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Forskare — upptecknare
av sörmländsk musik
Gustaf Wetter, som nästa vecka kommer att framträda vid
arrangemanget "Onsdagskväll^ Stadsparken i Katrineholm för att
spela och berätta om Katrineholmsspelemän", är född i Gränna. Fadern
var spelman och man kan därför säga att sonen Gustaf "drabbades" av
den miljö han växte upp i.
Gustaf fick av fadern
ett dragspel då han var 5
år. Som 17-åring hade han
tecknat upp 60 låtar efter
sin^ pappa, en hobby som
han allstå 10-faldigat i
fråga om
sörmländsk
folkmusik. I unga år spelade han' tillsammans
med sin far — Gränna
sockens fFämste spelman
— på danser och trakterande både dragspel och fiol.
Men han fann ganska
snart att fiolen var hans
rätta instrument. Och under sin studietid i Stockholm — tog studenten via
Norra Latin — tog han
regelrätta
lektioner
i
fiolspelning för musiklärare. Själv gav han lektio-

ner i matematik och tyska
och bidrog därmed till
finansieringen av studierna, vilket han också gjorde genom att agera som
biografmusiker samt som
informator under ferierna, bl a hos konsul Percy
Tham på Lindö.
Efter folkskollärarexamen i Växjö kom Gustaf
Wetter 1924 till Katrineholm (där han slutade sin
bana som ämneslärare i
matematik
och
fysik
1966). Ett år senare eller
1925 var han med och
bildade Sörmlands spelmansförbund — det äldsta i Sverige — var sekreterare första tiden för att
sedan bekläda posten som

ordförande i hela 30 år.
Numera är han dess hedersordförande. 1929 tillhörde han bildarna av
Katrineholms musiksällskap och har i dess hägn
spelat både andra fiolen
och altfiol. Katrineholms
spelmanslag har han också gjort värdefulla tjänster, och i Katrineholms
manskör samt kyrkokören har han låtit sin
tenor stämma ljuda.
KULTURGÄRNING
Utan att gå in på alltför
många detaljer i Gustaf
Wetters mångskiftande
och betydande gärning
inom folkmusiken, har vi
ändå här velat ge en
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Man kan praktiskt taget sätta likhetstecken mellan Gustaf Wetter i
Katrineholm och sörmländsk folkmusik. Han om någon har lagt ner
hela sin kraft på att göra den sörmländska folkmusiken känd och
tolkad. Med andra ord att få den levandegjord. Och det har han lyckats
med i sin treenighet av forskare och upptecknare av folkmusik för att
inte tala om hans betydande insatser som ledare och ordförande för
Södermanlands spelmansbörbund. Han om någon gör skäl för
begreppet entusiast inom sitt game.
Den sörmländska folkmusikens skatter i låtar och visor har han
bokstavligen grävt fram ur många slumrande gömslen. Ja, utan hans
energiska nit att forska och uppteckna den musik som stundom legat
nära nog förborgad i stugorna bland eller efter mer eller mindre
framträdande bygdespelmän, skulle den ha blivit bortglömd för
generationer framåt eller kanske rent av gått förlorad. Inte mindre än
603 (sexhundratre) låtar och visor efter 40 olika sagesmän har Gustaf
Wetter tecknat upp och räddat åt eftervärlden. Bland dessa många
, originallåtar märks Österåkers brudmarsch och Sköldinge skänklåt
för att nämna ett par exempel.

någorlunda talande bild
över hans insatser eller
om man så vill ett litet
porträtt av honom. Men
bilden eller porträttet
skulle vara långt ifrån
ofullständig om man inte
nämnde några av de bevis
han fått motta för sin
kultur gärning. Efter att

m

blivit förärad epitetet
riksspelman 1938 fick han
två år senare Zorn-märket i guld. Vidare är han
hedersledamot i och innefrån

bund. Slutligen kan nämnas att han var en av de
fem första personer som
fick Sörmlands läns
landstings kulturstipendier 1965, ett stipendium
som för Gustaf Wetters
del givetvis gällde hans
värdefulla gärning inom
och för den sörmländska
folkmusiken.
RENÄSSANS
— Glädjande nog har
folkmusiken fått en renässans i våra dagar,
något som jag väntat mig
rätt länge. Folkmusimen
är en frisk och rik källa
att ösa ur, och ett land och
et^ landskap utan folkmusi vore fattigt. Folkmusiken och dess traditioner
ser också ut att ha vunnit
ungdomens öra i allt högre grad. Och det gläder en
gammal speleman som
jag — så "helsickes roligt"
som jag haft och alltjämt
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