
MAN FÅR TACKA! 
 

En hyllning till arrangörerna av 

Gotlands Folkdansfestival, från 

Vallda Folkdanslag i norra 

Halland.  

________ 

Vi anlände till Visby redan på 

lördagen den 9 augusti och 

mottogs av en guide, som skulle 

bli vår assistent under hela 

festivalen.  

På söndagen var vi ”turister” 

som besökte både 

Lummelundagrottan och 

Krusmyntagårdens väldoftande 

örter och kryddor.  

Samma kväll invigdes festivalen i Kneippbyns Rotunda. Vi var cirka 

dussinet folkdanslag från Västmanland i norr till Skåne i söder som 

presenterades. Exklusivt var ett danslag från Klaipeda i Litauen; 

helproffs från ett kulturcenter.  

På kvällen blev det fri dans i Rotundan till spellista. Inalles var vi 

cirka 180 personer som dansade, spelade och hade kul.  

Måndagen den 11 augusti 

dansade de flesta lagen på 

gator och torg i Visby, varpå 

alla samlades på Södertorg för 

ett långt schottiståg till S:ta 

Karins imponerande 

kyrkoruin. Där hölls kort 

predikan, psalmsång och 

dansuppvisning av gotlänningar.  

På kvällen var det bankett och trerätters middag i Kneippbyns 

Rotunda, därefter fri dans som föregående kväll. Kneippbyns hotell 

med sina härliga sängar väntade, för övrigt ett helfräscht hotell. 

Tisdagen den 12 augusti började med musikverkstad och 

dansverkstad i Kneippbyn. Eftermiddagen ägnades åt guidad tur i 



Visby, där vi fick lära oss nästan allt om Visby och dess stolta 

historia.  

Sedan var det dags för det stora provet: Folkloreaftonen, som i år 

hölls inomhus pga regn- och åskrisk. Samtliga folkdanslag med 

musikanter (eller förinspelad musik) gjorde sitt yttersta för att blidka 

en betalande publik. Detta var första gången på 13 år som man 

tvingades från jättescenen i Kneippbyn, utomhus ”med 

solnedgången över havet”. Vi fick i alla all se allt ifrån barngrupper, 

proffsdansare till stillsammare äldre amatörer. Väl inne i Kneippbyns 

Rotunda blev det återigen fri dans till spellista.  

Onsdagen kom med sol och lätt vind. Alla samlades i Mangsarve 

änge, cirka 15 km öster om Visby. Där fanns långbord, 

saffranspannkaka, grillat lamb (får finns inte på Gotland, det heter 

lamb och lambungar), gotländsk dricke (förrädiskt starkt öl) och 

marknadsstånd. Här blev det mer av spontana uppvisningar, sång 

och musik. Så slutade då denna underbara folkdansfestival i allmän 

förbrödring och försystring.  

Vi åkte hem i en anda av kulturell berikning och längtar redan efter 

nästa gång.  

Tack Gotland! 

Thorbjörn Olsson 

för Vallda Folkdanslag 

 


