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Folkmusikforskningens främste
i Norden Otto Andersson 90 år

Den utan tvekan mest vitale,
kunnigaste och mångsidigaste inom
folkmusikforskningen i Norden är
professor Otto Andersson i Åbo.
För den som träffat honom per-
sonligen på spelmansstämmor och
hört honom med sitt vackra sven-
ska uttal klart och tydligt redogöra
för någon detalj man av någon
anledning velat ha sakkunnigt be-
dömd, verkar uppgiften om hans
ålder osannolik. Dock är det så att
han den 27 april fyller 90 år.

Han föddes på Vårdö på Åland
och har ända sedan 1908 varit sys-

Födelsedagar
93 år fyller idag, fredag, fru Hil-

da Maria Olsson, Källstugugatan,
V i n g å k e r .

Hon är född i Askersund och kom
till Vingåker 1898.

80 år fyller på lördagen f jord-
bruksarbetaren Otto Jansson, Fun-
kisgatan 3, V ä s t e r å s .

Hr Jansson är född i Tensta, Upp-
sala län. Efter anställningar på ett
flertal gårdar i Uppland kom han
till Västmanland 1921 och bosatte sig
i Björksta, där han arbetade på Ös-
tanbro gård.

På grund av sjukdom tvingades
han 1945 sluta med det hårda lant-
arbetet. Från 1948 till 1962 skötte
Otto Jansson vaktmästaresysslan vid
Björksta Folkets hus. Under sin
Björkstatid var han med i kommu-
nalnämnden, kommunalfullmäktige,
nykterhetsnämnden och kyrkorådet.
Han var också aktiv i arbetarekom-
munen, bl a som ordförande ett an-
tal år.

Jubilaren är godtemplare sedan
1905 och har varit logedeputerad i
logerna Framtiden, Tillinge, och
Kungsborg i Kungsåra.

75 år fyller måndagen den 28 ap-
ril fru Ingrid Maria Andersson, Pen-
sionärshemmet, L u d g o.

75 år fyller idag, fredag, herr Gun-
nar Emanuel Eriksson, Torsbovägen
24, B i e.

Jubilaren är född i Nyköping.

60 år fyller måndagen den 28 april,
fru Katarina Zazis, maka till smärg-
lare Jakob Zazis, Karlavägen 17,
H ä l l e f o r s n ä s .

Fru Zazis är född i Libau i Lett-
land, där hon bodde den längsta ti-
den under åren i det gamla he.n-
landet. År 1944 flydde hon tillsam-i
mans med maken och två mind jr- j
åriga barn till Sverige i samma båt
som 27 andra landsmän. De landsteg
på Fårö vid Gotland välbehållna
och kom i karantän i Vissefjärda.
Makarna var en tid bosatta på Öland,
där maken dels var fiskare och dels
hade annat arbete.

Till den nuvarande vistelseorten
kom Jubilaren och maken år 1949.
Under de sista 10 åren bor de i '-'gen
villa.

60 år fyller söndagen den 27 ap-
|ril kommunalarbetaren Gustav Lund-
gren, Tellusvägen 18, N y k ö p i n g .

60 år fyller söndagen den 27 april
hr Wathier Eklund. Borgaregatan 2,
N y k ö p i n g .

Jubilaren är född i Nyköping olh
numera verksam som hantverkare
vid lasarettets långtidsvård. Han är
medlem i Svenska kommunalarbeta-
reförbundets avd 14 och var ordfö-
rande där åren 1944—1954.

Wathier Eklund innehar en rad
förtroendeuppdrag. Han är ombud i
NFC, arbetsplatsombud i Nyköpings
arbetarekommun, ombud i ABF och
medlem i Skyddskommittén för Söd-
ra Sörmland. Därtill är han medlem
i företagsnämnden för södra Sörm-
lands sjukvårdsdistrikt och represen-
tant i Begravningsföreningen.

Jubilaren är född i Nyköping och
gagerad. Han har varit ledamot av
kyrkofullmäktige och suppleant i ett
antal styrelser och nämnder.

Wathier Eklunds fritid ägnas åt
sommarstugan i Spelviksby och re-
sor till varmare trakter.

60 år fyller måndagen den 28 ap-

selsatt med folkloriska och musik-
historiska studier. Från sin tidi-
gaste ungdom har han varit
obrottsligt trogen sitt beslut att
försöka bevara den lantliga livs-
glädjen sådan den tagit sig uttryck
i sång, spel och dans. Han har räd-
dat och bevarat den finländska
sångskatten, folkmusiken och folk-
dansen.

Han blev fil. dr 1923 på en av-
handling om stråkharpan, som
man, om man är intresserad, i dag
kan ta sig en titt på i Sibelius-
muséets samlingar i Åbo. Stråkhar-
pan eller tallharpan leder, liksom
nyckelharpan, sitt ursprung ifrån
medeltiden och levde kvar i början
på 1900-talet i Karelen och på de
est-svenska öarna Dagö och
Wormsö. 1926 blev han professor i
musikvetenskap och folkdiktsforsk-
ning vid Åbo akademi.

1906 grundade han föreningen
Brage, en sammanslutning, som be-
tytt mycket för den svenska och
finländska folksången, folkdansen
och folkmusiken. Otto Andersson
blev självfallet Brages förste ord-
förande och tillika dirigent för den
berömda sångkören, som under
hans ledning gjorde märkliga fram-
trädanden i de svensktalande byg-
derna i Finland, Baltikum och
framför allt Åland. "Hur härligt
sången klingar på älskat moders-
mål ..." var då sannerligen inte
något, som man bara sjöng med si-
na läppar. Det var en hjärteangelä-
genhet för sångaren och åhörarna,
som i tusental lyssnade och levde
med på de uppmärksammade kon-
serterna.

"Finlandssvenska musikfester un-
der 50 år", en diger bok på 400 si-
dor, har Otto Andersson som för-
fattare. Han tillägnar boken "Min-
net av Martin Wegelius och Sven-
ska folkskolans vänners banbrytan-
de gärning för musikens blomstring
i Svenska Finland". Men den som
framför alla andra ska hedras fot
en banbrytande gärning är då san-
nerligen Otto Andersson själv.

Brages verksamhet omfattar även
utforskning av bygdedräkter och
folkdanser.

1929—1936 var Otto Andersson
rektor magnificug vid Åbo akade-
mi. Och märkligt nog är han vid
90 års ålder "still going strong",
Han är verkligen magnificus, bond-
pojken från Vårdö, Jean Sibelius'
kamrat och vän. Han är en väl-
känd gestalt i sin hemstad Åbo, där
han bor på Kaskisgatan. Två meter
lång är han, skära rosor på kin-
derna, gråa, välväxta och putsade
mustascher, och när han talar om
sina kära spelmän och låtar tind-
rar hans ögon av solsken, kärlek
och glädje.

Otto är fantastiskt produktiv och
skriver fortfarande och arbetar
med stor intensitet. Spelmansgläd-
jen lever kvar och synes verka
som kraftkälla över tid och år. Det
kan jag personligen intyga. Jag
hade det nöjet att träffa honom
1967 på Jan Karlsgården, Kastell-
holm, på Åland, där Ålands Spel-
mansgille då firade 60-årsminnet
av den första spelmanstävlingen på
Åland, Den ägde rum i Mariehamn
1907. Jag passade på att hylla den
lärde forskaren och den outtröttli-
ge upptecknaren med det äkta
spelmanslynnet. Alldeles särskilt
tackade jag honom för det banbry-
tande verket "Spel opp I spelmän-
ner", som skildrar skåningen Nils
Anderssons pionjärgärning och
uppteckningsarbete av gigantiska
mått och den svenska spelmansrö-
relsen under 1900-talet. Jag tackade
honom särskilt för att han, fastän
född ålänning, kunnat skriva ett
sådant verk om spelmän, låtar,
spelmanstävlingar m. m. i Sverige.
Jag kunde endast tala å Sörmlands
vägnar. Jag underströk mitt tack
genom att från min österåkers-
dräkt plocka av mig Söderman-
lands Spelmansförbunds märke i
guld och fästa det på Ottos rock-
uppslag.

Han tackade, till synes djupt
rörd. Senare fick jag från honom
mottaga ett det raraste och vack-
raste brev jag någonsin erhållit.
Han nämner där, att det var det
första riktiga tack han erhållit för
det märkliga arbetet, som kom ut
1957. Han uppfattar vårt gvllene

Professor Otto Andersson i Åbo — grand old man inom nordisk
folkmusikforskning — fyller 90 år. Hans porträtt tecknas med
mycken inlevelse ocK beundran av Södermanlands spelmansför-
bunds ordförande Gustaf Wetter.

fessor John Rosas på Sibeliusmu-
seet — ett märkligt musikhistoriskt
museum vid Ausaåns strand — fick
jag goda förhållningsregler. Han
ringde först till Otto Andersson pch
fick av hans goda hushållshjälp
reda på att han var hemma. "Gå
du dit och ring på dörren tre gån-
ger! Kommer han inte, så bänka
på dörren allt vad du orkar!" Den
kraftige professorn, som såg ut som
en granitklippa, illustrerade med
sina väldiga nävar, hur jag skulle
förfara.

Jag behövde inte bänka. Redan
efter en enda ringning stod den
väldige Otto i dörren, vänligt le-
ende och välkommnade mig. Det
var en upplevelse att få göra ett
besök i hans arbetsrum med vackra
tavlor på väggarna och där bok-
hyllorna och alla upptänkliga ut-
rymmen var belamrade med böc-
ker, tidskrifter, musikinstrument,
anteckningar, koncept, manuskript,
noter och partitur i en till synes
hopplös oordning.

Han hade god tid med min ring-
het. "Vi är ju båda två spelmän."
Han talade i berömmande ordalag
om sin kollega i Sverige Nils An-
dersson, som arbetade ihjäl sig för
den svenska spelmansrörelsen. Jag
fick goda tips om varianter till
svenska folkvisor, som jag var på
jakt efter. Jag talade om att Stora
Malms brudmarsch hade en halv-
syster i Österbotten, trakten om-
kring Vasa, en trevlig variant, som
jag snokat reda på i "Finlands
svenska folkdiktning" ett jättear-
bete i många digra band, där Otto
givetvis svarar för det folkmusika-
liska materialet. Det tyckte han
var intressant. Han påpekade släkt-
skapen mellan svensk och fin-
ländsk folkmusik och hann med att
på en halvtimme redogöra för de
45 varianterna på melodin till "Du
gamla, du fria". På Åland och i
Svenskfinland sjunges den (eller
kanske rättare sjöngs den) under
beteckningen Kärestans död, en
medeltida ballad.

Min älskvärda värd lyckades med
konststycket att röja undan en
mängd prylar och grunkor från sitt
skrivbord, så att han fick rum med
två vackra glas, i vilka han skänk-
te i ett gott vin. Så skålade vi för
den nordiska spelmansrörelsen och
för samarbetet över gränserna.

Jag tog mig friheten fråga ho-
nom om hemligheten med hans
kroppsliga och andliga vitalitet.

ägnade föreningen Brage, tillåter
jag mig citera följande dikt av
Arvid Mörne:

En melodi från bondfiolens
strängar

en av de halvt förglömda, muntra
gamla,

kan såsom ingen hela bygden
samla

till glam, till dans på vårnattsljusa
ängar.

Och som en kväll, när glöden dör
på härden,

— en vinterkväll med stämning
sorn i sagan —

fiolen tolkar hjärtats fröjd och
klagan,

s å talar ingen annan röst i
världen.

Gustaf Wetter
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60 år fyller måndagen den 28 april,
fru Katarina Zazis, maka till smärg-
lare Jakob Zazis, Karlavägen 17,
H ä l l e f o r s n ä s .

Fru Zazis är född i Libau i Lett-
land, där hon bodde den längsta ti-
den under åren i det gamla ne .in-
landet. År 1944 flydde hon tillsam-j
mans med maken och två m i n d j r - j
åriga barn till Sverige i samma båt
som 27 andra landsmän. De landsteg
på Fårö vid Gotland välbehållna
och kom i karantän i Vissefjärda.
Makarna var en tid bosatta på Öland,
där maken dels var fiskare och d e! s
hade annat arbete.

Till den nuvarande vistelseorten
kom jubilaren och maken år 1949.
Under de sista 10 åren bor de i ögen
villa.

60 år fyller söndagen den 27 ap-
ril kommunalarbetaren Gustav Lund-
gren, Tellusvägen 18, N y k ö p i n g.

60 år fyller söndagen den 27 april
hr Wathier Eklund. Borgaregatan 2,
N y k ö p i n g .

Jubilaren är född i Nyköping olh
numera verksam som hantverkare
vid lasarettets långtidsvård. Han är
medlem i Svenska kommunalarbeta-
reförbundets avd 14 och var ordfö-
rande där åren 1944—1954.

Wathier Eklund innehar en rad
förtroendeuppdrag. Han är ombud i
NFC, arbetsplatsombud i Nyköpings
arbetarekommun, ombud i ABF och
medlem i Skyddskommittén för Söd-
ra Sörmland. Därtill är han medlem
i företagsnämnden för södra Sörm-
lands sjukvårdsdistrikt och represen-
tant i Begravningsföreningen.

Jubilaren är född i Nyköping och
gagerad. Han har varit ledamot av
kyrkofullmäktige och suppleant i ett
antal styrelser och nämnder.

Wathier Eklunds fritid ägnas åt
sommarstugan i Spelviksby och re-
sor till varmare trakter.

60 år fyller måndagen den 28 ap-
ril nattsköterskan Berta Elvira Sund-
ström, Värlunda kvarn, L u d g o.

50 år fyller den 28 april förman
Erik Gustav Hellman, Allesta, K ö -
p i n g .

50 år fyller söndagen den 27 april
gjuteriarbetaren Henning Renberg,
Trädgårdsgatan 8B, O x e l ö s u n d .

Jubilaren är född i Arvidsjaur i
Norrbotten. Bland hans fritidsintres-
sen kan nämnas fiske och idrott.

60 är fyller måndagen den 28 ap-
ril skogsarbetaren Ture David Ema-
nuel Skog, Hjälmsäter, B j ö r k v i k .

1929—1936 var Otto Andersson
rektor magnificus vid Åbo akade-
mi. Och märkligt nog är han vid
90 års ålder "still going strong",
Han är verkligen magnificus, bond-
pojken från Vårdö, Jean Sibelius'
kamrat och vän. Han är en väl-
känd gestalt i sin hemstad Åbo, där
han bor på Kaskisgatan. Två meter
lång är han, skära rosor på kin-
derna, gråa, välväxta och putsade
mustascher, och när han talar om
sina kära spelmän och låtar tind-
rar hans ögon av solsken, kärlek
och glädje.

Otto är fantastiskt produktiv och
skriver fortfarande och arbetar
med stor intensitet. Spelmansgläd-
jen lever kvar och synes verka
som kraftkälla över tid och år. Det
kan jag personligen intyga. Jag
hade det nöjet att träffa honom
1967 på Jan Karlsgården, Kastell-
holm, på Åland, där Ålands Spel-
mansgille då firade 60-årsminnet
av den första spelmanstävlingen på
Åland. Den ägde rum i Mariehamn
1907. Jag passade på att hylla den
lärde folkskaren och den outtröttli-
ge upptecknaren med det äkta
spelmanslynnet. Alldeles särskilt
tackade jag honom för det banbry-
tande verket "Spel opp I spelmän-
ner", som skildrar skåningen Nils
Anderssons pionjärgärning och
uppteckningsarbete av gigantiska
mått och den svenska spelmansrö-
relsen under 1900-talet. Jag tackade
honom särskilt för att han, fastän
född ålänning, kunnat skriva ett
sådant verk om spelmän, låtar,
spelmanstävlingar m. m. i Sverige.
Jag kunde endast tala å Sörmlands
vägnar. Jag underströk mitt tack
genom att från min österåkers-
dräkt plocka av mig Söderman-
lands Spelmansförbunds märke i
guld och fästa det på Ottos rock-
uppslag.

Han tackade, till synes djupt
rörd. Senare fick jag från honom
mottaga ett det raraste och vack-
raste brev jag någonsin erhållit.
Han nämner där, att det var det
första riktiga tack han erhållit för
det märkliga arbetet, som kom ut
1957. Han uppfattar vårt gyllene
emblem som en officiell hyllning
från spelmansrörelsen i Sverige.
De sörmländska spelmännen gläder
sig åt det och i all synnerhet för-
fattaren till dessa rader.

Men spelmansmärket var mitt,
med mitt namn och data ingrave-
rade på baksidan. 1968 var jag i
Åbo för att rätta till saken. Jag
hade då med mig ett märke med
Ottos namn, och det skulle jag per-
sonligen överlämna och givetvis få
mitt eget märke tillbaka. Av pro-

på_dörren allt vad du orkar!" Den
kraftige professorn, som såg ut som
en granitklippa, illustrerade med
sina väldiga nävar, hur jag skulle
förfara.

Jag behövde inte bänka. Redan
efter en enda ringning stod den
väldige Otto i dörren, vänligt le-
ende och välkommnade mig. Det
var en upplevelse att få göra ett
besök i hans arbetsrum med vackra
tavlor på väggarna och där bok-
hyllorna och alla upptänkliga ut-
rymmen var belamrade med böc-
ker, tidskrifter, musikinstrument,
anteckningar, koncept, manuskript,
nöter och partitur i en till synes
hopplös oordning.

Han hade god tid med min ring-
het. "Vi är ju båda två spelmän."
Han talade i berömmande ordalag
om sin kollega i Sverige Nils An-
dersson, som arbetade ihjäl sig för
den svenska spelmansrörelsen. Jag
fick goda tips om varianter till
svenska folkvisor, som jag var på
jakt efter. Jag talade om att Stora
Malms brudmarsch hade en halv-
syster i Österbotten, trakten om-
kring Vasa, en trevlig variant, som
jag snokat reda på i "Finlands
svenska folkdiktning" ett jättear-
bete i många digra band, där Otto
givetvis svarar för det folkmusika-
liska materialet. Det tyckte han
var intressant. Han påpekade släkt-
skapen mellan svensk och fin-
ländsk folkmusik och hann med att
på en halvtimme redogöra för de
45 varianterna på melodin till "Du
gamla, du fria". På Åland och i
Svenskfinland sjunges den (eller
kanske rättare sjöngs den) under
beteckningen Kärestans död, en
medeltida ballad.

Min älskvärda värd lyckades med
konststycket att röja undan en
mängd prylar och grunkor från sitt
skrivbord, så att han fick rum med
två vackra glas, i vilka han skänk-
te i ett gott vin. Så skålade vi för
den nordiska spelmansrörelsen och
för samarbetet över gränserna.

Jag tog mig friheten fråga ho-
nom om hemligheten med hans
kroppsliga och andliga vitalitet.
"Du ska sova på nätterna. Du ska
inte äta för mycket, Så ska Du so-
va middag mitt på dagen efter ma-
ten, så orkar Du arbeta på kväl-
len."

Jag skildes från Otto, rörd, im-
ponerad och tacksam över att vi
äger en sådan man i Norden, som
ännu vid 90 års ålder är verksam j
som en trogen och trägen träd-
gärdsmästare i folkmusikens örta-
gård.

Ur "Tonerna från bygden", till-

samla
till glam, till dans på vårnattaljusa

ängar.
Och som en kväll, när glöden dör

, på härden,
— en vinterkväll med stämning

som i sagan ~
fiolen tolkar hjärtats fröjd och

klagan,
s å talar ingen annan röst i

världen.

Gustaf Wetter
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