f y dSpelmansmöte.

Fast vill jag fiolen
mot fiakan klämma.
Och tåga i solen
på spelmans stämma.
E gånglåt jag välje
ur Sörmlandsmusiken
och i Södertälje
jag trotsar kritiken.
Jag spela min roll ska,
ja, högt vill jag spela
min vingåkerspolska
på gnisslande fela.

'
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"Det var som en enda sång
av jubel från stråkarna

n

ntiJUi* di ,
I Spelmansglädje
i i Södertälje.
De 64 spelmännen på estraden.
SÖDERTÄLJE, söndag. (Sv. D:s korr.) Södermanlands spelmansförbund
höll på söndagen uppspelning och spelmansstämma på Torekällberget i Södertälje,
och i samband därmed hade Östra Sörmlands kulturhistoriska förening rustat
till sin traditionella hembygdsfest. Trots en och annan regnskur var det också
mycket folk och god stämning på Södertäljes lilla "Skansen", där vackra folkdräkter från alla delar av Sörmland livade upp försommargrönskan kring de
gamla gårdarna.
gång skulle kunna göra det utan noter.
Uppspelningen på söndagen föregicks
Men alla är ju barn i början.
av ett festtåg genom staden med spelTill uppspelningens höjdpunkter hörmännen i lövade skrindor, och som prede, utan tvivel 64-m annaensemblens samludium till de följande två timmarnas
Det var som en enda sång av jubel
fiolmusik på gårdsplanen bakom Råby- j spel.
från
när de kom i gång, och
gården från Grödinge fick man höra! man stråkarna
fick under de två timmarna höra I
några låtar på fiol samt ett hälsningstal av hovrättsnotarie Joel Eriksson,
det bästa som 'bevarats av gamla folksom uttryckte allas glädje över att de j låtar
i Sörmland. Några av spelmännens
sörmländska spelmännen den här gången ;
egna kompositioner hörde också till de
velat förlägga sin stämma till Söder-;
förnämligare inslagen såsom till exemtälje.
.i
pel den polska som komponerats av
Med den sörmländske musikentusiassörmlandsspelmännens nestor 94-årige
ten Gustaf Wetter från Katrineholm
Per Johan Andersson i Katrineholm, vilsom dirigent spelade de 64 spelmännen
ken tyvärr var förhindrad att komma
sedan upp, och det blev verkligen något
till Tälje. Andra uppmärksammade numav en högtidsstund för den tusenhövdamer var Flodaspelmannen Ivar Hultde publiken. Under uppspelningen preströms gånglåt och en vals av samme
senterades en del av förgrundsfigurerna
kompositör samt en brudmarsch som
vid spelmansstämman, bl. a. Upplands
gjorts av C. G. Axelsson från Flodafors.
I samband med spelmansstämman
representanter, de välkända spelmansöverlämnade Sörmlands spelmansförfiröderna Carl och Erik Sahlström, ordbunds hederstecken i guld till borgmäsföranden i Östergötlands spelmansfortare Jacob Pettersson i Södertälje, och
bund hr Hagdahl samt sådana sörmländom den lyckade tvådagarsfesten på Toreska krutgubbar som 76-årige Hjalmar
källberget må vidare nämnas att till de
Björklund från Oxelösund och snart 75festliga inslagen hörde en 1700-talskoårige Gustaf Syren från Södertälje, de
medi som skrivits av författarinnan
båda äldsta deltagarna i dagens uppspelAuda Alm-Eriksson och som framfördes
ning. Yngst var hr Wetters 11-åriga dotvid tre olika tillfällen av Råbyringens
ter Margareta, som fick träda fram på
vid det här laget mycket durkdrivna
tribunen och solospela inför allt folket
amatörer. Pjäsen handlar om en episod
— och det klarade hon med glans, fast
vid Wiksbergs hälsobrunn, som låg
pappa Wetter hoppades att hon nästa
utanför Södertälje där professor Woll(

Pextiofyra sörmländska spelmän gned
^ med liv och lust sina felor vid Södermanlands spelmansförbunds stämma
på Torekällberget i Södertälje på söndagen, medan en tusenhövdad publik
lyssnade därtill sedan spelmännen i lövade skrindor dragit i festtåg genom
staden. Södertäljes populäre borgmästare blev föremål för en särskild hyllning i form av spelmansförbundets hederstecken i guld, som överlämnades till
honom. På bilden härovan ses stämmans yngste deltagare 1 1 -åriga Margareta .Wetter, Se sidan 5.
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och vackert

åt hembygdsfesten

i

festspel
Södertälje.

på Torekällberget.
Repris

i morgon

på

festspelet.

Spelmansstämman och hembygdsfesten i Södertälje under
lördagen och söndagen blev en
Torekällbergsfest med traditionell glans och stämning, och
framförallt var det de sörmländska spelmännens strålande uppspelning på söndagen samt det
trevliga festspelet, som den här
gången gav folkfesten på berget
dess stil och tyngd. I förbigående nämnt ges Auda AlmErikssons roliga 1700-talskomedi i repris på tisdag kväll på den
grönskande friluftscenen vid
Råbygården, och de som inte
hade tillfälle under lördagen
och i går bör passa på.

De 64 spelmännen på estraden — i förgrunden förbundsordföranden
SMUGGELJAGANDE RADMAN I
Gustaf Wetter.
ROLIGT FESTSPEL.
pjäsen dess lustiga inslag. Bland
Spelets författarinna samt de am- '
Eftersom komedin "Min hatt den har
brunnsgästerna finner vi bloms tersÖbitiösa
amatörskådespelarna belönades
tre kanter" inledde festen i lördags kväll
kände
Carl
von
Linné
och
en
del
med
hjärtliga
applåder vid samtliga
bör den ju rätteligen nämnas först i den
andra
celebriteter
samt
av
en
slump
tre
framträdanden,
och i morgon
här lilla återblicken på de två nöjsamma
självaste
kung
Fredrik,
som
rådmankväll
får
de
teaterintrtesserade
i staden j
dagar, som Östra Sörmlands kulturhistonen tror är en av varusmugglarna . . .
tillfälle att se spelei, som då ges i
riska förening bjudit på under uppoffrande medverkan av de energiska damer- Det spelades med liv och lust, och ina i Torekällbergets vänner samt — det synnerhet var söndagens föreställningar
repris kl. 19.30 på Råbygåi Jens scen.
må ej glömmas - av 64 spelemän från i av hög klass. I lördags tappade man i
Spelet och det sommarfagra ToreSörmlands
spelmansförbund.
För- j premiärnervositeten bort några poänger,
källberget i förening motiverar stor
fattarinnan Auda Alm-Eriksson förefaller ' men muntre Sigurd Edberg som Anders
att ha gjort ett nytt lyckokast med sitt i Wällinge räddade tillsammans med opubliktillslutning.
folkliga spel, som var just så där ge- ' förbrännelige Gustaf Leijonhufvud i rådmytligt, roligt och färggrant som ett fri- mannens skepnad situationen, och det
FOLKMUSIKENS
luftsspel bör vara för att slå an. Råby- blev som det skall: slutet gott, allting
STORA DAG.
ringens duktiga teateramatörer, som nu gott! De två nämnda herrarna var jämte
Söndagen blev de sörmländska spelbörjar ha vanan inne, svarade på ett ut- Nils Eskilson i Linnés gestalt och Sven
märkt sätt för framförandet och man Persson som kungen de främsta på männens och därmed också folkmusikens
gladdes åt välkända ansikten i nya ko- svärdssidan. De assisterades bra av bl. a. stora dag. En del av de långväga gästerna kom redan i lördags och svarade då
stymer.
för
dansmusiken, som gick i valsens,
landshövdingen Torsten Winberg och Stig
Spelet handlar om en stilla efter- Arthur Penje som herr Hildebrand till polkans och hambons tecken kvällen igemiddag: vid Wiksbergs hälsobrunn, Hanstavik. Kungens jägare bör inte hel- nom. På söndagsmorgonen var alla de
där den nitiske rådman Tellbom från ler glömmas — det var Bror Norén.
64 fiolspelarna samlade och man höll en
Södertälje dyker upp för att — ja, Bland damerna märktes fru Karin generalrepetition i Societetssalongen, där
strängt taget var det väl för att Hansen, fru Alice Zetterberg och fröken samtidigt hr Johan Lewin å Kulturhistodricka hälsovatten, men se han tyck- Iris Christiansson, som spelade med äkta riska föreningens vägnar hälsade gästerna
te nu bättre om öl och hade dess- inlevelse och en otvungenhet, som det var välkomna i ett klämmigt och livligt upp- |
utom den bergfasta övertygelsen att en glädje att se. Unga Maud Zetterberg skattat tal, vari han sade sig vara över- [
över Wiksberg smugglades varor, som var en ljuv uppenbarelse på den gröns- tygad om att spelmännen skulle komma
gick Täljes tullbommar förbi. Här- kande tiljan, och bland de livfulla ung- med "sol över staden" — deras musik
utinnan understöddes han av bonden domarna fäste vi oss vid Ann-Britt och spelglädje skulle nog få oss att glömAnders i Wällinge, och dessa två ger Borgström och systrarna Spjut.
ma äveri de svartaste moln, trodde hr
Lewin, och därutinnan blev han förvisso
!

1

sannspådd, ty det blev något av en upp- '
levelse denna spelmansstämma. Festtåget genom staden fick inte den omfatt- ;
ning, som man planerat, eftersom tre av
de utlovade skrindprna kom for sent, '
men både spelmännen och den stora
publiken hittade i varje fall upp till j
Torekällberget, och när uppspelningen
började var där snarare över än under
tusen personer.
Den sörmländska folkmusikens store
man, entusiasten och eldsjälen Gustaf .
Wetter från Katrineholm, vilken ledde j
tvåtimmarskonserten, tyckte förstås
att det borde varit en tre, fyra gånger ^
så mycket folk. Vid en spelmans- j
stämma i Katrineholm hade man j
5.000 åhörare, men Södertälje är nog .
ur sörmländsk kultursynpunkt en ut- |
kant och en brytningsplats, men just
därför får vi hoppas att sörmlänningarna inte överger oss utan kommer igen, och efter söndagens strålande konsert blir det säkerligen
mångdubbelt fler åhörare.
f

Hovrättsnotarie Joel Eriksson.
Från 64 stråkar steg musiken i en, ju- j
belton, som rymde så mycket föMvad
gamla kända och okända spelmän i folkets
djupa led under gångna tider tänkt qch
känt. Där var glädje och yra vid' högtid och dans, vemod och begrundan,
framtidstro och förtröstan, men framförallt ändock livsglädje och levnadsmod i
musikens förandligade form, och hpfrätts- I
notarie Joel Eriksson underströk ljust i'
sitt hälsningstal till spelmännen ;denna
musikens förunderliga makt över människans sinne och hjärta. Den är ett
med livets egen rytmik, och det är därför den fyller oss med en särskild tillfredsställelse, framhöll notarie Eriksson.
Av all konst är det heller ingen som så
går den genaste vägen från hjärta till
hjärta som musiken.
HÖGTIDSTAL AV NOTARIE
JOEL ERIKSSON.
— Det finns många slag av musik, forti satte talaren, och den som det här är

fråga om, är folkmusiken, scm för vår tid
är en ganska okänd och rätt bortglömd
syster av fru Musicas många barn. Folkmusiken är född på allmogens läppar för
att ge uttryck åt dess skiftande känslor
— av glädje då bruden siod prydd med
myrtenkransen i den gamla fädernegården,
av hopp och tillförsikt, då skörden bärgades och liarna skar fåror i den gula
rågen och av munterhet, då männeii samlades i gillessalen. Men den har också
toner av skymningsvemod och av ynglingens längtan efter sin käraste, sin
hjärtansfröjd i hagen, där de blå bären
växte,
i
Det är en kulturgärning av stora mått
att ur det förgångnas sömn väcka denna
vackra slumrande prinsessa till liv, hon i
som alltmer överröstas av yngre släk- j
tingar med ett annat kynne och andra
uttryckssätt. En sådan uppväekning av j
den slumrande prinsessan har Södermanlands spelmansförbund varit med om att
åstadkomma. Förbundet är inte okänt
för oss, sade talaren vidare. Det har
deltagit i trenne hembygdsfester på denna ,
plats, bl. a. då detta friluftsmuseum ink

y
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vigdes en solig julidag år 1929. De som
då var med, erinrar sig ännu med glädje
den musikglädje de spred, och därmed
ville talaren tacka spélmännen för deras
insatser inom folkmusiken och för att de
kommit till Södertälje, dit de alltid var
välkomna!
Spelmännens konsert hade inletts
med en kyrkmarsch från Mörkö, och
efter välkomsttalet fortsatte man att
ge prov på den sörmländska folkmusikens skatter. Innan man satte i
gång på allvar bringades Kulturhistoriska föreningens ordförande, borgmästare Pettersson, en hyllning för
sitt intresse och sina insatser för
sörmländsk kulturliv. Man hade nämligen beslutat att till honom överlämna Sörmlands spelmansförbunds
hederstecken i guld. Tyvärr var han j
förhindrad att själv motta utmärkelsen, men den kraftiga applåd som beledsagade tillkännagivandet visade att
han hade spelmännens och publikens
hjärta.
Närvarande på spelmansstämman var
bröderna Carl och Erik Sahlström, som
I representanter för Uppland, samt ordföranden i Östergötlands spelmansförbund,
hr Sven Hardahl, och äldst bland de 64
fiolspelarna var 76*årige Hjalmar Björklund från Oxelösund samt 74-årige Gustaf Syrén från Södertälje. Yngst och
publikgunstling av stora mått var Gustaf Wetters elvaåriga dotter Margareta,
som under sin faders egid spelade några
solostycken för den begeistrade publiken.
Det allra förnämligaste var nog annars
hela den väldiga 64-mannaensemblens
samspel. Det var något överdådigt över
. denna felornas sång och man tyckte sig
märka, att den gjorde intryck på unga
\ och gamla biand åhörarna. Till de spe-

| ciella inslagen hörde de egna kompositioner av sörmländska spelmän, som här
framfördes. Vi fick sålunda höra en
'polska, som komponerats av 94-årige Per
| Johan Andersson i Katrineholm, och vidare spelades en gånglåt och en vals av
Ivar Hultström samt en vacker brudmarsch av C. G. Axelsson i Flodafors.
En livfull skänklåt och Österåkers brudmarsch hörde också till paradnumren på
denna lyckade spelmansstämma under
Gustaf Wetters inspirerade ledning,
j Vid en middag för spelmännen på
' Stadshotellet i går bjöds det förstås också
J på musik, bl. a. spelade Kichard Ahlberg
ifrån Sköldinge och C. G. Axelsson i Flo: dafors en gånglåt av Myr-Per, Axel Andersson i Vadsbro och Arvid Carlsson i
Bettna bidrog med en låt av Sven Forsb e r g i Vadsbro, och östgötarnas spelmanshö^4i»& Sven Harcjahl framträdde
också tcfi visade sitt kurinaMé. Notarie
Joel Eriksson var värd och bringade spelI männen sin hyllning i ett spirituellt an| förande,
1

FESTEN I ÖVRIGT
var glad och trivsam, och hur hotande
regnmolnen ibland än såg ut blev det
^aldrig någon fara. Det kom en skur ef-'
ter spelmansstämman, men det var också
allt. Torekällberget har blivit lummigare,
och mer idylliskt med åren, Jakob Lybecks ek på bergklabben mellan Råbytjärnen och Fitunaplatsen har ränt i höjden med samma frimodighet, som präglade denne hembygdsentusiast och Täljevän, och kring den lövade dansbanan lutade sig grönskande lindar till ett vackert valv. Ja, Torekällberget är vackert

både i fest och vardag, och snart får vi
se de röda näckrosorna slå ut på tjärnen J
vid Råby gård, medan nationalklädda flickor svarar för välfägnaden i kaffestugan ;
vid Nora kvarn — lämpliga mål för promenaderna om sommarkvällarna.
Men vad festen beträffar borde det här
komma en längre hyllning åt Torekällbergéts vänner, vars medlemmar verkligen
fick uppoffra sig under festen, men de
gjorde det glatt och villigt i känslan av
att tjäna en god sak. Innan vi sätter
punkt får vi inte glömma den familjefest, som anordnades på söndagseftermiddagen. Det började med att Erik
Åkerlind ledde lekar för barn — anslutningen var storartad, och Åkerlind behövde inte anstränga sig för att få fart
på ungarna. Det var fröjd och gamman.
1

DAGENS NYHETER Måndagen den 9 3uni 1947

GRÄNNA DRÄKTER OCH LÅTAR
VID SÖDERTÄLJEFEST

VACKER SÅNG OCH DANS.
Sedan fick man höra opettsångerskan
Elsa Carlberg-Hansson sjunga några sånger från sin stora tid på scenen. Hon
har kvar sin goda röst, och det var bara
! synd att hon måste framträda under en
smula primitiva förhållanden — de ystra
småttingarna störde inte så litet — men
det goda intrycket består, och som vacker inramning kom en dansuppvisning av
några elever i Rolf Wallinders balettskola, vilka bl. a. dansade en hätskodans så
näpet och vackert, att man hoppas få se
dem flera gånger. Rolf Wallinder sjöng
och dansade själv en spansk dans, och
därmed är väl allt berättat om detta inslag i festen.
Besökarantalet har vi inte fått veta
exakt — det räknades sent i natt, men det
ligger mellan 2.000 och 3.000, och glädjande nog^ fanns bland besökarna många ute
från bygden, vilket visar att Torekällberget alltjämt är den hembygdens medelpunkt, som det avsågs att bli vid sin tillkomst och som det med alla goda krafters bistånd allt framgent kan förbli.
Mc Inn.

Erik Sahlström från Örbyhus, iförd prydlig Upplandsdräkt,

spelar nyckelharpa

efter konstens alla regler.

I Södertälje hölls på söndagen en talrikt besökt hembygdsfest,
där landskapets alla bygdespelmän
och -kvinnor samlats iklädda sina färgrika bygdedräkter.
Här ovan två av de kvinnliga deltagarna, till vänster fru Astrid Zetterberg från Västerljung, som spelat sedan hon var;
tio år, och till höger yngsta deltagarinnan, 11-åriga Margareta Wetter, iklädd Smålandsdräkt.
Hon belönades med kraftiga
applåder
hurtiga spel. »Se Namn och nytt.

Spelmanstävlan
blev succés

J. F. Hjertzell från Eskilstuna i Vingåkersdräkt (t. v.) och Gunnar Sjögren från
Stockholm i Sorundadräkt.

Södertälje har under lördagen och söndagen gått i den sörmländska folkmusikens tecken. Sörmlands spelmansförbund
hade nämligen förlagt sin spelmansstämma
till "kanalstaden" och höll på söndagen
uppspelning med icke mindre än 64 deltagare på Torekällbergets friluftsmuseum,
där, trots det ostadiga vädret, bortåt 1.000
personer lyssnade i två timmar på fiolmusiken. De flesta stannade också kvar och
tittade på det festspel som utgjorde en av
huvudpunkterna i den hembygdsfest som
Östra Sörmlands kulturhistoriska förening
i dagarna två anordnat i samband med spelmansstämman.
Spelet hette "Tre kanter har min hatt"
och hade författats av Auda Alm-Eriksson samt uppfördes av föreningens duktiga
teateramatörer.
Uppspelningen på söndagen blev mycket
lyckad, och dirigerades av Sörmlands spelmansförbunds ordförande, folkskollärare
Gustaf Wetter, Katrineholm. Kulturhistoriska föreningens ordförande och grand old
man, borgmästare Jakob Pettersson, fick j
med anledning av spelmansstämman motta
förbundets hederstecken i guld.
1

Fiolkonserten vid Eåbygården bjöd på
många goda inslag * — där presenterades
spelmansbröderna Erik och Karl Sahlström
från Uppland, och östgötarnas spelmanshövding Sven Hardahl samt några av förgrundsmännen inom Spelmansförbundet,
uigge 76-åringen Hjalmar Björklund från
Oxelösund och oförbrännelige 75-åringenf
Gustaf Syrén från Södertälje, vilka var
äldst på plan, eftersom Sörmlandsspelmännens nestor, 94-åringen Per Johan Andersson, Katrineholm, icke kunde närvara. Till
hans ära spelades emellertid en klämmig
polska som han komponerat i sin ålders
höst. En 11-åring deltog också, Margareta
Wetter* som drog. några låtar på fiol.

både i fest och vardag, och snart får vi
se de röda näckrosorna slå ut på tjärnen
vid Råby gård, medan nationalklädda flickor svarar för välfägnaden i kaffestugan \
vid Nora kvarn — lämpliga mål för promenaderna om sommarkvällarna.
Men vad festen beträffar borde det här
komma en längre hyllning åt Torekällbergéts vänner, vars medlemmar verkligen
fick uppoffra sig under festen, men de
gjorde det glatt och villigt i känslan av
att tjäna en god sak. Innan vi sätter
punkt får vi inte glömma den familjefest, som anordnades på söndagseftermiddagen. Det började med att Erik'
Åkerlind ledde lekar för barn — anslutningen var storartad, och Åkerlind behövde inte anstränga sig för att få fart
på ungarna. Det var fröjd och gamman.
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GRÄNNA DRÄKTER OCH LÅTAR

VACKER SÅNG OCH DANS.
Sedan fick man höra opettsångerskan
Elsa Carlberg-Hansson sjunga några sånger från sin stora tid på scenen. Hon
har kvar sin goda röst, och det var bara
l synd att hon måste framträda under en
smula primitiva förhållanden — de ystra
småttingarna störde inte så litet — men
det goda intrycket består, och som vacker inramning kom en dansuppvisning av
några elever i Rolf Wallinders. balettskola, vilka bl. a. dansade en hätskodans så
näpet och vackert, att man hoppas få se
dem flera gånger. Rolf Wallinder sjöng
och dansade själv en spansk dans, och
därmed är väl allt berättat om detta inslag i festen.
Besökarantalet har vi inte fått veta
exakt — det räknades sent i natt, men det
ligger mellan 2.000 och 3.000, och glädjande nog fanns bland besökarna många ute
från bygden, vilket visar att Torekällberget alltjämt är den hembygdens medelpunkt, som det avsågs att bli vid sin tillkomst och som det med alla goda krafters bistånd allt framgent kan förbli.
Mc Inn.
%

Erik Sahlström från Örbyhus, iförd prydlig Upplandsdräkt,

spelar nyckelharpa

efter konstens alla regler.

Katrineholms-Kuriren måndagen? den 9 juni 1947

11-årig fiolflicka från Katrineholm
publikfavorit vid spelmansstämma
Sörmlands spelmansförbund höll uppspelning
i går i Södertälje

f. drygt två timmar spelade 64
sörmländska och uppländska spelmän på söndagens stora spelmansstämma i Södertälje, och jublet
steg mot sommarskyn från tusentals åhörare, särskilt när 11-åriga
Margareta Wetter från Katrineholm
spelade en gånglåt från Fioda. Hon
blev publikens favorit.
Ett 60-tal spelmän från alla delar av
Sörmland hade mött upp till spelmansstämman på Torekällberget. När de
lövade skrindorna m^d sockendräktsskrudade spelmän avslutat sin välljudande runda genom staden föll regnet
stritt. Men i samma minut spelmansförbundets ordförande, Gustaf Wetter
från Katrineholm, hälsat den till betydligt över ett tusental uppgående publikan välkommen, drog regnet sina färde.
Och när spelmännen höjde stråkarna
dränkte solen den färggranna tavlan i
klaraste ljus.
: Första nummer var en värdig kyrkmarsch från Mörkö. Gustaf Wetters
I dirigentskap var ett helt litet skåde-

spel, och låtarna följde slag i slag och
jublet kulminerade, när 11-åriga Margareta Wetter spelade en av Anders
Gustaf Eriksson i Flöda upptecknad
gånglåt. Därefter kom två uppländska räster, Erik och Carl Sahlström
från örbyhus. Den förstnämnde demonstrerade övertygande nyckelharpans välljud. 76-årige Hjalmar Björklund, Oxelösund, och oförbrännelige
75-åringen Gustaf Syrén från Södertälje var äldst på plan, eftersom Sörmlandsspelmännens nestor, 94-åringen
Per Johan Andersson, Katrineholm, icke kunde närvara. Till hans ära spelades emellertid en klämmig polska
som han komponerat i sin ålders höst.
I dryga två timmar spelade de femtio,
och dagen var en strålande framgång
för den förnämliga gamla folkmusiken.
Kulturhistoriska föreningens ordförande och grand old man, borgmästare
Jakob Pettersson, fick med anledning
av spelmansstämman motta förbundets
hederstecken i guld.

DAGENS NYHETER Tisdagen den 17 Juni 1947

Spelmansstämma

Dea vartetaoq lifetao mhtmhtmhmthej
Det var spelmansstämma på Skansen på
söndagen, varvid 120 violinister deltog.
Här ses ordföranden i Stockholms spelmansgille i samspråk med den enda kvinnliga deltagaren Margartha Norlén.
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