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Fran hela landet kom del folk till Dels-
bo i gar. Till den 23:e spelmansstamman.
Manniskorna kom i langa karavaner, mest
ungdomar. Hur manga vagar arrangorerna
inte gissa. Men manga tror att det var fler
an i fjol...

Ingen vet
hur manga

^y

torn besokte Delsbo-stdmman
Det ar sa latt att runda av till jam-

a tusental nar man gissar hur stor
n publik kan vara. Nar det galler
elsbo-stamman bar det under flera
• sagts att publiken uppgick till
i 000 eller 20 000 personer. Vad som
• riktigt ar det omojligt att veta, da
la draktkladda och alia barn un-
»r 15 ar gar in gratis. Men nog var
;t mycket folk pa den 23:dje Dels-
)-stamman igar. Nagra gissade att
it var fler an i fjol, andra trodde att
;t var farre. Hur det nu ma vara
ed den saken sa kom det folk till
elsbo fran hela landet, ungdomar
est, i langa karavaner kom de
•agnndes med talt och utrustning
dan flera dagar i forvag. De flesta
tibnaliteter och hudfarger var rep-
senterade och i lordags kom roda
rget till Delsbo med 1 700 ungdo-
ar. Uppbadet av journalister och
/-tekniker var aven stort.
Dellborna har inom loppet av na-
a fa dagar fatt vara med om tva
idstjanster som etsar sig fast i
innet. Den i torsdags pa Forngar-
•n da Artur Eriksson sjong och
edikade och sa sondagens guds-
nst i kyrkan. Det ar manga som
e garna vill ga miste om gudstjan-
(n fore spelmansstamman. Den
• en alldeles speciell lyftning ge-
m folkmusiken och folkdrakter-

na. Nu var den stora kyrkan fullsatt
till sista plats innan gudstjansten
hade borjat. Alldeles som pa en
grekisk ortodox massa var det
manga som deltog staende i vapen-
huset, i laktartrapporna och i gang-
arna.

Komminister Per Ola Bohlin in-
ledde med att ga fram i kyrkan och
halsa deltagarna valkomna till den-
na hogtidsdag for Delsbo, och han
beklagade att alia deltagare i guds-
tjansten inte kunde beredas sittplat-
ser. Anda rymmer det stora templet
narmare 1000 personer. Kyrkan var
som vanligt smyckad med unga
bjorkar, Efte£ trosbekan^ne^sen spe-
lade John Erikssons Saraband av
Corelli. Ordet "forbarmande" var
temat for komminister Bohlins pre-
dikan, som anknot till evangelietex-
ten om aktenskapsbryterskan. Un-
der slutpsalmen sken solen in ge-
nom kyrkfonstren, orkestern spela-
de Jon-Erik Halls Avskedsganglat
som postludium, och sedan Torgny
Martensson berattat hur han tankt
sig uppmarschen till Forngarden
tagade gudstjanstbesokarna ut ur
kyrkan till tonerna av John Eriks-
sons Kyrkmarsch.

Solen sken och taget av spelman
och draktkladda grupperades for
avmarschen fran stapellyckan. I te-

ten gick skidloperskan Eva Ohlsson
och Gosta Blanck med hembygdsfo-
reningens fanor. Vagen upp till Vij
var som vanligt kantad av folk, de
flesta utrustade med kameror. Pa
Forngarden hade det redan samlats
en myllrande manniskomassa. Som
vanligt spelades Delsbo brud-
marsch. Sven Herdelin utbringade
ett fyrfaldigt leve for hembygden.

- Vi har i Delsbo hurrar for var
hembygd, de andra for sin. Alia har
en hembygd, aven de som bor pa
manen, tillade han skamtsamt. Och
sa klamde spelmannen i med Dels-
bo brudmarsch annu en gang.

- Sen var det det dar med vadret,
sa Sven och tittade upp mot de
regnmoln som nu plotsligt hade ho-
pat sig mitt ovanfor Forngarden. I
20 ar har jag varit har, anda sen
1954. Och jag vet bot for det dar.
Efter den lat som vi nu ska spela ska
ni inte tro att det kan borja regna,
mojligen kan det komma lite kon-
densvatten men inte mer heller.
Och han holl ord. Med undantag for
nagra stank lat kondensvattnet van-
ta pa sig till klockan halv sex pa
kvallen, och da var ju det mesta
over. Anledningen var att utvisa att
alia spelmannen tillsammans spela-
de Trollens brudmarsch av Pelle
Schenell. Sa fortsatte allspelet med
Schenells Delsbovals och Liv-Antes

Tdlten manga, trdngseln och trivseln stor pd tdltplatsen

Polska. Sedan borjade uppspel-
ningarna i storre och mindre grup-
per.

n Sven Herdelin
ar obetalbar

Som vanligt fick Sven Herdelin
publiken med sig genom sitt naturli-
ga sprak och sina roliga infall. Han
ar fullkomligt obetalbar, den gode
Sven. I 20 ar eller narmare bestamt
fran 1954 har han skott programle-
darsysslan med den aran. Vid sin
sida har han hustrun Linnea, eller
Nea som hon vanligen kallas, som
sekreterare. Hon skoter protokol-
let, vilket betyder att hon tar emot
anmalningar fran alia spelmanslag
och enskilda spelman som vill upp-
trada. Och pa senare ar har sonen
Tore tagit vid sa att pappa Sven at-
minstone fatt tillfalle att dricka kaffe
och ata en portion ostkaka.

Nu hade en trearig flicka upphit-
tats eller tillvaratagits. Han klarade
ocksa av den detaljen, lika latt som
han talade om var doktorn och sjuk-
skoterskan fanns. Bada hade stallt
upp gratis och for intet.

- Men dom tar inte emot vad som
heist. Sana dar skador som kniv-
skarningar bryr dom sig inte om.
Dom far gro sjalv.

n Ovarsle fran Bollnas
inledde gruppspelet

Det blev Ovarsle fran Bollnas som
.Ick inleda gruppspelet. Ovarsle,
det betyder det samma som mycket,
berattade en av flickorna i laget,
(som inte var sa ovarsle stort). Och
sa inledde man med Enangers
brudmarsch och slutade med
From-Olles sista komposition, en
polska. Dessemellan sjong ungdo-
marna en gammal ballad. SS spela-
de den ena gruppen efter den an-
dra. Dar kom Mauritz Callmyr med
Alfta gruppen som spelade Galven
polska nr 3 och fortsatte med en
brudmarsch. Som kom Bergsjolaget
och Skaggmanslaget. Tore Herdelin
presenterade de latar de senare la-
get spelade. Det ena var en polska
efter Nils Hagg som de hade lart av
Anders Johnsson och den andra var
en slangpolska efter Anders Johns-
son.

Sa kom turen till Dellenbygdens
ungdomsorkester, den storsta av al-

la grupper som framtradde. Hur
manga ungdomar det var pa scenen
var svart att se, men uppskattnings-
vis var det ett 30-tal. John Eriksson
presenterade sjalv latarna. Dar var
Bygd-Lasses ganglat efter Huld-
knappen, en vals fran Alfta efter
Tulpans Anders Ohlssons och till
sist Dellens vagor.

n Eric Sahlstrom
popular som alltid

Ja, sa kunde upprakningen fort-
satta spalt efter spalt om utrymmet
tillat. Den ena gruppen av spelman
framtradde efter den andra. Dar
var dalkarlar i skinnforkladen, eller
lang skortrockar och dar en grupp
spelman fran en sydligare landsan-
da. Alia spelade sin hembygds latar
och alia blev livligt appladerade.
Men aven folkmusiken fran de
nordligaste delen av Sverige var
representerad, langst norr ifran var
val Mikael Segerstrom, Jokkmokk
och Svante Lindqvist, Malmberget,
spelade bl.a. Stangjarnsmedernas
schottis och kunde i bifall tavla
t.o.m. med alltid lika populare Eric
Sahlstrom.

Sahlstroms svek inte Delsbo-
stamman den har gangen heller,
trots att det i sista stunden hade
sagts att han fatt forhinder. Sveriges
internationellt mest kanda spelman
har manga vanner pa Delsbostam-
man. Lika enkelt och okonstlat som
alltid spelade han pa sin nyckelhar-
pa och vann publikens bifall. Bland
enskilda och mindre grupper som
upptradde de forsta timmarna note-
rades Mona Bolander, Jarvso, Ka-
tarina Ek och Lena Eriksson, Hu-
diksvall, Hudiksvallslaget,
Britt-Mari Swing, Delsbo, och den
unga musiklarartrion fran Delsbo,
Eriksson-Lonnberg-Nyman, som
borjade sin utbildning for John
Eriksson samt Ingramlaget fran
Medelpad.

Bland de kanda och beromda var
aven Rojas-Jonas. Med sina elever
fran Kapellbergs folkhogskola spe-
lade han bl.a. "nagra Boda-latar
med stamp".

Werner Wernberg - han med hat-
ten - var aven med fast derma gang i
kavaj, och utan bade fiol och hatt.
Han hade brutit armen och kunde
inte spela. Men Delsbostamman vil-

le han anda vara med om. Hai
broder Gosta och Evert fick nu j
tumanhand bara upp traditionerr
med nagra medelpadslatar.

n Silverplaketter
och diplom

Det korta foredrag man bruka
halla pa Delsbostamman anknot i a
till att vardforeningen fyllde 40 ar
Det ar Delsbo Hembygds- oc]
fornminnesforening som bildade
1934. Efter foredraget utdeladi
Hembygdsforeningens ordforandi
plaketter av silver och diplom frai
"Erik Skogs stiftelse for norrlandsk
kulturliv" till Mauritz Callmyr, All
ta, John Eriksson, Delsbo, Sve
Herdelin, Bergsjo, Anders Jonsjson
Delsbo, Hugo Ljungstrom, Bollnas
och Helge Nilsson, Bergsjo.

Erik Skogh ar namnet pa er
konstnar och bonde i Arsunda, Ga
strikland. Han ar bonde pa Jugas
garden i Berga och framforallt kanc
som trasnidare. Han ar ocksa be
kant som spelman och upptecknart
av gamla latar. Det ar han som bild
at stiftelsen och motivet forklarai
han sjalv vara, att han funnit att orr
en spelman eller hembygdsforskare
ar bosatt pa landsbygden norr oir
Dalarna, ja da har han inte en chans
att gora sig gallande. Han blir hell

stdmman belonades nagra i
Skoghs stiftelse for norrldndkst k
som far sin medalj av Hembygds
son.
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jom besdkte Delsbo-stamman
Det ar sa latt att runda av till jam-

a tusental nar man gissar hur stor
n publik kan vara. Nar det galler
(elsbo-stamman har det under flera
r sagts att publiken uppgick till
5 000 eller 20 000 personer. Vad som
r riktigt ar det omojligt att veta, da
lla draktkladda och alia barn un-
er 15 ar gar in gratis. Men nog var
et mycket folk pa den 23:dje Dels-
o-stamman igar. Nagra gissade att
et var fler an i fjol, andra trodde att
et var farre. Hur det nu ma vara
led den saken sa kom det folk till
•elsbo fran hela landet, ungdomar
lest, i langa karavaner kom de
ragandes med talt och utrustning
;dan flera dagar i forvag. De fiesta
itibnafiteter och hudfarger var rep-
;senterade och i lordags kom roda
irget till Delsbo med 1 700 ungdo-
lar. Uppbadet av journalister och
V-tekniker var aven stort.
Dellborna har inom loppet av na-

•a fa dagar fatt vara med om tva
udstjanster som etsar sig fast i
linnet. Den i torsdags pa Forngar-
en da Artur Eriksson sjong och
redikade och sa sondagens guds-
anst i kyrkan. Det ar manga som
ite garna vill ga miste om gudstjan-
en fore spelmansstamman. Den
ir en alldeles speciell lyftning ge-
jm folkmusiken och folkdrakter-

na. Nu var den stora kyrkan fullsatt
till sista plats innan gudstjansten
hade borjat. Alldeles som pa en
grekisk ortodox massa var det
manga som deltog staende i vapen-
huset, i laktartrapporna och i gang-
arna.

Komminister Per Ola Bohlin in-
ledde med att ga fram i kyrkan och
halsa deltagarna valkomna till den-
na hogtidsdag for Delsbo, och han
beklagade att alia deltagare i guds-
tjansten inte kunde beredas sittplat-
ser. Anda rymmer det stora templet
narmare 1000 personer. Kyrkan var
som vanligt smyckad med unga
bjqrkar. Efte, r, trosbekannejsen spe-
lade John Erikssons Saraband av
Corelli. Ordet "forbairmande" var
temat for komminister Bohlins pre-
dikan, som anknot till evangelietex-

I ten om aktenskapsbryterskan. Un-
I der. slutpsalmen sken solen in ge-

nom kyrkfonstren, orkestern spela-
de Jon-Erik Halls Avskedsganglat
som postludium, och sedan Torgny
Martensson berattat hur han tankt
sig uppmarschen till Forngarden
tagade gudstjanstbesokarna ut ur
kyrkan till tonerna av John Eriks-
sons Kyrkmarsch.

Solen sken och taget av spelman
och draktkladda grupperades for
avmarschen fran stapellyckan. I te-

ten gick skidloperskan Eva Ohlsson
och Gosta Blanck med hembygdsfo-
reningens fanor. Vagen upp till Vij
var som vanligt kantad av folk, de
fiesta utrustade med kameror. Pa
Forngarden hade det redan samlats
en myllrande manniskomassa. Som
vanligt spelades Delsbo brud-
marsch. Sven Herdelin utbringade
ett fyrfaldigt leve for hembygden.

- Vi har i Delsbo hurrar for var
hembygd, de andra for sin. Alia har
en hembygd, aven de som bor pa
manen, tillade han skamtsamt. Och
sa klamde spelmannen i med Dels-
bo brudmarsch annu en gang.

- Sen var det det dar med vadret,
sa Sven och tittade upp mot de
regnmoln som nu plotsligt hade ho-
pat sig mitt ovanfor Forngarden. I
20 ar har jag varit har, anda sen
1954. Och jag vet bot for det dar.
Efter den lat som vi nu ska spela ska
ni inte tro att det kan borja regna,
mojligen kan det komma lite kon-
densvatten men inte mer heller.
Och han holl ord. Med undantag for
nagra stank lat kondensvattnet van-
ta pa sig till klockan halv sex pa
kvallen, och da var ju det mesta
over. Anledningen var att utvisa att
alia spelmannen tillsammans spela-
de Trollens brudmarsch av Pelle
Schenell. Sa fortsatte allspelet med
Schenells Delsbovals och Liv-Antes

Talten manga, trangseln och trivseln stor pa taltplatsen

Polska. Sedan borjade uppspel-
ningarna i storre och mindre grup-
per.

G Sven Herdelin
ar obetalbar

Som vanligt fick Sven Herdelin
publiken med sig genom sitt naturli-
ga sprak och sina roliga infall. Han
ar fullkomligt obetalbar, den gode
Sven. I 20 ar eller narmare bestamt
fran 1954 har han skott programle-
darsysslan med den aran. Vid sin
sida har han hustrun Linnea, eller
Nea som hon vanligen kallas, som
sekreterare. Hon skoter protokol-
let, vilket betyder att hon tar emot
anmalningar fran alia spelmanslag
och enskilda spelman som vill upp-
trada. Och pa senare ar har sonen
Tore tagit vid sa att pappa Sven at-
minstone fatt tillfalle att dricka kaffe
och ata en portion ostkaka.

Nu hade en trearig flicka upphit-
tats eller tillvaratagits. Han klarade
ocksa av den detaljen, lika latt som
han talade om var doktorn och sjuk-
skoterskan fanns. Bada hade stallt
upp gratis och for intet.

- Men dom tar inte emot vad som
heist. Sana dar skador som kniv-
skarningar bryr dom sig inte om.
Dom far gro sjalv.

n Ovarsle fran Bollnas
inledde gruppspelet

Det blev Ovarsle fran Bollnas som
fick inleda gruppspelet. Ovarsle,
det betyder det samma som mycket,
berattade en av flickorna i laget,
(som inte var sa ovarsle stort). Och
sa inledde man med Enangers
brudmarsch och slutade med
From-Olles sista komposition, en
polska. Dessemellan sjong ungdo-
marna en gammal ballad. Sa spela-
de den ena gruppen efter den an-
dra. Dar kom Mauritz Callmyr med
Alfta gruppen som spelade Galven
polska nr 3 och fortsatte med en
brudmarsch. Som kom Bergsjolaget
och Skaggmanslaget. Tore Herdelin
presenterade de latar de senare la-
;et spelade. Det ena var en polska
;fter Nils Hagg som de hade lart av

Anders Johnsson och den andra var
en slangpolska efter Anders Johns-
son.

Sa kom turen till Dellenbygdens
ungdomsorkester, den storsta av al-

ia grupper som framtradde. Hur
manga ungdomar det var pa scenen
var svart att se, men uppskattnings-
vis var det ett 30-tal. John Eriksson
presenterade sjalv latarna. Dar var
Bygd-Lasses ganglat efter Huld-
knappen, en vals fran Alfta efter
Tulpans Anders Ohlssons och till
sist Dellens vagor.

G Eric Sahlstrom
popular som alltid

Ja, sa kunde upprakningen fort-
satta spalt efter spalt om utrymmet
tillat. Den ena gruppen av spelman
framtradde efter den andra. Dar
var dalkarlar i skinnforkladen, eller
lang skortrockar och dar en grupp
spelman fran en sydligare landsan-
da. Alia spelade sin hembygds latar
och alia blev livligt appladerade.
Men aven folkmusiken fran de
nordligaste delen av Sverige var
representerad, langst norr ifran var
val Mikael Segerstrom, Jokkmokk
och Svante Lindqvist, Malmberget,
spelade bl.a. Stangjarnsmedernas
schottis och kunde i bifall tavla
t.o.m. med alltid lika populare Eric
Sahlstrom.

Sahlstroms svek inte Delsbo-
stamman den har gangen heller,
trots att det i sista stunden hade
sagts att han fatt forhinder. Sveriges
internationellt mest kanda spelman
har manga vanner pa Delsbostam-
man. Lika enkelt och okonstlat som
alltid spelade han pa sin nyckelhar-
pa och vann publikens bifall. Bland
enskilda och mindre grupper som
upptradde de forsta timmarna note-
rades Mona Bolander, Jarvso, Ka-
tarina Ek och Lena Eriksson, Hu-
diksvall, Hudiksvallslaget,
Britt-Mari Swing, Delsbo, och den
unga musiklarartrion fran Delsbo,
Eriksson-Lonnberg-Nyman, som
borjade sin utbildning for John
Eriksson samt Ingramlaget fran
Medelpad.

Bland de kanda och beromda var
aven Rojas-Jonas. Med sina elever
fran Kapellbergs folkhogskola spe-
lade han bl.a. "nagra Boda-latar
med stamp".

Werner Wernberg - han med hat-
ten - var aven med fast derma gang i
kavaj, och utan bade fiol och hatt.
Han hade brutit armen och kunde
inte spela. Men Delsbostamman vil-

le han anda vara med om. Ha
broder Gosta och Evert fick nu j
tumanhand bara upp traditioneri
med nagra medelpadslatar.

D Silverplaketter
och diplom

Det korta foredrag man brukz
halla pa Delsbostamman anknot i i
till att vardforeningen fyllde 40 a
Det ar Delsbo Hembygds- oc
fornminnesforening som bildad<
1934. Efter foredraget utdelac
Hembygdsfcireningens ordforand
plaketter av silver och diplom fra
"Erik Skogs stiftelse for non-lands!
kulturliv" till Mauritz Callmyr, A!
ta, John Eriksson, Delsbo, Svt
Herdelin, Bergsjo, Anders Jonssoi
Delsbo, Hugo Ljungstrom, Bollna
och Helge Nilsson, Bergsjo.

Erik Skogh ar namnet pa e
konstnar och bonde i Arsunda, Gi
strikland. Han ar bonde pa Juga
garden i Berga och framforallt kan
som trasnidare. Han ar ocksa b<
kant som spelman och upptecknai
av gamla latar. Det ar han som bil(
at stiftelsen och motivet forklan
han sjalv vara, att han funnit att 01
en spelman eller hembygdsforskai
ar bosatt pa landsbygden norr 01
Dalarna, ja da har han inte en char
att gora sig gallande. Han blir he

stdmman belonades nagra
Skoghs stiftelse for norrldndkst
som far sin medalj av Hembygc
son.

de grupper otch enskilda spelmdn fran alia delar av Sverige fick tillfalle att spela pa seen vid John Erikssons ungdomsorkester spelar Jon-Erik Halls Avskeds
gangldt under gudstjansten fore spelmansstamman.

Overallt trdffar man pa spelmdr
Lars Landgrens statyett utanfor


