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Omslagsbilden
Kul att kunna gå på stämma igen! 

Alva Berglund Fransson på stämman i 
Kungsängen. Foto: Peter Ahlbom
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Ofta får jag frågan: Varför blanda in 
politik, kan vi inte bara spela?
 Mitt svar är som oftast ganska kort. Det 
är tack vare utrymme för  politik som vi kan 
göra just det. Bara spela. Självklart att de- 
finitionen av ordet är viktigt, och ofta får 
nog just ordet politik stå för byråkrati, 
omständighet och översittande. Men på 
samma sätt som att vi är traditionen är det också vi som är politiken och hur vi 
förvaltar den.
 Själv tänkte jag inte alls att jag var en del av en långsiktig politik som ung musiker 
i Rättviks spelmanslag. Fina eldsjälar på kommunala musikskolan, som Jonas Hol-
mén och Heino Hallek, såg till att vi fick chansen att vara spelmän som sommarjobb 
åt kommunen. Det så tidigt som i början av 1980. För många av oss blev det en första 
språngbräda till att musiken fått vara en central del i fortsatta livet.  
 
Demokratin fyller 100 år i Sverige i år, en enormt ung företeelse som dessutom 
är väldigt sårbar. Teoretiskt så kan man med demokratins kraft rösta bort densam-
ma. Det har ofta lett till stora frihetsbegränsningar och också världskrig och gör så 
än idag.
 Men vad har det med spelmansrörelsen att göra? Spelmansförbundet är parti-
politiskt oberoende, men det betyder inte att vi tar avstånd från politik. En viktig 
grundpelare som vi följer är FN:s konvention för de mänskliga rättigheterna. Uti-
från den skapar vi vår värdegrund och gemenskap. 
 Ett stort arbete för riksförbundet är också politiskt påverkansarbete och opini-
onsbildning. Det kan vara små sakfrågor, som att bevaka vilka instrument som du 
kan bli riksspelman på. Det kan också vara frågor som om hur den ideella sektorn 
inte ska lida för mycket av de restriktioner och tillfälliga regler som varit under den 
pandemi vi kämpat och kämpar oss igenom.
 Det är också viktigt att vi som riksförbund hela tiden läser av folkmusikmiljön, 
följer och är delaktigt i samhällsutvecklingen. Det kan vara hur Kulturskolan mår, 
om det finns krafter som utnyttjar vårt kulturarv till andra syften än demokratiska, 
om det är för krångligt regelverk för att anordna en spelmansstämma, att studieför-
bund och folkhögskolor får förutsättningar för att bedriva sin verksamhet osv osv.
 
Det kan kanske se  långsökt ut när vi deltar i sammanhang som inte alls har en 
självklar koppling till spelmansmusiken och dansen. Att se hur andra organisatio-
ner och förbund handskas med svåra frågor stärker, och tillsammans med andra 
verksamheter kan vi mobilisera gemensam kraft. Kultur kan definieras som »lev-
nadssättet hos ett helt samhäller« och politik som »alla de åtgärder och handlingar 
som hör till det allmänna livet«. När vi pratar kulturpolitik och kulturarv tycker jag 
att vi musikutövare och dansare i högsta grad är involverade.
 Trender är lika viktiga som traditioner och ofta är det just trenden som blir tradi-
tion i samklang med tidens kultur och politik. 
 Fortsätt att bara spela men var medvetna om att det ligger ett stort arbete bakom 
för att det skall vara fritt och självklart. n
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