
Tötterman
gruppen vid Interparlamenta-
r-iska unionen.

Fin folkmusik dör
Österbotten måste
få spelmansgille.f

Klockan är fem i tolv för den österbottniska folkmusiken! Be-
tänk det!

En svensk spelmansledare, kulturforskarc och upptecknare
satt i går i Vasa och uttalade dessa varningens ord. Han he-
ter Gustaf Wetter och har nyss plöjt genom landets svenskbyg-
der i studiesyfte. Han har lyssnat till bondfiol i en vecka och
föll i stor beundran i förrgår kväll när vasaborna spelade menu-
ett för honom i Bragcgården.

— Vet ni av att er menuett
— både spelet och dansen —
är nånting unikt, säger han.
Inte någonstans i världen spe-

lar och nyskapar folkmusiker-
na menuett som här i Öster-
botten. Inte heller dansas den

Se sista sidan

11 te i/ utiiua, ett par lauur uun ett piii
i farozonen och några tomter naggi
förslaget förutsätter en ny bro över
Vägen skulle bli tio meter bred.

VoV anser att gamla vägens
slingor skulle upphöra att va-
ra allmän väg och att en ny
tillfartsväg frän Oravais fabrik
skulle byggas — dock inte på
statens bekostnad.

Kommunalfullmäktige .gran-
skade förslaget på fredagen och
ansåg liksom kommunalstyrel-
sen att båda vägslingorna bör
bibehållas som bygdeväg. Vik-
tigast anser man slingan via
fabriken vara på grund av den
stora bosättningen där. Fa-
briksområdets folk skulle ha
nytta av gamla vägen som lo-
kal kommunikationsled också
i framtiden.

Ytterligare påpekar fmge i
sitt utlåtande om vägplanen
att Kullas-utfarten borde slo-
pas och ersättas med tillfart,
i Akerdalen och att vägens
skyddsområde borde bli endast
20 meter på vardera sidan

• Spelmansledaren Gustaf Wetter kom till Vasa och fick höra den första »levande» menuetten
l sitt liv. Ni är inte kloka om ni låter den musiken dö, sa han. — På bilden visar han några
uppteckningar av finländsk musik i Sverige. Han lämnade dem som gåva och grundsten åt va-
gaborna.
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Maggi

Forts, från sid. l

någonstans — annat än som
stabbig historia. Men öster-
bottningarna spelar och dansar
l e v a n d e menuett. Skynda
er att filma den!

Wetters entusiasm är så
stark att Hans Näsman i tele-
visionen antagligen känner sig
tvungen att följa rådet. Knal-
la sej ner till Bragegården nu
bara!

— Dessutom har ni annat
unikt material här uppe, fort-
sätter Wetter. Jag såg och hör-
de en sak som heter Flögdan-
sen, den kommer från skär-
gärden härutanför. Med den
förträfflige Rudolf Svahn i
spetsen — har ni förstånd att
uppskatta den eldsjälen till-
räckligt? — framfördes Flög-
dansen eå fint att jag inte sett
eller hört maken!

Wetters egentliga ärende till
oss är egentligen detta:

— Österbottens folkmusik-
skatt är i vissa avseenden unik,
men den förskingras om man
inte tillsätter skattmästare.
Nu måste österbottningarna
verkligen ta sej i kragen och
rädda dyrbarheten genom för-
nuftig organisation. Det • är
myndigheternas förbannade
ekyldighet — jo, Wetter skrä-
der inte orden i sin iver — att
uppmuntra räddningsarbetet.
Spelmansgillen måste bildas,
ty det behövs fastare band mel-
lan spelmanslagen. Folkdansen
bör få starkare ekonomiskt
stöd.

— Se hur fint det flyter i
Sverige just nu, säger Wetter.
Våra organisationer'trycker på
hos landstingen och kulturin-
stitutionerna — och får pen-
gar! Det kan ni också få om
ni tar i på skärpen.

Han berättar att folkdansen
troligen dyker upp i grundsko-
lans schema. Och i musiksko-
lorna håller folkmusiken på att
återuppstå.

En motsvarande utveckling
är desto angelägnare här — till
följd av det ovärderliga materi-
al som finns.

Wetter är något så fint som
riksspelman och dessutom ord-
förande i Södermanlands spel-
mansgille. Det gillet grundades
i god tid — redan 1925 — och
har nu 270 medlemmar. Åter-
växten är god. Dithän kan
också vi nå, menar denne en-
tusiastiske svensk.

Han har väskan full av magne-
tofonband och upptecknade, låtar;
han har varit flink under veckan.
Nu skall han hem till sitt Katri-

lag om ändring av lagen an-
gående ändring i kommunal
indelning. Lagförslaget syf-
tar till att nyval i samband
med inkorporeringar skall
kunna äga ruin också av and-
ra kommunala förtroendemän
än fullmäktigledamöterna.

FAMILJEPENSION

Genom det antagna lagför-
slaget om ändring av lagen
om statsunderstöd åt privata
läroverk skall innehavare av
tjänst i privata skolor erhålla
liknande familjepension som
motsvarande tjänsteman i
statens läroverk. Kostnader-
na erläggs med statsmedel.

Vidare antogs en ändring
av värnpliktslagen, enligt vil-
ken överstar och kommodorer
samt högre officerare kvar-
står i reserven också efter det
de fyllt 60 år.

Por vinterkönoing
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Budgeten..,
Forts, trän sid. l

regeringen.
Efter omröstningen, klockan

halv fem på fredagsmorgonen,
hördes från den kanfcen höga
rop om »förräderi» mot de
katolska bänkarna. Också den
katolske regeringschefen Jo-
seph Cals verkade em smula
chockerad. Han fick i sin tur
igenom en motion om ajourne-
ring på obestämd tid av alla
debatter, och detta är den
tekniska formen för en rege-
ringskris.

På eftermiddagen åkte Cals
ut till drottning Juliana för
att inlämna regeringens av-
skedsansökan.

— Men först skall *vi väl al-
lesammans sova ut liagra tim-
mar, var det sista havn sa in-
nan kammaren åtskildes.

Det lär bli ett uppräknande
i allra beskaste da^gjen-efter-
stämning. Så här i början av
regeringskrisen lutar det näm-
ligen mot parlamerttsupplös-
ning och nyval, men, JFlera av
partierna, i synnerhet socialis-
terna, kämpar just nja med en
Intern kris och är knappast
redo att gå till val ;£öre ordi-
narie tid i maj nästa) år.

Man väntar sig därför en
långvarig regeringskDis, vilket
för övrigt är tradition i Hol-
land. Förra gången dröjde
det ett par månader, innan
man lyckades åstadkomma en
ny regering.

neholm för att mångfaldiga ban-
den, teckna upp och sjprida ut.
Folkmusik är till för ätit spridas,
och det mesta är att betrakta som
gemensam egendom. Huvudparten
av det som spelats upp för honom
här i Finland känner lian igen,
varianter finns i hela, Norden.
Och även av den anledningen fin-
ner han det angeläget tiaed akti-
vare folkmusikaliskt arjbete har
på vår kant.

— Jag hörde häromdan en låt
eom hette Brudmarsch f^ån Mun-
sala. Den finns hos oj;s också,
och där heter den Storja Malms
brudmarsch. Den har otvivelak-
tigt kommit till oss från Munsala!

Han skyndar till Sverige-båten.
Ryter vänligt till avsked, att han
kommer tillbaka en gång}. Och då
skall det min själ vara ordning
på torpet.

Klockan är fem i tolvj för vår
fina folkmusik. Vi har fean minu-
er på oss att rädda den.

KIEVIN


