






Folkmusiksamlingar i Musikmuseet B. 

Olof Anderssons arkiv 

 

Olof Andersson föddes 23 augusti 1884 i Åhus, Skåne, och dog 28 november 1964 i Stockholm. Han 

var från början frisör till yrket. Redan tidigt kom han i beröring med folkmusiken. Han lärde sig spela 

fiol och spelade ofta i sin ungdom på danser och dylikt. 1909 lärde han känna Nils Andersson, jurist 

från Lund och en framstående upptecknare av folklåtar, och började då på dennes initiativ uppteckna 

folkliga melodier i sin hemtrakt. Från 1911 hjälpte han regelbundet denne med utskrivning av hans 

folkmusikmaterial. När Nils Andersson dog 1921 erhöll Olof Andersson FMK:s uppdrag att redigera 

hans efterlämnade samlingar. Olof Andersson samlade in ytterligare material på resor runt om i 

Sverige tills samlingen kom att omfatta drygt 18 000 låtar. Ett urval av ca 7 900 melodier trycktes i 

Svenska låtar (1922–1940). Olof Andersson gjorde även en resa till Estland 1931 för att uppteckna 

folkliga koraler, vilka trycktes 1945. 1938 blev han amanuens vid Musikhistoriska museet i Stockholm, 

en befattning som han innehade så gott som till sin död. Under sina sista år på museet upprättade 

han ett variantregister över folkliga låtar.  

För att få ytterligare belysning av Olof Anderssons verksamhet hänvisas till FMK:s arkiv samt 

”Folkmusik. Brev”. Den senare innehåller bl.a. svaren från de personer som han korresponderade 

med.  
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Ternhag, Gunnar: Andersson och Andersson. En undersökning kring det folkmusikaliska 

samlingsverket ”Svenska låtar”. Sthlm 1971. 

    Birgitta Dahl 17.3.1977 

 

År 1999 kompletterades materialet kring Olof Andersson genom en donation från hans döttrar Anna-

Brita Olofsdotter Wiström och Stina-Greta Olofsdotter Wallbeck-Hellgren  (se Musikmuseet dnr 42-

35/99). Denna donation har uppdelats så att en oljemålning utförd av Olof Andersson (K2327) och 

hans samling av utmärkelser och medaljer hamnade under museets ansvar, medan övrigt material 

2003 överfördes till Svenskt visarkiv. I samband med dåvarande Musik- och teatermuseets utrymning 

av sina arkivlokaler 2010 gjorde undertecknad en preliminär förteckning, se bilaga, över de 

utmärkelser och medaljer som skickades till magasinet i Tumba. Dessa var då ännu inte införda i 

museets K-serie och det är tveksamt om så skett senare.  

De tillkomna samlingarna har dels placerats i anslutning till liknande material i och Folkmusik. Brev, 

Hjalmar Wijks arkiv och i volymerna 1, 6, 10, 58 och 59 i Olof Anderssons arkiv. Övrigt material har 

placerats i de nytillagda volymerna 60-61. 

Mathias Boström 2015-03-17 



Olof Anderssons arkiv 

Volymnr Innehåll    Anmärkning 

Vol 60 Div. brev och brevkoncept; handlingar om O.A:s Breven reg. i x-ref ”Brev”  

pensionering, handl. om O.A:s begravning och  

minnesfond, handl. om O.A:s hustru och barn,  

teckningar föreställande O.A, samt div. anteckningar om  

folkmusik och privatekonomi    

Vol 61 Tryckta publikationer av Olof Andersson, utgivna utanför 

Folkmusikkommissionens verksamhet 

Fotografier  

  



Föremål från Olof Anderssons arkiv (som förvaras i SVA) som ska föras in i MTM:s K-serie (?) 

 

 

För samtliga föremål gäller att de tillfördes dåvarande Musikmuseet genom donation. 

 

 

Pokal, silver, höjd 7,5 cm.  

Text: ”Till O. Andersson Minne av Riksspelmansstämman på Skansen 1920”  

Kommentar: Tilldelad deltagarna vid den andra riksspelmansstämman på Skansen 31/7–1/8 1920, varav Olof 

Andersson var en av de inbjudna.  

 

Pokal, mässing?, höjd 12 cm. 

Text: ”Stockholms spelmansgille”  

Kommentar: Tilldelad Olof Andersson av Stockholms spelmansgille, sannolikt i samband med en jämn 

födelsedag. 

 

Pokal, mässing?, höjd 15 cm 

Text: ”Hederspris vid spelmanstävlan i Hessleholm 23/6 1910” 

Kommentar: Hederspris tilldelat Olof Andersson vid spelmanstävlingen i Hässleholm 1910. Fotografier från 

tävlingen och utdelningen finns i Svenskt visarkivs samlingar. 

 

Medalj med kedja, silver, diameter 5,5 cm, i etui. 

Framsidan föreställer Artur Hazelius profil i relief och hans namn i text.  

Kommentar: Olof Andersson tilldelades Nordiska museets Hazelius-medalj i silver 1927. 

 

Kristallvas, höjd 23 cm 

Motiv: Zornmärket / Man som spelar harpa 

Text: ”Till Olof Andersson 1884 23/8 1959 från Svenska ungdomsringen för bygdekultur” 

Kommentar: gåva till Olof Andersson på hans 75-årsdag.  

 

Plankett, 21x14 cm, inramad.  



Motiv: Sven Kjellström med fiol  

Text: ”Tilldelad Olof Andersson / För helhjärtad, kärleksfullt förstående uppskattning av och fruktbärande stöd 

åt SVENSK FOLKMUSIK dess vårdande som särpräglat nationellt kulturarv. Stockholm 1950 Sven Kjellström.” 

Kommentar: OA tilldelades Sven Kjellström-plaketten 1950.  

 

Lös krage, svart sammet med broderade kransar i båda ändar.  

Kommentar: Kragen bars sannolikt i samband med utdelningen av orden eller medalj. 

 

 

 

I plastlåda förvaras följande plaketter, nålar och medaljer och ordnar 

 

Plakett, brons, 7x5 cm 

Text: ”Samfundet för Hembygdsvård / Olof Andersson /För rik gärning i hembygdsvårdens tjänst.” 

Kommentar: tilldelad av Samfundet för hembygdsvård 19xx. för “ovärdeliga insatser för svensk folkmusik”.  

 

Minnesnål, gyllene metall med banddekoration 

Text: ”Bygde-ungdomsstämman i Stockholm 29-31 juli 1927” 

Kommentar: Minnesnål för deltagarna i den tredje riksspelmansstämman och folkdansmötet i Stockholm 1927, 

arrangerat av Svenska ungdomsringen för bygdekultur. 

 

Minnesnål, gyllene metall med banddekoration 

Text: ”Ö.L.F.M.” 

Kommentar: Minnesnål från Örebro läns folkmusikförbund, okänt i samband med vilket evenemang den 

utdelades. 

 

Medalj med banddekoration 

Text: ”Västsvenska spelmansstämman / Göteborg / 5-6/5 1925” 

Kommentar: Minnesnål från spelmansstämman 1925, där Olof Andersson deltog.  

 



Plakett, brons, 5x3,5 cm. 

Text: ”Riksspelmansstämman i Stockholm 1939”. Dessutom Zorns spelmansmärke avbildat. 

Kommentar. Minnesplakett från fjärde Riksspelmansstämman i Stockholm.  

 

Medalj, förgylld?, diameter 3,2 cm, med banddekoration 

Framsidan: kung Gustav IV Adolf i relief och namn 

Text på baksidan: ”Illis quorum meruere labores / Olof Andersson  

Kommentar: Olof Andersson tilldelades Illis quorum i åttonde storleken 1953. 

 

Minnesnål, guld, diameter 3 cm. 

Motiv: En fiol, två klarinetter och två horn, kranomgärdade. 

Text: Södermanslands spelmansförbund. 

Kommentar: Tilldelad Olof Andersson i samband med att han utsågs till hedersledamot i spelmansförbundet. 

 

Minnesnål, förgylld, 2,5x1,5 cm, med banddekoration 

Motiv: Stående fiolspelman och sittande kvinna 

Text: III internationella folkdansstämman i Stockholm 1939” 

Kommentar: minnesnål till deltagna vid stämman. 

 

Minnesnål, silver,  

Motiv: Fiol, kohorn, spelpipa över lagerkrans 

Text: [baksidan] ”Riksspelmansstämma Skansen 1910” 

Kommentar: minnesnål för deltagarna i den första Riksspelmansstämman på Skansen 1910, varav Olof 

Andersson var en. Märket skapat av Anders Zorn, och förebild för den sedan 1933 utdelade Zornmärket, vilket 

Svenska ungdomsringen för bygdekultur/Svenska folkdansringen årligen delar ut. 

 

Minnesnål, guld 

Motiv: Fiol, kohorn, spelpipa över lagerkrans 

Text: [baksidan] ”Svenska ungdomsringen för bygdekultur / O Andersson 6/8 1939” 

Kommentar: Olof Andersson tilldelades Zornmärket i guld 1939, vilket till skillnad mot Zornmärkena i brons och 



silver inte utdelas efter uppspelning inför jury. 

 

Minnesnål, brons 

Motiv: Fiol, halv lagerkrans, textband 

Text: Värmlands spelmansförbund 

Kommentar: Tilldelad Olof Andersson vid okänt tillfälle. 

 

Minnesnål, tenn? 

Text: ”Svenska bygdeungdomsstämman i Örebro 23-26/7 1937” 

Kommentar: Minnesnål till deltagarna vid stämman. 

 

Minnesnål, tenn?, med band 

Text: 18:e nordiska bygdeungdomsstämman i Karlstad 1957.  

Kommentar: Minnesnål till Olof Andersson för deltagandet i stämman. 

 

Medalj, brons, 4,5 cm 

Motiv: Ewert Wrangel i profil i relief, hans namn samt årtalen 1863 och 1933 

Text: [baksidan] Sankt Lukasgillet i Lund. 

Kommentar: Medaljen slagen 1933 i samband med prof. Wrangels (1863-1940) 70-årsdag. Sannolikt deltog Olof 

Andersson i firandet. 

 

Vasaorden.  

Kommentar: Olof Andersson utsågs till Riddare av Kunglig Vasaorden, 1:a klass, 1953.  

 

 

2010-11-04 

/Mathias Boström 
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