FOLKET

August Widmarks minne hyllas bast genom att spela hans latar, anser Katrineholms spelmanslag och vid sondagens minnesstund i stadspark en spelade man en rad av den gamle spelmans-

5n spelmans minne hedrades
Vacken larde honom spela!
— Han var tafatt i sill handlane men det forsvann da han spelae, det gjorde han med kraft och
Id.
Omdomet galler Vingakersspelelannen August Widmark vars mir.e Katrineholms Spelmanslag pa
iindagen hyllade med en hogtids:und i Stadsparken.
Ett drygt 100-tal personer lyssnaB fran Stadsparkens soffor da 1'olksollarare Gustaf Wetter holl ett
linnesanforande over den hadaningna spelmannen.
August Widmark dog for 90 ar sett den 13 maj 1878, 54 ar gammal.
— August Widmark kallades pa sin
, Sveriges skickligaste gehorsspelm. Pa 1830-talet fanns det mycket

fa spelman och de som fanns trodde
man hade lart sig spela av Naoken.
— Mig veterligt finns det ingen av
Sormlands
Spelmansforbunds 290
medlemmar som lart sig spela av
Nacken.
Widmark toddes 1824 i Ostra Vingaker dar fadern var klockare. Han blev
tidigt faderlos och modern flyttade da
med sina barn till Vastra Vingaker.
Widmark var gift tva ganger, bada
gangerna med Skoldingeflickor, och
tillsammans med sin sista hustru
nyttade han till Lilla Kulltorp i
Vingaker dar han dog 1878. Han agnade sig till att borja med at jordbruket men kunde inte kombinera
detta med sin musikverksamhet varfor jorden sa smaningom arrendera-

des ut och Widmark blev musiker
pa heltid. Han fick manga elever och
dessa har efter hans dod tecknat upp
manga av Widmarks latar.
Sormlands Spelmansforbund har
senare rest en minnessten vid Kulltorp till den gamle spelmamnens minne.
Bland de Widmarkslatar som spelmanslaget framforde vid minnesstunden i stadsparken marktes Skoldinge
Skanklat och Brudpolska samt flera
typiska Widmarksvalser.
— Widmark var en pioniar och vi
spelman som lever 100 ar senare har
all anledning att hedra honom, sa
Gustaf Wetter, oeh det gor vi genom
att spela hans latar, som med all
visshet aldrig kommer att do.

