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Fin folkmusik dör
Österbotten måste
få spelmansgille.f
K

lockan är fem i tolv för den österbottniska folkmusiken! Betänk det!
En svensk spelmansledare, kulturforskarc och upptecknare
satt i går i Vasa och uttalade dessa varningens ord. Han heter Gustaf Wetter och har nyss plöjt genom landets svenskbygder i studiesyfte. Han har lyssnat till bondfiol i en vecka och
föll i stor beundran i förrgår kväll när vasaborna spelade menuett 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 folkmusikerna menuett som här i Österbotten. 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 vara allmän väg och att en ny
tillfartsväg frän Oravais fabrik
skulle byggas — dock inte på
statens bekostnad.
Kommunalfullmäktige .granskade förslaget på fredagen och
ansåg liksom kommunalstyrelsen att båda vägslingorna bör
bibehållas som bygdeväg. Viktigast anser man slingan via
fabriken vara på grund av den
stora bosättningen där. Fabriksområdets folk skulle ha
nytta av gamla vägen som lokal kommunikationsled också
i framtiden.
Ytterligare påpekar fmge i
sitt utlåtande om vägplanen
att Kullas-utfarten borde slopas 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 vagaborna.
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• Högtrycket på väg österut!
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• Sydlig till sydostlig vind. Halvmulet. Mest uppehållsväder.. Något varmare.

Fin...
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någonstans — annat än som
stabbig historia. Men österbottningarna spelar och dansar
l e v a n d e menuett. Skynda
er att filma den!
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la sej ner till Bragegården nu
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— Dessutom har ni annat
ren till Östberlin pä ett
unikt material här uppe, fortittyska ledarna om det
sätter Wetter. Jag såg och hörSovjetunionen och USA.
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gärden härutanför. Med den
isimov visade intresse för
förträfflige Rudolf Svahn i
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tel. 186
- nämligen att Bonn får
dansen eå fint att jag inte sett
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eller hört maken!
atom v vapen.
Wetters egentliga ärende till
>rasimov ville också ha
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FAMILJEPENSION
GENOM KYRKBYN
på vår kant.
it-ordföranden Thure HågGenom det antagna lagför— Jag hörde häromdan en låt
berättade vid fmge-mötet
slaget om ändring av lagen eom hette Brudmarsch f^ån Munvågmästare A Hjort medom statsunderstöd åt privata sala. Den finns hos oj;s också,
t kommunalstyrelsen att
läroverk skall innehavare av och där heter den Storja Malms
;n genom kyrkbyn skall
tjänst i privata skolor erhålla brudmarsch. Den har otvivelakggas med oljegrus inom
liknande familjepension som tigt kommit till oss från Munsala!
motsvarande
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Han skyndar till Sverige-båten.
ommunen måste emellertid
statens läroverk. Kostnader- Ryter vänligt till avsked, att han
ill att vägtayggarna får nöna erläggs med statsmedel.
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timunen bör alltså inlösa
Klockan är fem i tolvj för vår
ken överstar och kommodorer
nark vid korsningarna. Det
samt högre officerare kvar- fina folkmusik. Vi har fean minu!e varken vara- svårt eller
står i reserven också efter det er på oss att rädda den.
dyrbart.
KIEVIN
de fyllt 60 år.
Maggi
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