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neholms musiksällskap och kyrko-
kören hörde han också till. 

Som lärare verkade han i Katri-
neholm i samma skola, Södra sko-
lan, under 87 terminer, började 
1'. >24 och pensionerades i mitten av 
l'.K>0-talet. Han var också ämnes-
lärare vid läroverket. 

Gustaf Wetter var Sörmlands ab-
solut ledande folkmusiker, en av 
rikets förnämsta. Under sin livsgär-
ning upptecknade han tHO folkme-
lodier efter 40 sömländska sages-
män. Dessa låtar har han samlat 
och överlämnat till bl a Sörmlands 
spelmansförbund. 

Gustaf Wetter var en stor ledare, 
fin kamrat och medmänniska. Inte 
ens under sin svåra sjukdom satte 
han sig själv i första rummet. 
Från sin sjukbädd delgav han mig 
och mina medarbetare i Sörmlands 
spelmansförbund all sin erfarenhet 
och sitt kunnande, som han hade 
förvärvat under sina 30 år som ord-
förande, med uppmuntrande tele-
fonsamtal och spirituella brev. 

Gustaf Wetters bortgång är en 
stor sorg för mig och hela spel-
mansrörelsen. 

SÖREN OLSSON, 
O fO 6 / 1 i o r t ^ ' Sörmlands 

/ "2 ' spelmansförbund 
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GustafWetter 
Gustaf Wetter var Sörmlands abso-

lut ledande folkmusiker, en av rikets 
förnämsta. Under sin livsgärning 
upptecknade han 610 folkmelodier ef-
ter 40 sörmländska sagesmän. Dessa 
låtar har han samlat och överlämnat 
till bl a Sörmlands spelmansförbund. 

Gustaf Wetter var en stor ledare, 
fin kamrat och medmänniska. Inte 
ens under sin svåra sjukdom satte 
han sig själv i första rummet. Från 
sin sjukbädd delgav han mig och 
mina medarbetare i Sörmlands spel-
mansförbund all sin erfarenhet och 
sitt kunnande som han hade för-
värvat under sina 30 år som ordfö-
rande, med uppmuntrande telefon-
samtal och spirituella brev. 

Gustaf Wetters bortgång är en stor 
sorg för mig och hela spelmansrörel-
sen. 

SÖREN OLSSON 
ordf i Sörmlands 
spelmansförbund 

DÖDSFALL 
— Förre signalmästaren vic 

SJ i Södertälje, Gottfrid Karls-
son, avled stilla den 24 februari 
i Nyköping, i en äiaer av 83 år. 

Han var född 1 Bälinge i 
Sörmland och kom i mitten av 
30-talet till Södertälje. 

Gottfrid Karlsson, av vänner-
na även kallad Sjösa-Kalle. 
hade folkmusiken som sitt stora 
intresse. 1 många är tillhörde 
han Sörmlands spelmansför-
bund. Ar 1958 var han med och 
bildade Södertälje spelmanslag 
vars kassör han var tills han 
som pensionär f lyttade till Ny -
köping. Gottfr id Karlsson var 
även erkänt duktig f io lbyggare 
och under årens topp hann han 
med att bygga åtskilliga fioler. 

Han sörjes av makan Inge-
borg, barn i föregående äkten-
skap, barnbarn, syskon och 
många vänner. 

— I Nordanåskapellet, Kat 
neholm, jordfästes på fredag 
förre ämnesläraren Gustaf Wi 
ter, Dalagatan 15, Katrinehol 
Officiant var kyrkoherde Stj 
Stenberg och sorgemusiken 
fördes av musikdirektör R 
Jansson. Akten inramades 
musik av dels Sörmlands sp 
mansförbund dels av Katri 
holms spelmanslag. 

I den rika blomstergärd' 
ingick blommor från Katrin 
holms spelmanslag, Katrin 
holms hembygdsförening, Stat 
pensionärerna, Katrineholr 
kommun, Katrineholms skolst 
relse, Katrineholms musiksä! 
skap, Djulö låtlag, avgångskla 
serna i Södra kolan 1941, e lev 
1941—45, Visans vänner, Sörr 
lands hembygdsförening, Sörr 
lands spelmän i Sörmlands spe 
mansförbund, Bröderna i Sörr 
lands Grip, Nyköpings spe 
mansgille, Västra Vingåke 
Hembygdsförening, Örebro lä; -
folkmusikförbund, östergöt- Folkskolläraren och riksspelman-

lands spelmansförbund, göde n e " . ° u s t ^ e r ' K 7 a ' " n ' ..... , , ' , , avlidit i en ålder av 75 år. 
ta j e spelmanslag Verdand H a n v a r £ ö d d , G r ä n n a b l e v ^ 
fo lkdanslag, B jö rkv iks hen d e n t i s t o c k h o l m 1 9 2 1 o c h f o i k s k o l Ä 
bygdsförening, Kungsörs spe r a r e t v 4 år senare. Som lärare slog 
manslag, Gränna hembygds f han sig ner i Katrineholm där han 

verkade i katedern i mer än 40 år. 
Men mer än pekpinnen och kritan 
älskade han att hålla stråken i han-
den och Gustaf Wetter var utan 
tvekan Sörmlands meste folkmusi-
ker. 

I ungefär ett halvt sekel var han 
sysselsatt med uppteckning av folk-
musik. Han var med om att bilda Sö-
dermanlands Spelmansförbund i 
Malmköping 1925 och han var dess 
ordförande i 30 år. För sitt arbete i 
folkmusikens tjänst har han tilldelats 
en lång rad utmärkelser: Söderman-
lands Spelmansförbunds märke i 
guld, Zornmärket i guld, Söder-
manlands Hembygdsförbunds för-
tjänstplakett, Samfundet för hem-
bygdsvårds plakett samt Ålands 
Spelmansgilles guldmärke. Hai^ fer 
också fått medaljen "För 
borgerlig förtjänst" och han var med 
bland dem som fick Södermanlands 
läns landstings kulturstipendium när 
det första gången utdelades 1965. 

Närmast sörjande är makan Mil-
lis, barnen Björn, tandläkare ^ k d 
maka Birgit, tandsköterska, 
ping, Jan, byrådirektör med maka Il-
se, socionom, Jakobsberg, Margare-
ta fil mag med maken tekn lic Lars-
Gunnar Samuelsson, Örnsköldsvik, 
barnbarn och syskon. 

rening, Stockholms spelman 
gille, Malmabygdens spelman 
lag och folkdanslag, Svensl 
ungdomsringen för bygdekd 
turriksstyrelsen, Salems gill 
och dessutom hade gåv< 
skänkts till Lutherhjälpen oj 
Sköldinge församlings blorj 
sterfond. 

Gottfrid Karlsso 

F signalmästaren Gottfrid Kar 
son, Nyköping, har avlidit i en ålder 
av 83 år. 

Den bortgångne var född i Bälinge 
och anställdes vid SJ 1914. Han 
tjänstgjorde först vid Grova grus-
grop i Jönåker och därefter i Sjösa, 
Jäma och Älvsjö innan han 1935 kom 
till Södertälje där han avancerade till 
signalmästare. 

Gottfrid Karlsson, av vännerna 
ofta kallad "Sjösa-Kalle", hade folk-
musiken som sitt stora intresse. I 
många år tillhörde han Söderman-
lands Spelmansförbund och 1958 var 
han med om att bilda Södertälje Spel-
manslag vars kassör han var tills han 
som pensionär flyttade till Nyköping. 
Han var även en erkänt duktig fiol-
byggare. 

Närmast sörjande är makan Inge-
borg, barn i föregående äktenskap 
samt barnbarn och syskon. 


