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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 2020-11-20 www.vsf.u.se  

Ordföranden har ordet 

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

Just nu hoppas jag att hösten ändå skall gå att pla-
nera, vi har nya datum från Västerås Stadsbibliotek. 
Tills vidare är det spelning utomhus från bibliotekets 
balkong alternativt livesändning från biblioteket som 
gäller. Vi hade tänkt inleda med Västerås Spelmans-
gille den 8 september men det blir sannolikt inställt. 
Möjligen kan Rävspel ersätta. Aros Spelmän är pla-
nerat till den 20 oktober, jag har ännu inte fått be-
sked om det blir av. Folk, Ferlin och Edwall är pla-
nerat till den 10 november. Sista datum är den 8 de-
cember ännu ingen programpunkt bestämd så det går 
bra att höra av sig. Aktuell info finns på vår hem-
sida. 

Vårt årsmöte är flyttat till lördag 19 september, lokal 
är Allaktivitetshuset Sture i Skinnskatteberg. Spel-
mansförbundets 70-årsdag får vi sannolikt 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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Årsmöte 

Vi har nu beslutat att genomföra det uppskjutna års-

mötet, vi tror oss nu kunna genomföra mötet på ett 

säkert sätt 

Naturligtvis är det viktigt att vi alla då följer de  

rekommendationer kring avstånd och hygien som 

folkhälsomyndigheten har utfärdat. 

 

Mötet kommer att genomföras i Allaktivitetshuset 

Sture, Skinnskatteberg, lördagen den 19 september 

från klockan 14. Gatuadressen är Köpingsvägen 16 

 Styrelsen för Västmanlands Spelmansförbund 

 

 

 

Spelhörnor på Västerås Stadsbibliotek hösten 

2020 Tisdagar kl 12-12:45 (cirka) 

Vi hoppas och tror att det ska bli av. Tills vidare är 

det spelning utomhus från bibliotekets balkong alter-

nativt livesändning från biblioteket som gäller.  

Vi hade tänkt inleda med Västerås Spelmansgille 

den 8 september men det blir sannolikt inställt. 

Möjligen kan Rävspel ersätta.  

Aros Spelmän är planerat till den 20 oktober, jag 

har ännu inte fått besked om det blir av.  

Folk, Ferlin och Edwall är planerat till den  

10 november.  

Sista datum är den 8 december ännu ingen program-

punkt bestämd så det går bra att höra av sig 

Vill du spela själv eller tillsammans med andra så 

hör av dig till  

Olof Neverland Westin 070-587 40 24 eller  

olofneverlandwestin@icloud.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemärkelsedagar 

Vi vill uppmärksamma några av våra medlemmar 
som firat jämna födelsedagar. 

Bosse Eriksson och Gunnar Liss har båda under 
sommaren uppnått den aktningsvärda åldern av 90 
år. Vi gratulerar dem allra varmast i efterhand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi gratulerar också Kierstin Enström som tidigare 
under året fyllt 80 år. 

 

Styrelsen för Västmanlands Spelmansförbund 
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Musicerande i pandemitider 

Liksom säkert de flesta spelmanslag och andra slags 

konstellationer av musikanter har Västerås Spel-

mansgille sedan i mitten av mars månad tvingats 

göra ett uppehåll i våra regelbundna spelträffar. 

Dock har några av oss som känt sig friska och symp-

tomfria dristat oss till att några gånger under somma-

ren, dels utomhus vid ett tillfälle på Vallby Frilufts-

museum, dels några kvällar på en dansbana på områ-

det Enhagen i utkanten av Västerås, valt att stråla 

samman för att med rimligt avstånd till varandra 

spela tillsammans. Vi har inte varit många, men har 

haft mycket trevligt. Och det känns fint att kunna 

hålla repertoaren vid liv till dess att tiderna blir nor-

mala igen. Vi hoppas på nästa år, för denna höst lär 

vi inte kunna återuppta vår ordinarie verksamhet 

med spelträff varje vecka. 

Lars Englund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Hans Eriksson 

 

 

 

Sommarspelningar på Hammarby mötes-
plats 

När jag ändå skulle spendera hela semestern hemmavid funde-

rade jag på hur jag skulle utnyttja den på bästa sätt och samti-

dig glädja både mej själv och andra. Då fick jag idén att spela 

för gamlingarna på äldreboenden. Därför tog jag kontakt med 

ansvarig på Attendos Hammarby mötesplats och vi kom över-

ens om att jag skulle komma vid sju tillfällen under juli månad. 

Att det blev just det boendet var av den enkla anledningen att 

det ligger inte så långt i från mitt hem. 

Innan dessa sju spelningar under dagtid gjorde vi i Trio Coma-

res (Majja Neverland, Olof Neverland Westin och jag) ett för-

sök att spela på kvällstid. Det var mindre lyckat då de flesta 

gamlingar redan hade gått och lagt sej. 

Men nu skulle det bli spelningar på tisdagar och torsdagar 

klockan 11.00. Inför dessa meddelade jag mina medmusikanter 

i Strängt Taget (Lasse och ia Nordin) samt spelmännen i Kul-

turföreningen Tillsammans att de gärna fick hänga på. Jag 

trodde att jag någon gång skulle behöva åka dit själv men jag 

hade varje gång minst en medspelare. Strängt Taget var först ut 

och vi spelade lite eget, lite Ferlin och annat bekant. Sen fick 

jag hjälp av Lasse Englund, Kjell Wahlberg och Bengt-Olov 

Skottheim och vi spelade västmanländskt, dalskt och hälsingskt 

både bekant och obekant för lyssnarna. 

En av gångerna bestämde vi i Strängt Taget att vi skulle ha 

denna spelning som ett genrep inför den spelning med "Fransk 

afton" vi skulle ha på fredagen. Det blev jättelyckat då vi kom 

på att det denna dag var den franska nationaldagen. Så pas-

sande! 

Den 30 juli var den sista spelningen och det kändes riktigt ve-

modigt att det snart var slut på det roliga. Till finalen hade jag 

gjort en vals som jag tillängde personalen och alla gamlingar på 

Hammarby mötesplats. Valsen fick heta "Gamla Västergårdens 

vals" och vi alla som var med, spelade den för vår publik. Nå-

gon vecka senare spelade vi i Strängt Taget in den och skickade 

den till Hammarby mötesplats. Noter till den bifogas och dessa 

samt inspelningen hittar ni på Västmanlands spelmansförbunds 

hemsida vsf.u.se. 

Alla dessa spelningar gjordes utomhus och vi hade jättetur med 

vädret. Det var mest soligt ibland lite väl blåsigt men absolut 

inte en enda regndroppe. Ja, förutom den första kvällsspelning-

en förstås. Då regnade det men vi hittade en balkong vi kunde 

stå under. 

Det var jätteroligt för oss spelmän att göra dessa återkommande 

spelningar och det var verkligen uppskattat av både personal 

och de boende. 

Det är definitivt något jag tänker göra om. Så mitt tips till er 

alla är att ta kontakt med ert närmaste äldreboende och erbjud 

dem en spelning eller två. Det är trevligt och roligt för alla par-

ter. 

Spela vackert! 

Kram / Ingela 
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En Coronahälsning från Fagersta 

 

 

Pandemin har då verkligen ställt till det för oss folk-

musiker. Kampen mot den osynlige fienden tycks 

aldrig ta slut. Fiolerna vilar i sina fodral och spel-

mansfingrarna blir allt stelare. 

Såg en repris av Moraeus med mera, där Linda Lam-

penius gästspelade. Efter hennes suveräna tolkning 

av Csardas di Monti, så insåg jag att min fiol borde 

ligga kvar i fiollådan. 

Men samtidigt kände jag spellust. Alla kan ju inte bli 

stjärnor. 

Spelmanslaget var mycket samspelande, innan allt 

stoppades. Vi hade många spelningar framför oss, 

men över en natt knäckte folkhälsomyndigheten våra 

planer.  

Inget midsommarfirande på hembygdsgården och 

vår egen spelmansstämma raderades ut, stämman i 

Kungsträdgården gick upp i rök och beställda spel-

ningar var det bara att glömma. 

Det har nu varit soligt och fint väder en längre tid. 

Hembygdsgården har tvingats att stänga och det är 

ett problem. Men efter en stunds funderande på bal-

kongen här hemma så bestämde jag mig för att prata 

med spelledaren, Roland Lindfors. 

-Skulle vi inte kunna samlas en eftermiddag på den 

folktomma hembygdsgården och göra ett lite rep? 

Det blev OK från Roland. 

Efter några telefonsamtal hade jag fått ihop åtta spel-

sugna  

karlar. Den 13 augusti träffades vi bakom den röda 

logen där vi ordnade in oss i  differensavstånd.  Det 

gick lite segt i början, men snart virvlade både pols-

kor, gånglåtar och schottisar i luftrummet.  

En fantastisk eftermiddag som vi längtat efter. 

Vi beslutade att nästa övning skulle ske om fjorton 

dagar på Rolands altan. Hur det blir längre fram vet 

vi inte. Vi vill ju alla vara friska. 

 

Text och foto. Margaretha Eriksson 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Bildtext. Vi ordnade in oss i differensavstånd och snart 

virvlade polskor och gånglåtar i luftrummet. 

Fr.vänster Rolf Andersson, Ingemar Johansson, Mats 

Lindgren, Tommy Stahre, Bosse  Lindgren och Roland 

Lindfors  

Bildtext. Kjell Wahlberg lämnade torpet i Semla och 

deltog i träffen. På bilden syns också Bosse Lind-

gren från Ludvika. 
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Dagsutflyktördag 12 september 2020. (Inbjudan från GSF) 

Vi besöker platser där Spel-Stina bott och verkat i egna bilar (givetvis samåkning efter behov). Vi får en 

stärkt bild av henne och hennes liv samt 2 konserter under dagen. Vi reser från Västerby strax väster om 

Hedemora, via Wikarbyn och Hansbyn i Fline fjärding i Husby socken och Stjernsund till Torsåker. Där 

besöker vi de platser där hon föddes, hade pigtjänst och sedermera bodde som gift mor. 

Samling vid Västerby skolas parkering kl 11.00 lördag 12 september. Vi åker i våra bilar till Kerstin Heds 

väg där soldattorpet Kjepps låg. Stinas mor härstammade därifrån och hon fick flytta tillbaka dit som änka 

med barnen. 

Därifrån åker vi de 17 km norrut till Fline bygdegård i Wikarbyn. Där får vi veta var soldattorpet Normans 

låg samt var i byn Spel-Stina bodde en tid.  Vi äter vår egna medhavda lunch på bydegården och kl 13 blir 

det en konsert med Spel-Stinorna ! Bybor välkomna. Fri entré ! 

Vi åker vidare de ca 45 km till Hästbo i Torsåker via Stjernsund. Därifrån vidare österut in i skogen till via 

Österhästbo nr 2 till  Skommarhyttan. Platser där hon som ung tonåring tjänade piga. Givetvis kollar vi lite 

på Skommarhyttans hyttruin också. 

Familjen Eric Hellström och Anna-Cajsa Norman bodde något år i Björnrönningen uppe i Torsåkers norra 

del vid gruvan i Storberget samt ett år vid Edsken som ligger väster om Hofors nästan vid Dalgränsen. Det 

var där som den första lyckade Bessemerblåsningen skedde runt 1860 så att stål sedan kunde produceras 

billigt i stor mängd.  

Från Skommarhyttan åker vi till Bergs by och den delen på åns västra sida som kallas ”Skumpen” där fa-

miljen Hellström/Norman slog sig ner och bodde i många år.  

Som änka bodde Anna-Cajsa troligen hos en dotter, gift Hjelm på östra sidan av byn Berg. Därifrån finns 

det enda fotot där Spel- Stina möjligen finns med på. 

Nu har vi bra kläm på Spel-Stina alias Anna Cajsa Norman och vi åker till Bygdegården i Torsåker för att 

äta och ta del av ytterligare en konsert med Spel-Stinorna kl 18.00. I samband med denna konsert kommer 

Spel-Stina medaljen att delas ut till förtjänt kvinna. Denna kvällskonsert och medaljutdelning sker i samar-

bete med Arrangörsföreningen Folkmusikfest. 

Med förhoppning om att det blir en givande  

och rolig dag för oss alla. 

För GSF (Gästriklands Spelmansförbund) som är arrangör av 

dagen, tillsammans med Studieförbundet Bilda Mitt, Region 

Gävleborg, Hofors kommun och Arrangörsföreningen Folk-

musikfest 

genom Michael Müller ordf. GSF 

michaelmuller53@gmail.com  

0722193956    

Arr: Gästriklands Spelmansförbund, Region Gävleborg, stf 

Bilda Mitt, Arrangörföreningen Folkmusikfest.     
              

        SpelStinaillustration : Lasse W 

 I Spel-Stinas fotspår 
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I rådande coronastuation är förstås samtliga evenemang nedan preliminära men datumen finns 
ändå inbokade. Information kommer att uppdateras fortlöpande på Västmanlands Spelmansför-
bunds hemsida! 

 

Folkligt Värre - Fredag 4 september 2020 är inställt 
 

Utflykt i SpelStinas fotspår—Lördag 12 september 2020  

Se inbjudan från Gästriklands Spelmansförbund m.fl. på sidan 5 i detta blad. 

 

VSFs spelhörna på biblioteket med Västerås Spelmansgille med strängar och blås 

Tisdag 8 september 2020, kl 12.00-12.45, Stadsbiblioteket, Västerås.  
Kommer troligen att bli inställt 
Mer info: olofneverlandwestin@icloud.com eller 070-587 40 24. 
 
 
Lördag 19 september kl 14 VSF Årsmöte  
 
Mötet kommer att genomföras i Allaktivitetshuset Sture, Skinnskatteberg,  
Gatuadressen är Köpingsvägen 16 

 

Folkligt Värre - Fredag 2 oktober 2020,  

Det fysiska arrangemanget är inställt men vi kommer att sända en digital visstuga och spel till dans  
Mer information kommer att finnas i facebookgruppen ”Folkligt Värre” :https://www.facebook.com/
events/134645310941120/  

 

Aros Spelmän- Tisdag 20 oktober 2020, kl 12.00-13.00, Västerås Stadsbibliotek, Västerås. 
Tills vidare är det spelning utomhus från bibliotekets balkong alternativt livesändning från biblioteket som 
gäller.  
Mer info: olofneverlandwestin@icloud.com eller 070-587 40 24 

 

 

Folkligt Värre - Fredag 6 november 2020 

Det fysiska arrangemanget är inställt men vi kommer att sända en digital visstuga och spel till dans  
Mer information kommer att finnas 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 

 

 

Folkligt Värre - Fredag 4 december 2020,  
Datumet är inbokat men i skrivande stund är planeringen inte klar ännu Mer information kommer att fin-
nas i facebookgruppen ”Folkligt Värre” :https://www.facebook.com/events/134645310941120/  

 
Kalendarium 
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Önskar er alla en fin höst 


