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100 ar efter att Anders Zorn skapade den forsta
riksspelmansstamman i Sverige, invaderas Stockholm i fyra
dagar av i500 folkmusiker och dansare. Pa Skansen spelas det
rWTS1** SCen °ch * en och annan buske>med eller utanfolkdrakt.

Inge Henriksson plockar forsiktigt fram sitt tyska enradiga dragspel ur den
sprutlackerade traladan. Regnet oser ner. Men turister som springande hukar sig for
ovadret tar sig anda tid att stanna till och lyssna, dar den kavajkladde spelmannen
belatet parkerat sig under en garnmal fabod och fingrar fram sina traditionella visor.

Inge Henriksson ar en av Sveriges runt 350 aktiva riksspelman. Denne utflyttade
angermanlanning blev riksspelman pa durspel for tio ar sedan, och spelar
uteslutande utan folkdrakt. Enda gangen han bar traditionell - och lanad - kladsel
™ faktiskt under en spelning pa Cafe Opera, berattar han nar vi varmer oss med
katte och kaka pa i8oo-talscafeet Stora Gungan.
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3O-arsaldern, inte sallan kvinnor. Faktum ar att av de senaste fern arens utnamningar
av riksspelman - ar en stor del unga kvinnor. Och det ar langt fran mytbilden av
spelmannen som just en man, garna skaggig, fiolspelande och antagligen fran
Dalarna. I ar utnamndes ocksa den forsta kvinnliga riksspelmannen pa durspel.

Inge Henriksson har spelat dragspel sedan ban var 14 ar och kallar sig sjalv
professionell amator. Till vardags arbetar han pa lakemedelsforetag, men musiken
fungerar som lyckopiller.

- Jag kan jobba hart en hel vecka och egentligen behova vila. Istallet akerjag kanske
50 mil for att spela i en timme, innan jag aker 50 mil tillbaka. Men den timmen har
jag laddat batterierna sa att jag grejar nasta vecka ocksa. Det ar en energikick som
heter duga.

Las mer
UNDER STRECKET I en

LARS COLLIN
svd.se

Fakta
Arhundradets spelmansstamma ager rum 5-8 augusti .Oppen for allmanheten.
Ur programmet: Torsdag: Konsert och dansuppvisning varje heltimme pa Centralen,
spelmanslag kl 11- 15 i Kungstradgarden.
Fredag: Musik pa Centralstrationen och i Kungstradgarden. Kl 19 hogtidskonsert med
riksspelman fran hela landet pa Nybrokajen 11. Kl 22 buskspel, jam och dans pa
Stallet.Lordag: Musik 09-23 pa Skansen. Kulturministern inviger kl 12 pa Sollidenscenen
med bla riksspelmannen Asa Jinder, Sonia Sahlstrom, Bjorn Stabi och Inge Henriksson. Kl
17 konsert med Benny Andersson, Orsa Spelman och Kalle Moraeus.
Sondag: Spelmansmusik och dans pa Skansen 11-15, bland annat VM i nyckelharpa pa
Tingvallen och i Skogens hus.
Riksspelman ar en hederstitel for den spelman som erovrat Zornmarket i silver. Sedan
forsta utnamningarna ar 1910 har runt 750 riksspelman utnamnts. Idag finns cirka 350
aktiva riksspelman i Sverige, 180 av dem traffas i helgen i Stockholm. De fiesta riksspelman
spelar fortfarande fiol, men det har aven utsetts riksspelman pa durspel, nyckelharpa,
klarinett, kohorn, kulning, munspel, harjedalspipa och svensk sackpipa.
Sveriges storsta och mest beromda spelmansstammor ingar i den sa kallade stamveckan
som ager rum i borjan av juli. Det borjar i Delsbo i Halsingland den forsta sondagen i juli,
fortsatter till Folk och dans i Svaben i samma landskap och flyttar sedan over till
Dalastammorna i Bingsjo, Ostbjorka, Boda och Nedre Gardsjo.

I Kolla vilken ranta du kan fa och passa pa att skaffa ett lanelofte!
I www.sbab.se
! Gardasjon - Italien
I En semester for att vila upp sig Sirmione - ja absolut!
| www.vivisirmione.com/

Svensk folkmusik
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Inge Henriksson har sallskap av Ingela Thalen, fore detta socialdemokratisk
politiker som kom ut som folkmusiker efter pensionen. Numera ar hon en hogst aktiv
ordforande for organisationen Svenska folkdansringen och cittraspelare i
niomannabandet Russindalen. Sommaren har hon till stor del tillbringat i husbil
tillsammans med sin fiolspelande make, pa vag till och fran stammor och festivaler
fran Smygehuk till Mora.

Spelmansstammor halls varje ar runt om i landet. Men att spelman mellan fyra
och 89 ar samlas i sadana border just nu i huvudstaden beror pa Anders Zorn,
konstnaren som ocksa brann for hembygdens toner. Och i helgen ar det exakt 100 ar
sedan ban for forsta gangen samlade riksspelman fran hela landet - just pa Skansen
och Musikaliska Akademien pa Nybrokajen.

- Anders Zorn var oerhort engagerad i folklivsfragor. Men vad ban gjorde 1910 var
att ban lat spelmannen utveckla sina egna traditioner, och inte tavla mot varandra. Sa
skapade ban ocksa det silvermarke som folkdansmusiker far idag far nar de har
spelat upp for en jury och utnamnts till riksspelman, sager Ingela Thalen.

Zornmarket finns i brons, silver och guld. Inge Henriksson fick sitt silvermarke ar
2000 med motiveringen: "For traditionellt och dansant spel for enradigt dragspel".

- Riksspelman kan man titulera sig nar man har fatt sitt silvermarke. Guldmarket ar
inget man spelar sig till, utan nagot man far efter att ha jobbat fortjanstfullt i manga
ar, sager ban.

Inge Henriksson tycker det ar hog tid for den svenska folkmusiken att fa mer
massmedialt utrymme, och att den blir lika synlig som andra landers inhemska
musik. Ingela Thalen ar mer sjalvkritisk:

- Visst har folkmusiken en svag offentlig stallning inom kulturvarlden. Men en del
beror pa att vara tre organisationer - Folkdansringen, Sveriges spelmans riksforbund
och Riksforbundet for folkmusik och dans - inte tillrackligt har stuckit ut hakan. Vi
maste ga ut och synas. Nar vi skulle gora affischer infor riksspelmansstamman tyckte
en del att det dar var val ingen mening.

Sa vad ar utmaningen for dig?

- Forst och framst att vadret haller i helgen. I det langre perspektivet att ta vara pa
det som vi ser vaxer: engagemanget hos unga. Folkdansorganisationerna jobbar hart
for en handlingsplan for folkmusik och dans, och vi arbetar med att fa in folkmusiken
i skolorna. Vi jobbar ocksa mot kulturskolorna sa att unga blivande musiker ocksa far
spela folkmusik. Bland annat har vi just gett ut gillesdansnoter, det underlattar for
unga - och for nya spelman.

Aven om genomsnittsaldern for aktiva inom folkmusikorganisationerna ar hog,
kanner bade Inge Henriksson och Ingela Thalen att bilden ar en belt annan nar de ror
sig pa festivaler och stammor ute i landet. Dar dominerar ofta musiker och dansare i
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