katrineholms Kuriren måndagen den 9 juni 1947

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

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 mpd 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
,dirigentskap var ett helt litet skåde-
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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 raster, Erik och Carl Sahlström
från örbyhus. Den förstnämnde demonstrerade övértygande 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.

DAGEN3 NYHETER Tisdagen den 17 Juni 1947

Dea vartetaoq lifetao mhtmhtmhmthe*
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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