Barrskogs-Nisse
startar orkester

VÄGENS

riddare

ptv Dragspelare!! Nils Gostafsv Bon, 1 Flen och sörmlandsbyg»flerna bäst känd som "BarrSkogs-Nlsse", har Inte lagt av
"musicerandet därför att han
I kommit upp 1 pensionsåldern.
Nu har han bättre tid än nå; fconsln att hantera sitt klaver,
* både i ensamhet och som upp- f a t t a t programinslag på fester och tillställningar av oilka
aiag.
I dagarna liar han startat en
orkester i Flen. Den består av
fyra musiker, därav en kvinnlig. Orkestern bör bli en attrak| tion med välkände "BarrskogsNisse" som bas för basset.
Redan sorti tio&ring spelade
"Barrskogs-Nisse" på sin första
danstillställning. Riksbekante
dragspelaren
"Gnesta-Kalle"
fick av "Barrskogs-Nisse" sina
törsta anvisningar 1 dragspel&ndets konst.

Nils Gustavsson, Flen, belönas för 40 hedrande körte.

189 nya "rattens mästare
vägens riddare" skall inom
kort få belöning för mångårigt hänsynsfullt och föredömligt uppträdande i trafiken. Nestorn i skaran är f.
d. bilskolechef Erik Andersson, Avesta ,med 52 prickfria körår. Han erhåller gyllene skölden med band och
samma utmärkelse tillfaller
bl. a. linjearbetare Nils Gustavsson, Flen, för 40 körår.
Gyllene skölden tilldelas bL
a. kontorist Einar Hermansson, Eskilstuna, S7 körår
medan silverskölden bl. a.
tillfaller telearbetare Nils
y Jansson, Strängnäs, 26 hedrande körår.
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En känd profil har gått ur tiden.
En glad humorist och en toppmusikant har lämnat jordelivet.
Nils Gustafsson?- eller som han populärt kallades "Barrskogs-Nisse",
blev 69 år gammal. Föddes 1902 och
redan i koltåldern började han odla
sitt musikintresse med hjälp av ett
munspel.
Som tioåring fick han ett dragspel
och -ordnade till dans i faderns snickarstuga i Frustuna.
Han var något av en tuserlkonatnär "Barrskogs-Nisse". Telearbetåre
var hans egentliga yrke och han
tillhörde den gamla stammen son
inte var rädd för att hugga i om det
behövdes. En gång i tiden var han
med en cirkus oeh under stumfllasstiden var Nisse spakman på biografer.
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Han fick sitt smeknamn "Barrskogs-Nisse" under den tid då han
förestod Barrskogens festplats vid
Gnesta. Han var mycket populär och
vid sidan om musik och dans var
han även kompositör. Han var nära
van med riksbekante Gnesta-Kalle
och tillsammans har de båda under
åren spelat många härliga valser på
dragspel.
Under senare år bodde "Barrskogs-Nisse" på Åsegatan i Flen.
Hans bostad var ett par magnifUK
inredda husvagnar där han trivdes
alldeles ypperligt och under de »enacte åren av hans liv var han «t
.ljusglimt vid pensionärsträffar och
en särdeles välkommen medåkare fi
bussresor. Ty han var en mästare alt
hö-a stamningen.
Nu skall "Barrskogs-Nisse" vig»
till den sista vilan. Men hans n i m t
kommer att leva kvar. Det ar mianet av en musikens mästare.
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Minnesord över
"Barrskogs-Nisse"
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