
pa varsma nan. r uutsKOiiarare 
W. som undervisar i Ma och Fy 
i stadens läroverk ska även för-
utom det offentliga firandet 
med majstångsresning och dans 
samt spel för gamla och sjuka 
även ställa till med en ordent-
lig sommarfest hemma i träd-
gården för tre barn, sonhustrur 
och mågar samt fem Wetter-
barbarn, som kommer hem till 
honom och fru Millis på Dala-
gatan. (Sockendräkter). 

WETTER är smålänning. 
("Stolt över.") Gränna socken 
lät honom födas år 01. Smålän-
ning i åttonde generationen. 
Förfäderna var bl. a. soldater. 
Men hans fader var speleman. 

Tre nothäften utgivna med 
landstingets bistånd. 

OM LÄRARYRKET: — Trivs 
med det. Vi har det skojigt till-
sammans, barnen och jag. 

OM FOLKMUSIK: — En 
genre — en detalj — som mås-
te "ses i det stora samman-
hanget". Har betytt mycket 
för de flesta stora tonsättare. 
Har betytt mycket även för 
Gustaf Wetter. 

OM SIG SJÄLV: — Kan inte 
tänka mig ett liv utan musik. * 

KAN VI FA höra en Jösse-häradspolska nu då ? 
Magnus 

de program som då bandades sänts 
i TV-rutan. 

Det verkliga fyndet gjorde TV-
paret Arnberg-Egler 1 Ramsele i 
Ångermanland, där de hit tad» 
mannen med sälgpipa, Eugen 
Hällkvist, sannolikt den ende i 
Sverige som kan tillverka och 
spela på detta primitiva instru-
ment, som man kan traktera en-
dast under den korta tid då säl-
gen savar. Vi såg hur det gick till 
a t t göra sälgpipan och hur det lät 
när man spelade på den i ett TV-
program för en tid sedan. 

I grannsocknen Edsele hittade man stoff till ännu en TV-film. Där bor Karin Sikström, som Matts Arnberg "hittade" redan för två år sedan. För radions rak-ning gjordes redan då några in-spelningar. I kväll möter vi Karin Sikström även i TV. Hon är 65 år gammal genommusikalisk och kan många ålderdomliga visor, vilka hon lärt av sin farmor och sina föräldrar. Utanför sin lilla stuga i Gideåberg sjunger hon och berättar för TV-tittarna. 
TV kl. 21.30—21.45 ira r 4 Ä kvinna i grannsocknen Edsele. 

Radion har 1 många år ägnat 
mycken tid åt at t spela In gam-
mal folkmusik f rån skilda delar 
av landet. Nu har också TV fåt t 
ett folkmusikteam som tagit kon-
takt med svenska spelmän och 
folkliga vissjungare. De två som 
presenterar folklig musik i TV-
rutan är Matts Arnberg, som för 
radions räkning samlat folkmusik 
sedan 1948 och producenten Lars 
Egler. 

I fjol sommar var de båda ute på en turné och i år har några av 


