
Av SIGVARD BLOMEN
KATRINEHOLM (Expressen).

Den gamle riksspelmannen Gus-
taf Wetter sitter i en sjuksang pii
Kullbergska sjukhuset i Katrine-
holm och spelar pa en klenod.

Han bar fatt fiolen, som Greta
Garbo skulle ha. Battre medicin
kunde ban inte fa under sjuk-
husdagarna.

Fiolen agdes av Garbos farbror,
den kande riksspelmannen
Carl-Gustaf Axelsson i Floda,
Garbo liar ett arv att hamta efter
honom men fiolen fick hon
alltsji inte . . .

— Och det ar vi skam till sa-
gandes glada for, sager Gustaf
Wetter. Nu skall fiolen bevaras
for all framtid av Sodermanlands
spelmansfbrbund.

Dar ar Gustaf Wetter, en av
forbundets veteraner, hedersord-
forande.

Greta Garbo kan trosta sig
med att hon i stallet arver 3 375
kronor efter sin farbror. Men
tingsratten i Katrineholm, som ef-
terlyst filmstjarnan i en annons i
Post- och Inrikes Tidningar, bar
inte fatt nagon kontakt med hen-
ne.

Kanske vet hon inte ens att
hennes farbror, Carl-Gustaf Ax-
elsson ar dod.

De lar ha traffats nagon gang
pa 30-talet i Flodafors under
stort hysch-hysch. Carl-Gustaf
Axelsson, var stor kommunal-
pamp -- men dessutom kand i
hela Sverige som skicklig spel-
man och tonsattare.

Mest spelade ar "Floda brud-
marsch" och polskan "Stodda
sten" — men Carl-Gustaf Axels-
son var en oerhort produktiv
kompositor och bar kanske rent-
av dedicerat nagon av sina man-
ga latar till Greta Garbo.

Carl-Gustaf Axelsson dog forra
sommaren. Strax fore sin dod
hyllades ban nar Sodermanlands
spelmansforbund firade sitt 50-
arsjubileum i Julitta.

Manga anhoriga och vanner
kom till jordfastningen i Floda
kyrka — men Greta Gartao horde
aldrig av sig.

Hennes farbror efterlamnade
161000 kronor men det fanns
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den fiol, som Greta Garbo skulle fa ...

manga som arvde honom. Greta
Garbo har nu fern ar pa sig -
om hon inte heir av sig under
den tiden ar henries arvsratt for-
verkad och de andra slaktingarna
far dela pa de pengar som far-
brodern efterlamnat till henne.

Fiolen, som Greta Garbo inte
fick, ar tayggd av John Ericsson i
Eskilstuna.

— Det ar ett av de forsta in-
strument, som denne berom/dt
fiolbyggare gjorde. sager Gusrai
Wetter. I dag ar en John Eriks-
son-fiol praktiskt taget omojlig
att fa tag pa,

Carl-Gustaf Axelssons fiol
skall nu renoveras. Den blir en
av Sodermanlands spelmansfor-
bunds stdrsta klenoder.


