
Gustaf Wetter 60 år 

Gustaf Wetter i Katrineholm, violinen och stråken, är tre oskiljaktiga ting. 
Namnet Gustaf Wetter i Katrineholm behöver väl knappast 

någon närmare presentation. Spelemannen och eldsjälen i Sörm-
lands Spelmansförbund, upptecknaren av den Sörmländska folk-
musiken, är vida känd såväl inom som utom länets gränser. När 
han fattar stråken och med sydländsk glöd i blicken "eldar" upp 
sina spelemän, vare sig vid de traditionsrika spelmansstämmor-
na i Julita eller annorstädes, vill man knappast tro att han fyller 
60 år den 3 april. 
Musiken är för Gustaf Wetter tt livsvillkor, inte enbart folk-lusiken även om den kommit a t t ramträda mest, även den klas-iska musiken har i den spelande lagistern en hängiven utövare, "ödd i Gränna, där fadern var den 

främste bygdespelmannen, kom sonen Gustaf i början av 1920-ta-let till Sörmland som en räddare av folkmusiken. När han tillsammans med några ändra eldsjälar s tartade Sörm-lands Spelmansförbund, låg länets folkmusik i "lägervall". Men här skulle bli annat av, och under åren har Gustaf Wetter upptecknat c:a 600 låtar som komponerats i Sörmland, där han som inledning började forska på Carolina i Upp-sala över arkiverade Sörmlands-låtar. Inte nog med upptecknan-det, Gustaf Wetter svarar även för arrangerandet. 
När man som sign. ha f t förmå-nen a t t få uppleva spelmansstäm-mor vid det f agra Julita skans, där Gustaf Wetter i ös teråkers svarta långrock och med den sil-vergråa kalufsen i yster oreda an-ger t ak t och ton, då följer man obevekligt med i den glada stäm-ningen som är så karakteristisk för utövare av folkmusiken. 
Sedan 1939 bekläder han ordfö-randeposten i Spelmansförbundet, är vice ordförande sedan et t år i Sveriges spelmäns riksförbund, var med och bildade XCatrineholms musiksällskap 1929, var medlem av kyrkokören i 13 år, och ledare för Katrineholms manskör i ett par år, då förs tår man a t t Gustaf Wetter är en musikbegåvning med ett brett register. 
Sin borgerliga uppgift har Gus-taf Wetter sedan fem år som äm-neslärare vid Katrineholms högre allmänna läroverk. 
Stråkarna f rån många glada spelemän kommer säkert a t t gå i en yster dans på violinerna när Gustaf Wetter begår sin högtids-dag. 

Löv 

r Katrineholms-Kuriren 
Grundad 1916 av -I 

Måndagen den 10 april 1961 
Gustaf Wetter 
k u r s l e d a r e 
för spelmän 

Sörmlands spelmansförbunds ordförande, ämneslärare Gus-taf Wetter, Katrineholm, har under veckohelgen varit en-gagerad som kursledare för spelmän i Västergötland. Kur-sen hölls i Skövde med Väs-tergötlands spelmansförbund och Västergötlands läns bild-ningsförbund som arrangörer. Hr Wetter talade om folkmu-siken i sin föreläsning och ledde sedan på söndagen allspelet med en stor del av Västergötlands många spelmän. Låtarna som spe-lades var desamma som kommer at t tas upp vid riksstämman på Skansen den 4 juni. 
Vid kursavslutningen uttalade bildningsförbundets inspektor, rektor Schmidt vid Axvalls folk-högskola, sitt synnerliga tack och ställde i utsikt at t fler liknande kurser skulle anordnas. 


