Folke riks
Folke Andersson, larare vld
kommunala musikskolan i Katrineholm och valkand i spelmanskretsar, har erovrat Zornmarket 1 silver, en av de allra finaste utmarkelser en folkmuslker kan fa. Sarritidlgt med den
har utmarkelsen upphOjdes Folke Andersson till riksspelman,
en titel som endast ett fatal spelman i Sttrmland bar.
Folke Andersson spelade upp
pi sin flol f6r en jury 1 torsdags i
samband med en stor spelmansstamma 1 Osterbybruk 1 Uppland. PA dlplomet som foljde
med sllvermarket star det att
han fatt den har utmarkelsen
"for vackert och frejdlgt spel av
SOrmlandslatar".
Zornmarket — instlftat av Anders Zorn — delas ut av Svenska
ungdomsringen, som ocksa skoter alia praktiska arrangemang
kring uppspelnlngarna. I allmanhet kravs 3—4 uppspelningar innan sllvermarket kan
erovras. Sedan bronsmarket
samt ett dlplom erovrats kravs
namligen for det mesta en uppspelning for dlplom Igen Innan
det ar dags for silvermarket.
Verkllga tradltlonsbarare Inom
folkmusiken kan ocks& ta guldmarke.

Folke Andersson ar inflyttad
sormlannlng, och nftr han spelade upp for bronsmarket,
spelade han Bergslagslatar. P&,
senare tld har han dock agnat
slg mycket at den sormlandska
folkmusiken, som han ar mycket
Intresserad av.
Nar han spelade
upp f5r Juryn 1 dsterbybruk 1
torsdags valde han ocksa att
spela sfirmlandslatar, tre med
anknytnlng till Katrineholm, en
fran Bj5rkvik samt en fran
ForssjO av katrineholmaren
Erik Lindells morfar, undertecknad av framlidne rtksspelmannen Gustaf Wetter.
I juryn som Folke Andrsson
spelade upp fOr ingick bl.a. de
mycket kanda spelmannen Ture
Gudmundsson fran Leksand,
GOsta Sandstrom fran Stockholm och Sven Berger fran Goteborg.
Sjalva uppspelningen, som
varade tio minuter, atfOljdes av
en kort intervju. Spelmannen
ska Inte bara kunna spela utan
aven kunna svara fOr den muslk
han spelar och redogOra fOr latarna och deras ursprung, eftersom det ocksa handlar om att
f6ra gamla spelmanstraditioner
vidare.

Folke
Andersson
kan titulera sig riksspelman nu. I samband med en spelmansstamma i Uppland fick han Zornmarket i silver "for
vackert och frejdigt
spel av Sormlandsldtar".

