Spelmannen August Widmark...
"SPELMANSSTENEN" rest
till minnet av "bygdens störste
spelman" — August Widmark.
Stenen st nr vid Lilla Kulltorp i
Västra Vingåker och bär följande
inskription:
"Till minnet av August Widmark — bygdens störste spelman
— född i öra Vingåker 5.4.1824
— död å Lilla Kulltorp, V: a Vingåker 13.5.1878".
Och därinunder: "Sörmländska
spelmän reste stenen år 1948".
Inskriptionen förtäljer således
en del viktiga data om denne bygdens spelman. Stenen, som restes
vid 70-årsminnet av hans död, har
Spelmansförbundet velat flytta
till Viala Hembygdsgård. Något
som Vingåkers Hembygdsförening
motsätter sig.
— August Widmark h?r anknytning till Lilla Kulltorp —
däremot inte på något sätt till
Viala, menar man.
Hembygdsforskaren
Gerhard
Weijnblad, Vingåker, berättar om
spelmannen Widmark:
LÄRDE TILL FORSENS BRITS
— Widmark har själv berättat
att fadern — Olof Widmark var organist. August Widmark
blev tidigt faderlös. Han fick enligt traditionen lära sig spela hos
en släkting — "Svinstu'-Fredrik",
mjölnare vid Svinstugan — kvarn
under Krämbol.
Widmark berättade att han satt
under flöjbordet vid dåvarande
Morjanå kvarn och gjorde sina
första lärospån med stråke och
fela. Alltmedan forsen brusade.
Före sjösänkningen var där ett
vattenfall på cirka en och en halv
meter.
"TRE TORSDAGSNÄTTER"
Där satt Widmark tre torsdags*
O SPELMANSSTENEN
— av sörmländska spelmän rest vid
nätter i följd och spelade. Det beLilla Kulltorp 19^8, till 70-årsminnet av spelmannen
August
rättas om denne spelman att han
Widmarks död.
var mycket tystlåten. Tillhörde
heller inte de "fyllgubbar" som
var vanligen förekommande. Han
Han var en stor naturbegåv- tog med sig dit faderns notsamfor huvudsakligen omkring och ning. Skrev med förkärlek om ling. Denna lär dock senare ha
spelade på bröllop och lekstugor gamla valser efter eget huvud.
kommit åter till Sverige och bygi bygderna — Vingåker, Stora
Widmarks son for efter faderns derna i Västra Sörmland.
Malm, Sköldinge och Lerbo.
död — 1878 — till Amerika. Och
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