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SIGRID 
Lilian 

Irma och Rune 
Lillemor Claes J o n a s 

Med oss del taga övriga a n f ö r v a n t e r och m å n g a vänner . 
Vingåker den 28/9 1970. 

Vad r ä t t Du t änk t , vad Du i kä r l ek vill, 
vad skönt Du drömt, k a n e j av t iden h ä r j a s . 
Det ä r en skörd som undan honom bä rgas . 
Ty den hör evighetens r ike till. 

Jordfästningen äger rum i Västra Vingåkers kyrka lördagen 
den 3/10 1970 kl. 14.00. Samling vid kyrkan. 
Efter akten inb judes till Pensionat Ekarna. 

Meddelas endast på detta sätt. 

f 

En välkänd Vingåkersbo, förre 
skräddaren Hjalmar Gustafsson, 
Bergsgatan 3, Vingåker, avled på 
måndagen i en ålder av 67 år. 

I nom musiklivet i Vingåker 
var han en förgrundsfigur, aktiv mu-
siker, dirigent och arrangör i flera 
orkestrar. Musiken var alltid Hjal-
mar Gustafssons stora intresse. Han 
var regementsmusiker i fyra år, dans-
musiker i elva år och turnerade bl.a. 
en höst i Norrland med välbekanta 
riksspelmannen Jon Erik öst. 

1927 blev Hjalmar Gustafsson bio-
grafmusiker vid Vingåkersbiografen. 
På den tiden kördes stumfilmer, och 
Hjalmar Gustafsson fick sätta lämp-
lig musik för att få fram effekterna. 
Detta innebar att filmerna först mås- j 
te provköras för att musikern skulle 
veta när och vad han skulle spela. 
Även sedan ljudfilmen kom till 
stannade Hjalmar Gustafsson kvar 
vid biografen och skötte grammofon-
musiken före och i pauserna, regle-
rade ljudet i filmerna etc. Det blev 
åtskilliga tusental filmer Hjalmar 
Gustafsson hann se under sina 
många år vid Vingåkersbiografen. 

Inom IOGT, som Hjalmar Gus-
tafsson tillhört sedan 1927, utförde 
han en stor insats. Han var t. ex. 
initiativtagare till den orkester som 
utgjorde början till Vingåkers Blås-
orkester. Han arrangerade musiken 
och var kapellmästare vid IOGT:s 
många lokalrevyer på sin tid. 

I sex år ledde han Vingåkers Blås-
orkester och samtidigt var han leda-
re även för Rejmyre Blåsorkester 
och Högsjö Hornmusikkår När 
Vingåkers Orkesterförening bildades i 
samband med att musikkonsu-
lent Elis Hanson kom till Vingåker 
blev Hjalmar Gustafsson cellist där. 
I elva år var han dansmusiker och 
tillhörde Sigge Hjertzéns orkes-
ter. Under de tre sista åren har Hjal-
mar Gustafsson gjort arrangemang åt 
Flens Blåsorkester, och han har un-
der årens lopp även komponerat oli-
ka stycken. 

Närmast sörjes den bortgångne 
av maka, barn och barnbarn. , 


