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Spelmannens midsommarafton

Spelmansforbundet
jubilerar.
Med stamma pa aulan och utsandmng I radio.

Tre sma gubbar1 p§ spelmannens sommarstamma.
1948 ars gotiandska jubileums&pelmansslanima, delvis
utsand i radio, blev en succe, darom kan endast en mening
gora sig gaUande. Sarskild glans tick dten naturligtyis darigenom, att ett antal gastande speleman fran alt Sverige land
deltog med sin konst och sina vackra folkdrakter. Arrangorer, dirigent, medverkande och ala dem som i ovrigt haft sin
hand med nar det gallt att ordna detta foraamliga midisommareveiiemang i Visby ha darf or all aniedning att nn sa bar
efterat se med tillfredsstallelse p£ resultatet.

Spelmanstdget pd Strandgatan med Jan Martin Johansson, Sormland, som ledare (overst). — Fran konserten pd Paviljonplan. Erik
Stenberg, (t. v.), Varmland spelar nyckelharpa.
"Det var dans borti hagen i midsommarnatten. Over nejden gick laten av spelet och skratten." Med
denna latta travestering pa Frb'dings
ord kan man ange hela stamningen kring spelmannens midsommarfirande i Ahsbergska hagen. Svensk
seminar nar den ar som vackrast bildade ramen kring ett festligt skadespel i farg och ton.
Kvallsolen slosade ined sitt prukande ljus denna midsommarafton,
nar deltagarna i Spelmannens riksstamma samlades pa Hamnplan i sina
fargrika nationaldrakter. Under ledning av spelmannen-folkskollararen
Emil Dalstrom fran Grotlingb6 formerades taget, for att under musik
dra Strandgatan tram och till Paviljongsplan.
Trottoarerna fylldes
snabbt av askadare och fonstren slogs
upp pa vid gavel langs vagen dar det
glada f61 jet drog fram under sprittande broil opsmarscher o. ganglatar.
Efter en liten konsert pa Paviljongplan bordade musikanterna bussarna
och for till Ahsbergska hagen.
Emil Dalstrom halsade dar i ett anfb'rande de narvarande valkomna och
framforde ocksa ett kort sammandrag
av sitt tidigare pa laroverket hallna
foredrag. Sa borjade musikfesten
med att spelmannen landskapsvis spelade latar fran sina respektive hembygder. Tolv landsandar gjorde under kvallens lopp sin stamma hb'rd i
polskor, valser, ganglatar-och mycket annat. Livliga dalmasar i blaa
vastar och gula samskskinnsbyxor,
trygga narkingar i morkbl&a livrockar och alia de andra i sina vita halskras, broderade strumpor och luvor
eller vad de nu kunde ha pa sig,

Stammans enda spelkvinna, Ing~
rid Karlsson. Vidare syns Helge
Forslin, Medelpad, och J. M.
Johansson, Sormland.
gjorde allt for att fangsla publikens
ora och oga. Och de lyckades.
Som omvaxling dansade SGU:s
folkdanslag "Vava vadmal" och andra kanda danser, och ringlekarna
virvlade runt majstangen. Nils Dahlstrom var regissb'r och kommenderade
med bravur inte bara ' 'Tre sma gubbar" utan hela menigheten, som deltog med liv och lust.
Vid tiotiden brot spelmannen upp
for att ta igen sig till nasta dags strapatser. Men den gamla dansen fortsatte, medan sommarnatten kom allt
narmare. Ty det var riktig midsommarnatt med nattviol och "kuttei
och smek under lummiga grenar".

Konserten hblls i laroverkets aula. den nyligen hadangangne gamle rektor
Fullsatf blev den vardiga lokalen nu Richard Steffen, till vars manga f6rinte, men med hansyn till att det var tjanster om Gotlands kulturliv under
midsommar med ett stralande vader, gangna tider ocksa h6rde hans initiativ
framfbr allt anhat lockande till utom- i spelmansfSrbundet 1908. Manga andhusvistelse, far anslutningen fran all- ra som da voro med ha skattat at f6rmanhetens sida likval betecknas som gangelsen. Men den gamla folkmusiken
god. Och stamningen stod hela tiden lever och far nya vanner och tolkare,
pa toppunkten, appladerna folio tatt som skola f5ra arvet vidare, Gotlands
spelmansfQrbund har ett stort arv att
och askande.
Som redan namnts radierades stam- fSrvalta, men det inser ocks& faran av
mans forsta del. Programledareiji red. isolering. Nar vi i dag se talrika gaster
Valton Johansson residerade i ett an- hos oss ar det ocks& i insikten av att
gransande rum och assisterades f6r da- folkmusiken i sldlda delar av landet
gen av hr Matts Arnberg fran Radio- har mycket att vinna genom samfallda
tjansts musikavdelning och bitradande insatser och adel tavlan, sade han. Nar
hallamannen, red. Arne Svedberg, som biskopen darefter f6rklarade 1948 ars
bl. a. hade att "dirigera" appladerna, gotlandska spelmansstamma Sppnad,
vilka inte fingo bli f§r langa. Att halla gjorde han det med en Snskan om att
tiden ar namligen inomj radiogebietet denna verksamhet skall bidraga till att
ett viktigt lagbud. Franifor podiet stod de varden var gotlandska folkmusik
den manstarka orkestern beredd. Och representerar skola bli s& kanda och
nar sa signalen kom klamde den i med erkanda, sa val tillvaratagna som en
den pampiga Stora brudmarschen. Emil gammal fin kulturtradition kraver
DalstrSm, eldsjalen och energiknippet och f8rtjanar.
skOtte bade taktpinne och fiol och f8r- Sedan biskopen appladerats spelade
de sina trupper till seger som sa manga Spelmansffirbundet ett par saker, varp4 fr6ken Marie-Louise Beer till kaganger f6rr.
Efter inledningsnumret framtradde pellmastare Fr. Mehlers pianoackom(biskop Hultgren, och holl ett kort tal. panjeniang sjong nagra gotlandska
I Han frammanade bilden av det medel- folkvisor samt darpa tillsammans med
^tida Visby, den en gang rika Hanse- sin moder, fru Walborg Beer, ett par
Istaden med sina kyrkor, kloster och duetter, vilket allt tacksamt anammakSpmanshus innanfSr ringmuren. Men des och appladerades. Den radierade
ocksa landsbygden ager en gammal delen av programmet avslutades darp&
Ikultur. Skadar man tillbaka i tiden med en vals. Efter en kort paus spelade
ser man fran forsta begynnelsen grav- den stora orkestern Fiolen min av Jonfalt, tornborgar och annat, och som Erik Ost.
de 90 kyrkorna o. s. v. Men icke endast! Dirigenten och SpelmansfSrbundets
byggnader o. dyl. vittna om den folk- hangivne ledare Emil DahlstrOm, lamliga skaparkraften. Ty ingen tvekan nade darefter en kort historik om gotkan rada darom, att sangen och mu- landska spelmanstraditioner m. m.
siken utgjort ett starkt inslag i den
gotlandska folkkulturen och beledsagat ord till ett antal f8r folkmusiken verkallmogens liv i fest och vardag. Tal. samma personer, till arrangOrer och
erinrade har om August Fredins ena- initiativtagaren till arets stamma, instaende samling folklekar och latar tendent Waldemar Beer, till de medsamt understrok vidare, att musiken verkande m. fl. Vid samma tillfalle
har en viktig mission att fylla i folkens halsades ocks& gasterna varmt valkomliv. Nar kulturen i 8vriga undan f 6r un- na till Gotland. Det var gaster fran
dan brutits sonder har ocksa folkmu- Norrlands fjall och Siljans strander,
siken blivit hemlSs eller satt pa undan- fran Varmland, Ostergotland och Va- j
tag. Pa Gotland har emellertid denna stergotland, S6rmland, Smaland, Hal-j
folkmusik en lang levnad. Men detta, singland, Medelpad, Stockholm ochi
fSrmodade tal., torde bero p& att har G8teborg m. fl. landsandar, alia halp& 6n de folkliga sederna bevarats p& sades de varmt valkomna till var 8.
ett sareget satt. F8r folkmusikens S& blev det musik igen. Det var Daframtid ar det dock viktigt att den far vid Ahlqvists statliga brudmarsch som j
ett vidgat verksamhetsfalt, att den in- spelades med stor bravur och rev ned
jfogas i folkkulturen. Den maste in i appladaska. Darp& fSljde Laurins polhembygdsrorelsen och f 8reningslivet ska i d-moll och som synnerligen f6r-|
och standig fornyelse kraves. En ny namlig slutvignett p& denna jubileumsgeneration av utovare maste fostras spelmansstamma Emil Dalstrbms potoch skolas. I det avseendet har ocks& purri Uti var hage, vars innehall ffirst
[Gotlands spelmansf6rbund utfort ett i korthet presenterades som en skildfruktbarande arbete och bl. a. skapat ring i toner av gotlandskt midsommarcontakt med hembygdsrorelsen och firande. Att ocksa detta slutnummer
Iskolan. Idag hade man aniedning att' kvitterades med kraftiga applader ar
Imed tacksamhet och vSrdnad minnas det val bverflodigt att namna.

Spe/man
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i" midsommar presenter ar vi d.e har biiderna. Den enda kvinniiga deltagaren' var
i Stockholm, ^elmansgille. Till hoger ses spel market «,anoa
ard pa tM»

Dabtrom. Sedan /oljer de trettio i sina fa rgrika drakter. I forsta ledet till ho
«
stiaIu

