• Tbdogen den 26 men 1968

Katrineholms stad fick förnämlig
råv a vid fullmäkti^esammanträde
B
i
fick ett nytt ders stora karlek till hembygden och
tavelsamling vid slutade med att läsa en av hans diksammanträde på ter.
K strid Gustafsson — Ordföranden Gustaf Dahl tackade
ku hembygdskäre för gåvan och framhöll det märkliga
K Alex Carlsson i att avlidne efter så många år i Ameté* MI tavla som tack rika kunat bevara intrycken av hem> »wd»r>t«?ken tillde- bygden sa levande och hur hans idéer
» '" brodern. Tav- också kunnat omsätfås i praktiskt
r t d<-n svenskameri- handlande. Så t ex hade stadsfullThomas Hall och mäktige beslutat att i enlighet med
Den föreställer tre hans förslag ej tillåta bebyggelse vid
t>dligen ej lyckats det s k Bethlehem.
främmande landet,
Edvin Stigberg nämnde hur han
•a. lade om sin bro- päHrstadsfullmäktiges
uppdrag överlämnat hederstecknet i Chicago till
Alex Carlsson och hur tacksam denne
varit. Atta dagar senare var den då
6T-årige mannen död.

K Alex

Carlsson.

NT ÖT) måndagen 13 maj 1968
I .">

August Widmark hyllad

:

trimeholms spelmanslag spelade vid högtidligheten i Stadsparken på söndagen då man hyllade
minnet avspelmanven August Widmark som dog för 90 år sedan.
Mrineholms spelmanslag högtid- Katrineholms spelmanslag under led- i Vingåker reste spelmansförbundet
öll på söndagen minnet av spel- ning av Ture Wedberg. På platsen för för 20 år sedan en minnessten över
lT.er. August Widmark som lev- August Widmarks hem Lilla Kulltorp spelmannen.
Dch verkade i Vingåker. August
mark dog den 13 maj 1878 och
var alltså nästan på dagen
år efter hans död som man
e högtiden,. Vid högtidligheten i
isparken tecknade Gustaf Wetter
)ild av spelmannen som var Katholmstraktens förste musikläraiVetters anförande inramades med
markslåtar som framfördes av

Yidmarks
minnessten
till Viala
Katrineholms spelmanslag
hade till Vingåkers Hembygdsförenings årsmöte gjort en
hemställan om att minnesstenen över spelmannen August
Widmark, rest vid Knlttorp,
skulle flyttas till Viala Hembygdsgård. Det är 20 år sedan
stenen restes och skänktes till
Hembygdsföreningen. Xn håller den på att "erövras" av vegetationen och man vill ha den
flyttad till Viala. Hembygdsföreningens styrelse beslöt att
minnesstenen skall få en plats
vid den vackra Viala-gården.
När stenen skall transporteras
dit, blir en senare fråga för
stvrelsen.

'I

Så beslöt årsmötet.
Styrelsen beslöt
på sitt mc te den
17.4.1968, att stenen skall stå irvar
på sin nuvara&de
plats på L:a Kulltorr.

