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 »De dansade så att trasmattorna låg 
efter väggarna«. 
 Jag minns säkert citatet fel, det kunde 
lika väl varit »de spelade så att trasmat-
torna låg efter väggarna«. I min värld har 
dansen och musiken gått hand i hand och 
i och med det har också ordens betydelse 
av det samma ibland fått bli kameleonter. 
 När vi spelade i Nygårds Anders fäbod-
stuga varje fredag på sommaren vill jag mena att musiken var multifunktionell och 
som vilken slipad DJ som helst navigerades det mellan musik vi ville spela själva 
och påträngande önskemål. Mingel, skrålande och ibland intensivt lyssnande på 
den vackraste av mollpolskor från Ore. Plötsligt krävde rummet, som var på ca 20 
kvadratmeter, att det skulle spelas hambo. Det vill säga högintensiv upptempolåt i 
tretakt som får en att tappa fattningen snarare än att hålla korrekt.
 Orkestern bestod som oftast av Göras Anders, Gatu Mats och Pål Olle. Farsan 
sekunderade på dragspel när det spelades i dur. Och så jag själv då, ung och lovande 
redan då.

Faktum är att det här  med att anpassa sig utan att tappa sig själv i något rätt 
eller fel börjar någonstans här för mig. Jag minns första gången jag blev klockad. En 
total chock när en för mig okänd person kommer fram och påpekar att jag spelar fel 
tempo. En annan gång med utfallet, du spelar helt rätt tempo. Som att gå fram till en 
som precis dansat och berätta vad hen har för favoritfärg och om den är fin eller ful.
 Folkfestaspekten och turismen har varit väldigt viktigt i identitetsbyggandet i 
mitt musikliv och en av de viktigaste företeelserna var bystugedanserna under 
Musik vid Siljan. Från lågsäsong när en kunde höra sig själv säga, - titta det kommer 
en bil, till att en vecka, varje dag, inom mopedavstånd, kunna ta del av fullsatta 
danstillställningar och svängig musik. Idag är det många av de danserna som blivit 
spelmansstämmor och jag vill mena att utan dessa tillsynes satellita tillställningar 
hade en stämmovecka i Siljansområdet inte funnits idag.
 
Att coronapandemin slagit hårt mot samhället är ett faktum. Att sia om hur den 
påverkar spelmansrörelsen och dansen långsiktigt är såklart väldigt svårt. Redan 
innan gick det att se riktningsförändringar gällande hur man organiserar sig och 
vikten av att tillhöra en förening eller förbund. Jag ser det som en stor utmaning för 
vår rörelse men att det också är en tydlig förändring och trend i samhället. Intresse 
och identitetskluster skapas men inte självklart genom det vi ser som en traditionell 
medlemsstruktur. 
 Jag hoppas att vi kan hjälpas åt och inspirera till att våga utmana systemen och 
samtidigt vara trygga i det som vi under lång tid byggt upp tillsammans. Framförallt 
så kan vi inte låta de krafter som med kulturarvet som ursäkt och förnekande av 
människors lika värde blir de som står för det organiserade. Nu när förutsättningar-
na för naturliga spelplaner utmanas är det än viktigare än någonsin att låta trasmat-
torna få sig en åktur och vara vaken för vad som händer på golvet. n
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