
W etter-mitiativ:
. . x

Minnesvård rest över
störste låttecknaren

Folkskollärare Gustaf Wetter l
Katrineholm har tagit initativet till
den minnesvård som har rests på
Ystads kyrkogård till minne av
Sveriges störste låtupptecknare,
amanuens Olof Andersson. När vår-
den avtäcktes talade hr Wetter,
mångårig vän till Olof Andersson,
och framhöll, att denne skapat sig
ett- äreminne varaktigare än kop-
par som skall fortleva så länge
intresset för folkmusik består.
Närvarande vid högtiden var även

Olof Anderssons efterlevande maka
och dotter, representanter för Sveriges
radio, Musikhistoriska museet och
Svenskt visarkiv.

I processionen till Olof Anderssons
gravplats gick spelmän från olika
delar av landet, bl. a. från Kat-
rineholm.

Olof Andersson har räddat de folk-
musikaliska skatterna för efter-
världen i praktverket "Svenska låtar",
ett 30-tal volymer med upptecknade
folkmusikmelodier.

Krävande forskning
Amanuens Olof Anderssons folk- j

musikf orekning- startades ursprung-
ligen av häradshövding Nils Anders-
son? i Lund. När denne avlidit, fort-
satte Olof Andersson forskningsarbe-
tet. Han reste runt i alla Sveriges
landskap, ständigt på jakt efter gam-
mal folklig musik som ännu kring
sekelskiftet gick att spåra hos de
äldsta invånarna i 'byarna. Uppteck-
ningen av låtarna skedde för det
mesta efter gehör och minnet.

Gamla människor sjöng melodierna.
Ibland allt annat än rent, men lik-
väl framgick senare de genuina lå-
tarna på papperet. Olof Andersson
lyckades också genom kontakter med
spelmän få nya spelmanskontakter
som man visste ägde gamla lager
av visor.

Trots att arbetet gick långsamt,
publicerades den ena volymen efter
den andra av verket "Svenska låtar".
Det var ett oerhört krävande forsk-
ningsarbete, inte minst därför att
Olof Andersson alltid måste vara på
resande fot.

Populariserade musiken
I drygt 30 år har Olof Andersson J

rest land och rike kring, då han
fick tjänsten som amanuens vid Mu-
sikhistoriska museet i Stockholm.
Hans huvudsakliga sysselsättning där
var att forska fram folkmusikaliska
"varianter". Dessa finns bevarade i
arkiv, och utgör en aldrig sinande
källa för musikforskningen att ösa|
ur.

Olof Andersson ville popularisera l
folkmusiken. Därigenom, ansåg han, l
skulle människorna lättare få upp j
ögonen för gammal svensk kultur
och dess fina musiktradition. När
han började med arbetet och även
långt senare ansågs denna musik näs-|
tan banal.

Man kan se det som en välförtjänt!
postum uppskattning av Olof An-1
derssons livsverk att Jan Johansson!
geiyim att bygga sina kompositioner l
på äldre folkmusikaliska tongångar!
fått dessa att nå långt in i svenska!
folkets hjärtan. Inte minst ungdo-|
mens. Johansson är jazzpianist.

Riksspelmanstävlan 1910
1910 startade den årligen återkom-l

mande Riksspelmanstävlingen. Detta!
år fanns målaren och konstnären!
Anders Zorn med i juryn, prins!
Eugen och Olof Andersson. Parallellt!
med denna tävlan instiftades samma!
år Zorn-medaljen för bästa spelmani
under året. Den tilldelades första
gången den utdelades inte till en
spelman i egentlig mening utan till |
Olof Andersson som hade rätt att |
kalla sig riksspelman.

Olof Andersson populariserade folk-
musiken och blev genom sina ota-
liga radioföredrag tillsammans med |
professor Sven Kjellström och konst- l
när Ernst Norling och sammanställda |
efter "Svensk låtar" vida känd. Med-
hjälparna spelade upp låtarna på ett
sätt som vann genklang i hela
Sverige.

Illis Qiiornm
Olof Andersson hyllades för sitt

forskningsarbete med Illis Quorum-
medaljen. Han var äkta skåning och
född i Århus. Helt i linje därmed l
är det Skånes folkmusiktradition de
första banden i "Svenska låtar" hand-
lar om. Skåne var framför allt Öster-
len för Olof Andersson, och i detta |
Österlen Ystad, där han SO år gam-

mal avled och jordfästes på Ystads
kyrkogård för två år sedan.

Minnesfond
Folkskollärare Gustaf Wetter, tillika

ordförande i Södermanlands Spel-
mansförbund, har också tagit initia-
tivet till den minnesfond, som in-
stiftats till Olof Anderssons minne.
Detta arbete liksom det med minnes-
vården har icke gått helt utan mö-
dor. Det var svårt att vinna gehör,
men envis som Gustaf Wetter är, så
gick allt att genomföra. Landets spel-
män och olika institutioner har in-
samlat medel till fonden som ett tack
till Olof Andersson för hans livs-
insats som ovärderlig vägvisare inom
vårt lands rika musikliv på folk-
musikens område.

Vid kransnedläggningen, när vår-
den restes, talade, sedan Gustaf Wet-
ter bjudit täckelset att falla, för

Svenska ungdomsringen hr Oskar
Persson. Sveriges spelmäns riksför-
bunds tack framfördes av Nils Hell-
borg, Malmö. Representanten för Mu-
sikhistoriska museet i Stockholm,
Sveriges radio och Svenskt visarkiv,
fil. lic. Jan Ling, tecknade minnet
av en föregångsman på folkmusikens!
område och hur Olof Andersson j
fostrat och entusiasmerat en ny ge-j
neration av spelmän och svensk folk-'
musik, något som alltid skall vara;
förknippat med Olof Anderssons!
namn.

Tystbergavisan framförd av sju
spelmän från Malmö, Katrineholm,
Stockholm och Örebro och i Olof'
Anderssons arrangemang avslutade
högtiden på Ystads kyrkogård efter
det hrr Sven Axel, Stockholm, Bertil
Rydberg och Gustaf Wetter nedlagt
en krans från Stiftelsen Sven Kjell-
ströms minne.
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Minnesvården är försedd med en lyra och inskriptionen »Sveriges störste låtupptecknare». Den hc
utförts av stenhuggarmästare Sigfrid Eriksson i Ystad som också avtäckte stenen sedan folksko

lärare Gustaf W etter i Katrineholm bjudit täckelset att falla.
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ningen av låtarna skedde för det
mesta efter gehör och minnet.
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Det var ett oerhört krävande forsk-
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av en föregångsman på folkmv
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Tystbergavisan framförd £
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Stockholm och Örebro och
Anderssons arrangemang a\
högtiden på Ystads kyrkogår
det hrr Sven Axel, Stockholm
Rydberg och Gustaf Wetter
en krans från Stiftelsen Sver
ströms minne.


