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Han har bevarat
Fran Dagens Nyheters utsdnde medarbetare
ABO i december

—• Han skulle utan vidare kunna fortsatta att skriva i hundra ar till. Sa lyder ett
omdome om Aboprofessorn Otto Andersson, som fyller 90 ar i var, men trots sin alder
utvecklar en sprudlande produktivitet inom sin vetenskap: f olkmusikf orskning.
.Hans arbete ar hans liv. Abo akademis rektor, professorn i engelska Nils Erik Enkvist, som bor i vaningen under Otto Anderssons hem vid Kaskisgatan, vacktes en natt
av en telef onsignal f ran grannen ovanf or. Otto Andersson hade rakat gora en viktig vetenskaplig upptackt och brann av iver att fa meddela eig med nagon; rektorn fick
traska upp i pyjamas och ta del av upptackten.
—• Men pa senaste tid har jag bruk hallit sig kvar. Men ocksa i
>6rjat sova om natterna, erkanner Alands och Abolands skargardar
irofessorn. Det gar inte riktigt bra lever annu en stor skatt av visor
itt arbeta om dagarna annars.
och musik. Det framsta exemplet
Valkommen till Abo, ar det fran senare tid ar "Nbtotraditioorsta ban sager nar ban tar emot nen", upptackt av Otto Anderssons
sitt arbetsrum. som ar till trang- medhjalpare Greta Dahlstrom och
el fyllt av bocker, tidskrifter, ma- valkand aven for rikssvensk allmskript. musikinstrument och manhet genom de inspelningar
:onst. Man forstar knappast hur Sveriges Radio gjort med Notobon
ian kan rora sig dar inne utan att Svea Jansson, en sangerska utrustota omkull de sviktande staplar- tad med ett fenomenalt minne.
For hela 66 ar sedan satte Otto
a, ty han ar en jatte till figuren.
fader sina promenader • utomhus Andersson i gang med att teckna
tgor han en valkand gestalt, hu- upp folkmusiken i dessa bygder.
udet hogre an de fiesta, med val- Det var 1902 i samband med att
iga vita mustascher och bred- han fatt ett stipendium av Svenska
rattad slokhatt. Abo akademis litteratursallskapet i. Finland. Med
detta pa fickan kunde han besoka
rand old man.
Det markliga med denne man ar alia de svenska socknarna i CJsterit hah, savitt man kan forsta, ar botten utom tva. Aret darpa berckligr Genom alia ar har han va- sokte han oarna i Baltikum. Pa
t tfogen den vision han fick i expeditionerna medforde han en
n ungdom. Visionen gick ut pa fotografiapparat, med pafoljd att
;t bevara, halla fast den lantliga alia gamla spelman finns bevarade
vsgladje som tog sig uttryck i i bild — hogtidligt uppkladda ining, spel och dans. Med tillgri- fb'r fotograferingen och uppspelande av bildsprak skulle det kan- ningen.
Den aldste av de spelman Otto
:e kunna sagas sa har: han ville
kom i kontakt med var
idda at eftervarlden minnet av Andersson
Gustaf
Ohman i Saltvik pa Aland.
;n tunna skara som visans lovsag
Denne
dog
och var fodd 1815,
.untert skar, genom tunga. arbets- alltsa mitt 1906
under Napoleonkrigen.
igar.
Anda kande sig upptecknaren vara
ute i sista stund. Typiskt var ett
yttrande av en intervjuad 70Omradet for Otto Anderssons aring pa Eckero 1905:
rsknjngar har varit och ar an
dag Finlands svensktalande byg;r. Tack vare att det svenska
— Varfor kom du inte nar
nland ar en utkant av det pappa
Jag kan bara tre
enska sprakomradet har aldre polskor.levde?
Han kunde hundra.
aditioner kunnat bevaras langre
i i Sverige, dar nya former hela
len kdmmit att tacka over de
mla. Sarskilt i det isolerade
iterbotten har aldri

ildriga seder kvar

Sibelius kamrat

Otto Andersson ar sjalv bondpojke fran Aland. Han vaxte upp
pa Vardo, dar han vid behov ocksa fungerade som spelman. Den
musikaliska begavningen forde honom via akademiskolan i Abo till
Helsingfors musikinstitut, dar han
fick Martin Wegelius som larare
och Jean Sibelius till kamrat. Wegelius var en utmarkt pedagog och
musiker; mot sina elever var han
som en far, odh-marhan gick bort
1906 hade han Ufip^$t~hfela den
nya musikgenerationeiT'T^inland.
Men det blev som upptecknare
och forskare Otto Andersson gick
vidare, aven om ban ocksa blev
kompositor och korledare. I avsaknad av studentexamen tog han
sa smaningom en filkand pa dispens och disputerade 1923 pa en
musikhistorisk. avhandling om
strakharpan. 1926 utnamndes den
forne spelmannen, som enligt sin
egen asikt kommit in i det akademiska livet "fran sidan", till
professor i musikvetenskap och
folkdiktsforskning vid Abo akademi, vars rektor magnificus han var
1929—1936.

Rddda visornas doft
En av dem som vid sekelskiftet
ivrade for att man skulle ta till
vara finlandssvenska spelmanslatar
i forening med folkdanser var
folkskollararen Nils Oskar Jansson,
som verkade i Kimito, en abolandsk skargardssocken. Han hade
blivit starkt inspirerad av Skansens grundare Hazelius och anlade
sjalv ett friluftsmuseum, agnat den

Med valdiga vita mustascher och huvudet
man Otto Andersson en valkand gestalt i
vision han fick i sin ungdom: hall fast
i sang,
gamla allmogekulturen. Stravanden av detta slag lag i tiden och
underblastes av ett nationellt patos. De fick ett karaktaristiskt uttryck i den sammanslutning som
med Otto Andersson som drivande
kraft bildades 1906: foreningen
Brage. Programmet gick inte bara
ut pa att genom uppteckning
radda folkvisorna och melodierna
at eftervarlden, utan man ville ocksa lata det dugligaste och vardefullaste i den doende allmogekulturen leva upp pi nytt. Man
skulle sjalv dansa och sjunga
efter de gamla melodierna.
Precis som Anton Ritter von
Spahn pa 1840-talet yttrade om
den osterrikiska folkvisan: "Vi
kanner oss icke till freds med att
ha samlat och for eftervarlden bevarat de levnadsfriska folkvisorna,
fast dem pa papperet, fortorkade
likt alpplantor i ett herbarium,
utan vi maste fortplanta dem med
den glodande farg, med den utsokta doft som de aga, aven i
andra kretsar och levnadsforhallanden."
— Lite blaogt kanske, kommenterar Otto Andersson sextio ar
senare. Men en panyttfodelse for
folkmusiken blev det i alia fall.
Spelmanslatarna genljod pa bada
sidorna av havet. I Sverige var
sarskilt Anders Zorn en stor uppmuntrare av spelmansmusiken.

Kamera
och fonograf

Strdkharpa med str&ke. Ur Sibeliusmuseets samlingar i Abo.

Det ar ett enormt material som
professor Andersson har samlat
ihop, bearbetat och latit publicera.
Publiceringen har skett i Svenska
litteratursallskapets successivt utkommande samlingar rorande folk-

hogre an de fiesta ar Abo akademis grand old
sin hemstad. Han har all tid varit trogen den
vid den lantliga livsgladjen, som tar sig uttryck
spel och dans.

musik och folkdiktning, och i denna stund ar han fullt sysselsatt
med att ge ut annu en volym.
Han skulle, som sagt, mycket val
kunna skriva i hundra ar till.
For detta omdome svarar fil
mag Anders Nygard, som vid Abo
akademis spraklaboratorium arbetar med att overfora foreningen
Brages gamla fonografrullar till
magnetofonband. Otto Andersson
var namligen modern nog att vid
insamlingsarbetet inte bara anvanda kamera utan ocksa fonograf; sedan han studerat tekniken vid Berlinuniversitetet anskaffade Brage ar 1908, med hjalp av
bidrag fran Litteratursallskapet,
tva Edisonfonografer och 200 rullar.

Liv och fest
Olyckligtvis har tiden farit hart
fram med dessa rullar, och det
ar i sista stund magister Nygard
raddar deras vittnesbord over till
ett sakrare material. Anda ar det
en stor upplevelse att lyssna- pa
dem. trots alia skrapande, knastrande och raspande biljud. Ty har
ar det fraga om liv oqh fest. Man
hor Otto Andersson for full hals
sjunga ett slatstruket a infor varje
uppspelning och man hor muntra
roster som i verkligheten for lange
sedan har tystnat. Man hor en
kvinna som innan hon bor jar
sjunga varnar Otto Andersson med
orden "Skratta inte!" men anda
sjalv borjar skratta si oregerligt
att hon inte kan fullfb'lja sin visa.
Den handlar om "bondans fru',
som hade en framling sovande p4
sin arm.
Den koncentrerade spelgladje
som strommar fram ur detta kaotiska brus tycks ge hela forkla-

ringen till Otto Anderssons livslanga forskarlidelse. Man forstar
att musikforskning inte ar en pappersvetenskap.
En
forsvunnen
varld star upp pa nytt, med vagskvalp och solglitter, rafsors rasslande. svangande kjolar och uppsluppna gubbar som slar takten.
Bakom nottecknen hor man pulsarna bulta, och spelgladjen ar sa
djup att man ocksa marker den
nar den avspeglar kanslor som
sorg, saknad och langtan.
GRAND

