
F. museiuppsyningsmannen vid riks-
museet Ernst Granhammar jordfastes
pa onsdagen i krematoriet i Katrine-
holm, dit kistan fordes i procession
fran sorgehuset i Flodafors.

En sljr skara vanner fran olika hall
i Sb'dermanland och Stockholm bevistade
jordfastningen i det vackra med levande
ljus loch ett hav av blommor smyckade
kapellet. Akten inleddes med att musik-
direktor H. Friedner, Katrineholm, pa or-
geln spelade Largo av Fischer, varpa En
spelmans jordafard av Viktor 5st utfordes
av en strakkvartett ur Sodermanlands
spelmansforbund, bestaende av ordforan-
den Gustaf Wetter, Thure Wedberg och
Lennart Dunden, Katrineholm, samt John
Carlo, Stockholm. Jordfastningen forratta*
des av kontraktsprosten Paul Ternstrand,
Floda, som till text ur Predikaren gav
en personlig karakteristik av den bort-
gangne och skildrade honom som natur-
alskare och skonhetsupptackare i G-uds
rike. Violinisten Karl Sporr, Stockholm,
spelade Larghetto i h-moll ur Handels 1>-
dur-violinsonat samt medan kistan sank-
tes en bygdepsalm frari Alvdalen.

Ett 80-tal kransar hade sants till baren,
och manga personliga minneshyllningar
framfordes. Forst talade den avlidnea
svager, redaktor Bernhard Engman, Moln-
lycke, darefter nedlades krans fran riks-
muse«t av overmaskinist Edv. Netteirman,
for Svenska ungdomsringen for bygdekul-
tur talade ordforanden Gustaf Karlsson,
for Sodermanlands spelmansforbund dess
ordforande folkskollarare Gustaf Wetter,
som agnade stiftaren en varm minnes,-
hyllning, for Jarnbarareorden, som med
sitt standar paraderade vid kistan, talade
den nuvarande ordforanden tjansteman
Bror Nikolausson och for riddargraden
av JBO>dess mastare kamrer Otto Moller.
Sveriges fiolbyggareforbund bragte sin
stiftare minneshyllning genom fiolbygga.-
ren f. polisman K. E. Friberg, och Stock-
holms spelmansigille genoin ingenjor John
CarJo. For Floda hernibygdsfb'rening- tala-
de och nedlade f. lantbrukaren Karl Gus-
tafsson krans, for Floda skytteforening
hr Karl Wallin och for forbundet Valky-
rian i Stockholm fabrikor A. Hillman. Vi-
dare talade for de gamla vannerna bl. a.
kammairskrivaren John Grandeil, for jakt-
kamraterna redaktor R. Tornebohm m. fl.
Akten slot med orgelpreludium e-moll av
Bach. Forutom de med minnesord nedlagda
kransarna marktes sadana fran Riksmu-
seets professorer, en sarskild fran musei-
intendenten professor Halle, vidare fran
Riksmuseets paleozoologiska avdelning,
fran Sveriges geologiska undersokning,
Brasegillet, Goteborgsavdelninigen av
Svenska ungdomsringen for bygdekultur,
Allmiogeigillet samt aven fran Vasterviks-
Tidningens a.-b., C. O. Ekblad & c:o, Vas-
tervik, Engelbrekts express, Stockholm,
Hemlinge vilohem i Floda m. fl. Urnan
.gravsatts pa fredagen i Engmanska fa-
miljegraven vid Floda kyrka.


