
SÖDERMANLANDS NYHETER

\ å om ens någon spelman har
nedlagt ett så mångårigt och om-
fattande arbete för folkmusiken
som spelmannen Gustaf Wetter i
Katrineholm. Musicerat hair han
gjort i praktiskt taget hela sitt liv
och till ren folkmusiikforskning har
han anslagit ett femtiotal år av sitt
liv. I många olika sammanhang har
Gustaf Wetters sakkunskap tagits
till vara, vid uppsamling och ned-
teckning av folkmusik, till rent ad-
ministrativa uppgifter i fodikmusik-
sammanhang och — naturligtvis —
vid under åren oräkneliga spel-
mansstämmor, då han själv och
hans spelmansvänner fått tillfälle
att framföra den musik som han
och andra verkar för att bevara till
eftervärlden.

Wetter föddes i Gränna
år 190L Han blev student i Stock-
holm 1921 och folkskollärare två
år senare. Som lärare slog han sig
ned i Katrineholm och verkade 'där
som lärare i över 40 år. Han tycker
om staden och folket där och stan-
nar kvar i sörmlandsstaden även
som pensionerad lärare.

Förutom sin verksamhet som lä- Spelman Gustaf Wetter, Katrineholm.

rare i folkskola i Katrineholm har
Gustaf Wetter •' också verkat som
ämmesläraire i matematik och fy-
sik vid Högre allmänna läroverket
i staden.

I Katrineholm är Gutstaf Wetter
kanske framförallt känd som "lä-
raren Gustaf Wetter". I övriga delar
aiv Södermaniland och lamdet i öv-
rigt, men naturligtvis också i Ka-
trineholm, känner man honom som
spelmannen och musikforskaren
Gustaf Wetter. Han har som tidi-
gare antytts i cirka femtio år varit
sysselsatt med uppteckning av folk-
musik. Under dessa år har Gustaf
Wetter samlat över tusentalet folk-
melodier, från Södermanland men
också från Småland.

Å, 1925, då Gustaf Wetter var
knappt 25-årig men redan en upp-
märksammad utövare och samlare
av folkmusik, var han med och bil-
dade Södermanlands Spelmansför-
bund.

Spelmansförbundet bildades på
själva midsommardagen i Malmkö-
ping, där ett 50-tal sörmländska
spelmän då var samlade till råds-
lag.

— Redan tre år tidigare hade
frågan om bildandet av ett sörm-
ländskt förbund för bygdespelmän-
nen diskuterats, berättar Gustaf
Wetter. Man kunde inte ana, att
bildandet av förbundet skulle till-
vinna sig ett så stort intresse bland
allmänheten och spelmännen som
nu blev fallet.

Den allmänna meningen var nog
vid denna tid att den svenska folk-
musiken låg i själatåget, säger Gus-
taf Wetter vildare. Möjligen kunde
några musikaliskt och etnografiskt
intresserade komma att teckna upp
de gamla låtarna och samla dem i
arkiv som museiföremål.

och folk har förmåtts att komma i
stora mängder för att lyssna till
folkmusiken på spelmansstämmor-
na. Man kan tala om en folkmusi-
kens renässans, säger Wetter och
ger spelmansförbundens verksam-
het i städer och bygder förtjänsten
härav.

Gustaf Wetter ingick i Söderman-
lands Spelmansförbunds första sty-
relse, och han. tillhör även nu —
mer än 40 år senare — denna, sty-
relse och ar ordförande sedan
1939. Han är också medlem i styrel-
sen för Södermanlands Hembygds-
förbund.

För sitt arbete i folkmusikens
tjänst har Gustaf Wetter tilldelats
en lånig rad utmärkelser: Söder^
manlands Spelmameförbunds märke
i guld, Zornmärket i guld, Söder-

manlands Hembygdsförbunds för-
tjänstplakett, Samfundets för Hem-
bygdsvårdplakiett samt Ålands spel-
mansgilles guldmärke.

1965 tilldelades Gustaf Wetter me-
daljen "För medborgerlig förtjänst"
och samma år Södermanlands läns
landstings kulturstipendium, som
då utdelades för första gången.

Wetter är en glad och
trivsam men ytterst anspråkslös
person. Han använder om sig själv
gärna uttrycket "min ringa person"
och håller sig i amdra ledet. Kom-
mer musik på ial och skall folk-
musik framföras bldr emellertid
förhållandet ett ammat. Då "tänder"
Gustaf Wetter och tillvinner sig
snabbt den förstaranigplats som är
hans givna i sådana sammanhang.

M,Jen låtarna har gjorts levande
genom spelmännen ute i bygderna

En midsommarvisa från Stora Malmt "Midsommarkväll, dröm'
marnas kväll, dvs skönast» kväll uti Norden..." Orden och toner-
•" "fick" Abel Andersson midsommarafton 1953. Här sjunger
lan visan medan nedtecknaren spelman Gustaf Wetter snel^r

tonerna på sin fiol.

Genuli joikiore
från Sörmland.,

den
Den 22 december 1951 gick Abel Andersson nere vid

sjön på öster Djulös ägor och plöjde. Kyrkklockorna rin-
gde över bygden* Då kom en julpsalm för honom, ord och
musik! "Till det folk som bor i tiden kommer han som l.ju-
80É är. Barnen uti tidens öken Han bud om Faderns kärlek
bår. — Det kommer som ett nysande, säger sångaren och
diktaren Abel Andersson. — Väldigt trevlig förkylning du
har, tycker spelman Gustaf Wetter, som just nu håller på
att teckna ner Anderssons texter och melodier.
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En 600—700 låtar från Sörm-
land har Gustaf Wetter teck-
nat ner vid det här laget. Han
har hållit på sedan 1932. Nu
ska han numrera varje spel-
man. — Det finns inte många
spelmän i Sörmland som jag
inte känner, säger Wetter,
ordförande i Sörmlands spel-
mansförbund. Som är Sveriges
äldsta, men inte största, trots
280 medlemmar. — Man skul-
le inte kunna tro att det finns
så mycket genuin folkmusik så
nära Stockholm, säger spel-
man Wetter. Sin sjuhundra-
förstå (eller vad det nu kan
vara) folkmusiker har Wetter
alltså träffat i Abel Anders-
son. Som är främst sångare
och diktare och inte så myc-
ket spelman, fast han spelar
lite fiol.

— Jag har hittat en till i
Bie, säger Wetter, men jag
ska klara av Abel först. Tre
av Anderssons "låtar" hade
Wetter tecknat upp när vi
hälsade på. En sommarvisa
om Fagertjärns ros i Tiveden,
en Midsommarvisa från Stora
Malm och "en glad melodrunt

om göken". Det var i mitten
på maj, berättar Abel. Jag
kom ut ur stallet, meddet-
samma jag kom ut gol göken
och visan blev då som en frå-
ga till göken. Och Fagertjärns
rosor den drömde Abel An-
dersson om en gång efter att
ha läst en notis i tidningen om
rosornas förökning. — Jag
drömde jag var ute på sjön
och såg de gröna knopparna
på bottnen. De växte och jag
skulle hjälpa till att få upp
dem, men det gick inte. Så
växte de i alla fall upp och låg
där på vattnet, de röda näck-
rosorna ... *

— Jag får mina dikter och
toner från naturen, säger Abel
Andersson.
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