Onsdagen den 8 september 1965

UPPSKATTADE KULTURINSATSER

"Kulturstipendienämnden beslutade
att följande personer måtte tilldelas Sörmlands läns kulturstipendium år 1965:
folkskolläraren Gustaf Wetter. Katrineholm, konstnären Carl
Runnström österåker," meddelade KK för en tid sedan i
korthet.
Stipendierna belöper sig: till 5.000 kronor vardera. Motiveringen lyder så här, beträffande Gustaf Wetter. "Han har utfört en betydelsefull ideell gäraing i insamlandet och bevarandet av det traditionellt folkliga meJodibeståndet inom Södermanland
".
Vi fångade in stipendiaten Wet- tinget för: Goda ^nslag, generösa
ter mellan en uppvaktning och en bidrag till nothäften.
speJmansövning och frågade: Hur
Stipendiaten Carl Herman
ska pengarna förbrukas?
Runnström finner vi på ösHerr Wetter tänker realiseteråkers Gammelgård, där röra en länge närd önskan att
daste rosor lätt slår knock
resa till USA för att försöka
out på till och med den färgfå klart för sig, i hur stor utstarkaste palett, konstnär
sträckning svensk folkmusikRunnström får ursäkta.
tradition lever kvar bland
Även herr Runnström —
svenskättlingar.
och hustru — går i restanUnder ett besök på Åland den- kar. För deras del gäller plana sommar, då herr Wetter under nerna Paris. Det är ett tiotal
festliga spelmansformer umgicks år sedan de var -där sist, och
med Ålandsamerikaner, kunde han herr Runnström ser med förtill sin glädje konstatera, att hem- väntan fram emot att åter få
bygdens musiktradition ännu lev- uppleva sin ungdoms Paris,
de bland dem. Förhållandet bör där han studerade 1910—12
vara ungefär detsamma med för Matisse bl. a. och vid
svensk folkmusik bland svensk- Académi Colarossi.
amerikaner. Språket anses klara Sedan den tiden har han genomsig tre generationer. Musiken bör gått åtskilliga stadier, snuddat
vid olika -ismer bl. a. kubismen.
bli äldre än så.
Gustaf Wetter tänker ta sin Nämndens motivering för stihustru med på resan. Pengarna pendiet är den, att man velat rikkommer inte att förslå ens till ta uppmärksamheten på en konsthonom själv, och alla planerade in- när, som i sin starkt personliga
spelningar, uppteckningar och fo- o. måleriskt rikt varierade konst,
tostatkopior, men han lider ing- visar en ständig förmåga till fören brist på uppslag att späda nyelse.
på reskassan. Uppvaktning är på- Signaturen fastnade, av en häntänkt hos Musikaliska akademien delse som ser ut som en tanke,
Musikhiistoriska museet, möjli- för ett originellt tavelnamn: "Abgen också Visans vänner. Inte hel- straktion i nominativ och ablaler Vilhelm Moberg kan känna tiv." Konstnären har emellertid
sig säker.
mellan abstraktionerna mellanlanTidigast nästa år kan herr Wet- dat på jordefi, då han långa perioter realisera sina planer. Det här der med framgång verkat i reåret har han, pensionär sedan nå- klambranschen både här och i det
got år, bundit sig för full tjänst- ännu tuffare Amerika. — Inte
göring vid Katrineholmsskolorna. heller för honom förefaller alltså
Så här högtidligt uttryckte spel- USA vara ett fjärran resmål — i
mannen sin tacksamhet, en föröv- tankarna.
ning kanske till tacktalet vid det Men så kuriöst faller det sig att
högtidliga överlämnandet. "Jag traditionsbevararen Wetter söker
är synnerligen glad och tacksam. sig till Nya världen med Chicago
I 35 år har jag hållit på att sam- och San Francisco, medan modertk'ÄhtäTet""Tåtar uppgår till tu- nisten Runnström föredrar Gamsentalet. Aldrig tidigare ^ har jag la världens centrum, Paris.
blivit uppmuntrad i den här ut- Dessförinnan möts de i Nykösträckningen. Det är roligt att ping den 4 oktober då stipendiermin insats har blivit uppskattad." na delas ut vid årets landstingsDessutom; regnar det på ord- möte. Middag följer i Värdshuföranden, så stänker det på spel- sets festvåning.
mansförbundet. SpelmansförbunMio
det har åtskilligt att tacka lands:

Gustaf Wetter tänker åka
till USA.

Carl Herman Runnström
återser Paris.

