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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. 

Viskommitté 

Ingela Ader 

Majja Neverland 

Välkommen att lämna bidrag till kommande nummer av 

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

christina.bjureland@telia.com. 

Bladet distribueras från och med nummer 2.2021 i 

första hand  i digitalt format . Det finns även alltid  

publicerat på hemsidan.  

Om din mailadress behöver uppdateras  Skicka ett med-

delande till lars.o.englund@outlook.com  

 

Nästa stoppdatum 2021 08 09 www.vsf.u.se  

Ordföranden har ordet 

 Nu kommer årets andra nummer av Bladet. Ytterli-
gare fyra månader har gått med fortsatt pandemi och 
restriktioner men ljuset känns tydligare i dag, sär-
skilt som det är fredag och vackert, varmt väder. Vi 
har haft ytterligare ett digitalt styrelsemöte den 26 
maj och konstaterat att vi numera är vaccinerade, 
åtminstone en gång. Restriktionerna hoppas jag 
kommer att lätta som det är planerat. Nästa styrelse-
möte ska vi enligt traditionen hålla i juli hos Kjell 
Wahlberg i Semla om vädrets makter står oss bi. Jag 
och Majja bor mest i Karbenning och har lyckats 
hålla oss friska.  

I förra numret av Bladet presenterade vi en dyster 
nyhet, vi fick avslag på bidragsansökan från Väst-
manlandsmusiken. Dock har vi fått motsvarande bi-
drag från Region Västmanland så ekonomin klarar 
sig under detta år. 

Styrkta av detta har vi nu planerat årsmöte och efter-
följande 71-årsjubileum till september, information 
om tid och plats kommer senare.  

Den planerade fortsättningen av spelhörnorna på 
Västerås Stadsbibliotek i digital form har inte blivit 
av men i och med de ändrade restriktionerna hoppas 
vi på att kunna återuppta spelhörnorna i dess tidigare 
form. Jag kommer att ta kontakt med Jesper Zels på 
biblioteket om detta och mer information kommer. 

Folksångsnätverket har gått på sparlåga men håller 
på att vakna till igen.  

Folkligt Värre har också gått på sparlåga men två 
digitala varianter har sänts via Facebook i mars och 
maj. Vi hoppas att den verksamheten kan återupptas 
under hösten 

      Forts nästa sida 

 

 

Nr 2 2021 
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Ordföranden har ordet, forts. 

Vid det senaste styrelsemötet den 26 maj diskuterade 
vi kring fortsättningen på vår verksamhet och hop-
pas kunna kalla till ett medlemsmöte i oktober för att 
så många som möjligt ska kunna delta.  

Hoppet kvarstår om att spela brudmarscher på Stads-
biblioteket under 2021 som fortsättning på Brud-
marschprojektet under hösten. Mer info kommer.  

Spelandet sker för min del fortfarande mest för mig 
själv. Det är tråkigt att inte kunna spela tillsammans 
med andra men naturligtvis värre om man skulle 
ådra sig Covid-19.  

  

Vi tror att det nu blir bättre tider! 

 

Olof Neverland Westin 

Ordf Västmanlands Spelmansförbund 

Kontaktas via mail  
olofneverlandwestin@icloud.com  

eller tel 070-587 40 24 

 

 

 

 

Distribution av Bladet 

Enligt information i Bladet nummer 1 2021 kommer 
vi från och med nummer 2 2021 att skicka tidningen 

i form av bilaga till ett e-brev. Vi är införstådda med 
att inte alla medlemmar har möjlighet att ta del av 
tidningen i det formatet – dessa kommer såklart att 

också i fortsättningen få den via post. Du som kan ta 
emot e-post (och inte redan får tidningen den vägen), 
var vänlig meddela förbundets kassör Lars Englund 

via ett mejl. Adressen är 
lars.o.englund@outlook.com. 

Bladet finns också tillgängligt via förbundets hem-

sida. 

Styrelsen för Västmanlands Spelmansförbund 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmöte 2021 

Västmanlands Spelmansförbund följer de restriktion-

er mot större evenemang som följer av Corona-19-

pandemin. Förhoppningsvis fortsätter den lättnad i 

pandemin man kunnat följa den senaste tiden. Vår 

förhoppning är därför nu att kunna hålla vårt årsmöte 

under andra halvåret 2021.  

Kallelse till årsmötet kommer att skickas ut när för-

bundets styrelse beslutat om dag, tid och plats. Har 

du möjlighet kan du också få information via förbun-

dets hemsida. 

Styrelsen för Västmanlands Spelmansförbund 

 

 

Noterna i samlingen Folkmusik i Västmanland  

(Gula pärmarna) 

 
För allas information så har arbetet påbörjats med att 
dela upp den mycket stora PDF-filen med de inskan-
nade sidorna från Gula pärmarna. Målet är att på så 

sätt få det mycket mer lätthanterligt och att man inte 
behöver ladda hem så stora filer utan man väljer de 
sidor man är intresserad av. När arbetet är klart kom-

mer det att läggas ut på VSF hemsida och blir då öp-
pet för alla som är intresserade. Det kommer att  
meddelas när filerna finns färdiga att laddas ner dels 

här i Bladet och på VSF hemsida. 
 
Bengt-Olov Skottheim 

mailto:olofneverlandwestin@icloud.com
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Det glesnar i spelmansleden 

 
Fagersta Spelmanslag har skrivit angående två spelmäns bortgång här  i trakten.  
Tack Margaretha för fina minnesord.! 

 

 

 

Spelmannen Börje Andersson, Norberg, har avlidit i en ålder av 83 år. 

Ända sedan Norbergs spelmanslag bildades år 1978 var han dess spelledare. I fyrtio 
händelserika år höll han laget igång. Det var kyrkospelningar, spelmansstämmor och 
folkdansspelningar. Varje midsommar fanns han på plats med sina spelmän för att till-
sammans med folkdansarna bjuda på äkta midsommarstämning. Det blev också många 
spelmansresor, bland annat till Norge tillsammans med danslaget. 

Börje var en skicklig fiolspelman med en stor repertoar av folkmusik. Han gav sig gärna i 
kast med svåra låtar och var inte nöjd förrän han lyckats fånga varenda ton.  

För sina insatser inom folkmusiken har han fått Västmanlands spelmansförbunds guldnål, 
en mycket fin utmärkelse. 

Men det var inte bara fiolspel som han behärskade. Börje var sedan många år med i Nor-
bergs kyrkokör, där hans mäktiga tenorstämma var en stor tillgång. En sann spelman har 
gått ur tiden. 

 

Margaretha Eriksson 

 

 

 

Spelmannen Roland Berg, Norberg har avlidit i en ålder av 82 år.  

Roland var värmlänning men flyttade till Fagersta när han gifte sig med Doris Norrbom. 
Till yrket var han målare. Musiken har alltid funnits i hans liv, först som dansbandsmusi-
ker i Värmland. I Fagersta började han som vuxen i musikskolan. På 1990-talet kom han 
med i Fagersta spelmanslag. 

Han blev oerhört intresserad av folkmusiken och tog varje tillfälle i akt att spela. Under 
flera spelmansstämmor i Malingsbo deltog han vid invigningen i Sankt Annas kapell som 
solist. 

Hela hans pensionärsliv ägnade han åt musiken och han var medlem i flera spelmanslag 
och skrev egna låtar. Värmlandsdialekten bevarade han genom livet.  

Den gamla bergsmansgården i Rosendal låg honom varmt och hjärtat och han lade ner 
mycket arbete på att bevara gården. 

 

Margaretha Eriksson 
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De flesta fysiska aktiviteter står fortfarande på vänt p g a pandemin som härjar.  

 
Vi kan också med sorg följa hur sommarens efterlängtade spelmansstämmor ställts in. 

I senaste numret av Spelmannen finns dock några sommarevenemang som i begränsad omfattning  
kommer att genomföras. Det finns även en hel del digitala evenemang som fortlöpande genomförs. 

I tidningen finns även tips om Radions ”Lyssna på folkmusine i P2” närmare 20 stycken sändningar där 
tider anges i tidningen. Programmen går att lyssna på i efterhand dels på lördagar och söndagar kl 15. 

Äldre program finns också på Sveriges Radio.se i upp upp till en månad. 

 

De evenemang vi i styrelsen få vetskap om kommer att uppdateras fortlöpande på  
Västmanlands Spelmansförbunds hemsida! 

 

 

 

Önskar er alla en   

Trevlig Sommar 
 

 

 

 

 

 

 

     Foto: Lars Englund 

Kalendarium 


