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Fargstarke spelman Wetter
underhdllare i Stadsparken
Gustaf Wetter, spelmansveteran och nagot av en profil i Katrineholm, svarade for gardagens Onsdagskvall i
Stadsparken. Inledningsvis holl han ett anforande om bl a hembygdsforskare och ortsforskare, framst fran
Sormland. Ett intressant och mycket larorikt anforande. Men tyvarr var publikuppslutningen minst sagt skral,
endast ett 50-tal personer hade sokt sig till Stadsparken. Och synd var det, for det ar onekligen en upplevelse att
hbra Gustaf Wetter beratta gamla bygdehistorier.
Gustaf Wetter gor precis som ban
vill da han upptrader. Inget hindrar
honom t ex fran att avbryta anfbrandet
da nagra ungdomar bland publiken blir
litet val hogljudda. Kanske ar det gamla larartakter som kommer med i spelet
da han barskt tillrattavisar ungdomarna. Men sa bar ocksa Wetter varit
larare i Katrineholm i 87 terminer.
Det marks ocksa att Wetter trivs
sjalv da han upptrader. Han blir ibland
patagligt ivrig och glommer att tala i
mikrofonen. Det kanns skont att se
Gustaf Wetter upptrada som kontrast
till manga moderna underhallare som
mest synes tanka pa att upptradandet
skall vara over sa fort som mqjligt sa
att de far ga hem.
Bland de ortforskare Wetter namnde
och berattade om marktes lorre
borgmastaren i Katrineholm, Hilding
Hjelmberg, och ortforskaren Svante
Strandbere. Wetter namnde ocksa Edit

Soderberg fran Skoldinge som forskat
en hel del i Sormlandsdialekten, dock
utan att publicera nagra alster.
Wetter tog ocksa upp den for manga
okande diktaren Olov Strand fran Lerbo. Han levde och verkade i mitten av
1700-talet och bar bl a gjort dikten
BrSllopsbesvar. Strand gav ut berattelsen anonymt men Per Wieselgren bar i
vara dagar forskat kring alstret och
kommit fram till att det ar skrivet av
Strand. Brollopsbesvar ar skriven pa
rimmad hexameter.
Wetter namnde ocksa Anders Gustav Rosenberg, Mellosa, som levde under 1800-talet. Rosenberg bar haft stor
betydelse for den svenska folkmusiken.
Gustaf Wetter spelade sjalv ett par
melodier av Rosenberg; bl a Stora
Malms brollopsmarsch, Brudpolska.
En an nan melodi Wetter framforde
som ar upptecknad av Rosenberg var
Pinntorpafruns polska. En sagen pa-

star att den polskan spelades nar bin
hale hamtade Pinntorpafrun.
Bland spelmansnamnen i Katrineholms historia bor givetvis aven Wetter sjalv namnas. Han bar hallit pa att
uppteckna latar fran Sormland i 50 ar
och bar inga planer pa att sluta an.
Hittills ar det omkring 600 melodier
Wetter hunnit med.
Men varfor kom inte fler manniskor
till Stadsparken? Det ar faktiskt "'
upplevelse att bora och <"
Wetter. Han berattar meu T3
fa'rg och man lar sig en (
Katrineholms spelmanshist
HELENA.

