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TIDNINGEN 

(Södertälje Södertörns-Posten) 
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-Onsdagen den 30 okt 1963 -

i. Dödsfa l l : 
— I en ålder av 74 år har förre 

sL-r4~armästaren Bror Harald 
Larsson, avlidit. Han var född i 
Gryt socken, Östergötland. Han 
lärde sig yrket av sin far och åkte 
dessutom i unga år till Amerika 
för att förkovra sig ytterligare. 
1925 bosatte sig hr Larsson i Ös-
tertälje, där han innehade egen 
rörelse till för tre år sedan. Han 
var mycket intresserad av musik. 
Som violinist medverkade han bå-
de som solist och i orkestrar både 
i Amerika och här i Sverige. Han 
blev på äldre dagar medlem av 
Södertälje spelmanslag. Sedan 
barndomen var han också medlem 
av IOGT och har fått 50-årsdiplom 
Närmast sörjande är makan Clara, 
född Andersson, och sonen Hilmer. 

—Måndagen den 11 nov. 1963 -

För allt vänligt deltagande 
vid min älskade Makes och 
min käre Pappas, 

BROR HARALD 
LARSON 

bortgång samt för den vackra 
blomstergärden vid hans bår, 
framföra vi, till Södermanlands 
Spelmansförbund, Södertälje 
Spelmanslag, Logen 45, Lyran, 
släkt och vänner samt gran-
nar, vårt varma tack. 

CLARA 
HILMER 

t 
Vårt allt, 

min älskade Make, 
min gode Fader 

Bror H. Larsson 
* 2/6 1889 

har i dag lämnat oss, brors-
barn, övrig släkt och vänner 
i djupaste sorg och saknad. 
Södertälje den 28 okt. 1963. 

KLARA 
Hilmer. 

Så vila i frid, 
Ty dagen är slut, 
Ditt redbara hjärta ha. 

somnat. 
Din livsgärning lever, 
Den sinar ej ut 
Fast armen i döden har 

domnat. 
Vi tacka för allt 
Vad i livet Du skänkt, 
För kärlek och omsorg 
Vad vackert Du tänkt. 
Må klockorna ringa till vila. 

Jordfästningen äger rum i 
Gravkapellet å Södertälje 
Kyrkogård torsdagen den 7 
nov. 1963 kl. 13.00. 
Meddelas endast på detta sätt. 

-Torsdagen den 14 nov. 1963 — 

— I Södertälje gravkapell jord-
fästes på torsdagen Bror Harald 
Larsson. Som ingångsmusik spela-
de musikdirektör Yngve Sirén på 
orgel "Gammal fäbodpsalm" av O. 
Lindberg. På violin framförde 
därefter Folke Nordeman "Träu-
merei" av R. Schuman. Efter ps. 
579:1—2 griftetalade komminister 
Agne Eriksson med utgångspunkt 
från Rom. 12:12 och begravnings-
mässan åtföljdes av ps. 377. På vio-
lin spelades "Andante" av C. W. 
Gliick och som utgångsmusik 
framfördes "Preludium i e-moll" 
av J. S. Bach. Stoftet utbärs till 
familjegraven. Vid båren parade-
rade Logen 45 av IOGT med fana. 
I den rika och vackra blomster-
gärden märktes kransar från Sö-
dertälje spelmanslag, Söderman-
lands Spelmansförbund, Logen 45, 
Södertälje och Grannarna. 


