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Ifenytt 
Katrineholmsspelman 
avled 82 år gammal 

Spll l i ! 

• Spelmannen Otto Karlsson har avlidit 82 dr gammal. 

Förre maskinisten vid Träförädling-
en i Katrineholm, Otto Karlsson,Bro-
gränd 2, Katrineholm, avled i sön-
dags i en ålder av 82 år. 

Herr Karlsson var född i Skdeevi 
socken, där fadern brukade ett torp 
under Rejmyre. Han fick tidigt bör-
ja tjäna sitt uppehälle. Vid 15-årsål-
der började han arbeta vid Bremyre 
sågverk, där han 1911 blev maskinist. 
1920 ingick han äktenskap med Elsa 
Orest från Hävla. 

1935 lades sågverket ned och ma-
skinerna inköptes av Katrineholms 
träförädling. Otto Karlsson följde 
med till Katrineholm för att monte-
ra upp dem, men blev sedan kvar i 
staden som maskinist ända fram till 
sin pensionering. 

Otto Karlsson var en mångsysslare 
och tusenkonstnär som vid sidan av 
sitt förvärvsarbete ägnat sig åt diver-
se hantverk. I radions barndom svar-
vade han och byggde över 100-talet 
kristallapparater och satte upp på 
olika håll i Skedevi. 

Men det största intresset för den 
bortgångne var ändå musiken. Han 
var endast sex år då fadern byggde 
en fiol av cigarrlådor åt honom,som 
han själv stämde och spelade på. 

Vid 17-års ålder köpte han sin förs-
ta riktiga fiol. Den kostade 50 kronor 
och inhandlades i Norrköping. 

Otto Karlsson var medlem i Katri-
neholms spelmanslag, vilket han även 
grundade tillsammans med Artur 
Forsberg, samt i Södermanlands spel-
mansförbund. På en spelmansstämma 
i Karlstad 1956 erhöll han ett Zorn-
märke i brons samt diplom för bra 
låtar och gott spel. 

Närmast sörjande är maka, barn, 
barnbarn samt syskon. 

Min älskade Make, 
vår käre Far, 

Morfar och Far fa r 

Otto Karlsson 
* 1/4 1891 

har lämnat oss. Sörjd och 
saknad, men i ljust och 
vackert minne bevarad av 
oss, syskon, övrig släkt och 

vänner. 
Katrineholm den 9 dec. 

1973. 
ELSA 

Börje och Evy 
Edor och Ingrid 
Ulla och Harry 

Barnbarnen 

Du möter oss ej mer som 
förr 

välkomnande därhemma 
Vid barndomshemmets 

kända dörr 
Där hörs ej mer din 

stämma 
Din plats är tom vid 

fönstrets karm 
Där Du oss väntat ofta 
Kring Din gestalt, Din blick 

så varm 
Blott minnets rosor dofta. 

Jordfästningen äger rum i 
Nordanåskapellet fredagen 
den 14 dec. kl. 13.00. Efter 
jordfästningen inbjudes till 

kaffe på Privathemmet. 
Meddelas end. på detta sätt. 


