Vann dragspelstavling vid 11 ar
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Gustaf Wetter Sveriges
framste Idtupptecknare
Visst har de 74 aren i viss man tagit ut sin ratt.
• Spansten i benen ar val inte densamma som forr. Men
an idag svanger han med skicklig elegans straken pa
sin fiol, ty Gustaf Wetter, Katrineholm, ar en av
svensk folkmusiks allra storsta eldsjalar.
Det kanske ar lite for mycket
sagt att Gustaf foddes med ett
instrument i handen. Men langt
if ran var det inte. Fadern var
spelman i Granna, spelade flojt
och dragspel. Han fbddes i ett
hem dar folkmusiken dominerade tillvaron och det forhallandet
satte sin pragel pa gustaf. Elva
ar gammal beharskade Gustaf
dragspelet och pa en tavling i
Granna tog han hem tredje pris.
— Det var faktiskt sju grabbar
som stallde upp i tavlingen, menar Gustaf lite blygsamt.
En midsommardag for femtio
ar sedan bildades Sormlands
Spelmansforbund i Malmkoping.
Pa plats fanns givetvis den da
unge och livligt folkmusikintresserade Gustaf Wetter. Idag, ar
han och C G Axelson i Floda, de
enda medlemmarna som varit
med i forbundet under alia femtio
aren.
ORDFORANDE130 AR!

Till att borja med blev Gustaf

sekreterare i forbundet. Men
1939, nar ofredsaren intradde i
Europa, var det dags for Gustaf
att axla ordforandeposten. Den
beholl han anda fram till 1969 - i
trettio ars tid. Idag ar han hedersordforande i Spelmansforbundet.
Gustaf Wetter kan oeksa titulera sig som Sveriges framste
Idtupptecknare. Han var 17 ar
gammal nar han borjade teckna
upp sin fars latar och under en
tidsperiod av 40 ar har han
sammanlagt tecknat upp 603 latar. Det ar folkmusik som ar av
oskattbart varde. Ett arbete som
utan vidare kan rubriceras som
en utomordentlig kulturprestation.
MUSIKHEM

— Ar man fbdd i ett hem dar
folkmusiken dominerade och dar
man sjong och spelade, sa satter
det sin pragel och da ar det givet

Nar Sormlands Spelmansforbund i midsornmarhelgen haller sitt femtioarsjubileurn och nar stam-.j
man dras samman i Julita, finns givetvis Gustaf pa
plats. Han kommer att forhoja stamningen hosj.
manga av de unga och gamla medlemmar som moter
upp genom att spela pa sitt hundraariga dragspel.
att folkmusiken ligger mig varmt
om hjartat, menar Gustaf Wetter.
— Nar
Spelmansforbundet
bildades hade man kanske inte sa
forskrackligt stora framtidsforhoppningar. Det var namligen sa
forr i tiden att folkdansare och
folkmusiker blev utskrattade.
Det tyckte man var nagot elandigt. Jag trodde aldrig nar forbundet startade att det skulle bli
en sadan renassans for folkmusiken som det blivit. I dag ar
folkmusiken en viktig del av den
svenska musikkulturen och det ar
klart att det varmer nar man ser
att det ar sadan atervaxt och sa
manga ungdomar engagerade,
menar Gustaf.
KIJLTURSTIPENDIUM

1965 fick Gustaf Wetter Sormlands fbrsta kulturstipendium.
Pengarnaanvandehan for en resa
till USA. Han besokte svenskbygderna i bland annat Chicago.
I USA traffade han gamla emigranter och kartlade demsvenska

folkmusiken pa andra sidan
lanten.
— Det var en upplevelse,
nar Gustaf.
— Men om jag skulle fa •"~
igen sa skulle farden ga till ~i
eller Faroarna. Dar fini
myckenhet av dans och *
som daterar sig fran medell
Spelmansforbundets
tioarsjubileum kommer a*—
pa flera platser i Sor
Eftersom forbundet bik
Malmkoping sa skulle ra'Wbj
platsen for stamman,.
Malmkoping, men trabjuder att de blir Julita .70!
skona omgivning som
buds dar. Men nar stairkont.
slut, aker spelmannen tikoping, sa samhallet t
alunda lottlost. Han kom :nan
finnas bade i Julita och i
koping — eldsjalen och k—
inom Spelmansforbundet,
Wetter.
ROLF MALMBE^

