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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 

Låtkommitté 

Olof Neverland Westin 

Sonia 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. 

Om din mailadress behöver uppdateras  Skicka ett med-

delande till lars.o.englund@outlook.com  

www.vsf.u.se   

Epostadress VSF: info@vsf.u.se 

 

Nästa stoppdatum 2023-01-25  

 

Ordföranden har ordet 

Här kommer årets sista nummer av Bladet när det 
lackar mot jul 

 

Spelmansförbundets projekt Rötter Västmanland är 
nu genomfört i tre etapper.  

En fortsättning planeras under 2023. 

Vi planerar att placera ut QR-koder på olika platser i 
länet med länkar till information om spelmän och 
sångare. Planeringen görs av låtkommittén och vis-
sektionen i samarbete, mer info kommer senare. Om 
du har idéer eller förslag på spelmän så kan du höra 
av dig till mig. 

 

 

 

 

 

Patrik Andersson Tidman som är verksamhetsut-
vecklare för SSR har anordnat digitala möten för 
representanter för de lokala förbunden som äger rum 
en gång per månad. Jag har senast deltagit i ett semi-
narium den 29 november där Stefan Löfgren som är 
verksamhetsutvecklare för konst och kultur presente-
rade Bygdegårdarnas Riksförbund. Bygdegårdarnas 
Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna 
samlingslokaler. Allmänna samlingslokaler som är 
öppna för alla som delar föreningens demokratiska 
värderingar. 

Vid årsskiftet 2021/2022 var 1 452 bygdegårdar, 
bystugor eller liknade lokaler anslutna till riksför-
bundet, i Västmanland finns 37 bygdegårdar som är 
anslutna till Riksförbundet.      

       
 Forts.nästa sida.. 
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Ordföranden har ordet forts.. 

Stefan Löfgren är också projektledare för Kultur-
bygdsturnén som består av 24 yrkesverksamma kul-
turutövare – en i vart och ett av de 24 bygdegårdsdi-
strikt som organisationen är uppdelad i.  

För Västmanland är vår medlem Josefina Paulson 
utsedd som representant. Hon kommer att genom-
föra 15 föreställningar och fyra workshops (varav 
två för vuxna och två för de yngre) på bygdegårdar i 
Västmanland och kan bokas via Bygdegårdarnas 
hemsida ( https://bygdegardarna.se ) . Hemsidan är 
mycket innehållsrik och jag rekommenderar ett be-
sök för att få veta mer om Bygdegårdarnas Riksför-
bund. Mer info om Josefina kan du få via hennes 
hemsida www.josefinapaulson.se 
 
Spelhörnorna på Västerås Stadsbibliotek har åter-
uppstått och har under hösten flyttat ut till foajén och 
ingår i ”Tisdagar på Torget” och är återigen lunch-
musik. 
Den 6 september framträdde Västerås Spelmansgille 
och den 4 oktober Helena Wessman.  
Tisdagen den 8 november spelade John-Erik Ham-
marberg och den 6 december gruppen Trolska. 
Samarbetet med Västerås Stadsbibliotek kommer att 
fortsätta under 2023, vi kommer att informera om 
datum senare. 
Den 12 november hade vi besök av Breda Gatan 
som stod för viskurs, låtkurs, konsert och spel till 
dans. Mer om detta på annan plats i Bladet 
 
Vår webmaster, Bengt-Olov Skottheim, jobbar oför-
trutet vidare och publicerar nyheter på hemsidan så 
fort han får reda på dem. Du kan höra av dig direkt 
till honom på vsf.webbmaster@vsf.u.se Hemsidan 
hittar du på http://www.vsf.u.se  

 
God Jul och Gott Nytt År önskar 
Olof Neverland Westin 
Ordförande i Västmanlands Spelmansförbund 
Kontaktas via mail olofneverlandwes-
tin@icloud.com eller tel 070-587 40 24 

Västmanlands Spelmansförbund har numera en egen 
mailadress: info@vsf.u.se  

 

 

 

 

 

 

 

 

Breda Gatan 

Den 12 november gästades vi av Breda Gatan, en 
grupp bestående av Emma Härdelin, Johanna Bölja 
Hertzberg, Kjell-Erik Eriksson och Ola Hertzberg. 
Emma och Johanna sjunger mest, Kjell-Erik spelar 
fiol och Ola nyckelharpor. Dagen innehöll en viskurs 
med Johanna som. beskrivs mer på annan plats i Bla-
det, en låtkurs med Kjell-Erik, en konsert och dans-
spelning. Jag deltog i låtkursen som leddes av Kjell-
Erik som var rätt svettig eftersom det var vinter i Ös-
tersund som han kom åkande från och +15° i Väs-
terås. Det blev en mycket bra låtkurs där Kjell-Erik 
lärde ut tre låtar från Jämtland, en polska med ty-
piska ”jämtstråk”, en hoppvals (=polkett) och en 
vals. En mycket givande kurs där han dels kunde 
berätta historier om de gamla spelmännen och dessu-
tom på ett föredömligt sätt lära ut själva låtarna. 
Nästa fas för oss deltagare är naturligtvis övning och 
åter övning för att få till själva spelet, men vi har en 
bra grund att stå på. Vi var sammanlagt fem delta-
gare på kursen.  
Efter en paus blev det konsert och jag är fortfarande 
imponerad över hur mycket bra musik man kan 
åstadkomma med två röster, nyckelharpa och fiol. 
Hela evenemanget ägde rum på CuLTUREN och 
konserten blev ännu bättre tack vare en engagerad 
ljudtekniker. Efter konserten blev det spel till dans, 
dels med lokala spelmän, för tillfället med grupp-
namnet Husbandets Röst. Därefter spelade Breda 
Gatan till dans med tidvis tre fioler och nyckelharpa. 
En extra höjdpunkt var när John-Erik Hammarberg 
spelade munspel tillsammans med Kjell-Erik. Jag 
tror att dom båda var lika lyckliga som vi i publiken. 
Sammanfattningsvis en mycket lyckad dag och jag 
har ett gott råd att ge: Har du möjlighet att lyssna till 
Breda Gatan så gör det!  

PS Namnet Breda Gatan kommer sig av att Emma 
bor på Breda Gatan i Hudiksvall. 

Text : Olof Neverland Westin 

      Forts nästa sida 
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Viskurs och start av folkligt sångarnät-
verk.  

12 november i samband med Breda Gatans besök i Väs-
terås var vi  ett tiotal glada och mycket nöjda sångare 

som under ledning av Johanna Hertzberg Bölja hade en 
lärorik och trevlig eftermiddag. Vi lärde oss några visor ur 

den hälsingska traditionen i roliga arrangemang med 
både stämmor, borduner och ostinaton, allt på gehör för-
stås. Skön kropps- och röstuppvärmning inledde kursen.  

 

När kursen med Johanna var slut var det dags för start 
av vårt nya folkliga sångnätverk och till det anslöt ytterli-
gare några personer. Vi presenterade oss för varandra, 
sjöng några visor och planerade för en fortsättning. Det 

fina i den kråksången (vi sjöng en kråksång med Jo-
hanna) är att grannar från Närke, Sörmland och Uppland 
finns med oss. Vi bestämde att nästa nätverksträff blir 
den 18 mars. Var vet vi inte men återkommer när den 

lilla planeringsgruppen mötts i början på januari. Då kom-
mer mer information. Bland annat kommer en facebook-
grupp att bildas där det finns information att följa. Väl-

kommen! 

Majja Neverland för Vissektionen 

 

John-Erik Hammarberg framträder tillsammans med  
Gruppen Breda gatan bestående av Ola Hertzberg, Kjell-Erik 

Eriksson, Emma Härdelin och Johanna Hertzberg  Bölja. 

Foto:: Lars Englund  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breda gatan sjunger och spelar 

Foto:: Lars Englund 

 

 

 

 

Vishäfte 

I notsamlingen Folkmusik i Västmanland (”Gula 
pärmarna”) finns ett hundratal visor. Nu kan du 
skaffa den delen i form av ett särtryck, ett häfte med 
spiralbindning. Bra mycket lättare att hantera än pär-
marna, i synnerhet om man till exempel vill ta med 
sig det materialet hemifrån. 
Häftet kostar 150 kronor. Porto tillkommer. 
Skicka ett mejl till lars.o.englund@outlook.com eller 

ring 0702 24 13 68 om du är intresserad  

Text : Lars Englund 
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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 Västman-

lands Spelmansförbunds hemsida! 

 

 

 

 

 

Gammeldans - Torsdag 5 januari 2023, kl 19.00-23.00, Irstagården, ca 5 km öster om Västerås (söder 
om Irsta kyrka). Västerås Folkdansgille och Västerås Spelmansgille inbjuder till traditionell gammeldansk-
väll. Musik: Aros spelmän. Medtag kaffekorg. Entré: 60 kr/pers. Arr: Västerås Folkdansgille och Västerås 
Spelmansgille. Mer info: Erwin Röwer 0701-72 45 66 eller email: rower1@hotmail.se 

 

 

 

 

Folkligt Värre  - Fredag 3 februari 2023, från kl 17.30-23.30, Skerike bygdegård,  
Västerås. Kl 18.00-18.55 Visstuga med Majja och Ingela. Kl 19.00-19.55 Dansinspiration. Kl 20.00 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/   

Familjeföreställning: Tuuletar  - Lördag 11 februari 2023, kl 14.00, Västerås Konserthus, Lilla salen, 
Västerås. En unik vokal folklig kvartett gästar Västmanland under 2023. Entré 75 kr.  
Mer info: https://vastmanlandsmusiken.se/event/tuuletar/ 

 
Barcelona Gypsy balKan Orchestra  - Söndag 12 februari 2023, kl 19.00,  
Västerås Konserthus, Foajéscenen, Västerås. Ett av de mest hyllade banden inom  
traditionell musik, med stor respekt för sina förfäder och samtidigt närvarande i nuet. Entré 195 kr.  
Mer info: https://vastmanlandsmusiken.se/event/barcelona-gypsy-balkan-orchestra/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarium 

Februari 

Januari 
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Folkligt Värre  - Fredag 3 mars 2023, från kl 17.30-23.30, Skerike bygdegård, Västerås. Kl 18.00-18.55 
Visstuga med Majja och Ingela. Kl 19.00-19.55 Dansinspiration. Kl 20.00 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/   

 

Folksångnätverket - Lördag 18 mars 2023, någonstans i Västerås, tror jag.  
Mer info kommer så småningom och kontakt majjaneverland@gmail.com 

 

 

 

 

Folkligt Värre  - Fredag 14 april 2023, från kl 17.30-23.30, Skerike bygdegård, Västerås. Kl 18.00-18.55 
Visstuga med Majja och Ingela. Kl 19.00-19.55 Dansinspiration. Kl 20.00 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/  

 

 

 

 

 

10. Folkligt Värre  - Fredag 5 maj 2023, från kl 17.30-23.30, Skerike bygdegård, Västerås. Kl 18.00-
18.55 Visstuga med Majja och Ingela. Kl 19.00-19.55 Dansinspiration. Kl 20.00 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/  

 

Kalendarium fortsättning 

Mars 

April 

Maj 
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Samarbetet med Västerås Stadsbibliotek kommer att fortsätta under 2023, vi kommer att informera om da-
tum senare. 
 
 
 
 

Josefina Paulson har också en del intressanta saker för sej under våren 2023 med bl a en bygdegårdsturné 
med Ellen Lagergren. Kolla in hennes hemsida: http://josefinapaulson.se/index.html 
 
Ryktet säjer också att Bertil Olsson planerar några visstugor i Skinnskatteberg under våren. Vi hoppas 
kunna återkomma med mer info kring detta. 
 
 
 
 
 
 

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

Kalendarium fortsättning 

Önskar er alla en riktigt härlig och 

 avkopplande Jul och Nyårshelg  

med många möjligheter att  

lyssna till och själva få spela  

mycket trevlig musik. 
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