Födelsedagar:

— 70 år fyller på torsdag förre
signalmästaren vid SJ, Gottfrid
Karlsson, Södertälje. Jubilaren är
genuin sörmlänning och född i
Smedstorp i Bälinge socken. Med
föräldrarna och syskon flyttade
han i mycket unga år till Lötendal
i Torsåkers socken, där han gick i
skola och kom sedermera ut i förvärvslivet. År 1914 anställdes
Karlsson vid Statens Järnvägar och
arbetade först som eo.-anställd i
Grova grusgrop i Jönåker. Karlsson placerades sedan i Sjösa, Järna, Älvsjö och kom 1935 till Södertälje, där han pensionerades
1956. Jubilaren gick vid SJ den
s. k. långa vägen och avancerade
genom målmedvetet arbete, egna
studier och goda arbetsledaregenskaper från signalvakt till reparatör, förste d:o signalförman och
slutligen signalmästre.
Gottfrid Karlsson har vid sidan
av järnvägsmannayrket hunnit med
att ägna sig åt flera hobbies. Det
kan sålunda nämnas, att han är en
god spelman och har med sin fiol
under årens lopp varit med och
spelat vid åtskilliga tillfällen och
i olika sammanhang. Han är medlem av Södertälje Spelmanslag sedan dess bildande och sköter såsom kassör föreningens ekonomi.
Sedan 1935 är han intresserad
medlem av Södermanlands Spelmansförbund. Det bör även framhållas att Karlsson är en mycket
skicklig fiolbyggare med c:a 20
skapelser, av vilka flera är synnerligen goda instrument. Han har
även byggt en nyckelharpa, två
Hardangerfelor samt två nattfioler,
vilka sistnämnda man spelar på, då
man bor i hyreshus och ej får störa grannarna, som Gottfrid själv
brukar säga. Alla instrument är
förfärdigade med mycket stor precion, något som medlemmarna av
Sveriges Fiolbyggarförbund få lära

Gottfrid Karlsson
sig. Att jubilaren är mångårig
medlem är självklart och en mycket aktiv sådan med sekreterarposten i fiolbyggarklubben Mencuren i Stockholm på meritlistan.
Såsom god vän, spelman, f. d.
arbetskamrat,
föreningsmedlem
och för övrigt mycket förstående,
glad och godhjärtad människogestalt är Du Gottfrid ett föredöme för oss och många andra.
Till gratulanterna, som säkert bli
många, på förestående högtidsdag
sällar sig Södermanlands Spelmansförbund och Södertälje Spelmanslag.
Th. E.

