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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 12 01 www.vsf.u.se  

Ordföranden har ordet 

Här kommer årets tredje nummer av Bladet och vi 
kan börja skönja ljuset i änden av tunneln. 

Styrelsen har haft ett ”riktigt” möte hos Kjell Wahl-
berg i Semla den 7 augusti och planer för årsmöte 

och jubileum har tagit fastare form. Datum för eve-
nemangen är lördagen den 2 oktober, årsmöte klock-
an 14 och jubileumsfirande kl 17 på Värdshuset 

Engelbrekt i Norberg. Mer information på annan 
plats i Bladet. 

Den 14 oktober kommer det att bli ett medlemsmöte 
för att diskutera fortsättningen av vår verksamhet 

efter det uppehåll som pandemin har medfört. Mötet 
kommer att äga rum torsdagen den 14 oktober på 
Växhuset i Västerås kl 19:00 och vi hoppas att 

många vill delta. 

 

 

Spelhörnorna på Västerås Stadsbibliotek kommer att 
återupptas, ännu är inga datum klara men jag skickar 

ut info så fort det blir klart. 

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

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 

Nr 3 2021 

mailto:olofneverlandwestin@icloud.com
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Årsmöte och jubileum 

Lördagen den 2 oktober inträffar två stora händelser 

för alla förbundets medlemmar.  
På eftermiddagen genomför vi vårt försenade års-
möte (skulle om inte pandemin med restriktioner 
drabbat oss ha genomförts i våras) och på kvällen 

kan vi fira förbundets 71-årsjubileum med en  
kanonfest i Norberg.  
Se kallelsen och inbjudan som vi bilägger den här 

utgåvan av Bladet! 

Styrelsen för Västmanlands Spelmansförbund 

 

 

Inbjudan till Medlemsmöte  

för Västmanlands Spelmansförbund 

Torsdagen den 14 oktober kl 19:00, Växhuset,  
Viktor Larssons plats 1 Västerås. 

Coronapandemin har medfört att många av våra  
aktiviteter har gått i stå och vi har i styrelsen beslutat 
att inbjuda våra medlemmar till en diskussionskväll 

för att fundera över hur vi ska gå vidare.  
Vi hoppas att du vill komma med idéer och förslag. 
Vi har bokat ett konferensrum och ser till att det 

finns fika med bulle/smörgås tillgängligt.  
För att underlätta beställningen av detta är vi tack-
samma om du kan anmäla ditt deltagande senast den 

7 oktober per mail eller telefon till Lasse Englund 

Styrelsen för Västmanlands Spelmansförbund 

Lasse Englund              021-13 53 06 (bostad)
 lars.o.englund@outlook.com
 www.vsf.u.se 
      070-224 13 68 (mobil) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ny medlem 

Västmanlands Spelmansförbund har under våren fått 
en ny medlem: Gunnar Brandin, spelman och instru-
mentbyggare i Boda. Välkommen, Gunnar! 

Lasse Englund               
 

 

 

 

 

 

Vi minns Karl Gustaf Ankarmo 

En trogen hedersman och föreningsmänniska har 
lämnat oss och jordelivet. 

Han deltog ofta troget vid våra möten och stämmor. 

Föddes i Jämtland den 21 juni 1921  och dog drygt 
100 år senare, den 15 juli 2021. 

" Kå Ge "som det ofta blev, berättade sparsamt om 

uppväxten och det privata, men jag var hem till ho-
nom några gånger under de sista åren han bodde i sin 
lägenhet, med anledning av hans fioler och notsam-

lingar, för han har alltid varit angelägen om spel-
mansrörelsen och att yngre personer skulle komma 
med och ta del och ta vid och föra traditionen vidare. 

Han hade växt upp med jämtlandslåtarna och fick 

tidigt en fiol och lärde sej spela. 

Efter en tid gladdes hans far över sonens framsteg 
och beställde en ny och bättre fiol av en då känd 
fiolbyggare i Jämtland. Den unge och försiktige Karl 

Gustaf blev så överväldigad, att han knappt tordes 
spela på den fina fiolen. Så blev det resten av hans 
liv. När jag bytt strängar och justerat den lite, fick 

sonen överta den. 

Tidigt kom K.G. till Västerås och fick arbete på då-

varande Hakonbolaget  (senare ICA)  med ekonomi 

som kamrer. I vårat förbund valdes han förstås till 

kassör.  

Med ordning och reda skötte han uppdraget i c:a 15 

år  till 1989, då han avgick  "till förmån för någon 

yngre" som han uttryckte sej. Han var också aktiv 

inom idrotten, bl. a.orientering. 

Vi är tacksamma för alla hans år och insatser i för-

bundet VSF. 

Per Torelli  
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Succé för buskspelstämman i Fagersta   

 

Som vi längtat efter en spelmansstämma.  

Så med två vaccinationer i kroppen blev livet plötsligt lite lättare.  

Fagersta spelmanslag bestämde sig för att ordna en stämma i mindre format. 
Bara för att få träffas och spela, men vi fick inte räkna med någon större publik 
på grund av pandemiregler.  

Datumet bestämdes till söndagen femtonde augusti.  

Efter en varm juli räknade vi med en lika fin augusti. Men så blev det ju inte. Grå åskmoln tornade upp sig 

på söndagsmorgonen och humöret sjönk. Att vi alltid ska välja fel dag!!  

Nere på Hembygdsgården höll Bosse på att sätta upp högtaleriet på estraden.  

Strax före klockan två droppade utsocknes spelmän in på gården. Nyckelharpor, fioler och gitarrer plocka-
des fram ur sina fodral och det dröjde inte så länge innan estraden var fylld av spelfolk.  

Fler och fler kom och de fick placera sig nedanför scenen. Något som aldrig hänt förr på en spelmans-
stämma. 

Fortfarande hängde molnen lågt över Hembygdsgården. 

  

Efter ett invigningstal av Kristin spelades första allspelslåten upp, en schottis från  
Fagersta. Det låter mäktigt när trettiotalet spelmän klämmer i. 

-Nästa låt blir Trollens brudmarsch, meddelade spelledaren Roland. 

I spelmanskretsar har låten ett slags magi över sig, den motar annalkande regn. Så även denna dag då till 

och med solen kastade en hastig blick från en molnkant. 

Låtförslagen på scenen duggade tätt. Polskor, hambon och schottisar och spelglädjen var på topp och gol-
vet gungade av taktstampning. 

Kaffet och mackorna inne på logen fick vänta ett bra tag, nu var musiken högsätet. 

Vid den sista delen av stämman delade spelmännen upp sig i mindre grupper och buskspel hördes från 
olika håll på området. 

När stämman blåstes av vid sjuttontiden dröjde sig flera spelmän kvar utomhus.  

 

Margaretha Eriksson 
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Buskspelstämman lockade många spelmän. En del 
fick stå nedanför scenen. Spelglädjen var stor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spelledare Roland Lindfors med några av spel-
männen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Lindgren och Tommy Stahre är ryggraden i 

Fagersta spelmanslag. 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder och bildtext :Margaretha Eriksson 
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En samspelt duo är Lars Englund och Beryl 

Löwgren. 

 

 

 

 

 

 

 

Jeanette Lindmark och Mats Lindström spe-
lade på  sina nyckelharpor inne i Bergsmans-

stugan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandolinen är ett instrument som dyker upp då och då på 
spelmansstämmor. Namnet på spelkvinnan fattas dock. 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder och bildtext: Margaretha Eriksson 
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I skrivande stund finns ännu inte så många evenemang aviserade även om det nu verkar finnas en liten 

ljusning som ger möjlighet att anordna spelträffar. 

 

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

 

 

 

 

Årsmöte och Jubileumsfest:  2 Oktober Värdshuset Engelbrekt i Norberg 

klockan 14 inleds årsmötesförhandling och kl 17 övergår vi i jubileumsfestligheter 
Se mer information i separat inbjudan som finns bilagd detta Blad. 

 

 

 

 

Medlemsmöte 14 Oktober i Växhuset Västerås 

Medlemsmöte där  diskuterar fram lösningar och aktiviteter för Västmanlands spelmansförbund 

Se mer information i separat inbjudan som finns bilagd detta Blad. 

 

 

 
 

 

Kalendarium 


