Nr 2 2022

Spelmansförbundets projekt Rötter Västmanland
som har genomförts till två tredjedelar. Lördagen
Här kommer årets andra nummer av Bladet.
den 2 april hade Kristina Larsson Sköld och Spelmansförbundet bjudit in till ett evenemang rörande
På det personliga planet har jag nästan frigjort mig
spelmannen och upptecknaren Ellen Lagergren. Unfrån kryckorna och börjar kunna gå som en vanlig
människa. Om jag inte passar mig så haltar jag fast der söndagen den 15 maj kunde spelmän och andra
det egentligen inte behövs, detta får mig att fundera intresserade stifta närmare bekantskap med material
över hur man kan tillägna sig onödiga vanor och hur rörande Uno Gill och hans låtar och musicerande.
Sonia Serra och Gerd Iversen hade huvudansvaret
svårt det är att bli av med dem. Nog om detta, det
för den dagen. Mer info om detta på annan plats i
går framåt!
Bladet
Pandemin har nedgraderats men fortfarande drabbas
människor av Covid-19 och en del planerade saker Vi planerar att placera ut QR-koder på olika platser i
blir ändå inte av. Men andra saker planeras och blir länet med länkar till information om spelmän och
sångare. Planeringen görs av låtkommittén och visav!
sektionen i samarbete, mer info kommer senare. Om
du har idéer eller förslag på spelmän så kan du höra
av dig till mig.
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Ordföranden har ordet forts..
Bosse Eriksson

Patrik Andersson Tidman som är verksamhetsutvecklare för SSR har anordnat digitala möten för representanter för de lokala förbunden som äger rum
en gång per månad. Jag har deltagit i flera och tycker
att det är ett bra initiativ eftersom man får en möjlighet att möta representanter för förbunden från hela
Sverige. Nästa sådant möte är den 21 juni och handlar då om att SSR fyller 75 år. Jag återkommer med
rapport från detta möte.
Vid vårt senaste styrelsemöte den 16 maj deltog
Roger Karlsson som är verksamhetsutvecklare för
Studieförbundet Bilda. Han informerade om Bildas
verksamhet och lämnade ett förslag till samverkansavtal som vi sannolikt kommer att gå in i.

Kjell Wahlberg

Spelhörnorna på Västerås Stadsbibliotek har återuppstått och har under våren ägt rum i Hörsalen på
tisdagar kl 18.
Först ut var Ingela Ader som kommer att spelade
egna låtar tisdagen den 15 februari.
Den 23 mars kl 18 skulle Trolska ha spelat, Mats
Hellstrand fiol, Majja Neverland dragspel och sång,
Olof Neverland Westin bosoki. På grund av sjukdom
ersattes gruppen av TUM (Trolska Utan Majja)
Tisdag 5 april blev det efter ett par återbud Olof
Neverland Westin med vänner, dvs Ingela Ader,
Mats Hellstrand, Majja Neverland och Ronny
Landstedt.
Tisdag 14 juni spelar Helena Wessman gotländska
låtar på dragspel
Under hösten hoppas vi kunna återvända till foajén
med lunchmusik, väntar på besked från biblioteket
om tider. När vi får besked så lägger vi ut det på
hemsidan, nästa Bladet kommer ut i augusti.

Foto: Lars Englund

Vår webmaster, Bengt-Olov Skottheim, jobbar oförtrutet vidare och publicerar nyheter på hemsidan så
fort han får reda på dem. Du kan höra av dig direkt
PRESSTOPP:
till honom på vsf.webbmaster@vsf.u.se
Det är nu klart att Spelhörnorna återuppstår i sin
ursprungliga form som lunchmusik på Torget på tis- Hemsidan hittar du på http://www.vsf.u.se
dagar kl 12-13. Föreslagna datum är 16/8, 6/9, 4/10,
8/11 och 6/12. Hör gärna av dig med förslag
Olof Neverland Westin
på program.
Ordförande i Västmanlands Spelmansförbund
Den nionde april hade vi årsmöte i Kungs Barkarö.
Mer info om detta på annan plats, jag blev återvald Kontaktas via mail
som ordförande för två år. Under de två senaste års- olofneverlandwestin@icloud.com
mötena har två trotjänare lämnat sina styrelseplatser, eller tel 070-587 40 24
på höstens årsmöte Bosse Eriksson och i april Kjell
Wahlberg som har varit suppleanter i många år. Nå- Västmanlands Spelmansförbund har numera en egen
mailadress: info@vsf.u.se
gon avtackning har vi inte fått till under dessa lite
speciella omständigheter men jag vill passa på att
tacka både Bosse och Kjell för idogt arbete under de
gångna åren.
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Ingela Ader spelar

Rötter i Västmanland
Spelmansförbundet genomför under 2022 ett projekt
vi valt att kalla Rötter Västmanland. Projektet syftar
till att låta spelmän och övriga intresserade stifta närmare bekantskap med några spelmän och andra som
betytt särskilt mycket för låt-, vis- och danstraditionen i Västmanland. Projektet stöds av studieförbundet
Bilda. Hittills har två av planerade tre evenemang
ägt rum.
Ellen Lagergren

Lördagen den 2 april träffades ett 30-tal spelmän,
dansare och övriga intresserade i församlingshemmet intill Kungs-Barkarö kyrka. Dagen ägnades åt
att uppmärksamma Ellen Lagergren, som på 1930talet besökte ett antal spelmän med flera i Västmanland och tecknade upp deras repertoar i form av låtar, visor och danslekar. Initiativtagaren Kristina
Larsson Sköld inledde med ett föredrag om Ellen
Lagergren och hennes gärning. Därpå kunde deltagarna roa sig med danslekar och visor. Framåt kvällen, efter att vi fått styrka oss med en god soppa
med tilltugg, underhöll de närvarande spelmännen
varandra och övriga med ett par timmars musicerande. En mycket lyckad eftermiddag och kväll blev
det.

Foto :Lars Englund

Uno Gill
Uno Gill, spelman född i Gisslarbo och under större
delen av sitt liv bosatt och yrkesverksam först i Köping och därefter i Västerås, var en bland spelmän
uppskattad förmedlare av låtar och känd inte minst
för sitt sätt att ackompanjera. Spelmannen Sonia
Serra var en mycket nära vän till och spelkamrat
med Uno och fick efter att Uno gått bort överta en
stor samling av dokumentation i form av böcker, foton, noter, ljudinspelninagar, tidningsurklipp med
mera.

Kristina Larsson Sköld berättar

Söndagen den 15 maj bjöd Sonia och Spelmansförbundet in till en träff i Malma Spira, en mycket trivsam IOGT-lokal i Gisslarbo. Evenemanget inleddes
med att Sonia och Gerd Iversen, också hon vän och
spelkamrat till Uno, lärde ut några av de låtar som
finns med i ett häfte som publicerades för ett par år
sedan och som innehåller uppteckningar gjorda av
Uno och hans far Karl. De deltagande spelmännen
fick också en introduktion i fråga om Unos sätt att
ackompanjera andra spelmän, ett sekunderande som
på ett effektivt sätt understödjer rytmen i synnerhet
vid spel till dans. Efter paus med kaffe och annan
förtäring kunde besökarna studera allt det material
rörande spelmän i allmänhet och Uno och fadern
Karl i synnerhet som Sonia tagit med. Där fanns åtskilligt av stort intresse. Vi kunde också se några
filmer med Uno spelande tillsammans med andra.

Långdans

Forts.nästa sida..
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Uno Gill forts ….
Spel i kyrkan

På söndagskvällen fick vi i Malma kyrka lyssna till
en mycket trevlig konsert där Sonia och Gerd tillsammans med Gertie Andersson och Jeanette Lindmark framförde låtar efter Uno och Karl. Vid konserten framträdde också två par dansare som gav extra feststämning. Vi avslutade dagen med att besöka
Karl Gills grav och den minneslund där Uno och
hans hustru Maj begravts och där lyssna till mera
musik och placera rosor.
Ett hjärtligt tack till Kristina och Sonia för dessa
båda givande dagar!
Lars Englund
Sonja vid Unos grav
Sonja vid fotoalbumen

Spel vid Unos Grav

Dans i kyrkan

Foto :Lars Englund

4

Inspirationsspel i Kolarhagen
Carina Normansson har ett antal gånger under våren
2022 bjudit in åhörare och spelmän till Örnstugan,
Sala, för att stifta bekantskap med några spelmän
och låtar upptecknade efter dem. De av oss som tagit
med instrument har fått möjlighet att lära sig ett antal låtar. Varje tillfälle har ägnats ett specifikt tema,
till exempel Gruvliga låtar, Udda traditionella låtar
från trakten eller Lars Larsson & Landinarna.
Tanken med de här träffarna har varit att fokusera
lyssnande till och lärande av låtar efter någon eller
några få spelmän med anknytning till den ort där de
verkade.
De här eftermiddagstimmarna har varit mycket trevliga och givande. Som regel har vi varit ett halvdussin deltagare eller strax däröver. Carinas stora entusiasm har hjälpt oss spelmän, också när huvud och
fingrar efter ett par timmar börjat säga ifrån, att efter
bästa förmåga lära in några låtar vi inte spelat tidigare. De välbehövliga fikapauserna gjorde att vi
återhämtade oss efter några minuter.
Stort tack till Carina för ditt engagemang och tålamod! Hoppas att åtminstone några av låtarna blir
spridda och spelade, det är de värda.
Lars Englund

Foto :Lars Englund
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Fagersta Spelmanslag

Ny medlem
Västmanlands Spelmansförbund har fått en ny medlem, Anette Andersson, Sala. Mycket välkommen
till förbundet, Anette!
Styrelsen

Bjuder in till spelmansstämma i Västanfors den 14
augusti kl.14.00 på Hembygdsgården i Västanfors.
Det blir en buskspelstämma.

Ethno 2022!

Känns bra att ha ett bestämt datum för oss alla.
Välkomna.

Sedan 30 åt tillbaka (med undantag för våra båda
pandemiår) har i Sverige genomförts ett internationellt folkmusikläger med workshops för musikanter i
åldern 17 – 25 år. Det här året kan det äntligen bli av
igen. Evenemanget kommer att genomföras i Rättvik
Västmanlands Spelmansförbund har som deltagare
anmält Agnes Källström, Sala. Lycka till, Agnes!

Hälsningar Margaretha.

Styrelsen

Från och med i år kommer vår spelmansstämma alltid att äga rum
DEN ANDRA SÖNDAGEN I AUGUSTI.

Dokumentation av musik

Spelhörnan tillbaka igen

Är du bra på att tolka musik och skriva noter? Spelmannen Stefan Johansson i Skinnskatteberg har efterlyst någon om kan tänka sig att hjälpa till med att
renskriva noter. Stefan har tillgång till ett stort
material efter spelmannen Blinda Lasse, Riddarhyttan. Känner du dig manad och tror att du är vuxen
uppgiften? Hör av dig till mig så kan jag förmedla
kontakt.

Spelhörnorna återuppstår i sin ursprungliga form
som lunchmusik på Torget på tisdagar kl 12-13. Föreslagna datum är 16/8, 6/9, 4/10, 8/11 och 6/12.
Hör gärna av dig med förslag på program.
Olof Neverland Westin

Lars Englund

6

Kalendarium
Nu är vi redan inne i sommaren och närmas oss midsommar. Efter två år av inställda evenemang återstartar de flesta spelmansstämmor vi så gärna träffas på för att spela, sjunga och
dansa. Här kommer ett axplock evenemang som kommer att gå av stapeln i Västmanland
eller dess närhet..
Information kommer även att finnas och uppdateras fortlöpande på Västmanlands Spelmansförbunds hemsida!

Förunderlig fröjd - Fredag 17 juni 2022, kl 19.00, Virsbo konsthall, Virsbo. Josefina Paulson, nyckelharpa; Carina Normansson, fiol och Colbjörn Lindberg, sång. Musik varvat med sanna och osanna berättelser. Mer info: https://www.virsbokonsthall.se/sidor/23%20musik2022.html
Folkärna Folkfest - Lördag 18 juni 2022, en heldag med konserter, dans och buskspel på
Folkärna Gammelgård, lördag den 18 juni 2022. Bl.a medverkar följande grupper från Västmanland:
Wesstmannafolk, Carina & Josefina, Trio Comares. Mer info www.folkarnafolkfest.com
Spelmansstämman på Kaplansgården, Härkeberga, söndag 26 juni. Gudstjänst klockan 12. Spelmansstämman börjar klockan 13. Mer info Spelmansstämma i Härkeberga – Uppsala spelmanslag

Spelmansstämma i Medåker - Lördag 9 juli 2022. Medåkers kyrka och Abramsgården, Medåker. I år
börjar dagen med konsert i kyrkan, kl 11.00. Vi tar oss efter det till Abramsgården (kanske med traktor och
vagn) där stämman tar vid med allspel, uppspel, hantverk, visstuga och konsert med Bengan Janson. Mer
info: http://medakerstamman.se eller http://www.vsf.u.se/#pagang
Tibble Transsibiriska - Lördag 23 juli 2022, kl 18.00, Abrahamsgården, Norberg. Mer info: https://
www.visitnorberg.se/listing/konsert-tibble/
Spelmansstämma, Vallby friluftsmuseum - Söndag 31 juli 2022, kl 13.00. Vallby friluftsmuseum, Västerås. Mer info: http://www.vsf.u.se/#kalender
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Kalendarium
Åsa Jinder - Söndag 7 augusti 2022, kl 18.00, Risbokyrkan, Fagersta. Mer info (förhoppningsvis så småningom): http://www.risbrokyrkan.se
Buskspelstämma, Hembygdsgården, Västanfors - Söndag 14 augusti 2022, kl 14.00. Hembygdsgården,
Västanfors, Fagersta. Serveringen är öppen. Mer info: http://www.vsf.u.se/#kalender

VSFs spelhörna på biblioteket - Tisdag 16 augusti 2022, kl 12.00-13.00, Stadsbiblioteket,
Västerås. Mer info: olofneverlandwestin@icloud.com eller 070-587 40 24.
JPP, finsk folkmusikgrupp - Söndag 19 augusti 2022, kl 19.00, Virsbo konsthall, Virsbo.
Mer info: https://www.virsbokonsthall.se/sidor/23%20musik2022.html
JPP, finsk folkmusikgrupp - Söndag 20 augusti 2022, kl 16.00, Rotundan vid Kulturhuset Folkets
Park. Mer info: Har ingen susning i vilken kommun detta ligger. Intresserad?
Skicka i så fall ett mejl till christofer.ekstromer@vastmanlandsmusiken.se och fråga.

Folkligt Värre - Fredag 2 september 2022, från kl 17.30-23.30, Skerike bygdegård, Västerås. Kl 18.0018.55 Visstuga med Majja och Ingela. Kl 19.00-19.55 Dansinspiration. Kl 20.00 Två allspelslåtar och sen
dans till spelmän så länge de orkar spela. Medtag egen fikakorg. Vi bjuder på förfriskningar. Entré 70
kr. Mer info (så småningom): https://www.facebook.com/groups/249172817726/
RÖTTER I VÄSTMANLAND 3: Om Karl Gustav Karlsson "Prästfalls Kalle" med Jeanette Lindmark - Lördag 3 september 2022, Norra Finnfalls bygdegård. Tre lika spännande som olika personer kan
du lära känna i år, vid tre tillfällen och på tre platser. Tre personer ur den västmanländska skaran traditionsbärare. Arrangör: Västmanlands Spelmansförbund. Mer info: Ring eller mejla Lars Englund 070-224
13 68 / lars.o.englund@outlook.com / http://vsf.u.se/#pagang / http://vsf.u.se/video/rotter.pdf
KROKE - Västerås Konserthus 20 år - Måndag 5 september 2022, kl 19.00, Foajéscenen i Västerås
Konserthus, Kopparbergsvägen 1, Västerås. Fantastisk, suggestiv världsmusik från Polen. Biljettsläpp 19
maj 2022. Mer info: https://vastmanlandsmusiken.se/event/kroke/

VSFs spelhörna på biblioteket - Tisdag 6 september 2022, kl 12.00-13.00, Stadsbiblioteket, Västerås. Mer info: olofneverlandwestin@icloud.com eller 070-587 40 24.
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VSFs spelhörna på biblioteket - Tisdag 4 oktober 2022, kl 12.00-13.00, Stadsbiblioteket,
Västerås. Mer info: olofneverlandwestin@icloud.com eller 070-587 40 24.
Folkligt Värre - Fredag 7 oktober 2022, från kl 17.30-23.30, Skerike bygdegård, Västerås. Kl 18.0018.55 Visstuga med Majja och Ingela. Kl 19.00-19.55 Dansinspiration. Kl 20.00 Två allspelslåtar och sen
dans till spelmän så länge de orkar spela. Medtag egen fikakorg. Vi bjuder på förfriskningar. Entré 70
kr. Mer info (så småningom): https://www.facebook.com/groups/249172817726/

Folkligt Värre - Fredag 4 november 2022, från kl 17.30-23.30, Skerike bygdegård, Västerås. Kl 18.0018.55 Visstuga med Majja och Ingela. Kl 19.00-19.55 Dansinspiration. Kl 20.00 Två allspelslåtar och sen
dans till spelmän så länge de orkar spela. Medtag egen fikakorg. Vi bjuder på förfriskningar. Entré 70
kr. Mer info (så småningom): https://www.facebook.com/groups/249172817726/

VSFs spelhörna på biblioteket - Tisdag 8 november 2022, kl 12.00-13.00, Stadsbiblioteket, Västerås. Mer info: olofneverlandwestin@icloud.com eller 070-587 40 24.

Lunchkonsert med Josefina Paulson, nyckelharpa - Fredag 18 november 2022, kl 12.15, Lilla salen i
Västerås Konserthus, Kopparbergsvägen 1, Västerås. Mer info (så småningom):
https://vastmanlandsmusiken.se/event/

Folkligt Värre - Fredag 2 december 2022, från kl 17.30-23.30, Skerike bygdegård, Västerås. Kl 18.0018.55 Visstuga med Majja och Ingela. Kl 19.00-19.55 Dansinspiration. Kl 20.00 Två allspelslåtar och sen
dans till spelmän så länge de orkar spela. Medtag egen fikakorg. Vi bjuder på förfriskningar. Entré 70
kr. Mer info (så småningom): https://www.facebook.com/groups/249172817726/

VSFs spelhörna på biblioteket - Tisdag 6 december 2022, kl 12.00-13.00, Stadsbiblioteket, Västerås. Mer info: olofneverlandwestin@icloud.com eller 070-587 40 24.

Ett särskilt tack till Ingela Ader som återkommande sammanställer evenemangstipsen i ett separat utskick
med ”Folkmusikaliska evenemang” och från vilket delar av ovanstående kalendarium är hämtat.
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