Till minne av
Gustav
Med sorg las^r jag att
tav lamnat jordlliiifit.
Jag hade den formanen att
lara kanna Gustav och Astrid
genom att min framlidna make
och Gustav varit spelkompisar
i manga ar.
Det ar manga minnen jag
ser tillbaka pa, sommarfester
och manga speltraffar genom
aren. Och sa en dag tar allt
slut. Men Gustav lever vidare
genom alia kassettband jag
fatt inspelade.
Ruth Engstrom

Till minne av
Gustav Nordin
Gustav Nordin ar borta. So^,
dermanland har mist en*erv
sina riktigt stora musikanter.
Gustav blev tidigt medlem i
Sodermanlands Spelmansforbund. Redan 1951 blev han invald och horde sedan manga
ar till vara hedersmedlemmar.
Gustav spelade ofta och
mycket. Hans musikaliska
bredd var stor. Han beharskade en mangd instrument och
var hemmastadd i flera olika
genrer, men hans hjarta fanns
hos folkmusiken. Han hade alltid musiken omkring sig. Han
•reste runt hela landet och musicerade eller arrangerade
speltraffar for folk i hemmet i
Runtuna och manga ar de musiker - kanda som okanda som Gustav och Astrid sett
som sina gaster.
Han dokumenterade folkmusiken i landskapet och har
gjort stora insatser pa det omradet i det att han spelat in latarna pa band. Inspelningar
gjorda i studion i hemmet, dar
han sjalv spelar samtliga instrument.
Gustav Nordin var med och
bildade Nykopingshus Spelmansgille och var lange en av
folkdanslagets trogna musiker.
Sjalv minns jag Gustav som
en av mina stora inspiratorer
och musikaliska forebilder
fran mina ar i Nykoping.
Vi tackar Gustav Nordin for
hans stora spelmansgarning
och sander en tanke till hustru
Astrid och barnen.
LeifJohansson
Ordforande i
Sodermanlands Spelmansforbund

SN Lordagen den 9.1.93

""vningen ager rum i

SN Tisdagen den 29.12.199J

Var alskade

Gustav Nordin
* 25 maj 1914
har i dag stilla insomnat.
Runtuna
den 26 december 1992
ASTRID
Maud
Anita och Leif
Louice och Sivert
Rita och Kjell
Barn barn
Barnbarnsbarn
Sla'kt och vanner
All den kdrlek som Du
skdnkt
med Din varma, rika sjdl
Allt det goda som Du tdnkt
for vdrt bdsta och vdrt vdl
Alltfinns kvar i vara sinnen
ger oss kraft och ljusa
minnen

Begravningsakten
ager
rum i kretsen av de narmaste.
Tank pa Runtuna IK pg
588301-1 som lag Gustav
varmt om hjartat.

