https://
www.facebook.com/events/134645310941120/ 

 

VSFs spelhörna på biblioteket med Västerås Spelmansgille med strängar och blås 

- Tisdag 8 september 2020, kl 12.00-12.45, Stadsbiblioteket, Västerås. Under hösten 2020 har Väst-
manlands Spelmansförbund planerat en spelhörna i entrén på biblioteket.  Höstens andra datum: 20/10, 
10/11 och 8/12. Mer info: olofneverlandwestin@icloud.com eller 070-587 40 24. 
 

 

 

Folkligt Värre - Fredag 2 oktober 2020, Växhuset, Viktor Larssons Plats 1, Västerås. Kl 18.30-19.10: 
Visstuga. Kl 19.15-19.55: Låtstuga. Kl 19.15-19.55: Dansinspiration. Kl 20.00- Dans till spellista - så 
länge spellistan räcker. Fika finns att köpa. Entré 50 kr (kontant eller swish).  
I skrivandes stund är inget program spikat, håll utkik i facebookgruppen ”Folkligt Värre” :https://
www.facebook.com/events/134645310941120/  

 

Aros Spelmän- Tisdag 20 oktober 2020, kl 12.00-13.00, Västerås Stadsbibliotek, Västerås. .  
Mer info: olofneverlandwestin@icloud.com eller 070-587 40 24 

 

 

 

Folkligt Värre - Fredag 6 november 2020, Växhuset, Viktor Larssons Plats 1, Västerås. Kl 18.30-
19.10: Visstuga. Kl 19.15-19.55: Låtstuga. Kl 19.15-19.55: Dansinspiration. Kl 20.00- Dans till spellista - 
så länge spellistan räcker. Fika finns att köpa. Entré 50 kr (kontant eller swish).  
I skrivandes stund är inget program spikat, håll utkik i facebookgruppen ”Folkligt Värre” :https://
www.facebook.com/events/134645310941120/  

 

Folk, Ferlin och Edwall - 10 november 2020, kl 12.00-13.00, Västerås Stadsbibliotek, Västerås. . 
med Lasse Karlsson, Majja Neverland och Olof Neverland Westin 
Mer info: olofneverlandwestin@icloud.com eller 070-587 40 24 

 

 

 
Kalendarium 
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Foto: Christina Bjureland 

Önskar er alla en   

Trevlig Sommar 


