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Gustaf Welter - starkt
namn på söndagens
hembygdsfest i Tranås
Gustaf Wetter, som kommer
till söndagens hembygdsfest på
Ekberget i Tranås med ett tjugotal spelmän fran Katrineholm
och andra orter i Södermanland,
är en av Sveriges mest kända
spelmän, en känd forskare pa
folkmusikens område och har en
lang meritlista som upptecknare
av folkmusik, spelledare m. m.
Han är född i Småland. Fadern
var Gränna främste spelman och sonen Gustaf började mycket tidigt lära
•sig att spela fiol. Han växte upp i
Tranås, där han tog realskoleexamen.
Efter studentexamen vid Norra latinläroverket i Stockholm och folkskollärarexamen i Växjö 1923 anställdes
han 1924 som lärare vid Södra skolan i Katrineholm. Sedan några år är
han ämneslärare vid Katrineholms
läroverk.
Från 1925 har han nedlagt ett omfattande arbete inom Södermanlands
spelmansförbund. Detta spelmansförbund bildades nyssnämnda år med
Gustaf Wetter som sekreterare. 1939
övertog han ordförandeklubban och
har sedan dess lyckats i den trefalliga uppgiften att skaffa förbundet
;en god ekonomi, spelmännen ett gott
anseende och fä fram en bra repertoar. Därför kallas också Södermanlands spelmansförbund stundom för
Wetterska spelmansförbundet. Han
har upptecknat omkring 600 låtar i
: Södermanland och Närke, huvudparten i Södermanland, bland dem en
sådan pärla inom svensk folkmusik
I som "Österåkers brudmarsch". För( bundets stora samling av noter, bilder
osv. förvaras i Katrineholms stadsarkiv, där det hålls tillgängligt för
medlemmar och forskare.
Som spelman har Wetter besökt
åtskilliga länder. Han är riksspelledare inom Sveriges Spelmäns riksförbund och f. ö. en av de ledande inom
lenna organisation. Han har bl. a.
fått motta Zornska spelmansmärket i
guld, Södermanlands spelmansförbunds spelmansplakett i guld, stiftelsen Sven Kjellströms minnesplakett,
Samfundet för hembygdsvårds minnesplakett och Södermanlands hembygdsförbunds minnesplakett. Har
gjort omfattande forskningar på folkmusikens område, är en utomordentligt skicklig upptecknare och dito
spelman och dessutom en rasande
trevlig människa både till söndags
och vardags.

