
— I en alder av i augusti fyll-
da 80 ar avled pa tisdagen forre
snickaren Erik Andersson, Stor-
gatan 14, Valla. Den bortgangne
var fodd pa Lilla Frantorp, Erics-
berg, Stora Malm, och vaxte upp !
dar. I ynglingaaren kom han till '•
Skebokvarn och jobbade pa byg-
gen. I 20-arsaldern slog han sig
pA symaskinsforsaljning och un-
der sadan arbetsresa fann han i
BjSrnlunda makan Wiktoria. Erik
Andersson och blivande makan
var musiker, fiol och cittra, och
ett gemensamt rikt liv kunde in-
ledas. Efter den nu bortgangnes
beredskapstjanst kom Anderssons
till Katrineholm och byggbran-
schen (broderna Ernst och Gun-
nar var byggmastare) men redan
1919 bosatte man sig i Valla. Har
fostrades sju barn. Erik Anders-
son arbetade pa troskmaskin-
f abriken, under manga ar var han
anstalld pa Sjostrands, under 14
ar pendlade han till Katrineholm
och arbetade pa byggverkstad i
Navertorp.

Erik Andersson var medlem 1
Valla pensionarsforening, pa man-
ga traffar underholl han musika-
liskt tillsammans med makan.
Sjalv byggde han fioler.

Den bortgangne lamnar ett stort
tomrum efter sig och sorjes nar-
mast av makan, de sju barnen
manga barnbarn och barnbarns-
barn.

DddsfaU

fefr- !

Min alskade Make,
var Far, Farfar och Morfar

Erik Andersson
* 30/8 1893
115/11974

I har i dag lamnat oss i stor
sorg och saknad.

Valla den 15 Jan. 1974.
WIKTORIA

Barn
Barnbarn

Barnbarnsbarn
Ovrig slakt och vfinner

Snail och god Du alltid varit
Utan klagan smartan bar
Ingen vet vad Du har lidit
Nu Du Vila f unnit har
Tung ar sorgen sv&r att

bara
Tomt det blir i hemmets

vra
Men vad allt Du gav oss

kara
Finns i sinnet kvar anda.

Jordfastningen ager rum i
Nordanaskapellet, Katrine-
holm, lordagen den 26/1
1974 kl. 12.00. Efter Jord-

fastningen inb judes till
kaf f e i Privathemmet.

Meddelas end. pA detta satt,


