Gustaf Wetter overlamnade unik samling
Vingdkersldtar till hembygdsforemngen
Vingakers Hembygdsforening
hade pa torsdagskvallen bankat
sig till arsmote i SavstasUolans
bespisningssal i Vingaker. StadEjeenliga arsmotesforhandlingar, trivsam och glad gemenskap
kring kaffet, ett glansfullt mote i ord och toner med spelmannen och folkmusikforskaren
Gustaf
Wetter, Katrineholm.
Hans livsaptit pa folkmusik och
hembygd sir enorm och hans
hjarta klappar varmt for de
svenska landskapens outtomliga skatter med speciell adress
Sormland. Gladjen hade him
med sig denne outslitlige och
spelglade musikant, som ivrigt
fortsatter att sprida folkmusiken i ord och toner. Men sa fick
han ocksa manga spontana bevis pa verklig uppskattning och
beundran. Han fann sin publik
direkt aven den har kvallen och
fick sakert in sitt musikaliska
budskap.

Gustaf Wetter ar smalanning,
fodd i Granna 1901 och borjade
redan 1918 samla och teckna upp
sin fars manga latar och melodier,
lohan Wetter, spelman i Granna.
Sjalv borjade Gustaf Wetter spela
i 5-arsaldern, hanterade da dragspelet och prisbelonades redan i
11-arsaldern. I samma veva overgick han till fiolen, det instrument, som han sedan forblev trogen och pa vilket han vunnit sina
stora framgangar. Han var med
och bildade Sodermanlands Spelmansforbund 1925, fungerade som
dess ordforande och ar i dag dess
hedersordforande. Till Katrineholm kom han 1924, och fore pensioneringen var han som bekant
folkskollarare.
VARDEFXJLLT

Pa Hembygdsforeningens arshogtid hade han en dubbel uppgift. Han overlamnade till foreningen det f6rsta materialet i en
st6rre kommande samling uppteckningar av melodier och latar
fran Vingaker, vardefulla saker i
fotostatkopior. Sa smaningom
kommer mera. Det skall bli alia
de melodier i uppteckningar, som
ar gjorda i Vingaker och som inte
finns i tryck. Hembygdsforeningen beslot att inkopa materialet
for en beraknad summa pa 1.500
kronor.
Kvallens hojdpunkt blev da
Gustaf Wetter i ett spannande
och kunskapsladdat kaseri tecknade karakteristiska drag i var
folkmusik med adressort Vingaker. Han hade ur arkiven plockat fram uppteckningar fran
Vingaker, en socken med allmogekultur och folkmusik som ingen
annan. Saregna melodier, som
Gustaf p& sitt enastaende satt
kunde ge liv med fiolens hjalp.
En verkligt fin variation pa polskor, valser, marscher och visor,
spelade av de gamla Vingakersspelmannen, sadana som August

aker och dod pa Lilla Kulltorp
1878, dar minnesstenen fortfarande erinrar om denne folkmusikens
stormastare.
SPELMANSSOCREN

Mellan de fina, tjusiga, stamningsmattade, genuina latarna
piggade den charmerande spelmannen upp med historia och historier. Att lyssna till Gustaf Wetter, da han satter igang med spelman och folkmusik, det ar stora
stunder, rika pa gladje och innehall. Och Vingaker ar en forunderlig
spelmanssocken, dar
folkmusiken och spelmannen alltid — men speciellt i forna tider
— var pa svensktoppen.
Fore det utomordentliga kaseriet hade arsmotesforhandlingarna
i Hembygdsf5reningen avverkats
med Mauritz Soderlund som arsmotesordfSrande och Birgit Eriksson som protokollsekreterare. En
rad val och beslut.
Porst verksamhetsberattelse for
1972 med sma glimtar fran julfesten i Polkparken, fran g5kottan och midsommarfesten vid
Hembygdsgarden i Viala, oktoberfesten i HogsjO och mycket
annat.
Kassarapporten omslbt en summa pa 57.560 kronor, och revisorernas berattelse foredrogs av
ordforanden. Ansvarsfrihet beviljades styrelsen och kassoren.
STYKELSEN

Pa valberedningens forslag fick
den nya styrelsen foljande sammansattning. Ordforande Mauritz
S5derlund. Ovriga styrelseledamoter: Holger Brahn, Ivar Eriksson,
Birgit Eriksson, Sven och Thyra
Lindervik, Axel Moller, Helge och
Margit Pettersson, Harry och
Sonja Eriksson, Sven och Anna
Osterberg, Kerstin Soderlund,
Karl-Johan Rying och Anna-Greta
Brahn. Pa hr Ryings forslag beslot foreningen att utoka styrelsen med Ake Lindskog i egenskap
av Riksantikvariens ombud i
Vingaker.
Suppleanter blev Karl-Erik
Karlsson, Roland Gustavsson,
Greta Gustavsson,
Sven-Erik
Eriksson och Christina Ba&thBerggren.
Revisorer blev Fritz Eriksson
och Vilhelm Bergling.
Vidare beslot Hembygdsforeningen att aven i ar anordna midsommarfest vid Viala, hembygdsgardens stora publikdragande
traff.
Pa Karl-Johan Ryings f5rslag
beslot foreningen fran nasta ar

D Spelmannen Gustaf Wetter, Katrineholm, bjod Vingakers Hembygdsforening pa folkmusik fr&n Vingaker i ord och toner.
hoja medlemsavgiften till 5 kr. |
Medlemsantalet ar f. n. 450.
Styrelsen fick ocksa i uppdragl
fortsatta sonderingarna om eventuella mOjligheter att forvarva
Alvar Rosens enastaende fotosamling och urklipp fran Vingaker i'
forna tider.
"Vingakers gille f6r l&t och
dans" halsade pa och bjod de forsamlade pa en polska och en
marsch. En fin prestation av dessa unga spelare, ett gott tecken
for Vingakers folkmusikaliska
framtid.
S. P.

