
 
 
 
ANDERS HENRIKSSON – SPELMAN FRÅN JÄRVSÖ 
 
Anders, född och uppvuxen på ett jordbruk i Järvsö, är en av de främsta bland de spelmän 
som växte upp i Hälsingland under folkmusikvågen och bland dagens företrädare för 
Hälsinglands folkmusiktraditioner. Anders började spela fiol i kommunala musikskolan vid 7 
års ålder. Hans lärare var spelman och inspirerade honom att spela låtar. Vid 10 års ålder 
kom han med i det lokala spelmanslaget. 

Anders grundrepertoar består av äldre traditionslåtar från västra Hälsingland (Järvsö med 
grannsocknar), som han lärt av äldre spelmän, från bandinspelningar och uppteckningar. 
Han har även en stor repertoar av låtar från andra delar av Hälsingland och från östra 
Dalarna och Orsa.  

I sitt fiolspel inspireras Anders av den folkliga sångtraditionen i Hälsingland, en tradition där 
äldre uttryckssätt har bevarats minst lika starkt som inom den instrumentala folkmusiken. 

Inom den egna generationen hälsingespelmän har Anders framför allt samarbetat med Ulf 
Störling. Han har också spelat mycket med Björn Ståbi och Bengan Janson med vilka han 
utvecklat en gemensam hälsingerepertoar. 

Bland yngre spelmän som Anders inspirerat och fört vidare sin tradition till kan bl. a. nämnas 
Jonas Olsson, Görgen Antonsson, Linnea Aall-Campbell, systersönerna Anders och Gunnar 
Hall samt dottern Marit Nordfors.  

Periodvis har Anders spelat mycket till dans och han har verkat som ledare och lärare vid 
låtkurser, både i Sverige och utomlands. 
 
Anders blev riksspelman i slutet av 70-talet. 2018 tilldelades han Zornmärket i guld "för 
mästerligt, stilfullt och traditionsrikt spel av låtar från Hälsingland". Han är den förste 
spelmannen från nordvästra Hälsingland att erhålla denna utmärkelse. 



Diskografi 
 
1976 – JÄRVSÖLÅTAR (med Rolf Westerlund och Eiwor Kjellberg) (MC, Sv.  
             Ungdomsringen) 
1979 – DANSER FRÅN UPPLAND OCH HÄLSINGLAND (med Rolf Westerlund, Eiwor  
             Kjellberg, Viksta-Lasse, Bosse Larsson och Leif Alpsjö) (MC, Sv. Ungdomsringen) 
1982 – UNGA SPELMÄN FRÅN HÄLSINGLAND (diverse spelmän) (LP, Caprice) 
1998 – FROM-OLLE, SPELMAN FRÅN JÄRVSÖ (diverse spelmän) 
             (CD, Järvsö Hembygdsförening) 
2006 – BLAND WINBLAD OCH TULPAN (med Ulf Störling) (CD, Giga Folkmusik) 
2015 – HÄLSINGEGÅRDAR – MUSIK TILL ETT VÄRLDSARV (med Bengan Janson) 
             (CD, egen utg.) 
2017 – HELSINGEPOLSKOR (soloalbum, CD, Holmen Music) 
 
 
 


