Spelmansförbunds^ärkiv
presenterat på stämma
FLEN: — Inget landskap i Sverige har haft så bra forskare som Sörmland, framhöll Södermanlands Spelmansförbunds ordförande Gustaf Wetter vid spelmans förbundets träff i Flens stadshus på lördagen. Det finns
en lång rad sörmlänningar som forskat och nedtecknat gamla låtar så i dag kan vi visa upp ett verkligt
fint arkiv. Våra sörmländska forskare har emellertid inte enbart ägnat sig åt de sörmländska låtarna utan
arbetat landsomfattande.
Det var omkring 40 spelmän och
kvinnor som mötte upp i stadshusets sessionssal när Gustaf Wetter
hälsade välkommen. Denna träff var
en uppföljning av den som hölls i
Södertälje den 21 oktober, då man
av tidsskäl inte hann diskutera förbundets arkiv. Nu tog man några
timmar på sig att presentera och
ventilera den digra samling låtar,
som finns nedtecknade.
Nu var emellertid materialet så
rikhaltigt att presentatören Gustaf
Wetter inte hann nagelfara eller
knäppa fram alla melodier på sin
medhavda fioL Ett genuint genomsnitt hann han dock presentera, kommentera och musicera.
Ax' träffen framgick att det råder
vissa svårigheter när det gäller att
ortsbestämma de många låtarna. En
forskare kan ange t ex en polska
från Dalarna medan en annan säger
att den kommer från Östergötland.
En del "importer" har ortsbestämts
i Sverige genom att någon speleman

har tagit upp melodin och som sedan av andra nedtecknare ortsbestämts till den plats där spelemannen började spela upp den.
Detta är dock bara tillfälligheter.
En lång rad låtar kan med säkerhet
ortbestämmas, inte minst genom att
dess upphovsmän gjort sig väl kända
långt utanför sina hemorters gränser. Sörmland har varit "lyckligt lottade med inte bara forskare utan
även komponerande spelemän, som
berikat landskapet på musik.
Det var en lång rad musikforskare
som Gustaf Wetter lät passera revy
på lördagen. Där fanns landets troligen äldsta upptecknare av folkmusik och bl a nämnde han Olov
Aström, som föddes i Vårdinge och
t ex åren 1814—15 nedtecknade en
hel del folkmusik. Han har även
skrivit sånger till Fredmans epistlar.
Vidare nämnde han Nils Andersson och Olov Andersson, där han
ansåg att den sistnämnde var den

En av de 40, som mött upp vid stämman, var fru Göta Borg,
Nyköping. Hon var den enda iklädd folkdräkt. Hon ses • tillsammans med Gustaf Wetter.

främste, A G Rosenberg, som föddes
i Mellösa 1809 och bl a var kantor
i Flöda 1823—35 upptecknade en hel
del sörmländska låtar under sin
Flodatid. Vidare fanns klockaren
Appelquist, som var verksam i Stigtomta, Ardala och Vadsbro, bland de
många upptecknarna liksom Julius
Bagge, född 1844.
Slutklämmen på träffen i stadshuset gick i framlidne Nils Denckers,
tidigare bosatt vid Åsa, tecken. Gustaf Wetter framhöll att han var en
av de största nedtecknarna av Sörmländsk musik men att man inte kunnat komma i åtnjutande av hans
arkiv förrän efter hans död. Han
lämnade nämligen aldrig ut sitt arkiv till andra forskare eller enskilda i
spelemän och slutligen hamnade ar- j
kivet i Uppsala, där man nu fått|
låna det
Det blev givetvis en hel del diskussioner kring folkmusiken och
dess arkiv, men efter träffen i stadshuset samlades man på Kursgården
till middag och en trevlig afton, givetvis i folkmusikens tecken.

Spelmansträff
hölls i Flen
Omkring 50 personer deltog i lördagens samling i Flens stadshus arrangerad av länets spelmansförbund och
bildningsförbund.
Spelmansträffen
var en uppföljning av en tidigare
träff på Torekällberget i Södertälje i
oktober månad. Där blev programmet
så späckat att man måste stryka
punkten med presentation av upptecknade opublicerade sörmländska
folkmelodier.
Lördagens samling gick helt i den
andan och för presentationen svarade
Gustaf Wetter på sitt sedvanligt suveräna sätt. Han föreläste och spelade
upp de gamla melodierna. Efter detta
följde diskussion kring föreläsningen
och dagen avslutades med gemensam
middag på Kursgården. Fioler hade
företass tagits med av deltagarna och
de kom flitigt i bruk under kvällen,
då ett samkväm hölls på Kursgården.

Spelmän på
Måndag den 4 december 1967

Flensträff:

SÖRMLÄNDSK FOLKMUSIK
DEN RIKASTE I LANDET
Den sörmländska folkmusiken är
mycket rik, kanske den främsta som
något svenskt landskap kan uppvisa. Tack vare energiska och kunniga forskare och upptecknare av folkmelodier finns mängder av sådana
bevarade och arkiverade.
Vid en spelmansträff i Flen på
lördagen gav de sörmländska spelmännens allt i allo, Gustaf Wetter,
Katrineholm, en initierad och intressant exposé över den rika melodiskatt som finns.
För de lyssnande spelmännen och
andra som mött upp blev det en
medryckande presentation, som inte
bara gav prov på vad sörmländsk
folkmusik har att bjuda utan också avslöjade vilken ingående och
vittfamnande kunskap spelmansbasen Gustaf Wetter besitter inom sitt
specialgebit.
När kommer hedersdoktoratet som belöning för hans
forsknings- och uppteckningsarbete?
Sörmland har haft förmånen att ha
många energiska folkmusikforskare,
säkert fler och skickligare än något
annat landskap, hävdade hr Weti ter i sin dubbelföreläsning om sörmländska folkmelodier.
De äldsta

nedtecknade folklåtarna är också
mycket riktigt från Sörmland.
Föreläsaren gav en snabbgenomgång av vad
som finns bl. a. i
Spelmansförbundets eget arkiv, presenterade
de
"stora" namnen
bland gångna decenniers melodiupptecknare och spelade själv en rad
mer eller mindre kända låtar, delvis
opublicerade sådana.
Han konstaterade också att det råder stor förbistring i låtarnas hemortsangivning. En låt som i en forskares utgåva geografiskt hemortsplaceras i Dalarna, kanske i en annan samling eller i ett annat sammanhang anges som en låt från Östergötland.
Olof Åström, A. G. Rosenberg och
Julius Bagge är tre namn som betytt
mycket för de sörmländska folkmelodiernas bevarande, och för forskare är deras livsverk verkliga guldgruvor. Men det finns många andra som gjort ovärderliga insatser,
och den lärdaste av dem alla kanske

förre Åsa-läraren
Nils Dencker ,
ändå var, ansåg hr Wetter. Hans J,
uppteckningar ägnade föreläsaren >
stort utrymme o. belyste sin presentation med ett flertal egna uppspelningar. .
Efter föreläsningen blev det till- i
f al le till diskussion, och den som i
något umgås i spelmanskretsar vet
att det är folk som minst av allt lidet av tunghäfta. Många synpunk- ;
ter brukar berika debatterna, och j
den här gången kunde man fortsät- j
ta diskussionerna senare på kvällen j
då man samlades till middag och ,
samkväm
på Kursgården. Där
plockades
naturligtvis
fiolerna
fram.
Hur länge det spelades på
söndagsmorgonen. Det låter vi vara osagt. Men Bildningsförbundet
hade i varje fall valt att inte hyra
ut Kursgården till någon annan
för söndagen.
Där känner man
spelmännens vanor.
Ett 50-tal spelmän deltog i samlingen.

Spelmansbasen Gustaf Wetter tillsammans med en av de kvinnliga spelmännen vid lördagens Flens"räff, fru Göta Borg, Nyköping.
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Wetter spelade och berättade
Om Vidmark, Karl-Erik i
Lind, Lärs-Erik i Pattala,
Smen's Axel, Per-Johan i Hissjö,
Svinstuge-Fredrik
och
många andra spelmän berättade Gustaf Wetter, när han på
fredagseftermiddagen
samlat
ett antal folkmusikvänner omkring sig i Pelarsalen, Folkets
Hus.
Det var ABF, Pensionärsföreningen och Statspensionärernas
l avd. 47 som ordnat med denna
| trevna stund kring folkmusik oeh
folkmusiker.
Det är inga dammiga föreläsningar folkskollärare Wetter håller när han ges fritt spelrum med
sitt historieberättande, sin fiol

och sina uppteckningar av låta
från Katrineholmsbygden.
Den här gången hade han val
att berätta om några utvalda spel
män från trakten, och han illu
strerade flitigt deras individuellt
j spelkonst och repertoar på fiolen
Första lektionen handlade om
tre lärjungar till August Vidmark
som Wetter utnämnt till Sörm
lands störste spelmän. Till minne
av Vidmark ska förresten den
sörmländska
spelmansstämman
hållas i Vingåker i vår, medde
lade föreläsaren.
Många roliga minnen hade Gustaf Wetter att förtälja från sina
kontakter med Vidmarkseteven
Karl-Erik Eriksson, som arrenderade Lind i Sköldinge och sedan
flyttade till Katrineholm. Första
gången den unge Wetter besökte
Karl-Erik i Lind fick han blankt
nej. "Det blir inget spela mer för
j mig", sa spelmannen som var
i nybliven änkling.
Nästa besök utföll bättre, för
då hade Wetter fiolen med sig och
började själv spela Vidmarkslåtar. Detta lät enligt Karl-Erik
så förskräckligt illa att den ga f 'e
spelmannen sa "Ta hit fiolen!"
Så spelade han själv, och upptecknaren fick många fina låtar
bevarade åt eftervärlden, bl. a.
de kända Sköldinge skänklåt,
Vingåkers brudmarsch,
Stora
Malms brudpolska ...
Interfolierat med fiolspel och
med sanna men otroliga historier
ur det förgångna fortsatte Gustaf
Wetter sedan att förmedla sitt
stora vetande om både döda och
levande spelmän i trakten. Per-

Johan Andersson från Flöda —
Per-Johan i Hissjö — och Sme'ns
Axel, båda Vidmarks efterföljare,
fick initierade porträtt. Och ett
par av de spelmän vars musik
Wetter berättade om var t.o.m.
närvarande bland publiken, Rickard Larsson och Erik Lindell.
Ett par av de låtar som Gustaf
Wetter under aftonen föredrog på
fiolen var mycket okända, bl. a.
spelade han en märklig och livfull vals som inte framförts sedan
han upptecknade den från KarlEriks i Lind fiol.

»Polskor ska inte spelas för fort, tänk på att prästen ska öppna
bröllopsdansen med bruden», sa' Gustaf Wetter. Här exekverar
han Stora Malms brudpolska som Karl-Erik i Lind en gång spelade den.

