
MUSIKFORSKAREN OCH RIKSSPELMANNEN, f d folkskollararen GUSTAF WETTER

^hedersledamot i Ostergotlands Spelmansforbund och vordad alderman i
Sormlands-forbundet - ar fodd i Granna den 3 april 1901. Atskilligt bar
skrivits^och sagts om Gustaf Wetter, naturligtvis mest om bans insatser
pa den sormlandska folkmusikens omrade, t ex bans 603 uppteckningar av
sormlandska latar. Han ar ju ocksa sedan lange bosatt i Katrineholm, dar
ocksa sormlandska forbundets vardefulla arkiv finns.

Det ar dock inte heller utan fog som Wetter ar hedersledamot i Ostergotlanc
spelmansforbund. Nar Sormlands-forbundet bildades 1925, var Wetter dess
fngste medlem. Tva ar senare var han, som tidigare namnts i Ostgotapolskan
ledkallad som sakkunnig vid bildandet av vart eget forbund. Sina forsknings
Dm folkmusik bar Gustaf Wetter aven utstrackt till Ostergotland. Hans hustr
tommer fran Ydre-bygden och kring den traktens spelman bar han forskat en
lei del.

fetter^skrev t ex under sin forsta tid som folkskollarare nere i Smaland
iv en "Notbok, traditioner for violin efter Anders Fetter Nordblom,
Alexander digger i sodra Og) den Ik november 183M' Svenska visarkivet och
)stergotlands spelmansforbund bar fatt var sin kopia av denna markliga not-
iok, som innehaller hk polskor och k6 valser - en stor del av repertoaren
'ran IJOO-talet. Olov Andersson pa Musikhistoriska museet bar penetrerat
nnehallet och sager att nagra av dessa polskor hor till de forsta 16-dels-
olskorna vi bar. Han sparade dem till 17^0-1750. Valserna kom till omkring
r 1800. - Wetter bar ocksa forskat fram en del intressanta data om Anders
etter Nordblom.

idare har Ostergotlands spelmansforbund fatt en avskrift av klockaren
redrik W Clarins notbok med bl a gamla Styrlander-latar (se aven sid
stta nummer). Wetter har skrivit av den pa Uppsala landsmalsarkiv, dit
5n pa sin - •



lanske var det den gamle spelmannen Blinde Jannes fortjanst? Man hade det
lekant ofta fattigt och svart for inte alls sa lange sedan. Blinde Janne
lar, som de fiesta av datidens spelman, foraktad och sedd over axeln. Spel
lannen betraktades som ett kuriosum, ansags for inte riktigt kloka. Man
jalade om att de i vissa fall lart sig spela av nacken (jfr Bertils artike

nacklatar i detta nr). Men kanske ar det sa att om man ar riktigt klok
in man aldrig bli en riktig spelman, sager Wetter med ett leende.

)elmannen spelade pa fester, marknader och auktioner for att tjana ihop t
|itt knappa levebrod. Fiolen var ofta deras enda glad/je. Sa var det med
.inde Janne. Som liten pojke sag Gustaf Wetter en dag hur Blinde Janne pa
>rget i Granna utan att se nagot av det blev plundrad pa de fattiga slant?
m lyckats spela ihop. Da gick Gustaf hem och grat. Mor trostade och skicl
mom efter Blinde Janne, som fick mat och spelade for dem.

Wetters hem hade man det ocksa fattigt och svart med manga barn, men mus:
rllde en vasentlig plats och man hade ett glatt temperament. Dar forstod n
(ardet av manniskor som Blinde Janne. Fadern var en otroligt handig och myc
isikalisk man. Han forsorjde familjen pa att gora trakarl och mobler och r.
:t reparera saker och ting - sarskilt skicklig var han pa att laga magdebu
•agspel. Fadern spelade bade fiol, dragspel och bohmisk traflojt (= tvarfl
)m han antagligen hittat pa nagon auktion och lagat). Redan som 5~6-aring
jtter spela faderns latar pa magdeburgerspel - som 11-aring vann han en dr
)elstavling! Fadern och modern gav honom respekt for spelmannen och larde
onom att tycka om deras musik. Gustaf Wetter har gjort det till sin livsup
ift att ge spelmannen ett gott anseende (han minns Blinde Janne) och att
adda deras latar till eftervarlden. Han borjade alltsa redan i tonaren med
iderns och Blinde Jannes latar...

ir det gallt att ha energi for att fullfolja upptecknandet av latar har ja<
ite sviktat, sager han sjalv. Nar han var inkallad pa ^0-talet hande det
o m att han tog bondpermis nagra timmar om han horde talas om nagon gamma;
)elman i narheten.
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Mazurkorna daremot spelades i raskt tempo och dansades kvickt. Stark b<
>ning pa ettan i takten.

Gustaf Wetter ansluter pa ett vardigt satt till raden &v latupptecknare
Sjalv satter han Olof Andersson som nummer ett. Daladelen av Svenska 1?
var Wetters forsta "bok om folkmusik - nu bar han ett maktigt bibliotek
(med vackert exlibris - se sid 7). Dessutom har han bidragit med atski3
av vad som finns i Sormlands spelmansforbunds arkiv.

De gamla gehorsspelmannen ar i utdoende. Yngre spelman lar efter noter.
Darfor kan insatser fran sadana som Wetter inte overskattas. Hur skulle
som nu nailer pa att lara oss spela folkmusik annars fa veta vad man
spelade och dansade fore shake, foxtrot, schottis och polka? Nar de gam
ar borta finns det knappast nagon som minns precis vad de spelade och h
de spelade.

Gustaf Wetter har forstas - med strang sjalvkritik - gjort egna latar 01
Tre av dem har han haft vanligheten att lata oss bifoga till detta numm<
av Ostgotapolskan: Kyrklig visa och Polonas (1959) samt arrangemanget t:
Sigras visa ur Kronikespelet om Vinas (1959)- Vi tackar!

Mi riaii

Kallor: Gustaf Wetter himself, utskrift av bandade radioprogram i
serien Svenska Sden samt artikel 5S3,71 om Gustaf Wetter
i Lanstidningen (text Christer Duke).

Spelman med friska ideer.'

Ar det flera an Bertil och Bo
som har nagon visdom eller nagot
annat att formedla till OP:s
lasare? Skriv eller ring!
Som sagt: inga krav pa maskin-
skrift el dyl.

Meddelande fran ordforanden

Forbundets medlemsmarke har varit slut
en tid. Nya har bestallts och vantas
komma inom nagra veckor. Medlemmar kan
rekvirera market fran skattmastaren,
Seved Larsson, Kungsnas, 590 57 MALMSLATT
Rekvisition sker enklast genom att satta
in betalningen pa forbundets pg konto
33 W 31 - 7. Skriv"medlemsmarket"
pa talongen. Sjalvklart ocksa Din adress.

Tack C G Lindqvist

for alia noter Du har skickat
mansforbundet pa sista tiden.
sags t ex om att C G avstatt j
enda exemplar av Bagges 76 po]
fran Ostergotland till oss? De
polskor fanns tidigare inte i
bundets arkiv. (Nu ar det for
Vklarlagt" att halsingarna har
Dellens vagor fran Ostergotlan
star ton for ton i 76 polskor
Undrar vad Sven Hardelin skall
om det?

Planering infor sommaren

Styrelsen kan inte ha nagon ril
fattande bevakning av vad som i
komma att hM,nda pa spelmansfror
sommar. Forbundets alia medlemrr


