
Fredagen deu 5 mars 1971

Gustaf Wetter — alderman bland spelmannen:

"Jdg vill ge spelmannen gott anseende

och radda Idtarna till eftervarlden!"
Q — Jag tror att den sormlandska folk-

musiken aldrig kommer att do ut, sager
Gustaf Wetter, den vordade aldermannen
bland Sormlands spelman och en av de
stora latupptecknarna i Sormland. I
Sormlands spelmansforbunds arkiv —

som ligger i namndhusets kallare i Gustaf
Wetters hemstad Katrineholm — finns de
603 latar som Wetter samlat sedan 1930.
— Jag kanner Sormlands alia spelman se-
dan 40 ar tillbaka, sager Gustaf Wetter.
Men de gamla gehor-spelmannen ar i ut-

doende. Den unga generationen lar efter
noter. For sina insatser hedrades Gustaf
Wetter 1965 med Sormlands lans lands-
tings forsta kulturstipendium. Bland sti-
pendiaterna var aven Harry Martinsson.

Men Gustaf Wetter har inte
bara kartlagt latforekomsten
och spelmanstraditionerna i
vastra Sormland. Han borjade
teckna upp latar redan i 17-ars-
aldern — hemxna i sin barn-
domsstad Granna.

— Jag hade en god sagesman
i min far, berattar Gustaf Wet-
ter. Han var spelman, traktera-
de fiol, flojt och dragspel.

Under mitt arbete med att
radda latar fran Granna-byg-
den traffade jag manga mark-
liga, gamla spelman som Blrnde
Janne i Granna och Spel-Jocke
fran Torpa.

D "INTE RIKTIGT KLOKA"
— Dafortiden var speknan-

nen foraktade, sedda over axeln.
De var ett kudosum, ansags for
inte riktigt kloka. Men kanske
ar det ocks£ sa att om man ar
riktigt klok kan man adrig blii
en riktig speknan, sager Gustaf
Wetter med ett leende.

— Men jag tog det som min
livsuppgift att ateruppratta
spelmannen, att ge dem sjalva
anseende och radda till efter-
varlden deras latar!

— Ta t.ex. Sormlands stors-

te spelman Widmark. Han var
en rlnga torpare vid Dilla Kull-
torp i Vingaker. Full upprattel-
se och erkannande fick han forst
pa 70-arsdagen av sin dod — den
6 maj 1948. Da reste Sormlands
spelmansforbund — pa mitt ini-
tiativ — en minnessten over
denne marklige speilman pa den
plats dar hans MlUa stuga en
gang lag.

D FOLKMUSIKEN INGET
MUSEIFOREMAL!

Sodermanlands spelmans-
forbund bildades 1925 var Gus-
taf Wetter dess yngste medlem.

— Da trodde man att follkmu-
siken skulle kcmma att siliuta
som ett musedforemal, berattar
Gustaf Wetter. Men i stallet har
vi fatt uppleva ett standiigt sti-
gande intresse.

D "MUSIKEN I HUVUDET"
— Vi har nu mellan 250 — 300

medlemmar. Utan landstingets
hjalp hade vi inte kunnat ha,
nagon utgivning av sormlands-
ka latar. Vi har sjalva latit tryc-
ka tre olika lathaften.

— Varfor skall man spela ef-
ter noter. Jag har det ju i hu-

vudet. sade de gamla spelman-
nen. Men nu ar noter en nod-
vandighet for att kunna bevara
alia de gamla latarna till efter-
varlden och for att lara en ny
generation spelman att spela
dem!

Q 603 LATAR
En vasentlig insats for att

radda den sormlajidska folkmu-
siken har Gustaf Wetter sjalv
utfort genom att samla 603 la-
tar. Ett livsverk i sju stora
band — med siring piktur!

— Den forsta uppteckningen
gjorde jag 1930 — has en gran-
ne i Katrineholm — storspel-
niannen Carl-Erik Eriksson
,(1850—1938.L Han var en fin
traditionsbarare. Men det gra-
mer mig att jag da bara var in-
riktad pa att samla 1800-talsfla-
tar, sager Gustaf Wetter och
visar pa nagra latar med nog
sa djarv text, en folklig grov-
kornighet som gjorde det latta-
re for spelmannen att minnas
sina latar.

D "LATSAMLANDET —
MIN LIVSUPPGIFT"

— Nar det gallt att ha energi
for att fullfolja upptecknandet

"Svenska latar" saknar
motstycke i varlden!
G - - Jag har ofta varit ute med Sormlands spelmansforbunds unge ordfo-

rande Arne Blomberg och samlat latar, sager Gustaf Wetter och lutar sig
mot ett vackert skap — Katrineholms aldsta mobel, med smide fran Wasa-
tiden. Skapet kommer fran Ydre harad och har vacker blomdekor med ar-
talet inskrivet — Swinhult 1659.

I "Svenska latar" har Sverige.en verklig skatt. Den sak-
nar motstycke i varlden!

— Senast jag var ute med Ar-
ne Blomberg var vi nere vid
Nafveqvarn och lyssnade till
tva tvillingbroder som spelade
latar fran sekelskiftet — pa
diragspel.

Nar de spelade — i sin ung-
dom — var de vana att fa en
femoring i hatten da och da.
Men mest blev det runda plat-
bitar som publiken fatt fran
jarnverket i Oxelosund.

D EN AV DE STORA
LATUPPTECKNARNA

Gustaf Wetter ar sjalv en av
Sormlands stora latuppteckna-
re — med sina 603 egenh&ndigt

hopsamlade och upptecknade la-
tar. 1924 kom Wetter till Kat-
rineholm, 1930 borjade han att
samla latar.

Kopior av latuppteckningar-
na finns nu bade i Katrineholms
stadsbiblioteks "Sormlandsrum"
och hos Uppsala landsmals- och
folkminnesarkiv. Originalen
finns i Sormlands spelmansfor-
bunds arkiv i Katrineholm.

D BELLMAN-MUSIKER
SAMLADE FOLKMUSIK

Pa ett vardigt satt ansluter
Gustaf Wetter till raden av fina
svenska latup'ptecknare — fran
Olof Ahlstrom som satte musi-

ken till Fredmans Epistlar sanger.
— Ahlstrom var en stor man,

sager Gustaf Wetter. Han var
ocksa Sveriges skickligaste or-
gelspelare p4 sain tid. Haji var
fodd ute i Vardinge och gav pa
slutet avT700-taIet ut sina^Mu-
sikaliska tidsfordrif".

1814—16 gav Ahlstrom ut
"Traditioner af svenska folkme-
lodier". Den omfattade melodier
fraoi samtliga svenska landskap.

D BAGGE — LEFFLER -
DENCKER

Andra kanda utgivare av gam-
mal sormlandsk folkmusik ar mu-
sikforlaggaren Julius Bagge, Karl
Petter Leffler och Nils Dencker.

— Dencker var folkhogskolla-
rare och fil hedersdoktor, berat-
tar Gustaf Wetter. Han var
Sveriges lardaste man vad det
galler jamforande latforskning.
Han var ocksa oerhort kunnig
nar det gallde skillingtryck.

D "SVENSKA LATAR"
I borjan av 1920-talet borjade

haradshovdingen Nils Anders-
son jattearbetet med att publi-
cera det stora verket Svenska
latar som omfattar 15.000 latar!

— Men nr 1 bland latupp-
tecknarna var i alia fall Olof
Andersson -- spelman, frisor-
mastare och amanuens vid Mu-
sikhistoriska museet, sager Gustaf
Wetter. Han var fantastisk. Han
tecknade upp IMar han horde
med stenografisk snabbhet. Det
var han som redigerade utgiv-
ningen av "Svenska latar".

1.000-talet latar hann han med
att uppteckna i Sormland ar 1935
pa uppdrag av Spelmansforbundet
— 725 direkt efter spelman och
276 fran gamla klockarbocker.

da har jag inte sviktat. Jag har
tagit latsamlandet som min livs-
uppigift. Nar jag var inkallad
pa 40-talet brukade jag ibland
till och med ta bondpermis nag-
ra timnmar om jag visste att det
fanns n&gon gammal spelman i
narheten!

D STORDONATION TILL
SPELMANSFORBUNDET

— Ja,g skalil donera till Sorm-
lands spelmansforbund alia mi-
na handskrifteir, alia mina kloc-
karbdaker fran 1700- och 1800-
talet samt alia de publikationer
som jag har i min ago — men
som spelimansforbundet saknar i
sitt arkiv, sager Gustaf Wetter.
Nu skall jag bara ordna med
ett gavobrev!

— Det ar ett elande med bok-
hyllor. De raoker aldrig till, sa-
ger Gustaf Wetter med ett klu-
rigt smaleende och letar bland
sina overfyllda bokrader med
liatuppteckningar fran skilda
h&ll — de fiesta med dedikatio-
ner.

Som siig bor har Gustaf Wet-
ter ett exlibris med en vackert
tecknad fiol pa.

D "EN LARD JAKEL"
— En lard jakel, sager Gus-

taf Wetter och tar ned nagra
booker med fina dedikationer
fran Abo-professorn Otto An-
dersson. Han skrev till dess han
var 90 ar. I serien "Finlands
svenska folkddiktning" gav han
bl.a. ut folkdanser och sangle-
kar.

— I en av hans bdcker hrar~-
jag hittat Stora Malms brud-
marsch. Men den finska varian-
ten heter Brudmarsch fran Mun-
sala i Wasa-Trakten.

— Man gbr manga fynd nar
man bladdrar i bocker. Jag har
t.ex. funnit att Sverige kanske
ar det enda land i varlden som
har en folkmelodi till sin na-
tionalsang!

Nar "Du gamla du fria" fors-
ta gangen sjongs med~ Dybeek* •
text 1844 hette den ratt och
slatt "Sang till Noirden". Sveri-
ges namn ar ju inte alls namnt
i sangen!

Men melodien ar medeltida.
Den upptecknades av Dybeek
1840.

D "KARESTANS DOD"
— I Otto Anderssons finska

uppteckningar kan man hitta 45
olika varianter av melodien till
"Du gamla, du fria" — fran
bl.a. Abo, Vasa och Aland. Sjalv
har jag hittat en sormlandsk
uppteckning fran 1820 av melo-
dien!

En av de finska varianterna
har titeln "Karestans dod". Det
fina med Otto Andersson ar att
han tar med alia verserna i de
olika varianterna.

En lustig liten stildetalj ar att
man fordom sjong "Hej, hopp-
san-sa. tra-la-la-la" ocksa i be-
gravningsmarscherna och de
mer tragiska visorna.

D SKABROS TEXT TILL
KORAL

— Snart kommer man under-
fund med att man inte kan dra
n&gon grans mellan folkliig och
andlig visa, mellan koral och
follkmusiik. Man kan hitta en
sikabros tert till t. ex. en gam-
mal koral, sager Gustaf Wetter.

Den folkMga musiken ar aldst.
Men diet ar med den saken som
ett trad med tva stammar — den
folkliga och den kyrkldga musi-
ken. Darifran utgar allt!

D DEN MEDELTIDA
BALLADEN LEVER!

— Ibland kan man mota ute
i bygderna en visa dar man hor
pa musiikens uppbyggnad att det
maste rora sag om en medeltida
ballad.

Den duktige Bengt Johnsson
pa Visarkivet har i sdn doktors-
avhandling visat att den medel-
tida balladen annu lever kvar i
Finlands-Sverige, i Aboland. Och
alltsa inte bara som man tidiga-
re trott pa Faroarna!

0 LATAR OCH KORALER
- Det har ar min forsta bok

om folkmusik, sager Gustaf
Wetter och tar ned Dala-delen
av det stora — och eftersokta —
verket Svenska latar. Nu har
jag Svenska l&tar komplett —
det maktiga verket redige-
rat av Olof Andersson, med lat-
uppteokningar fran skiilda land-
skap. Det utgavs med sarskilt
riiksdagsanslag och under stora
uppoffringar!

1 Gustaf Wetters bokhyllor
finns manga rariteter t ex Olof
Anderssons samling av "Folfcli-
ga svenska koralimelodier" som
kom ut 1945 — med bidrag fran
bla Estland och Finlands-Sveri-
ge.

D "SPEL OPP I
SPELEMANNER!"

Har finns ocksa det eftersokta
standardverket "Fran Sommar-
bygd till Vatterstrand". I ett av
verkets delar har Gustaf Wetter
lyhort och medkannande gett fi-
na portrait av gamla spelman i
sin stora artiikel kring sin hemi-
trakts latar och spelman.

Har finns ocksa den enda bok
som annu har publiceirats kring
den svensika spelmansirorelsen —
"Spel opp i spelemannen" av
professor Otto Andersson.

D ROSENBERGS LATHAFTE
Pa hedersp'lats i bokhyllan

star Rosenbergs lathafte med
420 sormlandsika latar, bl a
danspolskor. Det har nyutgivits
av Sormlands speJmansforbund
haromaret.

Rosenberg var fran Mellosa
utanfor Flen. Han arbetade som
klockare i Floda — och dog i
Nora 1884.

Tunt och anspiraksilost ar ett
litet hafte som nyligen utgivits
som privattryck av spelmannen
Carl C G Axelsson i Flodafors
som velat radda till eftervarlden
sin egen lat-tradition.

D "MAN SPELAR POL-
SKORNA FOR FORT!"

— Gotland har manga fina la-
tar. sager Gustaf Wetter och vi-
sar August Fredins samling
"Gotlandstoner" fran 1910. Men
ocksa Dalarna och Skine har stor
rikedom pa folkmusik. Fin och
egenartad musik moter man ock-
sa i Jamtland och Medelpad.
Marlig musik finns upptecknad
fran Halsingland.

— Men en sak ar genomgaen-
de. Man spelar polsikoma for
fort har i landet, sager Gustaf
Wetter plotsligt och hotter med
pekfingret.

D "SKICKLIGASTE
STYRELSEN I SVERIGE"

— Och en sak ar sann: att vi
i Sodermanlands spelmansfor-
bund har den skickligaste styrel-
sen i Sverige — med unga, kun-
niga, eneirgiska man som Arne
Blomberg och Henry Sjoberg!,
sager Gustaf Wetter och stryker
under sina ord med en svepande
gest. Vi ger ut en fornamlig tid-
skrift "Sormlandsiliaten" — som
gratis ddstribueras ut till alia
ordforanden i spelmansforbun-
den.

— Det ar bara en sak som
och bladdrar i Svenska 1
jag inte jort dagbok. Fo
spelmansstammor i Sormlt
av Sormlands gamla speln
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mot ett vackert skap — Katrineholms aldsta mobel, med smide Iran Wasa-
tiden. Skapet kommer Iran Ydre harad och har vacker blomdekor med ar-
talet inskrivet — Swinhult 1659.

— Z "Svenska latar" har Sverige. en verklig skatt. Den sak-
nar motstycke i vdrlden!

— Senast jag var ute med Ar-
ne Blomberg var vi nere vid
Nafveqvarn och lyssnade till
tv& tvillingbroder som spelade
latar fran sekelskiftet — p&
diragspel.

Nar de spelade — i sin ung-
dom — var de vana att fa. en
femoring i hatten da. och da.
Men mest blev det runda plat-
bitar som publiken fatt fran
jarnverket i Oxelosund.

O EN AV DE STORA
LATUPPTECKNARNA

Gustaf Wetter ar sjalv en av
Sormlands stora latuppteckna-
re — med sina 603 egenhandigt

hopsamlade och upptecknade la-
tar. 1924 kom Wetter till Kat-
rineholm, 1930 borjade han att
samla latar.

Kopior av latuppteckningar-
na firms nu bade i Katrineholms
stadsbiblioteks "Sormlandsrum"
och hos Uppsala landsmals- och
folkminnesarkiv. Originalen
finns i Sormlands spelmansfor-
bunds arkiv i Katrineholm.

Q BELLMAN-MUSIKER
SAMLADE FOLKMUSIK

PS, ett vardigt satt ansluter
Gustaf Wetter till raden av fina
svenska latupptecknare — fran
Olof Ahlstrom som satte musi-

ken till Fredmans Epistlar singer.
— Ahlstrom var en stor man,

sager Gustaf Wetter. Han var
ocksa. Sveriges skickligaste or-
gelspelare p& sum. tid. Han var
foddjite i Vardinge och gav pa
sluteFav T700-talet ut sina~'TMu-
sikaliska tidsfordrif".

1814—16 gav Ahlstrom ut
"Traditioner af svenska folkme-
lodier". Den omfattade melodier
fran samtliga svenska landskap.

D BAGGE — LEFFLER —
DENCKER

Andra kanda utgivare av gam-
mal sormlandsk folkmusik ar mu-
sikforlaggaren Julius Bagge, Karl
Petter Leffler och Nils Dencker.

— Dencker var folkhogskolla-
rare och fil hedersdoktor, berat-
tar Gustaf Wetter. Han var
Sveriges lardaste man vad det
galler jamforande latforskning.
Han var ocksa. oerhort kunnig
nar det gallde skillingtryck.

D "SVENSKA LATAR"
I borjan av 1920-talet borjade

haradshovdingen Nils Anders-
son jattearbetet med att publi-
cera det stora verket Svenska
latar som omfattar 15.000 latar!

— Men nr 1 bland latupp-
tecknarna var i alia fall Olof
Andersson — spelman, frisor-
mastare och amanuens vid Mu-
sikhistoriska museet, sager Gustaf
Wetter. Han var fantastisk. Han
tecknade upp latar han horde
med stenografisk snabbhet. Det
var han som redigerade utgiv-
ningen av "Svenska latar".

1.000-talet l&tar hann han med
att uppteckna i Sormland ar 1935
pa uppdrag av Spelmansforbundet
— 725 direkt efter spelman och
276 fran gamla klockarbocker.

D NATIONALSANG TILL
FOLKMELODI

— Man gor manga fynd nar
man bladdrar i bocker. Jag har
t.ex. funnit att Sverige kanske
ar det enda land i varlden siom
har en falkmelodi till sin na-
tionals&ng!

Nar "Du gamia du fria" fors-
ta gangen sjongs med - Dybeeks-
text 1844 hette den ratt och
sl'att "Sang tiilil Norden". Sveri-
ges namn ar ju inte alls namnt
i sangen!

Men melodien ar medeltida.
Den upptecknades av Dybeck
1840.

D "KARESTANS DbD"
— I Otto Anderssons finska

uppteckningar kan man hitta 45
olika varianter av melodien till
"Du gamla, du fria" — fran
bl.a. Abo, Vasa och Aland. Sjalv
har jag hittat en sormlandsk
uppteckning fran 1820 av melo-
dien!

En av de finska varianterna
har titein "Karestans dod". Det
fina med Otto Andersson ar att
han tar med alia verserna i de
olika varianterna.

En lustig liten stildetalj ar att
man fordom sjong "Hej, hopp-
san-sa. tra-la-la-la" ocksS, i be-
gravningsimiarscherna och de
mer tragiska visorna.

Q SKABR6S TEXT TILL
KORAL

— Snart kommer man under-
fund med att man inte kan dra
n&gon grans meMan folkliig och
andlig visa, mellan koral och
falkmusik. Man kan hitta en
sikabros tert till t.ex. en gam-
mal koral, sager Gustaf Wetter.

Den folklig'a miusiken ar aldst,
Men diet ar med den saken som
ett trad med tv& stammar — den
folkliiga och den kyrkliga musi-
ken. Darifran utgar allt!

"Spel opp i spelemannen" av
professor Otto Andersson.

D ROSENBERGS LATHAFTE
Pa. hedersplats i bokhylilan

stAr Rosenbergs lathafte med
420 sormlandsika latar, bl a
danspolskor. Det har nyutgivits
av Sormlands sp«lmansforbund
haromaret.

Rosenberg var fran Mellosa
utanfor Flen. Han arbetade som
klockare i Floda — och dog i
Nora 1884.

Tunt och anspraksilost ar ett
Met hafte som nyligen utgivits
som privattryck av spelmannen
Carl C G Axelsson i Flodafors
som velat radda till eftervarlden
sin egen lat-tradition.

D "MAN SPELAR POL-
SKORNA FOR FORT!"

— Gotland har manga fina Ta-
tar, sager Gustaf Wetter och vi-
sar August Fredins samliing
"Gotlandstoner" fran 1910. Men
ocksa Dalarna och Skane har stor
rikedom pa folkmusik. Fin och
egenartad musik moter man ock-
sa i Jamtland och Medelpad.
Ma'rlig musik finns upptecknad
fran Halsingland.

— Men en sak ar genomgaen-
de. Man spelar polskorna for
fort har i landet, sager Gustaf
Wetter plotsligt och hotter med
pekfingret.

D "SKICKLIGASTE
STYRELSEN I SVERIGE"

— Och en sak ar sann: att vi
i Sodeirmanlands spelmansfor-
bund har den sikickldigaste styrel-
sen i Sverige — med unga, kun-
niiga, energiska man som Arne
Blomberg och Henry Sjoberg!,
sager Gustaf Wetter och stryker
under sina ord med en svepande
gest. Vi ger ut en fornamlig tid-
skrift "Sormlandslaten" — som
gratis diistribueras ut till alia
ordforanden i spelmansforbun-
den.
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i kallar-arkiv

Q I ett ansprakslost kallarrum under Katrineho
namndhus har Sormlands spelmansforbund sitt ar]
Har finns manga fina dyrgripar som den eftertrakt
Sormlandsdelen av Svenska latar, K. P. Lefflers 1
hafte om sormlandsk folkmusik i serien Sormlands \
re kulturhistoria, Forsslunds "Med Dalaiven fran kal
na till havet", komplett i vackra skinnband, med mai
fina latuppteckningar, oersattliga handskrifter, gai
kantorsbocker med folkmusik, "Diverse dansmusik
Appelqvist", en jattelada med dokumentart material
bandinspelningar och filmer, all spelmanskorresp
dens sedan 1930 — och inte minst Olof Anderssons <
Gustaf Wetters unika originaluppteckningar av soi
landsk folkmusik.

10-— Vdckelsen ute i bygderna mot slutet av 1800-talet gjorde slut pa mycken folkmusik. Frdlsta spelman gjorde om sina
ler till mathoar for honsen, sdger Gustaf Wetter och bldddrar i en av sina sju stora volymer med 603 egna uppteckningar av Tidigare artiklar i serien har varit inforda i LT den
sormlandsk folkmusik. 25.1 och 2.2.



land__sgelmannen:

?H gott anseende
ill cftervarlden!'

sedan 1930. Wetter 1965 med Sormlands lans lands-
asnelman se- tings forsta kulturstipend.um. Bland St.-
!ustaf Wetter- pendmtema var fiven Harry Mart.nsson.
innen ar i ut-
pelman- dft har jag inte sviktat. Jag har
K nod- tagit latsamlandet som mm m-

up-Pgift. Nar jag var mkallad
pa 40-taJet brukade jag imana
till och med ta bondpermis nag-
ra timmar om jag visste att det
farms nagon gamnial
narheten!

bevara
111 efter-
i en ny
tt spela

'or att
folkxnu-
sr sjalv
603 la-

stora
t
kningen
n gran-
torspeJ-
ritessoa
in fin
gra-

ve in-
alsla-
och
nog

»TOV-
atta-
nnas

ergi
idet

n STORDONATION TILL
SPELMANSFORBUNDET

_ jag skall donera tild Sorm-
lands spelmansforbund alia mi-
na handskrifter, alia mina kloc-
karbocker fran 1700- och 1800-
talet samt alia de publikationer
som jag har i min ago — men
scan spelmansforlwndet sataiar J

sitt afkiv, sager Gustaf Wetter.
NU skaM jag1 bars oitfna med
ett gavobrev!

— Det ar ett elande med bok-
hyilor. De raoker aldrig till, sa-
ger Gustaf Wetter med ett klu-
rigt smaleende och letar bland
sina overfyllda bokrader med
latuppteckningar fran skilda
h&U — de fiesta med dedikatio-
ner.

Som sig bor har Gustaf Wet-
ter ett exlibris med en vackert
tecknad fiol pa.

D "EN LARD JAKEL"
— En lard jakel, sager Gus-

taf Wetter och tar ned nagra
bocker med fina dedikationer
fran Abo-professorn Otto An-
diersson. Han skrev till dess han
var 90 ar. I serien "Finlands
svenska folikddiktning" gav han
bl.a. ut folkdanser och sangle-
kar.

— I en av ham? bdcker- h*ar
jag hittat Stora Malms brud-
marsch. Men den finska varian-
ten heter Brudmarsch fran Mun-
sala i Wasa-Trakten.

i bygderna en visa dar man hor
pa musiikens uppbyggnad att det
mAste rora sag om en medeltida
ballad.

Den duktige Dengt Johnsson
pa Visarkivet har i sin doktors-
avhandling visat att den medel-
tida balladen annu lever kvar i
Finlands-Sverige, i Aboland. Och
alltsa inte bara som man tidiga-
re trott pa Faroarna!

O LATAR OCH KORALER
Det har ar nuin forsta bok

om folkmusik, sag&r Gustaf
Wetter och tar ned Dala-dden

av fat stora - och eftewlkfa ~
veirket Svenska latar. Nu har
jag- Svenska l&tar komplett —
det maktiga verket redige-
rat av Olof Andersson, med lat-
uppteokningar frftn skilda land-
skap. Det utgavs med sarskilt
riksdagsanslag och under stora
uppoffringar!

I Gustaf Wetters bokhyUor
finns manga rariteter t ex Olof
Andersisons samling av "Folkli-
ga svenska koralmelodder" som
kom ut 1945 — med bidrag fran
bla Estland och Finlands-Sveri- I
sre.
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— Man gor manga fynd nar
man bladdrar i bocker. Jag har
t.ex. funnit att Sverige kanske
ar det enda land i varlden som
har en folkmelodi till sin na-
tionalsang!

Nar "Du gamla du fria" fors-
ta gangen sjongs med -Dybeeks •-
text 1844 hette den ratt och
slatt "Sang till Norden". Sveri-
ges namn ar ju inte alls namnt
i sangen!

Men melodien ar medeltida.
Den upptecknades av Dybeck
1840.

D "KARESTANS DoD"
— I Otto Anderssons finska

uppteckningar kan man hitta 45
olika varianter av melodien till
"Du gamla, du fria" — fran
bl.a. Abo, Vasa och Aland. Sjalv
har jag hittat en sormlandsk
uppteckning fran 1820 av melo-
dien!

En av de finska varianterna
har titeiln "Karestans dod". Det
fina med Otto Andersson ar att
han tar med alia verse rna i de
olika varianterna.

En lustig liten stildetalj ar att
man fordom sjong "Hej, hopp-
san-sa. tra-la-la-la" ocks& i be-
gravningsimarscherna och de
mer tragiska visorna.

Q SKABR6S TEXT TILL
KORAL

— Snart kommer man under-
fund med att man inte kan dra
nagon grans median folkliig och
andlig visa, mellan koral och
folkmusiik. Man kan hitta en
skabros tert tiill t. ex. en gam-
mal koral, sager Gustaf Wetter.

Den folkliga musiken ar aldst.
Men det ar med den saken som
ett trad med tv& stammar — den
folkliga och den kyrkliga musi-
ken. Darifran utg&r allt!

n "SPEL OPP I
SPELEMANNER!"

Har finns ocksa det eftersokta
standardverket "Fran Sommar-
bygd till Vatterstrand". I ett av
verkets delar har Gustaf Wetter
lyhort och medkannande gett fi-
na portrait av gamla spelman i
sin stora artikel kring sin hem-
trakts latar och spelman.

Har finns ocksa den enda bok
som annu har publicerats kring
den svenska spelmiansrorelsen —
"Spel opp i spelemannen" av
professor Otto Andersson.

D ROSENBERGS LATHAFTE
Pa. hedersp'lats i bokhyllan

st&r Rosenbergs lathafte med
420 sormlandsika latar, bl a
danspolskor. Det har nyutgivits
av Sormlands spelmansforbund
haromaret.

Rosenberg var fran Melldsa
utanfor Flen. Han arbetade som
klockare i Floda — och dog i
Nora 1884.

Tunt och anspraksilost ar ett
litet hafte som nyligen utgivits
som privattryck av spelmannen
Carl CG Axelsson i Flodafors
som velat radda till eftervarlden
sin egen lat-tradition.

D "MAN SPELAR POL-
SKORNA FOR FORT!"

— Gotland har manga fina la-
tar. sager Gustaf Wetter och vi-
sar August Fredins samling
"Gotlandstoner" fran 1910. Men
ocksa Dalarna och Skane har stor
rikedom pa folkmusik. Fin och
egenartad musik moter man ock-
sa i Jamtland och Medelpad.
Marlig musik finns upptecknad
fran Halsingland.

— Men en sak ar genomgaen-
de. Man spelar polskorna for
fort har i landet, sager Gustaf
Wetter pldtsldgt och hotter med
pekfingret.

O "SKICKLIGASTE
STYRELSEN I SVERIGE"

— Och en sak ar sann: att vi
i Sodermanlands spelmansfor-
bund har den skickligaste styrel-
sen i Sverige — med unga, kun-
ni(ga, energiska man som Arne
Blomberg och Henry Sjoberg!,
sager Gustaf Wetter och stryker
under sina ord med en svepande
gest. Vi ger ut en fornamlig tid-
skrift "SdrmlandslAten" — som
gratis distribueras ut till aUa
ordforanden i spelmansforbun-
den.

— Det ar bara en sak som gramer mig, sager Gustaf Wetter
och bladdrar i Svenska latars Sormlandsdel, namligen att
jag inte fort dagbok. For ingen har min erfarenhet fran
spelmansstdmmor i Sormland och jag har trdffat nastan alia
av Sormlands gamla spelman.

Fattigmans-fiol
med svartstrdke

— Sormlands store spelman, Vingdkers-Widmark, larde sig
spela av nacken} sags det...

— I Sormland har det spelats mycket folkmusik
pa nyckelharpa och klarinett — och naturligtvis pa
dragspel. Men fiolen star i sarklass!, sager Gustaf
Wetter och vander och vrider pa sina vackra fio-
ler som ligger pa hedersplats ovanpa pianot — hem-
ma pa Dalagatan i Katrineholm, "i villolararnas
kvarter".

Lustig ar en fattigmansfiol fran
Skane, en akta traskofiol med

svart tagel i straken — det blev
billigare sa. Men snackan har ut-
sokt vacker form.

En hakhallare har byggts pa av
ingen mindre an Karl Friberg —
Svenska Fiolbyggarfb'rbundets
Storste s



ian var
gav pa

la ""Mu-

ni ut
folkme-
nelodier
ndskap.

iv gam-
ar mu-

?e, Karl
tencker.
?skolla-
, berat-
m var
ad det
•skning.
kunni

borjade
Lnders-

publi-
venska
atar!
latupp-
[ Olof
frisor-

id Mu-
Gustaf

;k. Han
horde

2t. Det
utgiv-

m med
ar 1935
•bundet
an och
ker.

Nar "Du gamla du fria" fors-
ta gangen sjongs med~Dybeeks
text 1844 hette den ratt och
slatt "Sang till Narden". Sveri-
ges namn ar ju inte alls namnt

Men melodien ar medeltida.
Den upptecknades av Dybeck
1840.

D "KARESTANS DOD"
— I Otto Anderssons finska

uppteckningar kan man hitta 45
olika varianter av melodien till
"Du gamla, du fria" — fran
bl.a. Abo, Vasa och Aland. Sja.lv
har jag hittat en sormlandsk
uppteckning fran 1820 av melo-
dien!

En av de finska varianterna
har titeln "Karestans dod". Det
fina med Otto Andersson ar att
han tar med alia verserna i de
olika varianterna.

En lustig Mten stildetalj ar att
man fordom sjong "Hej, hopp-
san-sa. tra-la-la-la" ocksa i be-
gravningsimarscherna och de
mer tragiska visorna.

D SKABROS TEXT TILL
KORAL

— Snart komme.r man under-
fund med att man inte kan dra
n&gon grans median folWiig och
andlig visa, mellan koral och
folkmusdk. Man kan hitta en
skabros tert till t. ex. en gam-
mal koral, sager Gustaf Wetter.

Den folkldga miusiken ar aldst.
Men diet ar med den saken som
ett trad med tva stammar — den
falkliiga och den kyrkliga musi-
ken. Darifran utgar allt!

haromaret.
Rosenberg var fran Melilosa

utanfor Flen. Han arbetade som
klockare i Floda — och dag i
Nora 1884.

Tunt och anspiraksilost ar ett
Htet hafte som nyligen utgivits
som privattryck av spelmannen
Carl C G Axelsson i Flodafors
som velat radda tilil eftervarlden
siin egen lat-tradition.

D "MAN SPELAR POL-
SKORNA FOR FORT!"

— Gotland har manga fina la-
tar, sager Gustaf Wetter och vi-
sar August Frediins samling
"Gotlandstoner" fran 1910. Men
ocksa Dalarna och Skane har stor
rikedom pa folkmusik. Fin och
egenartad musik moter man ock-
sa i Jamtland och Medelpad.
Marlig musik finns upptecknad
fran Halsingland.

— Men en sak ar genomgaen-
de. Man spelar polisikoma for
fort har i landet, sager Gustaf
Wetter plotsligt och hotter med
pekfingret.

D "SKICKLIGASTE
STYRELSEN I SVERIGE"

— Och en sak ar sann: att vi
i Soderman'lands spelmiansf5r-
bund har den sikicklftgaste styreJ-
sen i Sverige — med unga, kun-
niiga, energiska man som Arne
Blomberg och Henry Sjoberg!,
sager Gustaf Wetter och stryker
under sina ord med en svepande
gest. Vi ger ut en fornamlig tid-
skrift "Sormlandslaten" — som
gratis dlstribueras ut till alia
ordforanden i spelmansforbun-
den.

— Sormlands store spelman, Vingdkers-Widmark, Idrde sig
spela av nacken, sags det...

— I Sormland har det spelats mycket folkmusik
pa nyckelharpa och klarinett — och naturligtvis pa
dragspel. Men fiolen star i sarklass!, sager Gustaf
Wetter och vander och vrider pa sina vackra fio-
ler som ligger pa hedersplats ovanpa pianot — hem-
ma pa Dalagatan i Katrineholm, "i villolararnas
kvarter".

Lustig ar en fattigmansfiol fran
Skane, en akta traskofiol med

Musikrariteter
i kallar-arkiv

O I ett ansprakslost kallarrum under Katrineholms
namndhus har Sormlands spelmansforbund sitt arkiv.
Har finns manga fina dyrgripar som den eftertraktade
Sormlandsdelen av Svenska latar, K. P. Lefflers lilla
hafte om sormlandsk folkmusik i serien Sormlands aid-
re kulturhistoria, Forsslunds "Med Dalalven fran kallor-
na till havet", komplett i vackra skinnband, med manga
fina latuppteckningar, oersattliga handskrifter, gamla
kantorsbocker med folkmusik, "Diverse dansmusik av
Appelqvist", en jattelada med dokumentart material —
bandinspelningar och filmer, all spelmanskorrespon-
dens sedan 1930 — och inte minst Olof Anderssons och
Gustaf Wetters unika originaluppteckningar av sorm-
landsk folkmusik.

Frdlsta spelman gjorde om sina Jio-
jmer med 603 egna uppteckningar av Tidigare artiklar

25.1 och 2.2.
i serien har varit inforda i LT den 12.1,

svart tagel i straken — det blev
billigare sa. Men snackan har ut-
sokt vacker form.

En hakhallare har byggts pa av
ingen mindre an Karl Friberg —
Svenska Fiolbyggarforbundets
storste som var polis i Stockholm!

Fiolen ar en gava till Sorm-
lands spelmansforbund av hr
Gunnar Sjogren, Bandhagen.

D NASAL TON I
TRASKOFIOL

— Traskofiolen ar stamd pa
samma satt som andra fioler —
men litet hb'gre sager Gustaf Wet-
ter. Tonen blir nasal. Malmo spel-
manslag staller ledigt upp med
10—12 traskofiolspelman. Men in-
strumentet har aldrig funnits all-
ma'nt i Sormland!

Tre fioler ar Gustaf Wetter sar-
skilt stolt over. De ar alia svensk-
byggda — en altfiol och tva "van-
liga" fioler.

De har byggts av John Ericson
i Eskilstuna, Carl H. Ling i Ske-
bokvarn och av Alfred S Aberg i
Enskede — tre valkanda fiolbyg-
gare.

Abergs fiol har sarskild dedi-
kation till Gustaf Wetter, en gava
pa 60-arsdagen fran Sormlands
spelmansforbund!
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