KATRINEHOLMS SPELMÄN
HYLLADE FÖREGÅNGSMAN
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av spelmännen som hyllade Widmarks
Wedberg, Thure Enberg, Erik Lindellj

Hundratalet
musikvänner nade
mött upp i Katrineholms stadspark
på söndagseftermiddagen då Katrineholms spelmanslag hyllade spelmannen August Widmark. Det är
i år 90 år sedan han dog — 13
maj 1878.
Det var Sörmlands skickligaste
gehörsspelman,
berättade Gustaf
Wetter när han för åhörarna tecknade en bild av Widmark. Han
kallade
honom också "Katrine-

minne på söndagen. Från vänster
Arne Blomberg och Gustaf Wetter.

holms förste musiklärare" och en
pionjär som offrade allt för musiken.
Widmark var vid sin död 54 år.
Han var den siste av Sörmlands
spelmän som lärde sig spela av näcken. Han fick sitta i forsen vid Morjanå tre torsdagsnätter. Vid Lilla
kulltorp, där Widmark bodde, har
Sörmlands spelmän hyllat sin föregångare med en minnessten. Idén
kom från nu avlidne svenskamerika-

Harry

Brolin,

nen K Alex Carlsson. Han har också skildrat Widmark i en bok, som
hr Wetter läste ett stycke ur.
Spelmännen hyllade också WidI mark med att spela en del av hans
melodier. Bl. a. spelades en skänklåt
från Sköldinge, en typisk Widmarksvals, Vingåkers brudmarsch, en brudpolska m. m. innan man slutade
det timslånga programmet med en
I glad Vingåkerspolska.

a
ilVfys J^on på

Stensuno

V A G N H Ä R A D : Det v a r en riktig mysafton på Stensund på torsdagskvällen. B r a s a n språk
den öppna spisen i Slottssalen, belysningen v a r lagom dämpad och runt omkring satt elevern
drack kaffe och åt bullar. Men det bästa var de gästande spelmännen med Ceylon Wallin och
nyckelharpa i spetsen.
Tillsammans med Stefan Ohlström
spelade han långa rader av valser, polketter, snoor och annat, då
och då avlöst av Ulf Johansson och
skolans lärarpraktikant, Kerstin
Skoglund, som ordnat träffen.

Naturligtvis kunde man inte låta bli
att dansa till de taktfasta tonerna.
Och nog märktes det, att Karl-Erik
Lindgren haft god anslutning på
sina gammel-dans-kvällar, för här

dansades det inga moderna
tioner av de gamla folkliga d.
na, nej här svängde man om s
de gamla logdanserna på Ra
dagar.

