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Sf ^manstavlan.

J. F. Hjertzell fran Eskilstuna i Vingakers;drafct (t. v.) och Gunnar Sjogren fran
Stockholm i Sorundadrdkt.
Sodertaije har under lordagen ooh sondagen gatt i den sormlandska folkmusikens tecken. Sormlands spelmansforbund
hade namligen forlagt sin spelmansstamma
till "kanalstaden" och holl pa sondagen
uppspelning med icke mindre^an 64 deltagare pa Torekallbergets friluftsmuseum, (
dar, trots det ostadiga vadret, bortat 1.000,
personer lyssnade i tva timmar pa fiolmusiken. De fiesta stannade ocksa kvar och
tittade pa det festspel som utgjorde en av
huvudpunkterna i den hembygdsfest sorn
Ostra Sormlands kulturhistoriska forening
i dagarna tva anordnat i samband med spelmansstamman.
Spelet hette 'Tre kanter har min hatt"
och hade forfattats av Auda Aim-Eriksson samt uppfordes av foreningens duktiga
teateramato'rer.
Uppspelningen pa sondagen blev mycket
lyckad, och dirigerades av Sormlands spel1mansforbunds ordforande, folkskollarare
Gustaf Wetter, Katrineholm. Kulturhistoriska foreningens ordforande och grand old1*
man, borgmastare Jakob Pettersson, fick
med anledning av spelmansstamman motta
forbundets hederstecken i guld.
Fiolkonserten vid Rabygarden bjod pa
manga goda inslag — dar presenterades
spelmansbroderna E-rik och Karl Sahlstrom

Erik Sahlstrom jran Qrbyhus, iford
landsdrdkt, spelar nyckelharpa.

Upp-

fran Uppland, och ostgotarnas spelmanshovding Sven Hardahl samt nagra av forgrundsmannen inom Spelmansforbundet,
pigge 76-aringen Hjalmar Bjorklund fran
Oxelosund och oforbrannelige 75-aringen
Gustaf Syren fran Sodertaije, vilka var
aldst pa plan, eftersom Sormlandsspelmannens nestor, 94-aringen Per Johan Andersson, Katrineholm, icke kunde narvara. Till
hans ara spelades emellertid en klammig
polska som han komponerat i sin alders
host. En 11-aring deltog ocksa, Margareta
Wetter, som drog nagra latar pa fiol.
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11-arig fiolflicka
blev piiblikfavorit
I drygt tv& timmar spelade 50
sormlandska ooh upplandska spelman p& sondagens stora spelmansstamma 1 Sodertaije, och jublet
steg mot sommarskyn fran tusentals ahfirare, sarskilt nar 11-ariga
M a r g a r e t a W e t t e r fran Katrineholm — pa bilden — spelade
en ganglat fran Floda. Hon blev
publikens favorlt — So sid. 5.

