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Spelmännens 
största stämma 
»Den festen var storartad.) 

Nylandspojkarna 
tog Zornmärket 
med till Amerika 

D e t var en imponerande samling spelmän, som var 
;amlad i Leksand den 13—16 juli. Riksspelmansstämman, 
som anordnades av Svenska ungdomsringen och Sveriges 
spelmäns riksstyrelse, hade samlat omkring 225 spelmän 
rån hela landet. Det var den största s tämma som hittills 
lållits, och allmänna omdömet var nog, a t t den i sin 
lelhet var lyckad. Kanske spelmännen gärna velat haf t 
ner plats för separata uppspelningar, men de lokala för-
hållandena medgav inte detta. Dessa hade i så fall måst 
förläggas till platser långt f rån själva festcentrum, och 
3et hade ur organisatorisk synpunkt varit svårt a t t 
genomföra. 

J a g hade själv — på grund av Zornmärkesspelningarna 
— ej så mycket tid a t t vara med vid de offentliga upp-
spelningarna, men av det lilla jag hörde och såg och av 
ittalandena f rån alla håll, gick allt väl i lås, precis som 
let skall göra på en välorganiserad spelmansstämma. 

Detta arbete har vi helt a t t tacka de tre, som stod för 
lessa arrangemang, nämligen Knis Karl Aronsson, Lek-
sand, Henry Arnstad, Stockholm, och Ingvar Norman, 
Säter. De hade det nog litet jäkt igt ibland, men de 
/isste, a t t då det gällde, hade de alla spelmännen på 
sina platser. En som även gjorde en synnerligen god insats 
var Herbert Jernberg, som hade hand om den musikaliska 
ledningen av samtliga spelmän. För första gången under 
en stämma satt jag som åskådare. Det var på Siljans-
vallen — den festen var storartad — och det var en 
glädje a t t f å höra och se så många s t råkar på en gång 
framföra gemensamma låtar. 

Uppspelningarna för Zornmärket började på torsdagen 
>ch fortgick till söndag middag. De sista som spelade upp 
far »Nylandspojkarna», bröderna Olsson f r ån Bingsjö, 
sedan 24 år tillbaka bosatta i USA. De hade bevarat 
jina låtar och sitt stilenliga spelsätt under alla dessa år, 
)ch på tillfälligt besök i hemorten passade de nu på a t t 
spela upp för Zornmärket. Nu reser de tillbaka till 
Amerika med silver på bröstet. 

117 spelmän var anmälda till uppspelningarna. Det var 
arbetsamt men roligt, och omväxling på låtar blir det, 
då hela landet är representerat. 

Som jury fungerade hrr Olof Andersson, Carl Gud-
mundsson och Ture Gudmundsson samt undertecknad. 
Professor Kjellström kunde på grund av sjukdom ej vara 
med denna gång. 

Resultatet av uppspelningarna var mycket gott och a t t 
spelskickligheten och intresset ökat oerhört visar det antal 
silver- och bronsmärken, som utdelades. 

Zornmärket i silver fick följande: Matts Arnberg, Li-
iingö, Bengt Carlsson, Norrköping, Åke Carlsson, Tranås, 
rlans Jonas Eriksson, Boda kyrkby, Olof Funk, Rättvik, 

Evert Åhs, sekreterare i Dalarnas spelmans förbund, och 
Lars Orre väntar på uppspelning. 

Lars Gereon Fält, Älvdalen, Jöns Jonas Hansson, Boda 
kyrkby, Karl J. Hultberg, Saxdalen, Torgny Johansson, 
Evertsberg, Algot Jorlin, Trollbäcken, Erik Lindström, 
Orsa, Bror Magnusson, Insjön, Anton Moraeus, Hansjö, 
Karl Johan Möller, Stockholm, Axel Norling, Getå, Einar 
Nossåsen, Fredriksberg, Jonas Olsson, Bingsjö, Erik Ols-
son, Bingsjö, Göte Olsson, Malmö, Magnus Olsson, Bollnäs, 
Gustaf Herman Pekkos, Bingsjö, Börjes Olov Samuelsson, 
Rättvik, Anders Sandberg, Orsa, Carl Stefansson, Vansbro, 
Johan Svensson, Sollerön, John Säbb, Vikarbyn, Vilhelm 
Tysk, Rättvik, Hilding Wirsin, Landvetter, Nelly östlund, 
Horndal. 

Bronsmärket tilldelades J. Andersson, Uppsala, Ingemar 
Berglund, Insjön, Erik Björk, Vikarbyn, Carl Boström, 
Kvarnsveden, Nils Byman, Sandviken, Anders Dahl, Kors-
skogen, Erik Engvall, Insjön, Arne Eriksson, Sandviken, 
Johan Forsberg, Enånger, Erik Johansson, Bollnäs, Allan 
Johnsson, Västerås, Ivar Karlsson, Silverhöjden, Oskar von 
Knorring, Orsa, Helge von Knorring, Kärvsåsen, Sune von 
Knorring, Orsa, Erik Viktor Lindberg, Uppsala, A. H. 
Molander, Karlstad, Erik Karlsson, Neid, Lillebyn, Erik H. 
Nordqvist, Rättvik, Mårten Ohlsén, Orsa, Funk Anders 
Olsson, Rättvik, Erik Olsson, Bollnäs, Mauritz Persson, 
Arbrå, Erik A. Pettersson, Ludvika, Tomas Renander, 
Leksand, Erik Tysk, Rättvik, Gunnar Wetterberg, Avesta, 
Ernst östlund, Insjön, samt Helmy Hansson, Gustafs, Anna 
Helmer, Borås, Olga Karlsson, Örebro, Margareta Sjöö, 
Örebro, Gun-Britt Hedin, Vikarbyn. 

Dessutom erhöll 43 st. diplom, av vilka 8 tidigare f å t t 
silvermärket och 19 bronsmärket. 12 ansågs ej kvalifice-
rade för någon utmärkelse. Sven Axéll 


