
Dbdsfall.
Gardsagaren Johan August Anders-

wn i Tranas avled pa onsdagen efter
2n kort tids sjukdom i en alder av 78

ar.
Bbrdig fran Torpa innehade han dar

olika kommunala uppdrag och var aven
namndeman.

Driftig jordbrukare har han innehaft
flera lantbruk bl. a. Tranas sateri.

Narmast sorjande aro maka, sonen,
ingenjor .Martin Andersson, och tv£
dbttrar.

I fordes sedan "Air" av Johann Matteson.
Under tonerna av Chopins Sorgmarsch
utbars darpa kistan och fordes till Tor-
pa kyrkogard, dar 'gravsattniragen agde
rum senare pa dagen. En rik och vac-
Ker blomstergard hade agnats den han-

i sovne.

Min alskade Make och var kare
Fader

insomnade stilla i natt I en al-
der av 73 ar, djupt sbrjd och i
ljusaste minne bevarad av oss,
slakt och vanner.

Tranas den 22 Mars 1933.
Ida Andersson.

Millis o. Gustaf. Martin o. Greta.
Ingrid.

Barnba/rnen.
Loven Gud, jag hamnen hun-

nit. Sen pa mig: en liten tid
har jag mbda haft och strid,
och stor hugnad har jag funnit.
Grit ej, efterblivne van!
fbrenar oss igen.

Jordfastningen ager rum i
Tranas kyrka lordag en den 1
april kl. 12,30 e. m., ddrefter
gravsdttning d Toppa kyrko-
gard.

De som onska folja den av-
lidne samlas i sorgehiiset kl. 11
f . m.

• . * . .
Jordfastningar.

Till den sista vilan vigdes i lordags i
Tranas kyrka stoftet efter f. vedhugga-
torn, gardsagare Johan August Anders-
son, Tranas. Som inledning spelade
kantor D. Herbor pa orgel sorgmarschen
ur Beethovens Eroteasymfoni och efter
unison psalmsang hbll prosten J. S. Jo-
hansson med ledning av orden i Daniels
bok: "Icke i forlitan pa vad jag i ratt-
fardighet . haver gjort infor dig, bbn-
faller jag, utan i forlitan pa din ratt-
fardighet ser jag framat" ett fangslan-
de griftetal samt forrattade Jordfast-
ningen. Efter Jordfastningen sjongs
unisont den elfte versen av ovannamn-
da psalm varpa kantor Hedbor till or-
gel och violinackonipanjemang sjbng
Handels Largo. Till orgel och violin ut-

, Var alskade lilla Mor

Hedda Wetter
avled stilla och fridfullt den 7
juni 1941 i en aider av 67 ar,
djupt sorjd och saknad av oss
barn, slakt och manga vanner.

Agnes o. Luther. Elsa o. Sten.
Einar o. Karin. Gustaf o. Millis
Edit o. Aron. Eva o. Gunnar.
Nils o. Viola. Karin o. Hugo.

Alvar o. Karin.
• Elf. Inga. Annagreta. ,

Barnbarnen.

Pa jorden yaldigast ar inte
svarden.

Varmt, mjukt ar vad som star-
kast ar i varlden:

en famn, ett skote, hjartats
dunkla bo.

Fylld av sin varme ar den
diupa anden,

varm var den stilla, slitna mo-
dershanden,

varmt allt, som kommer livets
fro att gro.

Jordfastningen ager rum i
Tranas kyrka sbndagen den. 15
juni kl. 4 e.m.


