Fjärde
stämman
i Östra
Vingåker

Nu på söndag anordnas för fjärde året i rad spelmansstämma vid
östra Vingåkers kyrka. Spelmännen samlas vid minnesstenen över
bygdens store spelman August
Widmark för inmarsch i kyrkan
och högmässa.
Efter
smörgåslunch
(kyrkkaffe) börjar själva stämman under ledning av Södermanlands Spelmansförbunds ordförande Sören Olsson. Det blir allspel
med alla spelmännen samtidigt,
det blir framträdanden av olika
grupper och solister.
Katrineholms Folkdanslag ger
uppvisning och så blir det förstås
s.k.tmskspel.
I
På* hemväg från spelmansstämma i Ransäter kommer en busslast glada spelmän och dansare
från Stockholm och gör ett besök.
Ett utsökt tillfälle för danslystna
västsörmlänningar att ta en
svängom. Vid förväntat bra väder
dansas det på utomhusdansbana
— vid sämre väder inomhus.
Under eftermiddagen ges tillfälle att bese kyrkan. Arrangörer
är Katrineholms Spelmanslag,
östra Vingåkers församling och
Kulturnämnden i Katrineholm.
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Spelmännen samlas vid minnesstenen över den store
August Widmark.

KKför50 är sedari

"-fte.

7 juni 1935

Den stora lokala nyheten den här dagen var firandet av svenska flaggans dag den 6 juni. 1.200 personer hade samlats på Skogsborg i Katrineholm och
lyssnade bland annat till doktor Carl Ellwyn som
högtidstalade.
''När en värld är i kaos, plägar det emellertid i någon vrå finnas en fristad, där människor med sundare inställning och högre syften kunna bilda kärnan i något, som kan bli framtidens räddning, om icke med åthävor så med föredöme. Är det förmätet
att hysa den tron, att i vårt folk finns virke till något
dylikt?" undrade han i sitt tal.
I en liten notis samma dag kunde katrineholmarna läsa att doktor Ellwyn skänkt samrealskolan ett
antal reproduktioner av konstverk i Nationalmuseum. Vid sommarstugan Rökstorp vid Forssjösjön ordnade K.F.U.M. ett pingstläger med program vid lägerbålet. Skribenten hänvisar till annonsen om programmet.
"Bröt ben under tennismatch", lyder rubriken på
en notis, som berättar att försäljaren Felix Nilsson,
Katrineholm, råkade falla och bryta vänstra underbenet under tennisspel i Flen.
Ytterligare ett benbrott rapporterades. "Fru Augusta Åhlin, maka till korpral Leander Åhlin, Ålö
soldattorp, Högsjö, råkade i onsdags falla omkull i
ladugården, varvid hon ådrog sig ett lårbensbrott.
Hon vårdas nu på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm.
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Min älskade Make

Carlo Klang

* 16 april 1916
19 augusti 1986
Sörjd och i stor saknad
av mig, släkt och vänner.
HILDUR
Min älskade Du har gått
ifrån mig
Men är ej borta
I mitt hjärta och i mina
tankar Du alltid
kommer utt leva kvar.

Begravningsakten äger rum
i stillhet.

en fjäder, eller OCKS» . _
välmatad höna.
Och Bobbysocks framträdande i
Östdals hage i Värmbol på söndagen blev en välmatad pop-höna.
En tempoladdad, proffesionell
show med humor, glädje och musikalisk spännvidd.
Elisabeth Andreasson och Hanoch resten av medlem-

söndagskvällen inför uppskatt- Och något hände s o m m ^
ille ske: Norge vann!
ningsvis 500 personer, i uppträdandet kom redan i inledningen
med tuff rock av gammalt märke,
uppbackat av snygg körsång och 1
fina blåsarrangemang. Framme ij
täten dansade och spexade Hann^
och Elisabeth vant och glatt.

Olof August Widmark från Vingåker, av många
ansedd som den främste bland spelmännen.

Stor spelmän
presenteras
b

Det är märkligt att vår del av Sörmland har
producerat så många framstående spelmän.
Den tanken får man när man besöker utställningen "Trollfiol och syndaskrynkle" i Nyköping.
I västra Sörmland har funnits många legendariska storspelmän. I gamla tider hade de rykte om
sig att stå i förbund med högre makter, spela duett med Näcken och liknande.
Där fanns exempelvis Lindblom i Skedevi, han
som alltid hade fiolen hängande innanför rocken.
Han kunde spela så att stolarna började hoppa. Vi
har också haft Svinstu-Fredrik, Widmark, Millerste-Kal i Österåker med flera.
Millerste-Kals trollfiol är en av de märkligheter du kan möta på utställningen, där du också
kan får höra mustiga historier och känna doften
från en riktig drängstuga.
Sidan 8.

