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Attio ar fyller pa sondag smed-
mastaren Arvid Gogman, Alm-
udden, Vrena. Han ar fodd i Vre-
na, dar fadern var torpare. I ung-
domens ar forsorjde han sig forst
som. drang men kom snart i vagn-
makarlara vid Vira smedja samt
senare i Eskilstuna. I vagnmakar-
laran ingick da ocksa smedutbild-
ning. 1901 kom Gogman till Bett-
na som egen smedmastare. 1902
byggdes kyrktornet i Bettna och
Arvid Gogman blev da den som
fick utfora det mesta av smidena
till tornbygget. ' I Bettna hade
Gogman sin smedja vid Akers-
berg strax ovanfor samhallet.
Han var kand som en palitlig och

— 75 ar fyiler pa tisdag forre
hemmansag. Arvid Johansson,
Eriksbergsvagen 12, Katrine-
holm. Han ar inom sormlandska
spelmanskretsar en mycket val-
kand gestalt, och i Sormlands
spelmansforbund, dar han varit
med sedan starten, ar han he-
dersledamot. Han har aven till-
delats forbundets guldmarke. Hr
Johanssons far, som var kyrk-
vard i Floda, var' aven han en
duktig allmogespelman. Sjalv
fick unge Arvid vid 15 ars aider
lara sig spela fiol for Anders
Fetter Andersson i Himlinge, vid
sekelskiftet den fbrnamsta spel-
mannen i Floda, och redan vid
20 ars alder var han den mest
anlitade bygdespelmannen i Flo-
da-, Skoldinge- och Lerbotrak-
terna Men sa hade han ocksci en

duktig yrkesman. Pa senare tid
iignade han sig ocksa at affars-
verksamhet med skrot och begag-
nade maskiner.

Ar 1951 salde Gogman sin ro-
relse och flyttade da till Bie. Ef-
ter nagra ar kom han ater till
Bettna och bodde da vid Stro-
karr. Numera ar han som sagt
Vrenabo. Trots ett hart arbets-
liv, dar attatimmars-dag och se-
mester varit okanda begrepp, iir
han vid god vigor. Arvid Gogman
ar en duktig fiolspelare och leda-
mot i Sodermanlands spelmans-
forbund. Tidigare har han ocksa
fatt utmarkelser for sin musik.

sarskild takt och klam i sin mu-
sik. Under Srens lopp har han
deltagit i atskilliga spelmans-
stammor. Vid Hjulesta i Floda
ar Arvid Johansson fodd. Efter
att i yngre ar ha varit byggnads-
snickare och haft anstallning vid
SJ agnade han sig at moderna-
ringen. Ar 1912 tog han Navesta
i Dunker p& arrende och flyttade
darifr§n till Wessinge i Nashul-
ta. Han har aven arrenderat en
g§rd i Berga i Vastra Vingaker
och Sjogolet i samma socken.
Ar 1941 kopte han Ekeby i Ler-
bo men upphorde ar 1944 med
lantbruket och bosatte sig vid
oknaby i Floda. P& senare ar
har han bott i Katrineholm. Han
ar kand som en god och glad
spelman med ofb'rbrannerligt gott
humor. /V~f-J-?

80 &.T fyller sondagen den 30
december f. fodermarsk Karl
Johan Karlsson, Glomnas,
Stjarnhov. Han &r fodd i Stig-
tomta, dar han i sin ungdom in-
nehade skilda platser till 1921,
d& han flyttade till Okna i Bun-
ker, dar han stannade i 23 &r.

Ar 1943 kom hr Karlsson till
Glomnas, dar han arbetade som
sagverksarbetare till 1954. Den
gamle har varit mycket intresse-
rad av musik, och med sin fiol
har han fatt vara manga till
glaxlje.

Om sondag fyller kullagerarbe-
taren och spelmannen Erik Lin-
dell, Gstgotagatan 13, Katrine-
holm, 60 ar. Han ar fodd i Jures-
ta i Floda och kom till Katrine-
holm omkring ar 1922. Pa SKF
har hr Lindell nu varit anstalld
i 30 ar och far i ar mottaga ett
guldur for lang och trogen tjanst.
Redan som ung'var han mycket
intresserad av fiolmusik, vilket
fortfarande ar hans stora fritids-
intresse. Han har varit med i
Katrineholms spelmanslag sedan
det bildades for ett tiotal ar sedan
och tillhor aven Sodermanlands
spelmansforbund. Jubilaren ar vi-
dare revisor i Framtidsforbun-
dets sjukkassa.
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