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Dra och värdefulla skatt vi har de mjukt och vackert några
folkmusiken och bygdelåtarna. folklåtar på violin och sjöng en
-rgdespelmän ä r inte som mån- visa i duett.

Katrlneholms-Kurtren

ord

Måndagen den 10 september 1956

Hälsningar i radio från
katrineholmare i USA

ten åter mot amerikanska kusten
innan ovädret var över.
Hr Carlsson, som ju även gjort
sig känd som skriftställare, hälsade till sin syster Astrid Gustafsson på Sörmlandsgatan i Katrineholm och vidare till Sörmlands
spelmansförbund genom dess ordförande hr Gustaf Wetter. Hr
Carlsson är nämligen hedersmedlem i förbundet.
Den f. d. katrineholmaren vill
göra gällände att det är hän som
Seglatsen, som åtminstone, en upptecknat orden till Vingåkershel del gamla katrineholmare valsen —• en ära som åtminstone
minns ännu, företogs från USA ytterligare någon person vill dela
till Norge med "vikingaskeppet" med honom — och därför föreRoald Amundsen och under fär- slog Hilding Peterson att man
den fick man bl. a. rida ut två som avslutning skulle spela skiorkaner med allt vad detta inne- van med Margareta Kjellbergs inbar av äventyr och mödor, tre sjungning av just Vingåkersval(jygn drev den 60Jtit J å n g a bå- sen.
Katrineholms-Kuriren J^ * 7 -oss skrivit samtliga verser• i till I
K. Alex Carlsson
Vingåkers valsen utom den företa
i USA, som hälsade till sin gamla
kan vi meddela som komplettehemstad Katrineholm i söndagens
ring till vad som berättades i eår
Hilding Peterson-program, har
om det nämnda programmet
enligt vad hans syster meddelat
Dén i våra trakter inte
obekante svensk-amerikan en
K. Alex Carlsson, bördig
från Katrineholm, hälsade i
gårdagens Hilding Petersonprogram Hälsa dem därhemma till släkt och vänner i
Katrineholmstrakten, samtidigt som han berättade litet
om sin seglats med en kopia
av ett vikingaskepp över Atlanten.

