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I Han har raddat 603 I
I sormlandska latar! \

Gustaf Wetter — Sddermarilands spelmansforbunds tredje ordforande frdn starten 1925 — ar en av
Sormlands stora latupptecknare. Har spelar Gustaf Wetter en lat for sin lilla 5-ariga sondotter Carin.

D Gustaf Wetter — alder- Wetter nar han var 11 ar
mannen bland Sormlands vid en dragspelstavling i
spelman — hor till de? stora Tranas.
>)
latupptecknarna. 603 sormlandska latar har han upptecknat sedan 1930. Ingen
kanner Sormlands gamla
spelman battre an Gustaf
Wetter.
n Sex ar gammal la'rde sig
Gustaf Wetter spela enradigt magdeburgerspel av
sin far, Johan Wetter, be- Q I Granna la'rde han timarkt spelman i Granna- digt kanna den legendaristrakten — pa fiol, flojt och ke spelmannen Blinde Jandragspel.
ne — en storspelman som
Q "Medalj av koppar med levde foraktad och fb'rbiblagult band" vann Gustaf sedd.

Sormlandsk
iolkmusik

Q Gustaf Wetter tog som
sin livsuppgift att ateruppratta spelmannens anseende och radda deras latar
undan glomskan.
D NMr Sodermanlands Spelmansforbund bildades 1925
var Gustaf Wetter i Katrineholm dess yngste medlem.
— Da trodde man att folkmusiken skulle kunna komma att sluta som ett museiforemal, berattar Gustaf
Wetter. Men istallet har vi
fatt uppleva ett standigt stigande intresse.
SIDAN TVA

iniiiiMiiiiiiiiinniiiiiininiiiiiiiiiHniuiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiniiiinnnHiiiniiiiiiiiiiiinNNinnNMiiiiiM

"Jag vill ge spelmannen gott anseende
och radda Idtarna till eftervarlden!'
Q — Jag tror att den sormlandska folkmusiken 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 —
Men Gustaf Wetter bar inte
bara kairtlagt latforekomsten
och sipetaianstraddtionerna
i
vastra Sormland. Han borjade
teekna upp latar redan i 17-arsaldern — hemmia i sin barndomsstad Granna.
— Jag hade en god salesman
i min far, berattar Gustaf Wetter. Han var spelman, trakterade fiol, flojt och dragspel.
Under mitt' arbete med att
radda latar fran Granna-bygden traffade jag manga markliga, gamla spelman som Blinde
Janne i Granna och Spel-Joeke
fran Torpa.
O "INTE RIKTIGT KLOKA"
— Dafortidien var spelmannen foraktade, sedda over axeln.
De var ett kuiriosum, ansags for
inte riktigt kloka. Men kansike
ar det ocks4 s§, att om man ar
riktigt kick kan man adirig blii
en riktig speiiman, sager Gustaf
Wetter med ett leende.
— Men jag tog det som min
livsiuppgift
att
ateruppiratta
spelmannen, att ge diem sjalva
anseende och radda till eftervarlden deras latar!
— Ta t.ex. Sdrmjlandis stors-

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

te spelman Widmark. Han var
en rdnga torpare vid Liilla Kulltorp i Vingakier. Full uipprattelse och erkannande fick han forst
pa 70-arsdagen av sin dod — den
6 maj 1948. Da reste Sormlands
spelmansforbund — pa mitt initiativ — en miinnessten over
denne marklage spetaan pa dien
plats dar hans Milila stuga en
gang lag.
D FOLKMUSIKEN INGET
MUSEIF6REMAL!
Nar Sodermanlandis spelanansiorbund bildades 1925 var Gustaf Wetter dess yngste medlem.
— Da trodde man att folikmusiken skulle kcmma att sluta
som ett museiforemai, berattar
Gustaf Wetter. Men i stalilet har
vi fatt uppleva ett standigt stigande intresse.
D "MUSIKEN I HUVUDET"
— Vi har nu melilan 250—300
medlemmar. Utan landstingets
hjaJp hade vi inte kunnat ha
nagon utgivning av sormlandska latar. Vi har sjalva latit trycka tre olika lathaften.
— Varfor ska! man spela efter noter. Jag har det ju i hu-

vudet. sade de gamla spelimannen. Men nu ar noter en nodvandighet for att kunna bevara
ail a de gamla latarna till eftervarlden och for att lara en ny
generation spelman att spela
diem!
D 603 LATAR
En vasentliig insats for att
radda den somnlandska folkmusiken har Gustaf Wetter sjalv
utfort genom att samla 603 latar. Ett Mvsverk i sju stora
band — med sdirliiig piktur!
— Den forsta uppteckningen
gjorde jag 1930 — hos en granne i Katrineholm — storspelmannen Carl-Erik
Eriksson
U850—1938). Han var en fin
traditionsbarare. Men diet gramer miig att jag da bara var inriktad pa att samila 1800-taMatar, sager Gustaf Wetter och
visar pa nagra latar med nog
sa djarv text, en folkiliig grovkorniighet som. gjorde det lattare for spetenannen att minnas
sina latar.
C] "LATSAMLANDET —
MIN LIVSUPPGIFT"
— Nar det gallt att ha energi
for att fullfolja upptecknandet

motstycke i varlden!
Q — Jag har ofta varit ute med Sormlands spelmansforbunds unge ordforande Arne Blomberg och samlat latar, sager Gustaf Wetter och lutar sig
mot ett vackert skap — Katrineholms aldsta mobel, med smide fran Wasatiden. Skapet kommer fran Ydre harad och har vacker blomdekor med artalet inskrivet — Swinhult 1659.
ken till Fredsmans Epistlar '
— AhlstrSm var en stor man,
sager Guataf Wetter. Han var
a$tsA Sveriges- skickligaste orgelspelare pa sdn tid. Han var
fodd ute i Vardinge och gav p&
slutet .av 1700-talet ut sina "Musikaliska tidsfordrif".
1814—16 gav Ahlstrom
ut
"Traditioner af svenska folkmelodier". Den omfattade melodier
fr&n samtliga svenska landskap.
O BAGGE — LEFFLER —
DENCKER
Andra kanda utgivare av gammal sormlandsk folkmusik ar musikforlaggareii Julius Bagge, Karl
Fetter Leffler och Nils Dencker.
— Dencker var folkhogskollarare och fil hedersdoktor, berattar Gustaf Wetter. Han var
Sveriges lardaste man vad det
galler jamforande latforskning.
Han var ocksa oerhort kunnig
nar det gallde skillingtryck.

— I "Svenska latar" har Sverige en verklig skatt. Den saknar motstycke i varlden!
— Senast jag var ute med Arne Blomberg var vi nere vid
Nafveqvarn och lyssnade till
tva tvillingbrSder som spelade
latar fran sekelsikiftet — p§,
dragspel.
Nar de spelade — i sin ungdom — var de vana att fa en
femoring i hatten dS. cch da.
Men mest blev det runda platbitar som publiken f&tt
fran
jarnverket i Oxelosund.
Q EN AV DE STORA.
LATUPPTECKNARNA
Gustaf Wetter ar sjalv en av
Sormlands stora latupptecknare — med sina 603 egenhandigt

hopsamlade och uppteoknade
tar. 1924 kom Wetter till K
rineholm, 3.930 borjade han att
samla latar.
Kopior av latuppteckningarna finns nu bade i Katrineholms
stadsbiblioteks "Sormlandsrum"
och hos Uppsala landsmals- och
folkminneisarkiv.
Originalen
finns i Sormlands spelmansforbunds arkiv i Katrineholm.
O BELLMAN-MUSIKER
SAMLADE FOLKMUSIK
Pa ett vardigt satt ansluter
Gustaf Wetter till raden av fina
svenska latupptecknare — fran
Olof Ahlstrom som satte musi-

D "SVENSKA LATAR"
I borjan av 1920-talet borjade
haradshovdlingen Nils Andersson jattearbetet med att publicera det s:tora ver-ket Svenska
latar som omfattar 15,000 litar!
— Men nr 1 bland latupptecknarna var i alia fall Olof
Andersson — spelman, frisormastare och amanuens vid Musikhistoriska inuseet, sager Gustaf
Wetter. Han var fantastisk. Han
tecknade upp latar ha.n horde
med stenografisk snabbhet. Det
var han som redigerade utgivningen av "Svenska latar".
1.000-talet latar harm han med
att uppteckna i Sormland ar 1935
pa uppdrag av Spehnansforbundet
— 725 direkt efter spelman och
276 fran gamla klodkarbocker.

doende. Den unga generationen lar efter
noter. For sina insatser hedrades Gustaf
Wetter 1965 med Sormlands lans landstings forsta kulturstipendium. Bland stipendiaterna var aven Harry Martinsson.

da har jag inte sviiktat. Jag har
tagit latsamlandet som irnin Mv-suppgiift. Nar jag var inkalilad
pa 40-talet brukade jag ibland
till och med ta bondpermis nagra timmajr om jag visiste att det
tanns nagon gammal speiliman i
narheten!

•— Jag skalil donera till Sormlands spelmansiforbund ala mana handsikrifteir, ailila mdna klockarbodker fran 1700- O'Ch 1800talet samt alia de publiiitoationer
som jag har i min ago — men
som spetonansforbundet saknar i
sitt arkiv, sager Gustaf Wetter.
Nu skall jag baira ordna med
ett gavobrev!
— Det ar ett elande med bokhyllor. De radker aildrig till, sager Gustaf Wetter med ett klurigt sm&leende och letar bland
sina overfylilda bofcrader med
latuippteckningar fran
sikiilda
TnMl — de fiesta nied dediiikationer.
Som sag bor har Gustaf Wetter ett exffiibris med en vackert
tecknad fioi p&.
Q "EN LARD JAKEL"
—T- En lard jakel, sager Gustaf Wetter och tar ned n4gra
booker med fina dedikationer
fran Abo-professorn Otto Andersson. Han skrev till desis han
var 90 ar. I serien "Finlands
svenska folikddiktning" gav han
bl.a. ut MHodan®er och stoglekar.
— I en av hans booker har
jag hittat Stora Malms brudmarseh. Men dien finska varianten heter Brudmarsch fran Munsala i Wasa-Trakten.

— Man gor m4nga fynd nar
man bladdrar i bocker. Jag har
t,ex. fuunit att Sverige kansike
ar det enda^and ^ varlden iSom
har en fdlfctneiodii: till sin' natfonala^ng!
Nar "Du gamila du firia" forsta gangen sjongs mad Dybecks
text 1844 hette den ratt och
silatt "S4ng till Noirden". Sveriges namn ar ju inte alls namnt
i
Men meltodien ar medielitida.
Den upptecknades av Dybeck
1840.
P "KARESTANS D6D"
— I Otto Anderssons finska
uppteckningar kan man hitta 45
oliika varianter av melodien till
"Du gamla, du fria" — fran
bl.a. Abo, Vasa och Aland. Sjalv
har jag hittat en sioranlandsik
uppteokndng fran 1820 av meilodien!
En av de finsika varianterna
hao- titeln "Karestans dod". Det
fina med Otto Andiersson ar att
han tar med alia verserna i de
oilika. varianterna.
En lustig liten stildetalj ar att
man fordom sjong "Hej, hoppsan-sa. tra-la-Ja-la" ooksi& i begravningsimarscherna och de
mer tragiska vasorna.
ID SKABR6S TEXT TILL
KORAL
— Snart kommeir man underfund med att man inte kan dra
nagon grans meMan folfldiiig och
andlig visa, mellan koral och
folkmusdik. Man kan hitta en
skabros tert til t.ex. en gammal koral, sager Gustaf Wetter.
Den foJflcliiga mmsiken ar aMst.
Men diet ar med den saifcen soin
ett trad med tva stajnmafr — den
foliklaiga och den kyrkMtga musiken. Darifran utgar ailt!

O DEN MEDELTIDA
BALLADEN LEVER!
— Ibland kan man rndta ute
i bygderna en visa. da>r man hdr
pS, musikens uppbyggnad att det
maste rora siig om en medeltida
ballad.
Den dtuktige Bengt Johnsson
pa Visarkivet har i sin dioktorsavhandltog visat att den medeltida baladen annu leveir kvar i
Finlands-Sverige, i Aboland. Och
allts4 inte bara som man tidigare fcrott pa Faroarna!
D LATAR OCH KORALER
— Det har ar man fftrsta bok
om folkmusiik, sager Gustaf,
Wetter och tar ned Dala-delen
av det stora — och ef tersolkta —
verket Svenska latar. Nu har
jag Svenska latar komptett —
det maktiga verket redigerat av Otof Andtersson, med latuppteckningar fir&n skdilda landskap. Det utgavs med sarskilt
riksd'agsansliag oeh under stora
uppoffiringar!
I Gustaf Wetteirs bokhylilior
finns manga rariteter tex Olof
Andeirsisions samling av "Folikliga svensika koralanelodiier" soon
kom ut 1945 — med bidrag fr4n
bl a Estland och Finlands-Sverin "SPEL OPP I
SPELEMANNER!"
Har finns ocksiS. det eftersokta
standardverket "Fran Sommarbygd till Vatterstrand". I ett av
verkets delar har Gustaf Wetter
lyhdrt och medkannande gett fina poirtratt av gamilia spetaian i
sin stora artiikel kring sin hemtrakts latar och spelman.
Har finns ocksa den enda bok
som annu har publiceirats kring
den svensika spelmanstroretltsien —
"Spel opp i spelemannen" av
professor Otto Andersson.
Q ROSENBERGS LATHAFTE
Pa hedefrsplats i boikhyMan
star Rosenbergs l&thafte med
420 sormlandska latar, bla
danspolsikor. Det har nyutglvits
av Sormlands speimansforbund
haroanaret.
RxDsenberg var fran Melidsa
utanfor Flen. Han arbetade som
klockare i Floda — och dog i
Nora 1884.
Tunt och ansiprakslost ar ett
litet hafte soon nyliiigen utgivits
som privattryck av spelmannen
Carl CG Axeilsson i Flodafors
som velat radda till eftervarldien
sin egen liat-tiraddtton.
Q "MAN SPELAR POLSKORNA F5R FORT!"
— Gotland har manga fina latar. sager Gustaf Wetter och visar August Frediins samMng
"GotlandBtoner" fran 1910. Men
ocksa Dalarna och Skane har stor
rikedom pa folkmusik. Fin och
egenartad musik moter man ocksa i Jamtland och Medelpad.
Marlig musik finns upptecknad
fran Halsingland.
— Men en sak ar genoirngaende. Man speJiar polsikorna for
fort har i landet, sager Gustaf
Wetter plotsiliigt och hotter med
pekfingret.
O "SKICKLJGASTE
STYRELSEN I SVERIGE"
— Och en siak ar sann: att vi
i Sodermanilands spelmansforbund har den sikidkliigaste styrelsen i Sverige — med unga, kunniiga, enenrgiBika man siom Arne
Bkxmberg och Henry Sjoberg!,
sager Gustaf Wetter och stryker
under sina ord med en svepande
gest. Vi ger ut en foroamM<g tidsikrift ''Sormlandisilaten'' — siom
igratis dfistribueras ut tail alia
ordtforanden i spelmiansiforbunden.

— Det ar bara en sak som grar
och bldddrar i Svenska latars
jag inte fort dagbok. For ing
spelmansstammor i Sormland o
av Sormlands gamla spelman.

Fattigmc
medsvar

— Sormlands store spelman,
spela av nackt

— I Sormland har del
pa nyckelharpa och klar:
dragspel. Men fiolen sta
Wetter och vander och
ler som ligger pa hedersp
ma pa Dalagatan i Kal
kvarter".
Lustig Mr en fattigmansfiol fran
Skane, en akta traskofiol med

Musikrariteter
i kallar-arkiv
Q I ett ansprakslost kallarrum under Katrineholms
namndhus har Sormlands spelmansforbund sitt arkiv.
War finns rnanffa fina dvrsrioar som den eftertraktade

Men jag tag diet som man
pglft att
ateruppiratta
annen, att ge diem sjalva
ide och raddia till efter>n deras latar!
Ta t.ex. Sarmlandls stors-

hjalp hade vi ante kunnat ha
nagon utgivning av sormlandska latar. Vi har sjalva latit trycka tre olika lathaften.
— Varfor skaM man speda efter noter. Jag1 har det ju i hu-

D "LATSAMLANDET —
MIN LIVSUPPGIFT"
— Nar det gait att ha energi
for att fullfolja upptecknandet

— Jag har ofta varit ute med Sormlands spelmansforbunds unge ordfoe Arne Blomberg och samlat latar, sager Gustaf Wetter och lutar sig
ett vackert skap — Katrineholms aldsta mobel, med smide fran Wasa. Skapet kommer fran Ydre harad och har vacker blomdekor med arinskrivet — Swinhult 1659.
ken till Fredmajig Epistlar -'•
— AhlstrSm var en stor man,
sager Gustaf Wetter. Han var
oeksS. Sveriges skickligaste orgelspelare pa sin tid. Han var
fodd ute i Vardinge och gav pa
slutet .av 1700-talet ut sina "Musikaliska tidsfordrif".
1814—16 gav Ahlstrom
ut
"Traditioner af svenska folkmelodier". Den omfattade melodier
fr^n samtliga svenska landskap.
0 BAGGE — LEFFLER —
DENCKER
Andra kanda utgivare av gammal sormlandsk folkmtisifc ar musikforlaggaren Julius Bagge, Karl
Petter Leffler ooh Nils Dencker.
— Dencker var folkhogskollarare och fil hede-rsdoktor, berattar Gustaf Wetter. Han var
Sveriges lardaste man vad det
galler jamforande latforskning.
Han var ocksa oerhdrt kunnig
nar det gallde skillingtryck,

venska latar" har Sverige en verklig skatt. Den saknar motstycke i varlden!
mast jag var ute med Arnberg var vi nere vid
rarn och lyssnade till
Uingbro'der som spelade
•an sekelskiftet — pa.
1.
le spelade — i sin ungvar de vana att fa. en
» i hatten da cch da.
::st blev det runda platai publiken fatt
fran
cet i Oxelosund.

hopsamlade och upptecknade 14tar. 1924 kom Wetter till Katrineholm, 1930 borjade han att
samla latar.
Kopior av latuppkeckningarna finns nu bade i Katrineholms
stadsfoiblioteks "Sormlandsrum"
och hos Uppsala landsmals- och
folkminnesarkiv.
Originalen
finns i Sormlands spelmansforbunds arkiv i Katrineholm.

AV DE STORA
rUPPTECKNARNA
f Wetter ar sjalv en av
ds stora latupptecknaed sina 603 egenhandigt

O BELLMAN-MUSIKER
SAMLADE FOLKMUSIK
P& ett vardigt satt ansluter
Gustaf Wetter till raden av fina
svenska latupptecknare -— fran
Olof Ahlstrom. som satte musi-

D "SVENSKA LATAR"
1 borjan av 1920-talet borjade
haradshovdiingen Nils
Andersson jattearbetet med att publicera det stora verkeit Svenska
latar som omfattar 15,000 litar!
— Men nr 1 bland latupptecknarna var i alia fall Olof
Andersson — spelman, frisormastare och amanuems vid Musikhistoriska inuseet, sager Gustaf
Wetter. Han var fantastisk. Han
tecknade upp IMar h£}.n horde
med stenografisk snabbhet. Det
var han som redigerade utgivningen av "Svenska latar".
1.000-talet latar harm han med
att uppteckna i Sormland ar 1935
pa uppdrag av Spehnanslorbundet
— 725 direkt efter spelman och
276 fran gamla klodkarbocker.

hflll — de fiesta uned dedikationer.
Som sig bor har Gustaf Wetter ett exliibris med en vackert
teeknad fiod pa,
D "EN LARD JAKEL"
—T- En lard jakel, sager Gustaf Wetter och tar ned nagira
bocker med fina dedikationer
fran Abo-professarn Otto Andersson. Han skrev till! desis han
var 90 ar. I serien1 "Finlands
svenska follkdiktning " gav han
bl.a. ut follkdanser och sanglekar.
— I en av hans backer har
jag hittat Stora Malms brudmarseh. Men dien finska varianten heter Brudmarsch fran Munsala i Wasa-Trakten.

— Man gor m&nga fynd nar
man bladdrar i bocker. Jag har
t.ex. funndt > att Sverijge kanske
ar det en«la *jliaad % varlden som
har en faliksneiiodi' till sin natlonalaang!
Nar "Du gamla diu fria" forsta g&ngen sjongs med Dybecks
text 1844 hette den ratt ooh
silatt "Sang til Noirden". Sverinamn ar ju inte alls namnt
Men meliodien ar medielitiida.
Den upptecknades av Dybeck
1840.

uppoffiringair!
I Gustaf Wetters boikhylior
finns manga rariteter tex Oliof
Andersisons sanulimg av "FoilikiMga svensika koralmeliodiiier" siom
kom ut 1945 — med bidirag fran
bl a Estland och Finlands-Sverige.
D "SPEL OPP I
SPELEMANNER!"
Har finns ocksa. diet eftersokta
standardverket "Fran Sominarbygd till Vatterstramd". I ett av
verkets delar har Gustaf Wetteir
lyhort och medkannande gett fina poirtr&tt av gamila spelman i
sin stora artiked kring sin hemtrakts latar och spelman.
Har finns ocksa den enda bok
som annu har publdeemats kring
den svensika spelmiansmreilisien —
"Spel opp i spelemannen" av
professor Otto Andersson.
O ROSENBERGS LATHAFTE
P4 hedetrsplats i boikhylilan
Rosenibergs liathafte med
420 sdrmlandsika Jdtar, bl a
dianspolskor. Det har nyutgivits
av Sormlands spelmansfdrbund
haroimiaret.
Rosenberig var fran Mellosa
utanfor Plen. Han arbetade som
klockare i Floda — odh dog i
Nora 1884.
Tunt och anspraksllibist ar ett
Mtet hafte soon nyliigen utgivdts
som privattryck av spelmannen
Carl C G Axelsson i Fltodafors
som veflat radda till etftervarldien
sm egen lat-tiraddtton.

Q "KARESTANS DdD"
— I Otto Anderssons finska
uppteckningar kan man hitta 45
oliika varianter av melodien till
"Du gamla, du fria" — fran
bl.a. Abo, Vasa och Aland. Sjalv
har jag hittat en sSrmlandsik
yppteoknlng fran 1820 av melodien!
En av de finska varianterna
har titeln "Karestans dSd". Det
fina med Otto Andersson ar att
han tar med alia verserna i de
olika. varianterna.
En lustig liten stiildetalj ar att
man fordom sjong "Hej, hoppsan-«a. tra-la-dia-la" ocksa i begravningsimarscherna och de
mer tragiska vfeorna.

Q "MAN SPELAR POLSKORNA FOR FORT!"
— Gotland har manga fina latar. sager Gustaf Wetter och visar August Frediias siamMng
"Gotlandstoner" fran 1010. Men
ocksa Dalarna och Skane har stor
rikedom pa folkmusik. Fin och
egenartad musik moter man ocksa i Jamtland och Medelpad.
Marlig musik finns upptecknad
fran Halsingland.
— Men en sak ar genoimgaende. Man spetor polskorna for
fort har i landet, sager Gustaf
Wetter plotsiiiigt och hotter med
pekfingret.

O SKABR6S TEXT TILL
KORAL
— Snart kominer man underfund med att man inte kan dra
nSigon grans mellan follkliiig och
andlig visa, mellan koral och
folkmusak. Man kan hitta en
skabros tert tM t. ex. en gammal koral, sager Gustaf Wetter.
Den fodkliga musdken ar addist.
Men diet ar med den saken som
ett trad med tva stammajr — den
foilikliiga och dien k^toldiga musiken. Darifr&n utgar alt!

— Och en sak ar sann: att vi
i Sodermianilands spelimansforbund har den sikidkliigaste styrelsen i Sverige — med unga, kunniga, energiska man som Arne
Blomberg och Henry Sjoberg!,
sager Gustaf Wetter och stryker
under sdna ord med en svepande
gest. Vi ger ut en fdrnamMtg tidsferift ''Sdrmilandisil&ten'' — som
gratis dfistribueras ut tiOJl alia
ordforanden i spetoansfarbunden.

— Det ar bara en sak som grdmer mic.
och bladdrar i Svenska latars Sorml
jag inte fort dagbok. For ingen har
spelmansstdmmor i Sormland och jag \
av Sormlands gamla spelmdn.

Fattigmam
med svartst

— Sormlands store spelman, Vingaker&
spela av nacken} sags d(

— I Sormland har det spelats
pa nyckelharpa och klarinett — (
dragspel. Men fiolen star i sarkl
Wetter och vander och vrider p
ler som Mgger pa hedersplats ovar
ma pa Dalagatan i Katrineholrr
kvarter".
Lustig ar en fattigmansfiol fran
Skane, en akta traskofiol med

Musikrariteter
i kallar-arkiv
Q I ett ansprakslost kallarrum under Katrineholms
namndhus har Sormlands spelmansfb'rbund 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 aidre kulturhistoria, Forsslunds "Med Dalaiven fran kallorna till havet", kornplett i vackra skinnband, med manga
fina latuppteckningar, oersattliga handskrifter, gamla
kantorsbocker med folkmusik, "Diverse dansmusik av
Appelqvist", en jattelada med dokumentart material —
bandinspehiingar och filnier, all spelmanskorrespondens sedan 1930 — och inte minst Olof Anderssons och
Gustaf Wetters unika originaluppteckningar av sormlandsk folkmusik.
-
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'<,elsen ute i bygderna mot slutet av 1800-talet gjorde slut pa mycken folkmusik. Frdlsta spelmdn gjorde om sina fiomathoar for honsen, sdger Gustaf Wetter och bladdrar i en av sina sju stora volymer med 603 egna uppteckningar av
idsk folkmusik.

svart tag
billigare
sokt vack

En hak
ingen mil
Sve-nska
storste so
Fiolen
lands sp
Gunnar S

Q NAS
TRAi
— Trasl
samma SE
men litet
ter. Tonen
manslag s
10—12 tra
strumente
mant i So:
Tre fiok
skilt stolt
byggda —
liga" fiolei
De har
i Eskilstui
bokvarn o
Enskede gare.
Abergs
kation till
pi 60-arsr
spelrnansfo

TEXT: C
Tidigar« artiklar i serien bar varit inforda i LT den 12.1,
25.1 och 2.2.

FOTO: T:

an bland spelmannen:

nnen gott anseende
a till eftervarlden*I
Ihusets kallare i Gustaf
Catrineholm — finns de
tter samlat sedan 1930.
nlands alia spelman se, sager Gustaf Wetter.
i6r-spelmannen ar i ut-

doende. Den unga generationen lar efter
noter. For sina insatser hedrades Gustaf
Wetter 1965 med Sormlands lans landstings forsta kulturstipendium. Bland stipendiaterna var aven Harry Martinsson.

de gamla spelmanLI ar noter en nod»r att kunna bevara
.a latarna till efterfor att liara en ny
speilman att spela

d& har jag inte sviktat. Jag har
tagit latsamlandet som min livsuppigift. Nar jag vair inkajlilad
p4 40-talet brukade jag italand
till och med ta bondpermis nagra timimair Oim jag visiste att det
lanns nAgon giammal speliman i
narheten!

;liiig insats for
att
irmilandska folkmurustaf Wetter sjalv
i att samla 603 laiverk i sju stora
siirliig piktur!
irsta uppteckningen
530 — hos en graneholm — sto.rs.pelui-Eriik
Eriksson
. Han var en fin
are. Men diet grajag da. bara var int samila 1800-talsilaJustaf Wetter och
?ra latar med nog
:t, en foMiig grovrn gjorde det lattalannen att minnas

D STORDONATION TILL
SPELMANSFORBUNDET
— Jag skalil donera till Sormlands speLmansfdrbund allla mdna handskrifteir, alia miina Mockarbociker fran 1700- odh 1800talet samt alia de pubMikationer
som jaig har i min ago — men
som spelfmansforbundet saknar i
sitt arkiv, sager Gustaf Wetter.
Nu skald jag baira ordna med
ett gavobrev!
— Det ar ett elande mied bokhyltor. De raclker aldriig till, sager Gustaf Wetter med ett klurigt smaleende och letar bland
sina overfylilda bokrader med
latuppteclinMgar fr&n
isikiilda
hS>ll — de fiesta med dediikationer.
Som sig bor har Gustaf Wetter ett exliibris med en vackert
teeknad fioil pa,

MLANDET —
/SUPPGIFT"
gait att ha energi
olja upptecknandet

ar
s unge ordfooch lutar sig
le fran Wasalekor med arians Epistlar 'n var en stor ma,n,
Wetter. Han var
es skickligaste or, sin tid. Han var
irdinge och gav pa.
)-talet ut sina "Mufdrdrif".
;av Ahlstrom
ut
af svenska folkmeomfattade melodier
. svenska landskap.
— LEFFLER —
IR
la utgivare av gam>k folkmusik ar muJulius Bagge, Karl
• con Nils I>encker.
var folkhogskollaedersdoktor, beratWetter. Han var
aste man vad det
•ande latforskning.
34 oerhort kunnig
: skillingtryck.
CA LATAR"
1920-talet borjade
?en Nils Anderstet med att publi•a verket Svenska
attar 15,000 latar!
' 1 bland latuppr i alia fall Olof
spelman, frisoramanuens vid Muluseet, sager Gustaf
far fantastisk. Han
latar han horde
fisk snabbhet. Det
redigerade utgivenska latar".
atar hann han med
i Sormland ar 1935
Spelmansforbundet
efter spelman och
a kloekarbocker.

D "EN LARD JAKEL"
—TT En lard jakel, sager Gustaf Wetter och tar ned n&gira
bocker med fina dedikationer
fran Abo-profesaarn Otto Andersson. Han skrev till desis han
var 90 ar. I serien "Finlands
svenska fodikdilktning" gav han
bl.a. ut foWodanser och sangtekar.
— I en av hans bddkeir har
jag hittat Stora Malms brudmarsch. Men dien finska varianten heter Brudinarsch fran Munsala i Wasa-Trakten.

— Man gor in&niga fynd nar
man bladdrar i bocker. Jag har
t,ex. funndt att Sverige kanske
ar det endalland u varlden jSO'm
hiar en fOiliktmelodii? till sin (natlonailaang!
Nar "Du gamJa du fria" forsta gangen sjongs med Dybecks
text 1844 hette den ratt
ooh
slatt "Sang till Noaxlen". Sveriges namn ar ju tote alls namnt
i sangen!
Men meliodiien ar medieltiida.
Den upptecknades av Dybeck
1840.

D DEN MEDELTIDA
BALLADEN LEVER!
— Ibland kan man mota ute
i bygderna en visa diar man hor
pA musikens uppbyggnad att det
maste r8ra siig om en medeiltida
ballad.
Den diuiktigie Benigt Johnsson
p-& Visarkivet har i sin dioktorsavhandliing visat att den medieltida balladen annu teveir kvar i
Finlands-Sverige, i Aboland. Ooh
alltsa inte bara som man tidigare trott p& Faroarna!
0 LATAR OCH KORALER
— Det har ar min forsta bok
om fotlkmuslk, sager Gustaf.
Wetter och tar ned DaJa-deilen
av det stora — och eftersoMa —
verket Svenska latar. Nu har
jag Svenska latar komplett —
det maktiga verket redigerat av Olof Andersson, med latuppteckningar fran sikfiilda liandskap. Det utgavs med sarskilt
riksdagsansiliag och under stora
uppoffiringair!
1 Gustaf Wetters boikhyilior
finns manga rariteter t ex Olof
Andeirsisons samiing av "Fdllkliga svenska koralmelodiier" som
kom ut 1945 — med bi'drag fran
bla Estland odh Finilands-Sverige.
!J "SPEL OPP I
SPELEMANNER!"
Har finns ocksa diet eftersokta
standardverket "Fran Sommarbygd till Vatterstraind". I ett av
verkets delar har Gu&taf Wetter
lyhort och medkannande gett fina poirtratt av gamilia spetonan i
sin stora artiikel kring sin hemtrakts latar och spelman.
Har finns ocksa den enda bok
som annu har publioeirats kring
den svensika spelmansir&relsen —
"Spel opp i spelemannen" av
professor Otto Andersson.
D ROSENBERGS LATHAFTE
P& hedersplats i bo'khyJilan
star Rosenbergs lathafte med
420 sormlandsika latar, bl a
dan&polsikor. Det har nyutgivits
av Sdarmlands speilmansforbund
harotmaret.
Rosenberg var fran Melliosa
utanfor Flen. Han airbetade som
klockare i Floda — odh doig i
Nora 1884.
Tunt och ansprakslost ar ett
Met hafte soon nyligen utgivits
som privattryck av spelmannen
Carl CG Axelsson i Flodafors
som veilat radda till eftervarlden
sin egen lat-tradition.

D "KARESTANS DdD"
— I Otto Anderssons finska
uppteckntngar kan man. hitta 45
oli;ka varianter av melodien till
"Du gamla, du fria" — fran
bl.a. Abo, Vasa och Aland. Sjaiv
har jag hittat en sormlandsk
uppteakning fran 1820 av melodien!
En av de finska varianterna
har titehi "Karestans dod". Det
fina med Otto Andersson ar att
han tar med alia verserna i de
alika varianterna.
En lustig liten stildetalj ar att
man fordom sjong "Hej, hop<psan-sa. tra-la-la-la" ocks& i begravningsmiarscherna och de
mer tragiska vfeoirna.

Q "MAN SPELAR POLSKORNA FciR FORT!"
— Gotland har manga fina latar, sager Gustaf Wetter och visar August Frediins siaymling
"Gotlandstoner" fran 1910. Men
ocksa Dalarna och Skane har stor
rikedom pa folkmusik. Fin och
egenartad musik moter man ocksa i Jamtland oeh Medelpad.
Ma'rlig musik finns upptecknad
fran Halsingland.
— Men en sak ar genomg&ende. Man spetor polsikoima for
fort har i landiet, sager Gustaf
Wetter plotsldgt och hotter med
pekfingret.

Q SKABR6S TEXT TILL
KORAL
— Snart kommer man underfund med att man inte kan dra
n&gon grans mellan foMiiig och
andlig visa, mellan koral och
folkmusik. Man kan hitta en
skabros tert till t. ex. en gammal koral, sager Gustaf Wetter.
Den folkliga musiiken ar aMst.
Men diet ar med den saken som
ett trad med tv& stamanar — den
foMcliiga och dien kyrkMiga musiken. Darifran utgar alilt!

Q "SKICKLIGASTE
STYRELSEN I SVERIGE"
— Och en sak ar sann: att vi
i Sdderaianilands spelmansforbund har den sikidkligaste styrelsen i Sverige — med unga, kunniga, energisika man som Arne
Blomberg och Henry Sjotoerg!,
sager Gustaf Wetter och stryker
under sina ord med en svepande
gest. Vi ger ut en fdrniamil% tidskrift "Sdrmlandisiliaten'' — som
gratis distribueras ut tifll alia
ordforanden i spetaiansifarbunden.

— Det dr bara en sak som grdmer mig, sdger Gustaf Wetter
och bladdrar i Svenska latars Sormlandsdel., ndmligen att
jag inte fort dagbok. For ingen har min erfarenhet fran
spelmansstdmmor i Sormland och jag har trdffat ndstan alia
av Sormlands gamla spelman.

Fattigmans-fiol
med svartstrdke

— Sormlands store spelman, Vingakers-Widmark, Idrde sig
spela av ndcken, 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 fioler som ligger pa hedersplats ovanpa pianot — hemma pa Dalagatan i Katrineholm, "i villolararnas
kvarter".
Lustig Mr en fattigmansfiol fran
Skane, en akta traskofiol med

Musikrariteter
i kallar-arkiv

svart tagel i straken — det blev
billigare sa. Men snackan har utsokt 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 Sormlands spelmansforbund av hr
Gunnar Sjb'gren, Bandhagen.
Q NASAL TON I
TRASKOFIOL

er blomdekor med ar-

FOLKMELODI
—- Man gor intoga f ynd nar
man bladdrar i bocker. Jag har
t.ex. t'imnit att Sverige kansike
ar det en/ta^tland i va,rlden som
har en f^ltolnieiodii' till sin' natfona<laang!
Nar "Du gamiia diu fria" forsta gangen sjongs med Dybeciks
text 1844 hette den ratt
ooh
slatt "Sang till Norden". Sver\ses namn ar ju inte aMs namnt
i sangen!
Men meliodien ar nuedielitida.
Den upptecknades av Dybeck
1840.

en till Fredmans Epistlar •
— Ahlstrom var en stor man,
ager Gustaf Wetter. Han var
oksS, Sveriges skickligaste or•elspelai^e pa sin tid. Han var
odd ute i Vardinge och gav pa
lutet .av 1700-talet ut sina "Muilkaliska tidsf ordrif ".
Igl4—16 gav Ahlstrom
ut
Traditioner af svenska folkmeodier". Den omfattade melodic r
:ran samtliga svenska landskap.

Andra kanda utgivare av gamm'al sormlandsk folkmusik ar musikforlaggaren Julius Bagge, Karl
Fetter Leffler och Nils Dencker.
— Dencker var folkhogskollarare och fil hedersdoktor, berattar Gustaf Wetter. Han var
Sveriges lardaste man vad det
galler jamforande latforskning.
Han var ocksa oerhort kunnig
nar det gallde skillingtryck.
Q "SVENSKA LATAR"
I borjan av 1920-talet borjade
haradshovdingen Nils Andersson jattearbetet med att publicera det stora verket Svenska
latar som omfattar 15,000 latar!
— Men nr 1 bland latupptecknarna var i alia fall Olof
Andersson — spelinan, frisormastare och amanuens vid Musikhistoriska museet, sager Gustaf
Wetter. Han var fantastisk. Han
tecknade upp latar han horde
med stenografisk snabbhet. Det
var han som redigerade utgivningen av "Svenska latar".
1.000-talet latar hann han med
att uppteckna i Sormland ar 1935
pa uppdrag av Spelmanslorbundet
— 725 darekt efter spelsnan och
276 fran gamla klodkarbocker.

'

O "KARESTANS DoD"
— I Otto Andierssons fins.ka
uppte-ckningar 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 soirailandsik
uppteakning fran 1820 av meliodien!
En av de finsika varianterna
har titeto "Karestans diod". Det
fina med Otto Andiersson ar att
han tar med alia verserna i de
oliika. varianterna.
En lustig liten stiidetalj ar att
man fordom sjong "Hej, hoppsan-sa. tra4a-la-la" ocksa i begravningsimarscherna och de
mer tragiska vteorna.
ID SKABR5S TEXT TILL
KORAL
— Snart toomineir man underfund med att man inte kan dra
nagon grans melilan follkliig ooh
andlig visa, mellan koral och
folkmusik. Man kan hitta en
skabros tert ti'M t.ex. en gammal koral, sager Gustaf Wetter.
Den foBdiiga moisiken ar aldst.
Men diet ar med den saken som
ett trad med tva stammiar — den
folkliiga och den kyrkldiga musiken. Darifran utgar allt!

Q ROSENBERGS LATHAFTE
Pa hedicfrsplats i bdkhylilan
st&-r Rosenbergs lathafte med
420 sormlandska latar, bl a
danspolskor. Det har nyutglvits
av Sormjands spelmansforbund
harofmaret.
Rosesnberg var fran MelHosa
utanfor Plen. Han arbetade som
ktockare i Ploda — och diog i
Nora 1884.
Tunt och ansptrakslost ar ett
Met hat1 te som nyligen utgivits
som privattryck av spelmannen
Carl CG Axelsson i Fliodafors
som velat radda till eftervarldien
sin e@en liat-tradiition.
O "MAN SPELAR POLSKORNA F6R FORT!"
— Gotland har manga fina latar. sager Gustaf Wetter och visar August Predins samling
"Gotlandstoner" fran 1910. Men
ocksa Dalarna och Skatne har stor
rikedom pa folkmusik. Fin och
egenartad musik mbter man ocksa i Jamtland och Medelpad.
Marlig musik finns upptecknad
fran Halsingland.
— Men en eak ar genoimgaende. Man speJiar polskorna for
fort har i landet, sager Gustaf
W-etter plotsldgt och hotter med
pekfingret.
O "SKICKLIGASTE
STYRELSEN I SVERIGE"
— Och en sak ar sann: att vi
i Sodemianilands speilimansfdrbwnid har den skidkliigaste styrelsen i Sverige — med unga, kunniiga, eneirgiska man som Arne
Blomberg och Henry Sjoberg!,
sageir Gustaf Wetter och stryker
und>eir sina ord med en svepande
gest. Vi ger ut en f^roamilg tidskrift "Sormlandslliaten" — som
gratis distribueras ut tjfll alia
ordiforanden i spelimansiforbunden.

med svartstraKt

— Sormlands store spelman, Vingakers-Widmark, Icirde sig
spela av n&cken, 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 fioler som ligger pa hedersplats ovanpa pianot — hemma pa Dalagatan i Katrineholm, "i villolararnas
kvarter".
Lustig ar en fattigmansfiol fran
Skane, en akta traskofiol med

Musikrariteter
i kallar-arkiv
Q I ett ansprakslost kallarrum undea^ Katrineholnis
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 aidre kulturhistoria, Forsslunds "Med Dalalven fran kallorna 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 spelrnanskorrespondens sedan 1930 — och inte minst Olof Anderssons och
Gustaf Wetters unika originaluppteckningar av sormlandsk folkmusik.

svart tagel i straken — det blev
billigare sa. Men snackan har utsokt vacker form.
En hakhallare har byggts pa av
ingen mindre an Karl Friberg —
Svenska
Fiolbyggarforbundets
storste sonl var polis i Stockholm!
Fiolen ar en gava till Sormlands spelmansforbund av hr
Gunnar Sjbgren, Bandhagen.
Q NASAL TON I
TRASKOFIOL
— Traskofiolen ar stamd pa
samma satt som andra fioler —men- litet hogre sager Gustaf Wetter. Tonen blir nasal. Malmo spelmanslag staller ledigt upp med
10—12 traskofiolspelman. Men instrumentet har aldrig funnits allmant i Sormlatnd!
Tre fioler ar Gustaf Wetter sarskilt stolt over. De ar alia svenskbyggda — en altfiol och tva "vanliga" fioler.
De har byggts av John Ericson
i Eskilstuna, Carl H. Ling i Skebokvarn och av Alfred S Aberg i
Enskede — tre valkanda fiolbyggare.
Abergs fiol har sarskild dedikation till Gustaf Wetter, en gava
pa 60-arsdagen fran Sormlands
spelmansforbund!

TEXT: CHRISTER DUKE
; slut pd mycken jolkmusik. Fralsta spelmdn gjorde om sina fioar i en av sina sju stora volymer med 603 egna uppteckningar av

Tidigare artiklar i serien bar varit inforda i LT den 12.1,
25.1 och 2.2.
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