
»Smens Axel» in 
memoriam 

August Widmark, den store 
sörmländske spelmannen, hade 
många lärjungar ute i bygder-
na. Mästerspelmannen Wid-
mark dog på Lilla Kulltorp, 
Vingåker, redan år 1878. Det 
var därför naturligt, att hans 
elever blivit gamla gråhåriga 
karlar, när jag för c:a 20 år 
sedan lyckades spåra upp en 
del. Här i Katrineholms »trak-
ten levde på den tiden 3 st. 
spelemänner, som fått musik-
lektioner av Vingåkers Wid-
mark, nämligen Carl Erik i 
Lind från Sköldinge, Per Jo-
han i Hissjö från Flöda och 
Smens Axel från Östra Ving-
åker. Alla dessa tre uppnådde 
en mycket hög ålder. Nu är de ( 
alla döda. Längst av dem levde 
smeden Axel Johansson. Han 
hade mycket att berätta inte 
bara om Widmark utan även 
om Svinstuge-Fredrik, Lind-
blom, 78-an och andra gamla 
sörmländska spelmansoriginal, j 
En hel del äkta Widmarks-lå-
tar kunde han och föredrog på 
sitt karakteristiska sätt, kärvt, 
hårt och manhaftigt. När nu 
Smens Axel slutat sina dagar, 
har den levande spelmanstradi-
tionen från Vingåkers Widmark 
för alltid tystnat. Tack för vad 
Du givit Södermanlands Spel-
mansförbunds arkiv! Vila i 
frid! 

Gustaf Wetter. 

»Sme'ns Axel» död 
Förre smeden och bygdespel-

mannen Axel Johansson från 
Sjöbergsstu-
gan, avled i 
går på östra 
Vingåkers ål-
derdomshem. 
Han var all-
mänt känd i 
bygden un-
der namnet 
Sme'ns Axel. 
I våras fyll-
de han 90 år. j i, 
Den gamle 
var till för 
ett 10-tal år — 
sedan smed vid Sjöholmsgodset, 
vilken syssla han övertog efter 
sin far. De senaste åren hade 
han vistats på ålderdomshemmet. 
»Sme'ns Axel» var på sin tid en 
mycket uppskattad spelman, som 
spelade på bröllop eller närhelst 
det var något evenemang i sock-
nen. Han hade ett nästan out-
tömligt förråd av låtar, och mån-
ga av dem har magister Wetter i 
Katrineholm upptecknat och räd-
dat åt eftervärlden. Som närmast 
sörjande efterlämnar den gamle 
spelmannen syskonbarn. 
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