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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: Folke Dahlgren 

Suppleant: Kjell Wahlberg 

Låtkommitté 

Olof Neverland Westin 

Sonja Serra 

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 2022 –02-08 www.vsf.u.se  

Ordföranden har ordet 

Här kommer årets fjärde nummer av Bladet och det 
lackar mot jul.  

Den 2 oktober hade vi ett årsmöte och en jubileums-
fest på Värdshuset Engelbrekt i Norberg, välbesökt 
och roligt. Referat kommer på annan plats i Bladet. 

Den 14 oktober hade vi ett medlemsmöte på  
Växhuset. På grund av förhinder av olika slag blev 
vi inte så många men diskuterade kring framtiden. 
Bland annat efterlystes låtkurser. 

Spelhörnorna på Västerås Stadsbibliotek har åter-
uppstått och den sista för året blir den 14 december 
då Helena Wessman kommer och spelar gotländska 
låtar på sitt dragspel. Dessförinnan har jag spelat 
solo en gång i hörsalen, därefter har Rävspel och 
Västerås spelmansgille spelat i foajén. Det är inte så 
många som har kommit och lyssnat, man är nog lite 
ovan vid att verksamheten återupptas.  
Vi hoppas på en fortsättning under 2022, ännu är 

inga datum klara. 

I skrivande stund har en ny variant av Covid-19 dykt 
upp så framtiden känns lite osäker vad gäller olika 
evenemang men vi hoppas att det vi planerat går att 
genomföra. 

Hoppet kvarstår om att spela brudmarscher på Stads-
biblioteket under 2022 som fortsättning på Brud-
marschprojektet. Mer info kommer.  

Vi tror fortfarande att det nu blir bättre tider! 

 

God Jul och Gott Nytt År önskar 

Olof Neverland Westin 

Ordf Västmanlands Spelmansförbund 

Kontaktas via mail olofneverlandwes-
tin@icloud.com eller tel 070-587 40 24 

Nr 4 2021 

mailto:olofneverlandwestin@icloud.com
mailto:olofneverlandwestin@icloud.com
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Spelhörnan öppen igen 

Spelhörnorna på Västerås Stadsbibliotek har åter-

uppstått och den sista för året blir den 14 december 
då Helena Wessman kommer och spelar gotländska 
låtar på sitt dragspel. Dessförinnan har jag spelat 

solo en gång i hörsalen, därefter har Rävspel och 
Västerås spelmansgille spelat i foajén. 

Olof  Neverland Westin 

 

 

 
 
 

Nya medlemmar 

Västmanlands Spelmansförbund har under somma-
ren och hösten fått några nya medlemmar: 

Jonny Majava, Ramnäs 
Ingemar Johansson, Fagersta 
Per-Arne Friberg, Köping 

Kerstin Gustavsson, Västerås 

Vi hälar dem alla välkomna. 

Lasse Englund               
 

 

 

Midvinterstämma Stjärnsund 

 

Mer information finns att läsa 

på www.folkmusikfestenistjarnsund.se   

 

 

 

Spelglädje i Blixterboda 

Jag och min syster hade länge funderat på att sam-

manföra några av våra spelvänner till en spelträff. 

Vi känner många fina och duktiga spelkvinnor och 
idén föddes att enbart bjuda in ” kvinnfolk”. 

Lokal hade vi redan hittat i Blixterboda utanför 

Frövi, en före detta IOGT lokal som är nyrustad. 

Vänner kontaktades och tillfrågades om dom ville 
komma på en spelträff, där alla instrument var väl-

komna. Eftersom vi systrar har olika musikbakgrund 
kändes det extra roligt att blanda instrument och mu-
sikstilar. 

Alla var jättepositiva och ville gärna komma bara 
dom hade möjlighet. 

Lördagen 28 augusti kl. 13.00, kom 9 glada och 

spelsugna kvinnor med fioler, dragspel, gitarrer, el-
piano, nyckelharpa., durspel, cittra, elbas och 
djembe trumma,  samt egen matsäck. 

Kaffet med dopp fanns redan färdigt när dom kom. 

Först gjordes en kort presentation av alla, och för att 
komma igång inledde vi med att lära ut en enkel 
polska som vi komponerat tidigare för en tävling un-

der pandemin. 

Efter en liten försiktig början tog det inte lång tid 
innan alla var igång och spelade och sjöng av hjär-

tans lust. 

Vilken spelglädje med dessa kvinnor!  alla bjöd 
verkligen på sig själva i form av spel, mycket sång, 

roliga historier mm. 

Vad vi spelade ?   Folkmusik, Religiöst, Country, 
Stefan Demert, Vintersaga, gamla slagers, visor, 

Taube och mycket mer. 

Lunchen höll vi nästan på att glömma för klockan 
går fort när man har roligt. 

När mörkret började lägra sig och klockan var över 
21.00 avslutades dagen och alla åkte hemåt. 

Fyllda av alla upplevelser packade vi som var kvar 

in våra grejer och åkte mer än nöjda hemåt, fast be-
slutna att göra om denna träff eftersom vi fick så fint 
gensvar från alla.  

Den här dagen lever vi länge på. 

På nästa sida följer lite bilder från träffen. 

Text : Sonia Serra 

 
 

 

http://www.folkmusikfestenistjarnsund.se/
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Bilder från Blixterboda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Sonja Serra 
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Årsmöte och Jubileum  

 

Jag vet inte när jag senast var på spelmansförbundets årsmöte, men då det samma dag fira-

des 70 (71) års jubileum passade jag på att medverka på båda. 

Förr i tiden (sent 70 tal) var det självklart att man åkte på årsmötet för där fick man träffa så 
många duktiga spelledare och medlemmar från hela Västmanland. 
 
Det jag minns är att det var rutinerade ordförare av den gamla stammen som svingade klub-

ban och ibland var det ganska höga ordväxlingar bland medlemmar med olika uppfattning-

ar.  Efter ett möte som jag som tonåring upplevde som ganska långt, blev det äntligen fika 

och spel.  

Man kan väl säga att det idag inte riktigt är lika höga ordväxlingar som förr. 

Men hur som helst var det intressant och trevligt och vi bjöds bl. a på musik av styrelsen. 
Innan jubileumsfirandet fanns det tid för oss som bokat rum på hotellet att ta det lite lugnt 

och byta om. Själv blev jag övertalad av Jeanette att dagen till ära bära folkdräkt, vilket 

man förr om åren ofta gjorde på stämmorna. 

Kvällen blev mysig på Engelbrekt med många glada spelvänner, uppvaktningar, en jättegod 

Italiensk buffé och vackert spel av Carina och Josefina. 

Annbritt och Carina uppmärksammade med fint spel William Lundin som skulle fyllt 100 

år, det tycker jag var fint gjort. 

När det sedan blev spontansång med gamla visor vid borden blev man lycklig och nostal-

gisk. 

Jag och mina spelkompisar Gerd och Gertie blev tillfrågade om vi ville spela lite Uno låtar 

från häftet vilket vi såklart nappade på. 

Proppmätta och belåtna fortsatte alla firandet en trappa upp där det spelades av hjärtans lust 

ända tills personalen diskret visade att nu var det dags att spela sista låten så att övriga gäs-

ter på hotellet skulle få sova. 

Då klockan bara var strax efter 23.00 samlades några av oss som inte ville gå och sova än, i 
mitt rum, för att bara prata och ha det trevligt. 
Klockan tickade på och Lördagen hann bli till Söndag innan jag till slut kröp ner i sängen. 
 
Tack till er som ordnat denna fina jubileumskväll . 
 
Sonia Serra. 
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Styrelseorkstern ”Storken”  
inledde  

Årsmötet med att spela några låtar  

 

 

 

 

Foto: Rolf Jansson 

 

 

Ordförande Olof Neverland Westin  
hälsar välkommen! 

 

         
  

          Foto: Lars Englund 

 

 

Josefina Paulsson  
och 

Carina Normansson  
spelar under  

middagen 

 

 

Foto: Lars Englund 

 

 
Carina Normansson  

och 
AnnBritt Sommer  

spelar låtar av 
William Lundin 

  som skulle fyllt 100 år   
        

         
    Foto: Lars Englund 
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Gertie Andersson, Sonja Serra och 
Gerd Iversen  

spelar låtar av Uno Gill 

 

 

 

 

Foto: Lars Englund 

 

         Vårt jubilerande förbund 
gratulerades av våra gäster  

från 

SSR och ÖLFM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Rolf Jansson 

 

 

Efter middagen samlades alla till ett 
mycket trevligt allspel 
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Ingela Ader  

och Majja Neverland  
i fint samspel 

 

 

 

 

 

 

Våra Gäster  
från Örebro  

 
Åsa Nerelius  

 

 

 

 

 

 

och 
Erik Zaunschirm  

 

 

 

 

 

 

Och medlemmar från Västmanland 
här 

Jonny Majava  
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Då det nu kommit nya restriktioner finns en stor osäkerhet kring kommande fysiska aktivi-
teter  

I skrivande stund är följande evenemang de vi har information om 
 
Information kommer att uppdateras fortlöpande på Västmanlands Spelmansförbunds hem-
sida! 

 

 

 

VSFs spelhörna på biblioteket med Helena Wessman - Tisdag 14 december 2021, kl 

12.00-13.00, Stadsbiblioteket, Västerås. Helena Wessman kommer och spelar gotländska 

låtar på sitt dragspel 

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

 

 

 

Midvinterstämma i Stjärnsund - Tisdag 28 december 2021 kl 18.00, Stora herrgården, 

Stjärnsund. Kanontrevlig stämma i vintermörkret. Spel, Dans och enklare servering er-

bjuds. Inträde 50:- kontant eller swisch. 

Mer info: www.folkmusikfestenistjarnsund.se   

 

 

 

Gammeldans - Onsdag 5 januari 2022 kl 19.00-23.00, Irstagården, ca 5 km öster om 

Västerås (söder om Irsta kyrka). Västerås Folkdansgille inbjuder till traditionell gammel-

danskväll. Musik: Aros spelmän. Medtag kaffekorg. Entré: 60 kr/pers. Arr: Västerås Folk-

dansgille och Västerås Spelmansgille. Mer info: Erwin 0701-72 45 66 eller email: ro-

wer1@hotmail.se 

Se även separat inbjudan på nästa sida i detta blad. 

 

 

 

 

Kalendarium 

mailto:olofneverlandwestin@icloud.com
http://www.folkmusikfestenistjarnsund.se/
mailto:rower1@hotmail.se
mailto:rower1@hotmail.se
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Önskar er alla en riktigt fin 

  Jul och Nyårshelg  


