
Märkligaste folkmusikmaterial 
är det som inte publicerats u4i • 
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Av ett re fe ra t i denna tidning har 

f r amgå t t a t t r iksspelman Gustaf 
Wetter till V:a Vingåkers Hem-
bygdsförening överlämnat ett 
beställningsarbete som gällt folk-
musiken i Vingåker. En viktigt 
f rutsät tning när det gällt a t t 
genomföra det ta forsknings- och ut-
redningsarbete ä r , säger Gustaf 
Wetter, a t t man har tillgång till 
Sörmlands Spelmansförbunds 

| källmaterial . Det har jag haf t i 
| egenskap av arkivarie. 

Det överlämnade materialet som 
är mycket omfattande, kan delas 
upp enligt två huvudlinjer: Tryckt 
källmaterial och E j publicerat 
mater ial . Det senare är i olika 
avseenden det märkligaste. 

I det t ryckta materialet ingår 
publikationerna Svenska låtar , Sö-
dermanland, utgiven 1934. Carl Erik 
Eriksson, Lind, Sköldinge: 13 melo-
dier, upptecknade av Wetter. 
Gustaf Pettersson, Valla: 2& 
melodier, upptecknade av Dencker. 
Vidare Sörmlandslåten nr 1, 1970. 
Södermanlands Spelmansförbunds 
festskrift med anledning av 25-
årsjubileet 1950. N.A. Lundgrens 

| Beskrivning över vestra Vingåkers 
socken, 1874. Vingåker i våra fäders 
tid av Ivar Schnell. Boken innehål-
ler bl.a. visan om Pintorpafrun och 
visan om Vingåkersrosen. 

UNIKT MATERIAL 
' 'Märkligast ' ' (för at t låna 

; Gustaf Wetters eget honnörsord) ä r 
emellertid det opublicerade 
materialet , som ä r helt unikt. Vi 
tänker då i första hand på Vidmarks 

j notbok. 
| 1 detta mater ial finns 715 folk-
| melodier upptecknade av A.P. An-

dersson, 1879-80, i avskrif t f rån 
Musikaliska Akademiens bibliotek 
av G. Wetter. Renskrivna av den 

Gustaf Wetter har nyligen gjort 
ett beställningsarbete om folk-
musiken i Vingåker. Viktigt i det-
ta arbete har det varit att ha till-
gång till källmaterialet hos Spel-
mansförbundet. 
skicklige notpräntaren Nils E . Fäl t , 
Katrineholm — Aug. Widmarks den 
äldres och den yngres notbok, in-
nehållande 132 folkmelodier. En 
utförlig art ikel om notboken fanns 
att läsa i K-K av den U juli 1974. 

Nils Denckers uppteckningar f r ån 
1931-32 för Landsmålsarkivets 
räkning, redovisar Oppunda hä rads 
spelmän, Aug. Widmark (1824- 1878) 
och CA. Lindblom (1830-1905). 
Vidare melodier av Widmakrs och 
Lindbloms lä r jungar Gustaf Pet-
tersson, Valla, (1847-1932) och Gustaf 
Kjellgren, Valla, j ämte hans bror 
Aug. Andersson, Kölsta, Sköldinge. 

FYND 
Utöver dessa finns uppteckningar 

gjorda av Nils Dencker, Axel Wes-
ter, Josef Larsson, Ellen Lagergren 
och Johanna Lundström. Den 
s is tnämnda sände under å ren 1932-38 
•in till landsmålsarkivets inte mind-
re än 4141 A5- blad med visor, an-
teckningar om kloka gubbar, ök-
namn, Staffansgång, bröllops- och 
julseder, spökhistorier m.m. 

- V i l k a fynd! utbr is ter Gustaf 
Wetter och menar at t hela mater ia-
let borde publiceras. 

Lägg därtil l Wetters egna upp-
teckningar 89 stycken i ett urval av 
603 ef ter Widmarks lä r jungar Carl-
Er ic i Lind, Pe r Johan i Hissjö och 
Sme'ns Axel. 

Under särskild rubrik redovisas 
uppgifter om "några spelmän i 
Västra Vingåker och ös t e råke r un-
der senare hälf ten av 1800-talet",, 
antecknade u r minnet av f.d. 
möbelhandl. John Johansson, Ving-
åker, som försett dem med trevliga 
biografiska notiser. 

Anteckningarna gäller "19 m e r el-

ler mindre märkl iga spe lmän" och 
interfolieras av 43 melodier av av-
skrift eller originaluppteckningar 
av Johansson. De gäller Motorpa 
Pelle, Aug. Widmark, Carl Er ic 
Lind, P e r Johan i Hissjö, Höglor-
ven, m.fl . vilka emellertid ä r ut-
socknes. 

EGEN BRUDPOLKA 
Wetter f ramhål le r med uppenbar 

tillfredsställelse at t Vingåker ha r 
en alldeles egen märkl ig brud-
polska. Däremot ä r den r iskbekanta 
Vingåkersvalsen alls inte inhemsk. 
Den ä r hämtad f r ån Skogs socken i 
Hälsingland o. följaktligen inget at t 

yvas över just i Vingåker. 
En intervju med Gustaf Wetter, 

företagen av Sveriges Radios Hil-
ding Pettersson, ingår också i 
materialet , liksom ytterl igare ett 
stort antal bandinspelningar. Bl.a. 
Vingåkers b rudmarsch med Wetter, 
Wedberg, Kjellström, som också 
ha r spelat in en koral f r ån Ving-
åker . — Melodier f r ån Vingåker 
med Gunnar Hahns orkester . 
Dessutom åtskilligt talat mater ia l . 
Bl.a. av Kat t r ina i Klövhälla. 

I en av Gustaf Wetter och Arne 
Blomberg företagen intervju 

"s junger F r ida Nilsson, Kat-
rineholm, visor samt be rä t t a r 
historier på äkta vingåkersdialekt. 

MÄSTAREN KRÖNER 
VERKET 

Allt som allt bifogas till ut-
redningen 503 melodier, va rav 
Gustaf Wetter ensam svarar för 93 
— för att va ra exakt. 

I slutorden säger smålänningen 
Gustaf Wetter inte utan stolthet: 
E f t e r att i 49 å r ha verkat i Sö-
dermanland som aktiv spelman och 
upptecknare av folkmusik vågar 
jag avgiva omdömet at t ingen 
socken i Södermanland i f r åga om 
folkmusik kan m ä t a sig med Ving-
åker, vare sig bet räf fande kvalitet 
eller kvantitet. 

Med denna omfat tande utredning, 
som ingen annan skulle ha kunnat 
genomföra, har folkmusikforskaren 
Gustaf Wetter på ett synnerligen 
hedersamt sätt krönt sitt livsverk. 
Det m å nu va ra honom unt at t i go-
dan ro n ju ta sitt otium. 

Sitt instrument lär han knappast 
kunna lägga åt sidan. Möjligen 
kommer han at t något ransonera si-
na generösa offentliga f ram-
trädanden. I föreningslivet liksom i 
en mängd andra s ammanhang i 
Katrineholm med omnejd har han 
länge varit något av en kulturin-
stitution. 

—Yngre folk bör nu ta vid. Orden 

ä r Gustaf Wetters. Inte våra, 
- N u å te r s tå r at t låta binda in och 

på passande sätt a rk ivera det in-
t ressanta mater ialet , betygar ord-
föranden i Vingåkers Hembygds-
förening, Mauritz Söderlund. 
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