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Sammanfattning 

 

Lilla Edets Musikförening har sitt ursprung ur föreningslivet i slutet av 1800-talet. Musik-
kåren har sedan dess utvecklats från mässingssextett till blandad blåsorkester. Den har 
uppskattats och haft sin givna plats vid högtider i, och i många fall utanför, kommunen. Dock 
har musikföreningens funktion i samhället med åren successivt blivit mindre befintlig. Därtill 
har rekryteringen av nya medlemmar avstannat, i takt med att musikskolan lockar färre och 
färre elever till att spela blåsinstrument. 
   Anledningarna till detta minskande blåsmusikintresse kan dels vara brist på uppmärksam-
het på genren i musikundervisningen, både i musikskolan och i den vanliga skolan, dels kan 
det vara att blåsmusiken syns för lite i media. Att blåsmusiken, som underhållnings- och 
funktionsmusik, ersatts av dagens populärmusik, gör också att kunskapen om blåsmusiken är 
liten hos medelsvensken.  
   Dock finns platser där blåsmusiktraditionen är starkare. Detta kan t.ex. komma sig av att 
man satsar på särskild blåsundervisning i tidig ålder, eller att musikkårsverksamheten har en 
väldigt framträdande och självklar roll i samhället. 
   För att en tynande musikkårsverksamhet ska överleva krävs insatser från både musikkåren 
själv, musikskolan och kommunen. Alla parter måste samverka och vara beredda att satsa 
för att trygga verksamhetens framtid. 
 
Nyckelord: amatörmusikkår, blåsundervisning, blåsmusikens nedgång, mässingssextett. 
 

English Summary 
 

The local wind band in Lilla Edet, Lilla Edets Musikförening, springs from work and activities 
in the late 19:th century. Since then, the band has developed from a brass sextet to mixed 
wind band. It has been an appreciated contribution to the society on festive occasions. Yet, it 
seems like the band more and more has lost it´s useful purpose. Also, the recruiting of new 
members has ceased, as the music school has trouble with attracting pupils to learn to play 
wind instruments. 
   The reasons for this reduced interest are more than one. One aspect can be lack of atten-
tion to the genre in music education, both in the music school and in the regular school. It 
may also be due to the media not showing enough of the wind music. That this genre, in 
many purposes, has been replaced by today´s popular music also makes the average Swede 
unaware of it´s qualities. 
   There are, however, places where the wind music tradition is stronger. This can, for 
example, come from special wind instrument education at an early age. It can also be due to 
the local band playing a prominent part in the society.  
   To help a languishing band activity, the band itself must cooperate with the music school 
and the society. All parts must do what they can to make sure the business stays alive. 
 
Key words: Amateur wind band, brass sextet, decrease of wind music activities, wind  
instrument education. 
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Förord 

 

Jag vill rikta ett stort och varmt tack till alla som på olika sätt bidragit till denna rapport. Tack 
för hjälp med material, värdefull handledning och inte minst för alla ovärderliga minnen och 
berättelser.  
   Mitt allra största tack vill jag rikta till alla de hängivna musikanter som spelat i Lilla Edets 
Musikförening och i andra liknande amatörblåsorkestrar genom åren. Er tillägnar jag detta 
arbete.  
   Jag hoppas och tror, trots den nedgående blåstrenden, att det även i framtiden ska finnas 
människor som får växa upp till tonerna och synen av en musikkår i parad och att få bli rörd 
till tårar av den mjuka klangen av en samspelt blåsorkester.  
   Men, det största nöjet är att själv få delta. Som min farfar Agnar sa: 
 

”Att lyssna är silver. Att spela är guld.” 
 

Arvika, november 2008  
Sara Martinsson 
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Inledning 

 
Lilla Edets musikförening (LEMF) är en amatörmusikkår som varit verksam i 90 år. Den har 
sitt ursprung i ortens föreningsverksamhet och har verkat i och utanför kommunen vid 
festliga tillfällen året runt. Detta har byggts på stort musikintresse och engagemang, både 
hos orkestermedlemmar och hos ledare. Själv har jag varit medlem i LEMF i över tio år. Min 
släkt har varit rikt representerad under åren, på både min fars och på min mors sida. Kort 
sagt, jag är uppvuxen med blåsmusik. 
   Att jag väljer att skriva mitt examensarbete om just LEMF, grundar sig dels i en nyfikenhet 
på musikkårens historia, men även en oro över dess framtid. Nyrekryteringen av blåsmusiker 
till kåren har helt stannat av och inte mycket nytt händer i verksamheten. Intresset från om-
givningen är relativt svalt, och medelåldern i kåren stiger i takt med att medlemsantalet 
sjunker. Musikkåren är inte längre vad den en gång var. Dessutom verkar detta vara en åter-
kommande trend även på andra orter i Sverige. Vad beror detta på, och går det att göra 
något åt? Detta är vad jag vill undersöka med mitt arbete. 
   Jag har valt att dela upp arbetet i en historisk faktadel, i berättelseform, och en diskus-
sionsdel, där jag reflekterar över de problem jag ser i och utanför musikkårsverksamheten, 
både lokalt och allmänt. Jag vill särskilt poängtera att denna diskussion främst bygger på 
mina egna personliga spekulationer och erfarenheter. Dessa läggs fram med visst stöd från 
olika referenser. 
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Metod 

 
För att kunna sammanställa en historik över musikföreningens ursprung och verksamhet har 
jag använt flera olika faktainsamlingsmetoder. Det mest centrala har dock varit det samtal 
jag arrangerade med några av föreningens medlemmar som ett första steg i arbetsproces-
sen.  
 

I. Samtal 
 
Det jag tyckte var viktigt, när det gällde detta samtal, var att det inte skulle vara upplagt som 
en noga planerad intervju, utan mer som ett samtal runt kaffebordet. De personer som del-
tog i samtalet var: 
 
Arne Martinsson (AM) - (f. 1937) Min farbror och ordförande i LEMF sedan många år. 

Gick med i musikkåren som barn. Spelar numera basun men 
har även trakterat tuba och althorn i kåren. Har arbetat både 
som elektriker och biblioteksvaktmästare. Är en av dem som 
kan mest om traktens historia. 

 
Erik Martinsson (EM) - (f. 1980) Min bror. Började med baryton och gick med i LEMF 

efter att ha spelat i musikskolans blåsorkester. Numera 
trombonist. Bor för tillfället i Malmö men kommer hem och 
hjälper till i kåren så ofta han kan. Nyss färdigutbildad instru-
mentallärare och snart även musiker. 

 
Ingegerd Martinsson (IdM) -  (f. 1953, f. Gustavsson) Min mor. Började i LEMF som lyr-

spelare på 70-talet. Gjorde ett uppehåll när hon fick barn 
och började igen i slutet av 90-talet. Spelar numera althorn 
men har även spelat lite tvärflöjt. Förskollärare till yrket. 

 
Ingemar Martinsson (IM) - (f. 1948) Min far och LEMF:s dirigent under många år fram 

till för ca tio år sedan. Numera sitter han i trumpetstämman. 
Gick med i kåren vid nio års ålder och har genom åren spelat 
både Eb-kornett, eufonium m.m. Tog initiativet till musik-
skolans bildande för 30 år sedan och har sedan dess under-
visat där. 

 
Sara Martinsson (SM) - (f. 1984) Jag gick med i LEMF vid ca 12 års ålder, efter att ha 

spelat i musikskolans blåsorkester. Började med trumpet, 
vilket jag numera återgått till, efter att däremellan ha spelat 
både trombon och eufonium. Är huvudsakligen blockflöjtist 
men har valt att utbilda mig till folkmusikpedagog. 

 
Riber Olsson (RO) - (f. 1925) Blev medlem i LEMF vid 24 års ålder. Började med 

basun men har gått via althorn till valthorn, vilket han nu 
spelar. Föreningens kassör sedan många år. Hade förr egen 
frisersalong i Lilla Edets centrum. 
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Ingmarie Romell (IR) -  (f. 1962, f. Hjort) Musikskolans ledare och musikkårens nu-

varande dirigent sedan några år. Har inte tidigare varit stadig 
medlem i LEMF men medverkat då och då på allt från elbas 
till trombon. Multiinstrumentalist och bl.a. riksspelman på 
nyckelharpa. 

 
Arne, Riber, Ingemar och Ingmarie är särskilt utvalda till detta samtal genom deras erfaren-
heter av musikföreningens verksamhet under många år, både personligt och genom familj 
och släkt. Ingegerd och Erik deltog genom eget intresse, och eftersom de var hemma vid 
samtalstillfället. Jag ansåg även att de, genom sina egna synpunkter och erfarenheter, kunde 
tillföra en hel del till diskussionen. Det finns förvisso fler av musikkårens medlemmar som 
hade kunnat medverka vid detta tillfälle. Dock valde jag att begränsa antalet medverkande 
till endast de jag ansåg hade mest att tillföra. Detta för att hålla samtalet på en kontrollerad 
nivå och inom en lagom tidsram. 
   Genom Arne, som sysslar mycket med historiska efterforskningar kring Lilla Edet med 
omnejd har jag fått tillgång till ett antal gamla fotografier. Motiven är huvudsakligen mäs-
singssextetter i Lilla Edet i början av 1900-talet. Dessa fotografier fanns tillgängliga under 
samtalet, då Arne berättade vad han visste om dem. Detta för att få reda på mer om musik-
föreningens ursprung. 
   Vidare berättade samtalsdeltagarna, under den ca tre timmar långa pratstunden, minnen 
från sin tid i föreningen. Allt från faktiska beskrivningar om musikkårsverksamheten till 
underhållande anekdoter behandlades. Vi diskuterade även musikskolans betydelse för 
föreningen och problemet med nyrekryteringen av medlemmar. 
   Viktiga brottstycken ur samtalet finns med i denna rapport. Jag har valt ut att citera avsnitt 
som jag tyckt varit relevanta för innehållet. Sådana citat förekommer både i historiken och i 
diskussionsdelen. Jag har valt att inte skriva ordagrant på dialekt, detta för att underlätta 
förståelsen i texten. 
 
 

II. Tidningsartiklar 
 
En viktig kunskapskälla har också varit de olika tidningsartiklar jag funnit i min farfars gamla 
klippalbum. Agnar Martinsson var mycket noga med att dokumentera saker och ting (t.ex. 
hjälpte han Lilla Edets kommun med att filma olika händelser i samhället) och sparade ett 
stort antal artiklar och notiser med vilka han fyllde flera pärmar. Däribland finns ett stort 
antal artiklar om LEMF. Dessa har varit till stor nytta när jag har sammanställt historiken över 
föreningen. Jag vill tillägga att det oftast inte varit möjligt att datera de artklar jag använt och 
ibland inte heller vilken tidning de är tagna ur (man kan ändå anta att de flesta artiklar 
kommer ur Lilla Edet-posten eller den tidning som vid publiceringstillfället utgavs på orten) 
eftersom de är urklippta och tagna ur sitt sammanhang. I några fall har datum förekommit, 
antingen tryckt eller antecknat i efterhand. I flera fall har man åtminstone kunnat räkna ut 
rätt årtal. 
   När det gäller forskningen om musikföreningens ursprung har jag kunnat dra viss nytta av 
de allra första numren som kom ut av Lilla Edets tidning, vid tiden för förra sekelskiftet. 
Dessa (ca två års utgivning) finns inbundna och utgivna i faksimil av Jan Sjöberg. Inte mycket 
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finns där att läsa om mässingsmusiken på orten, men några få notiser nämner faktiskt just 
detta. 
   Av en slump fann jag, efter att ha skrivit klart historiken över LEMF, en artikel i TTELA1 om 
föreningen SjuntorpsMusiken. Detta är LEMF:s motsvarighet i Sjuntorp, en mindre ort i när-
heten av Lilla Edet. Denna artikel intresserade mig mycket eftersom den visade på en aktiv 
musikförening med vissa likheter med LEMF. Artikeln gjorde även en positiv inverkan på mig, 
eftersom den visade att det inte är överallt man upplever samma problem som vi gör i Lilla 
Edet. Jag bestämde mig för att ta reda på lite mer om SjuntorpsMusikens verksamhet och 
historia, och sedan göra en jämförelse mellan de båda föreningarna.  
 
 

III. Musikföreningens eget material 
 
Genom att gå igenom flera av LEMF:s protokollböcker, program- och dokumentpärmar har 
jag funnit en hel del material som varit synnerligen viktig för sammanställandet av his-
toriken. Inte minst de osignerade skrifter som berättat om föreningens ursprung bildande 
och tidiga verksamhet. (Man kan anta att dessa skrifter är sammanställda av kårens lång-
varige dirigent och ordförande Bertil Andrén, som själv var med vid det definitiva bildandet 
av LEMF.) Att läsa gamla mötesprotokoll och liknande är roande, särskilt som jag under 
arbetets gång mer och mer satt mig in i vilka många av medlemmarna var. Det ger en intres-
sant inblick i föreningens verksamhet, såsom planering av spelningar, meningsskiljaktigheter 
och interna skämt. 
 
   

IV. Böcker och annan litteratur 
 

Det mesta av den tryckta litteratur jag använt mig av har jag funnit på Musikhögskolan 
Ingesunds bibliotek. Några böcker har funnits i hemmet, såsom skrifter sammanställda av 
Lilla Edets hembygdsförening.  
   Greger Anderssons ”Bildning och Nöje” gav mycket god kunskap för att skriva det his-
toriska avsnittet, så god att jag valde att skaffa mig ett eget exemplar av den. Till Diskus-
sionsdelen bidrog Lars Lilliestams ”Musikliv” med många givande funderingar gällande 
dagens musiksamhälle. 
   Vidare har jag dragit god nytta av kortare avsnitt ur annan litteratur, både historiska 
skrifter och reflekterande forskningslitteratur.  

 
 

V. Internet 
 
Jag har använt mig av internet ganska sparsamt. Detta helt enkelt för att jag tyckt mig finna 
tillräckligt med tillfredsställande referenslitteratur på andra håll. Dock fann jag både Sjun-
torpsMusikens historik och fakta om Medevi Brunnsorkester på respektive förenings hem-
sida. 

                                                           
1
 Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten och Elfsborgs Läns Allehanda 
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Resultat 

Musikföreningens ursprung i Lilla Edet 
 

Den svenska amatörblåsmusiken är sprungen ur föreningslivet och bruksindustrin. I slutet av 
1800-talet var det mycket vanligt att de svenska bruken höll sig med en egen musikkår (på 
den tiden handlade det företrädesvis om s.k. mässingssextett, bestående av; Eb-kornett, Bb-
kornett, Eb-horn, Två tenorhorn i Bb (alt. ett tenorhorn och en ventilbasun), tuba samt 
ibland slagverk.) Anledningen till att bruksmusikkårer bildades var främst att bruksledningen 
ville skänka sina arbetare "en mer meningsfull fritid med förädlande och bildande nöjen."2 
Trots detta har Lilla Edet, som är en riktig bruksort, inte haft någon musikkår som varit direkt 
knuten till något av sina bruk. Blåsmusiken i Lilla Edet har i stället sitt ursprung i förenings-
livet och allra främst i nykterhetsrörelsen.  
   År 1881 bildades Lilla Edets första nykterhetsförening, godtemplarlogen no. 23 Eden, som, 
enligt en artikel i Lilla Edets tidning, ska ha haft en egen mässingssextett.3 Flera liknande 
föreningar kom senare att bildas. Dessa var Lilla Edets Blåbandförening (1894), IOGT-logen 
A.W. Styrlanders minne (1906) samt nykterhetsorganisationen Verdandi (NOV), avdelning 
359 Örnen (1906). Även dessa föreningar höll sig med egna mässingssextetter.4 Både NOV:s 
och IOGT:s sextetter bildades 1907. I Lilla Edet fanns även en arbetareförening, men utan 
egen musikkår. Dock kunde denna förening bevisligen använda sig av både godtemplarnas 
kår och lokal, när så behövdes. En artikel i Lilla Edets tidning, år 1890, berättar: 

 Lilla Edets Arbetareförening firade förra Lördagen, i Goodtemplar-
ordens hus sin årsfest, som var talrikt besökt – omkring 160 personer. 
För en mycket anspråkslös inträdesavgift, 25 öre person, erhölls 
grundlig valuta – mat, kaffe två gånger m.m. Vid tonerna från Good-
templarnes sextett tråddes dansen till arla morgonstund. Allt var lif och 
lust, och hela festen af sådan art, att såväl både arrangörer som 
deltagare deraf hade all heder.5   

Utöver detta fanns även under en kortare period, hos Lilla Edets skytteförening, en musikkår, 
bildad 1906, vilken leddes av Adolf B. Andrén (se bilaga 2). Andrén, som f.ö. var med och 
grundade IOGT i Lilla Edet, var även ledare för denna förenings musikkår. NOV:s musikkår 
leddes av en f.d. militärmusiker vid namn Gustav Borg.6 Musiken inom den här sortens 
föreningar fungerade inte enbart i underhållningssyfte för de egna medlemmarna utan minst 
lika mycket som marknadsföring för att locka fler att ansluta sig.7 Men även om en musikkår 
tillhörde en förening, kunde den också anlitas för spelningar utanför föreningsverksamheten. 
Signaturen ”GK” (LEMF-medlemmen Gunnar Karlsson) skriver, med anledning av LEMF:s 45-
årsjubileum, 1963: 

                                                           
2
 Andersson (1982) s. 56 

3
 Lilla Edets tidning nr 2, 1890, s. 2 

4
 Lilla Edets hembygdsförening (1986) s. 94-95 

5
 Lilla Edets tidning nr 4, 1890, s. ? 

6
 Lilla Edets musikförening 50 år 

7
 Andersson (1982) s. 35 
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Under detta sekels första år var blåsmusiken mycket anlitad i olika 
sammanhang. Medan man numera spelar bara någon enstaka gång vid 
fester och danser så var förhållandet då helt annorlunda. Då skulle varje 
förening som anordnat en fest alltid ha musikkåren till hjälp och följden 
blev att kåren hade svårt att hinna med allt. Till alla dessa arrange-
mang blev kåren då och då ombedd att utföra musik vid begravning då 
någon känd föreningsmedlem gått ur tiden. Sådant förekommer aldrig 
numera här i trakten. Även kunde det förekomma att man blev 
anmodad att spela vid ett bröllop då och då men också detta hör till det 
förgångna.8 

En av anledningarna till att musikkårerna blev så flitigt anlitade var också att det inte fanns 
så mycket annan musik att välja på. Vid invigningen av frikyrkan Betelkapellet i Lilla Edet, den 
13 december 1908,9 spelades musik av en mässingssextett. 

 

AM: De hade ingen annan musik att ta till, så de blev tvungna att ta ortens sextett. Och 
sen när de hade spelat färdigt, då öppnade man fönstret och ”vädrade ut den 
ogudaktiga musiken”. 

 

Lilla Edet hade alltså, i början av 1900-talet, flera mindre hornmusikkårer (dock var flera av 
musikanterna samma i de olika kårerna.) De föreningar som levde kvar längst var NOV och 
IOGT, av vilka den senare finns kvar än idag. Tyvärr kom dessa båda nykterhetsföreningars 
musikkårer att stöta på problem efter ett par år: "Bakslaget kom vid den stora arbetar-
konflikt som drabbade landet år 1909 då de flesta av de båda kårernas medlemmar 
tvingades söka sitt uppehälle å annan ort. Båda kårerna blev nedlagda, vid vissa tillfällen 
samlade man samman resterna när så erfordrades för festligheter och liknande arrange-
mang".10  
   ”GK” skriver, beträffande NOV:s sextett: "...slitningarna inom denna kår blev så stor att den 
person, Oscar Törnberg, som mest arbetat för kåren till sist tröttnade och i ett brev till logen 
avsade sig allt arbete för musikkåren.” Törnberg avslutade sitt brev med orden: ”Det finns 
inget otacksammare arbete än att hålla samman en musikkår, man får ovett från alla håll, 
från logen, från musikvännerna och till slut även från eleverna. Det värsta är dock grämelsen 
över misslyckandet. --- Sedermera levde kåren upp igen och arbetade under Gustaf Anders-
sons ledning till fram på 30-talet".11 Omkring sex år efter denna händelse, som enligt artikel-
författaren ska ha ägt rum på hösten 1913, kom ett avgörande beslut att tas inom IOGT:  

    

Den 26 febr. 1919 föreslog Bertil Andrén vid ett möte med logen A.W. 
Styrlanders minne i Lilla Edet att logen skulle ta initiativet till bildande 

                                                           
8
 ”GK” (1963) 

9
 Hollman (1939) s. 161 

10
 Lilla Edets musikförening 50 år 

11
 ”GK” (1963) 
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av en musikkår. Efter lång diskussion, där meningarna var delade, 
beslöts att tillsätta en kommitté för utredning. Valda blev Bertil Andrén, 
A.B. Andrén, John Eliasson, Georg Molin, J.A. Nicklasson och Gustav 
Johansson. Den 16 mars 1919 var kommittén klar att avlämna förslag 
efter sin utredning och föreslog då att inköpa en uppsättning instru-
ment från firma Waidele i Gbg och för en summa av kr. 1.300:-. Logen 
beslöt i enlighet med detta förslag och utsåg Bertil Andrén att åka till 
Gbg och göra upp affären. Samtidigt skulle gamla instrument från en 
tidigare musikkår avyttras. Den 28 maj 1919 underskrevs ett kontrakt 
mellan musikkåren och logen och det innehöll bl.a. en bestämmelse att 
kåren skulle till logen överlämna en del av inkomsten såsom hyra för 
instrumenten samt ha fri övningslokal i ordenshuset. Den 7 maj 1919 
godkändes ett kontrakt som innehöll att musikkåren skulle utföra dans-
musik å logens sommartivoli beläget vid Smörkullen. Den 3 april 1922 
diskuterades vid ett logemöte att det var många av kårens medlemmar 
som ej var medlemmar i logen och musikledaren ålades att ändra på 
detta förhållande. Den 8 maj 1924 upprättades ett nytt kontrakt mellan 
logen och musikledaren så lydande: Musikens medlemmar skall vid 
kårens framträdanden uppträda nyktert och på ett sätt att kårens 
anseende ej blir lidande och musikkårens ledare är härför ansvarig och 
åligger det honom att omedelbart från kåren avskilja medlem som 
bryter mot detta. Detta var föranlett av ett par tråkiga intermezzon 
som dessbättre ej blev kutym. I mars 1929 kom tanken fram att skilja 
kåren från logen enär svårigheter ofta uppstod bland parterna. Så blev 
också fallet. Kåren fick som gåva samtliga i bruk varande instrument 
och hela notlagret mot den summa av kr. 200:58 som vid tillfället 
utgjorde kårens kassa. I samband härmed antog kåren namnet Lilla 
Edets musikförening. Kåren fick i fortsättning fri övningslokal två 
gånger i veckan i logelokalen.12  

Anledningen till att man tog sig namnet musikförening i stället för musikkår var att...  
 

... vid starten beslutades att musikföreningen skulle utöva både 
blåsmusik och annan musik där stråkinstrument såväl som blås-
instrument kom till användning detta emedan flera av medlemmarna 
något behärskade även stråk. Därav namnet på musikföreningen. Flera 
koncerter anordnades med s.k. salongsorkesterbesättningen varvid 
även blåsmusiken framförde ett program. Som dirigent för musik-
föreningen valdes Bertil Andrén. Blåsorkestern bestod då av 11 man, 
träinstrument saknades.13   
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 Skrift funnen i pärm tillhörande LEMF 
13

 Lilla Edets musikförening 50 år 



13 

 

Musikföreningens allra första friluftskonsert ägde rum i Andréns trädgård.14 Detta berättade 
konferencieren Bertil Hedin vid LEMF:s 65-årsjubileumskonsert 1984. "Då spelades som 
första låt ’Smedjan i skogen’ av Eilenburg, med mycket effekter inlagda av framförallt trum-
slagaren".15 Förutom att man gjorde konserter anlitades musikkåren, vid den här tiden, även 
mycket vid dansbanor.16   

 

 

Det definitiva bildandet 

 

Liksom andra musikkårer skulle även LEMF komma att bli flitigt engagerad i olika på orten 
förekommande högtider, firanden, invigningar och demonstrationer. En sådan dag var 1:a 
maj. Jon-E Lisshammar berättar i en artikel om sin barndoms förstamajdemonstrationer:  

 

Det märktes tidigt på morgonen den Första Maj att något var i gör-
ningen. Svante Martinsson med sitt stora horn, och unge sonen, de 
startade tidigt. Närmast för att kalla ihop dom som hade något att 
blåsa på hemma. Nu skulle de med. Och de kom, gubbarna. Från olika 
arbetarbostäder. Och så övade de en stund innan färden mot municipal-
samhället begynte. Sedan blåste gubbarna snart sagt hela vägen in till 
municipalsamhället. --- När demonstrationståget från brukssamhället 
nalkades municipalsamhället, då möttes de med musik. Andrén och 
hans hornblåsare drog igång Internationalen och Arbetets söner de 
också. --- När de båda musikkårerna möttes så hälsade de på varandra, 
åtminstone Andrén och Martinsson. De var ju ledare för en hornmusik-
kår var. Första Maj hade också de sina stora dagar. Då fick de blåsa 
ut.17  

Denna betraktelse tilldrog sig troligen på 1920-talet. Lisshammar växte, liksom min farfar 
Agnar Martinsson (1909-2000), upp i Göta, söder om centralorten. Det var därifrån man 
marscherade in till municipalsamhället, som Lilla Edet betecknades vid den här tiden. I 
Agnars fotoalbum finns ett fotografi av ett förstamajtåg (se bilaga 3). Bland musikanterna 
finns mycket riktigt både den elvaårige Agnar, på Bb-kornett, och hans far Svante, på basun. 
Texten säger: ”NOV:s sextett vid Göta station, 1:a maj 1920”. Även namnen på samtliga 
musikanter står antecknade, och bland dem finns, i enlighet med Karlssons artikel, en Gustav 
Andersson på Eb-kornett. Om det nu var han eller Svante Martinsson som var ledaren kan 
lämnas därhän.  

                                                           
14

 Anrika Andréns konditori i Lilla Edet hade i sin trädgård, vid denna tid, en scen där man ordnade konserter, 

lustspel och dylikt. Namnet icke att förväxla med LEMF-medlemmarna med samma namn. 
15

 Hjelte (1984) 
16

 Lilla Edets musikförening 50 år 
17

 Lisshammar 
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   Väl inne i samhället möttes alltså NOV:s sextett IOGT:s musikanter. Man kan dock anta att 
några av medlemmarna var samma i de båda musikkårerna. Kanske var detta en av anled-
ningarna till att man 1929 slog ihop dem till en större kår och enligt Arne Martinsson, borde 
det egentligen vara detta år som räknas som det korrekta startåret för LEMF.18 Gamla bilder 
visar att NOV:s och IOGT:s sextetter ibland förenats vid tidigare tillfällen (se bilaga 4). Detta 
var antagligen ganska vanligt, vid större festligheter. Troligen var samarbetet såpass flitigt att 
man till slut ansåg att man lika gärna kunde slå sig ihop. Nykterhetsverksamheten var kanske 
heller inte längre i samma behov av en egen musikkår. Detta behöver ju dock inte betyda att 
de nu sammanslagna musikkårernas samarbete med nykterhetsverksamheten helt var över 
(se bilaga 5). 

    

 

Ekonomi och förbundsmedlemskap 
 

Musikföreningens verksamhet fortsatte och man hade regelbundna framträdanden på orten.  
För att klara den ekonomiska biten har man behövt ta en del hjälp från andra. Signaturen 
”Pang” skriver, med anledning av LEMF:s 30-årsjubileum, 1949:  

Ekonomin har alltid varit ett besvärligt kapitel men hur det nu är så har 
man klarat sig fram.  För några år sedan såg det dock mörkt ut, instru-
menten var så dåliga att man inte kunde spela och man nödgades … 
inställa spelandet en första maj. Då trädde Lilla Edets Pappersbruk 
emellan och köpte instrument för c:a 7.000 kronor och att det var ett 
handtag, som man satte värde på, säger sig självt. Fuxerna kommun19 
anslår också årligen några hundralappar till föreningen men trots dessa 
tacknämliga bidrag är det ebb i kassan, instrument, noter o. dyl. är inga 
billiga saker.20 

Trots en del ekonomiska bekymmer klarade man verksamheten, mycket tack vare bruks-
patron Olle Haeger, som var en återkommande bidragsgivare.  Så även om Lilla Edet inte haft 
någon bruksmusikkår, har anslagen från pappersbruket varit viktiga för LEMF:s överlevnad. 
Något som, på andra sätt, underlättade verksamheten var när man 1946 anslöt sig till 
Riksförbundet Sveriges Amatörorkerstrar (RSAO), inte minst för anskaffandet av repertoar.  
  LEMF deltog även i flera av förbundets riksstämmor, där amatörmusikkårer från hela landet 
samlades. En anmärkningsvärd detalj, när det gäller detta, är att bland flera hundra 
musikanter, bidrog LEMF med den enda kvinnan. Agnar Martinssons syster, Aina Björk 
(1921-2008), var Sveriges kanske första kvinnliga trumslagare (se bilaga 6).21  

 

                                                           
18

 Martinsson, Arne (2008, 2 januari) 
19

 Detta tros vara en felskrivning. Fuxerna är endast namnet på en av församlingarna inom Lilla Edets kommun. 
20

  ”Pang” (1949) 
21

 Martinsson, Arne (2008, 2 januari) 
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Utveckling och förändring 
 

I slutet av 1940-talet var medlemsantalet i kåren omkring tolv personer. Orkestern bestod av 
tre klarinetter, två Eb-kornetter, två trumpeter, eufonium, tenorbasun, althorn, tuba och 
trummor.22 

AM: Då övade vi två gånger i veckan. Måndag och fredag. Men, var tredje vecka gjorde vi 
uppehåll, för då jobbade de eftermiddagsskift. Märk väl, vi började inte förrän halv 
åtta och övade. Det är ju då vi slutar nu. Det var lite jobbigt. 

Klarinett var sannolikt det första träblåsinstrumentet att få sitt intåg i orkestern. Detta 
skedde relativt tidigt (se bilaga 4). Så småningom tog man även med flöjt. Den nya moder-
nare underhållningsmusiken medförde sedan att saxofoner mer och mer började användas.  

 

AM:    Den förste saxen som kom med, det var Gunnar Jansson.  
RO:  Han var fin basist. 
AM:  Jo, men inte medan jag var med. Det var före det. Han kom med på altsax då, och då 

spelade han eufoniumstämman för den gick i basklav. Då körde han den rakt av, bara 
ändrade förtecknen. Det var första saxen, men det var inga arrangemang för saxar. 
Men på vårt 30-årsjubileum, 1949, då hade vi ju en konstellation, hela kåren då, det 
har vi ju på kort, då bytte klarinettisterna till saxar.  

IM:  Då blev det lite ”storbandsaktigt”. Då var ju Bertil med, våran farbror, han var med på 
kontrabas då. Och då spelade nog Tage piano.23  

SM:  När började man med dirigent? 
AM:  Ja, det var ju Bertil Andrén (1894-1979), han stod med klarinetten och vinkade. Sen 

övertog ju Bengt24 efter han. 
 

Detta dirigentbyte, från far till son, skedde 1953. I protokollet från LEMF:s årsmöte, den 27/2 
1953, finns att läsa: 

Par. 5. 

Herr Bertil Andrén avsade sig uppdraget som dirigent och föreslog 
samtidigt som sin efterträdare herr Bengt Andreén vilken enhälligt 
valdes. Herr John Ström framförde till den avgående dirigenten före-
ningens varma tack för ett uppoffrande och intresserat arbete till 
föreningens bästa under 34 år och utbringade ett fyrfaldigt leve för den 
avgående dirigenten.25 
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 Martinsson Arne (2008, 2 januari & 11 oktober) 
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 Tage Marberg, basist i LEMF, som även spelade piano och dragspel. 
24

 Bengt Andrén (1920-2007) stavade ibland sitt efternamn Andreén, vilket följande citat visar. 
25

 Protokollsbok, Andreén (1953) 
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Samma år, 1953 fick LEMF, med hjälp av ett bidrag från pappersbruket på 3000 kronor, sina 
första uniformer (se bilagor 7 & 8).26 Innan detta hade spelmunderingen varit kostym och vit 
mössa. De första uniformerna var gröna. Den andra uniformsuppsättningen var även den 
grön, dock hade man grå byxor, vilka dock inte var helt till belåtenhet och därför byttes ut 
mot beigefärgade.27 I början av 1980-talet fick man ett bidrag från Lilla Edets kommun till att 
skaffa de vinröda uniformer som används än idag.  

  

Spelningar och engagemang 
   

LEMF hade förr avsevärt många fler spelningar än idag. Ett av årets speltillfällen var det vid 
midsommarfirandet i Göta. Musikkåren medverkade där fram till början eller mitten av 50-
talet.  

 

AM: Jo, vi samlades vid disponentvillan, så marscherade vi därifrån på en liten byväg upp 
till en, för tillfället ihopsatt dansbana. Den låg väl ett par hundra meter därifrån. Sen 
spelade vi där. 

IM: Jag deltog i ”barnorkestern” där, musikkårens stora ”pina”. Det delades ju ut såna här 
tutor, som alla barn fick. 

AM:  En pappstrut med fransar i änden och så en pipa… 
IM: ”Tuuut”… gick man runt och spelade då, kanske trettio ungar. 
AM: Alla skulle ju stå framför musikkåren och vara med och spela då. På den tiden var det 

ju inte så att man spelade ”Små grodorna” och sånt där, utan vi satt där med musik-
kåren och spelade då hambo och schottis och ungarna dansade runt. Det var inga 
lekledare, det gick av sig själv… Så där fanns det inget sånt. ”Kôsse-hambo” och allt 
möjligt. Det är ju de där Norrköpings-häftena som vi fortfarande kan spela efter i 
sextetten. Så det fanns ju ingenting annat. Så var det paus, så serverade de hallon-
saft, var det nog, ur en stor hink. Och en bulle. Sen slogs de med säck och hade lekar.  

IM: När musikkåren spelade var det Ryding, disponenten, som fixade festen åt folket. Nu 
är det ju bollklubben som håller i det.  

 

(Sedan musikkåren slutat medverka vid midsommarfirandet, är det Martinssons som stått 
för musiken till ringlekarna. Midsommarafton 2008 var sista året man firade utanför dispo-
nentvillan. P.g.a. ägarbyte av villan kommer nu firandet troligen flyttas därifrån till Göta 
bollplan.) 
   Årets stora kraftprov för LEMF var, för så många andra liknande kårer, spelandet i samband 
med de politiska demonstrationerna på 1:a maj. I en tidningsartikel från 1953  ges följande 
målande beskrivning av musiken denna dag: 

Blåsmusik för gärna tankarna till 1 maj. Finns det något underbarare än 
att en vacker 1 majmorgon stå i hörnet av Storgatan-Göteborgsvägen 
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 ”Birger” (1953) 
27

 Martinsson Arne (2008, 11 oktober) 
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och höra de första tonerna --- Musiken kommer! Höres från gamla och 
unga och man lever liksom upp på nytt. Alltsammans ger en stark 
påminnelse av livets skönhetsvärden. Man glömmer allt annat och bara 
lyssnar, ger ifrån sig ett omedvetet leende som kontant besvaras av 
någon annan tidig samhällsbo. En sådan dag snålas det inte med goda 
tankar.28  

Huruvida samtliga av Lilla Edets invånare var beredda att hålla med artikelförfattaren kan 
lämnas osagt. Däremot förtjänade musikkåren all uppskattning denna synnerligen hektiska 
dag. Eftersom det inte fanns så många andra musikkårer runtom i trakten, fick LEMF resa 
runt och spela på flera platser under dagen. Men man började med att marschera en särskild 
slinga på hemorten. Arne Martinsson berättar om hur en 1:a maj kunde gå till på 50-talet: 

 

AM:  Vi började på morgonen, på 1:a maj, att knalla runt. Och då gjorde vi ännu längre 
promenader, då stannade vi och spelade utanför Fridhem. Vi gick runt den vägen, det 
är en extra slinga, för då bodde där mycket gamla människor. Så hamnade vi vid 
ålderdomshemmet till slut. Där var ett väldigt kalas med tårta och grejer. Det var som 
ett 50-årskalas! 

IM: Hemma hos föreståndarparet, som bodde ovanpå.  
RO: David Nyberg på hemmet slängde ut karameller när vi stod nere vid flaggstången och 

spelade. 
AM:  Till alla ungarna. Sen när vi var färdiga där så var det hem och äta lite och så sam-

lades vi nere i hörnet sen. Sen marscherade vi över till Ström. Vi gick över till Ströms 
korsväg, ja. Där mötte vi demonstranter från Hjärtum och Västerlanda, så marsch-
erade vi tillbaka med dem över bron till torget. Där mötte alla upp sen. Så marsch-
erade vi därifrån till folkets park. Sen fick vi ta buss därifrån, när vi hade spelat ifrån 
oss där, och så åkte vi till Lödöse och gjorde en ronda där också. Men sen när vi hade 
gjort färdigt i Lödöse så åkte vi till Älvängen. (Där turades vi om, vartannat år var det i 
Älvängen, vartannat år var det i Nol.) Då började vi i södra Älvängen, fast det var ju 
uppe på den gamla vägen, så marscherade vi ända till Folkets Hus, som låg i denna 
änden. --- Och när vi var i Nol så ställde vi upp nånstans som jag inte minns var det 
var och så hamnade vi på en folkpark som jag inte minns var den var heller. Jag bara 
hängde med! Sen åkte vi därifrån till Sollebrunn och där var det ett möte, men där 
marscherade vi inte utan där stod vi utanför värdshuset, i centrum. Där var det före-
drag, så spelade vi runtikring. Det var på kvällen, sen var vi hemma vid niotiden.  

IM: Och då hände det ju att det var några som satte sig i Folkets Park och spelade 
dansmusik. Pappa och hans bröder.29 

AM:  Ja, och de hade väl spelat på Valborg också. Det var nog jobbigt för många. 
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 Okänd författare, Blåsmusik för gärna tankarna… 
29

 Detta skedde längre tillbaka än vad Ingemar och Arne kan minnas. Dock har Agnar berättat för Ingemar att 

det skett förr. Däremot minns de att dansspelning ägde rum på Valborgsmässoafton. (Martinsson, Ingemar & 

Arne, 2008, 11 oktober) 
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Själva den politiska demonstrationen började alltså inte med en gång på morgonen, utan 
musikkåren marscherade runt och spelade ett tag innan demonstranterna mötte upp. I den 
tidiga marschen ingick alltså, bl.a., en liten konsert utanför ålderdomshemmet, där musik-
anterna sedan blev bjudna på ett rikligt kaffebord. (LEMF:s fullmatade 1:a majschema har 
under åren glesnat. Besöken utanför orten upphörde så småningom och marschen runt 
samhället blev kortare. Sedan man efter 1999 helt slutat marschera, detta mest på grund av 
medlemmarnas stigande ålder, består idag LEMF:s uppdrag på 1:a maj endast av en stunds 
spelning på torget i samband med det politiska mötet.)  
   När det gäller musikframförandet under kommunens olika Valborgsmässofiranden, var 
detta inte från början musikkårens uppgift. Martinssons brukade spela vid firandet i 
Hjärtum. LEMF var till en början motvilliga till att spela på Valborgsmässoafton, eftersom det 
var så mycket spelande under 1:a maj.30 Dock blev det, mer och mer, att hela kåren 
medverkade även på Valborg och snart blev det en tradition med LEMF:s medverkan, först 
vid Hjärtums kyrka och sedan vid Ljungkullen i centrala Lilla Edet. Den senare spelningen 
började med marsch från skolan, tillsammans med sångkören och senare, fr.o.m. 80-talet, 
även drillflickor (”Babsflickorna”.) Väl framme vid Ljungkullen, där Valborgselden brann, 
varvades blås-musiken med körsång och vårtal. (Idag finns traditionen kvar, dock är 
marscherandet, liksom drillflickorna, borta.)  
   Andra tillfällen under året, då LEMF varit engagerade, har varit vid Augustimarknaden i Lilla 
Edet och vid olika jubileum. Dessutom har man spelat vid idrottstävlingar på Ekaråsen31 och i 
samband med roddtävlingar vid Ryrsjön. Det är också tradition att kåren spelar vid firandet 
av de egna medlemmarnas jämna födelsedagar.   
 

AM:  Vi spelade mycket på politiska föredrag, och det var ju inget vidare. Det var ju oint-
ressant för ungar. Och det gick väl an, men så kom de och sa: ”Kan ni spela en bit 
efter föredraget också, pojkar?” Och då var det kört! Då blev man tvungen att sitta 
där, och ett föredrag på den tiden det var ett föredrag! Det kunde lätt ta en och en 
halv timme. 

IR: Blåsorkestern spelade väl alltid på julskyltningen? För då var det ju fackeltåg bortifrån 
IOGT-lokalen. 

AM: Scouterna hade ju det. Då hade vi en fackelbärare som skulle lysa oss i noterna.  Det 
var ju si och så, och rätt var det var blev det alldeles svart för mig, då hade min 
fackelbärare ramlat ner i diket. De hade grävt ett hål där och han gick rätt ut i det! 

    Och vi hade friluftskonserter också, vi satt några gånger där borta vid Andréns kon-
ditori vid den gräsplätten där. 

IM: Sen så har vi ju spelat många gånger vid slussen på senare tid. 
RO: Och Ljungkullen. 
AM:  Första gången vi spelade på Ström, då skulle vi göra oss till och spela i slottsparken. Vi 

tyckte; där är fin miljö. Och det var väldigt fin miljö, det var bara det att det hade 
kommit en regnskur och då vaknade alla myggen. Så vi skrinlade det sen, det blev 
inget mer. 

IdM: Vi spelade ”Månskenskväll på Göta Älv”. 
RO: Hade vi inte spelat vid slussen förut, och vi skulle prova parken en gång? Men det 

kom inget folk dit upp, till parken.  
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 Ekaråsen är idrottsplatsen i Lilla Edet. 
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AM: Ja, det kan hända. Jag minns inga detaljer. 
 

Än idag består LEMF:s tradition att hålla sin årliga ”slusskonsert”. Den innebär att man, i  
början av juni, håller en friluftskonsert vid Ströms sluss med ett blandat, lättlyssnat program.  
Man brukar även i december spela på torget, vid kröningen av Göta Älvdalens Lucia.  
Luciakröningen arrangeras dock idag i betydligt mindre skala än den gjorts förr. Från 60- till 
90-talet var denna tillställning en stor händelse i Lilla Edet. 
  

IR: Luciakröningen var ju pampig, i Folkets Hus. Man fick köpa biljetter långt i förväg för 
att få biljetter för det var alltså fullsatt. Och då var det ju först uppe i biosalongen, 
och då var det ju blåsorkestern och det var alla de här ”Tomtarna” som sjöng jätte-
mycket.32 Och sen så efteråt så var det ju nere i danslokalen och då var det Rune 
Devert som var lekledare. Och det var mängder med folk, alltså! Och det var alltid 
gästartister.  

    

Luciakröningen gästades av artister som; Galenskaparna, Sune Mangs, Lasse Lönndahl, 
Stefan Demert & Jejja Sundström, Sonja Stjernqvist, Tore Skogman, Jokkmokks-Jocke, 
Bröderna Djup, Sten-Åke Cederhöök & Harry Persson m.fl. 
   LEMF har ibland också själva ordnat tillställningar som varit annorlunda än de vanliga 
konsertframträdandena.   
 

AM: Vi hyrde Folkets Hus, förr i tiden, och hade frågesporter. Vi satt och övade hemligt. Så 
bjöd vi in lag ifrån Lilla Edet.  

IM: Det var vid påsk, va? För första pris, var inte det en äggkorg? 
AM: Vi spelade bitar då, så fick de gissa vad det var. 
RO:  Var det slutet på 50-talet? När det inte var så dyrt att hyra Folkets Hus. 
AM: Vi bjöd in då, lag ifrån Inland och Haegers33 och så där vidare… Vi satt på scenen och 

så spelade vi en liten snutt och så fick de gissa vad det var för en bit och vem som 
hade skrivit den, kanske. Så satt det publik längre upp då, och lyssnade. Vi försökte 
med lite olika djärva grepp då. Det var väl kanske lite för djärvt, jag vet inte. Det var 
inte så länge som vi höll på… Äh, det var väl så att det var för mycket jobb, och så var 
det inget skoj till slut. 

 

Resor och samarbeten 

 

AM:     Vi gjorde mycket resor på den tiden. 
IR: Det var ju alltid resor på sommaren förr. Bussresor nånstans, ut och spela. 
RO: Och sen var vi i Lödöse, på Skansen, där var vi varje år. 

          IdM: Men det var väl bara i samband med 1:a maj som det var utanför kommunen, va? 

                                                           
32

 ”Tomtarna” var en grupp utklädda sångare som underhöll med julsånger. 
33

 Inland och Haegers är två av bruken i Lilla Edet. 
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AM:  Och så våra resor, då. 
IM: Det hände ju när vi hade medlemmar som var nere ifrån Nol och Surte, så var vi där 

nere och hade konsert också.  
AM: Vi spelade ju på en idrottsplats i Nol, eller var det var, en gång.  
IM: Ja, och så spelade vi i Surte, bakom ett hus, på nån stor gräsmatta där. Jag kommer 

ihåg, jag spelade Eb-kornettsolo.  
AM: Ja, just det ja, alldeles bakom en kyrka där.  
IM: Jag spelade ett stycke som hette ”Cavatina”, för Eb-kornett och blåsorkester.  
SM: Men ni hade samarbeten med andra, eller var det bara att ni lånade medlemmar? 
AM: Farsan jobbade ju på Tudor, och där kände han ju en del folk och de spelade ju. Och 

de hjälpte oss, så hjälpte vi dem. Så de hade en musikkår där nere och de var väl inte 
mer än en halv kår. Vi hjälpte dem rätt mycket. 

IR: Men ni lånade väl in folk ibland också?  
AM: Ja, vi lånade ju mycket genom Dan. Han fixade ju frälsningssoldater.34 
RO: När det var konserter, då fick vi ju låna. --- Och vi var ju nere och hade konsert ihop 

med dem, nere på Postgatan. De hade sin lokal där nere i Göteborg. Trevligt värre!  
 --- 

IM: Vi var i Norge nån gång, Halden. Och så var vi faktiskt med på 17:e maj, då var jag 
inte med och spelade, en gång. För vi hade en norrman med i orkestern. 

RO: Det var i Sarpsborg vi var då, och vi hade konsert i en park där också. 
AM: Ja, Bengt35, han ordnade resor först och sedan övertog jag det och ordnade några 

resor. Det var skoj. Halden, den ordnade jag. Jag fick skriva till Haldens polis och be 
om tillstånd. 

 

Resor med framträdanden har även gjorts till platser som; Marstrand, Mårbacka, Tjolöholm, 
Varberg och senare även till Ulricehamn.  

 

Repertoar 
 

AM: Min första låt, jag spelade, det var ”Skänk mig ditt hjärta, Maria”. En tango. 
RO: Då i början, vi spelade mycket operetter. 
IM: Jag kommer ihåg att vi spelade väldigt mycket ”Kiss Me Kate”, ett potpurri, ja. Så 

spelade vi nånting som hette ”Festspel” av Kurt Larsson. Så spelade vi nånting som 
hette ”Marinarella”. Jag vet inte om det var nån sorts parafras över nånting… Det var 
ett Eb-kornettsolo i den, ser du. 

RO:  Ja, men den var svår. Väldigt mycket med klarinetter… 
IM: Sen spelade vi en vals som hette ”Destiny”. Och så spelade vi en vals som hette 

”Trollsländan”, den var väldigt rolig i Eb-kornetten. Så spelade vi ”En stilla lagun”. 
AM: ”Höstdrömmar” spelade vi också. 
IM: Och ”Romans i moll”. Och mycket marscher! 
 

                                                           
34

 Dan Jonson, verksam inom LEMF och Frälsningsarmén 
35

 Bengt Andrén 
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Hos LEMF finns en pärm med programordningar för ett stort antal framträdanden. Här är ett 
ganska typiskt exempel: 

 

Program Lions loppmarknad lördagen 19/9 1981 

1) Hemvärnsmarsch 
2) Raindrops keep fallin’ on…. 
3) September song 
4) Dixie parade 
5) En vals med dig 
6) Säg det med ett leende 
7) Chanson D’amour 
8) The 3rd man theme 
9) Moonligt serenade 
10) Marsch Glorious 
 

Reserv: Svensk flygarmarsch36 

Man inleder alltså, och likaså avslutar, programmet med en marsch. Däremellan blandas 
gamla och nya melodier av olika karaktär. Vid kyrkokonserter däremot, hålls ett annorlunda 
program, bättre anpassat till kyrkorummet: 

 

Program Starrkärr kyrka lördagen 20/3 1982 

 

1) Adeste fideles  Ployhar 
2) Alleluia  Palestrina 
3) Tonerna  Sjöberg 
4) Abide with me  Monk 

 
       Textläsning 

5) Vår   Mozart 
6) Deep River Rhapsody Walters 
7) Little Prelude  Finlayson 
8) Preludium i ciss-moll Rachmaninoff 

 

Aftonbön 

Slutpsalm nr 89, 4 verser.37 

 

                                                           
36

 Andrén (1981) 
37

 Andrén (1982) 
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Rekrytering av unga 
 

För att underlätta rekryteringen av medlemmar till LEMF bildades, kring 1960, en goss-
orkester i musikföreningens regi. Undervisningen sköttes av Agnar Martinsson med hjälp av 
sönerna Rune (1935-2005) och Arne. En av medlemmarna i gossorkestern var yngste sonen 
Ingemar Martinsson. 

Rekryteringen av ungt intresserat folk till blåsmusiken har tidigare gått 
litet trögt varför man kunnat befara att det så småningom skulle uppstå 
oöverkomliga luckor att fylla. Vid den avslutning som häromdagen 
skedde med skolans frivilliga musikundervisning, fick man emellertid 
höra en liten blåsorkester bestående av unga skolpojkar som på förvå-
nansvärt kort tid övat sig till riktigt fina musikanter. Man kan efter 
detta hoppas att blåsmusiken i Lilla Edet i sinom tid får ett tillskott av 
oumbärlig förnyelse, de här grabbarna vi talar om har det rätta intres-
set, hågen och varför inte fallenheten att bli bra musikanter.38  

Så småningom fick även Lilla Edet en egen musikskola. Denna startades 1978 på initiativ av 
Ingemar Martinsson, som då höll i klassundervisningen i musik och samtidigt hade ett stort 
antal enskilda instrumentalelever. (För varje påbörjat hundratal elever i skolan fick kom-
munen pengar till en timmas frivillig enskild undervisning. Terminsavgiften var 15 kronor.39) 
Vid det här laget kände han att en riktig musikskola behövdes på orten.  

 

IM:  Det var ju betydligt fler som spelade blås då. Det är ju väldigt svårt att få blåselever 
nu…  
   Den första blåsorkestern startade jag väl 78 ungefär, när jag började. Då gick jag 
runt och frågade elever, då var vi inte så många… Vi satt i Erngrenska villan. Så hade 
vi en skrälldus med tvärflöjter! 24-25 flöjtelever tror jag jag hade, när de höll på som 
värst. 

IR: Men alla dom var ju inte med i blåsorkestern! 
IM: Nej, men det var en lång rad där fram, med flöjter.  
IR: Och det var ju resa till Danmark och till Norge och så började ju det här samarbetet 

med Horten då. 
IM: Då var vi här vartannat år och de var här vartannat år. 
SM: Hur många blåselever hade du ungefär som mest? 
IM: Jag hade tvärflöjt och jag hade trumpet, nån enstaka trombon och baryton hade jag 

nån. Som mest… över 30 var det nog i alla fall. 
AM: Jag hade ju en massa blåselever också, ända nere i Lödöse och uppe i Hjärtum.  
 
SM: Hur många blåsorkestrar hade ni som mest? 
IM: Det var ”Miniblåset”. Och så var det ju musikskolans blåsorkester, den lite större som 

var ”Mellanblåset”. Och sen var det ju musikföreningen.  

                                                           
38

 ”GK” (1961) 
39

 Martinsson Ingemar (2008, 30 september) 
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SM: När var toppen, när det var som mest? 
IM:  Mitten på 80-talet och slutet på 80-talet.  
EM: Jag har för mig att jag var med i Miniblåset första året, när det började. –88 var det 

nog. 
AM: Men Miniblåset var väl aldrig ute och marscherade, va?  
EM: Nej. 
AM: Det var mellangänget, då. Vi gick ju ett par skolavslutningar… Så spelade vi på torget 

på nåt ballonguppsläpp… 
IM: Det var Förskoledagen. 
 

(se bilaga 10)  

Som nämnts så har antalet elever i blåsundervisningen de senare åren tunnats ut, och idag 
finns inte längre någon blåsorkester i musikskolans regi. 



24 

 

 

LEMF idag 

 

Medlemsantalet har under åren varierat. Som mest har man varit upp emot 30 personer. 
 

IdM:  Det var väl 70-talet som var toppen? 
IM:  Slutet på 60, början på 70. 
AM:  Då var vi många. 
IdM:  Sen så började det gå tillbaka igen. 
AM:  Men det är ju kvalitet och kvantitet… 
IM:  Men sen så byggde vi ju upp ett par orkestrar i musikskolan som vi plockade från, och 

då blommade det väl upp lite tycker jag. När vi hade vårat 80-årsjubileum -99, då var 
vi ganska många. 

RO:  Ja, den var väldigt fin, 80-årsjubileet. 
IR:  Man ser ju det på några utav korten, att det var en hel del ungdomar med. 
 

Lilla Edets musikförening består idag av ett drygt tiotal personer av varierade åldrar. Få nya 
medlemmar har tillkommit under de senaste åren. Av det större antal ungdomar som fanns 
inom föreningen för ca tio år sedan, är de flesta inte längre aktiva inom kåren. De har antin-
gen slutat spela eller flyttat från orten. Bland de medlemmar som är kvar idag kan de flesta 
räknas till ”kärnan”, som troget verkat inom kåren under en avsevärt lång tid. Flera av 
medlemmarna är pensionärer, och om inte den nedgående blåstrenden vänder ser fram-
tiden tyvärr ganska dyster ut för Lilla Edets Musikförening. 
   Antalet framträdanden under ett år, har för LEMF varit ganska varierande men har legat på 
ett medeltal kring tio stycken. Vissa år har man haft upp emot tjugo spelningar om året, 
medan man andra år haft under tio. Idag ligger siffran på omkring sex till sju engagemang 
per år. Dessa är vanligen; Valborgsmässofirande i Hjärtum och på Ljungkullen 30/4, spelning 
på torget 1/5, nationaldagsfirande på Tösslandagården 6/6, konsert vid Ströms sluss lämpligt 
datum i juni, ev. spelning vid Lions loppmarknad sista helgen i augusti samt uppträdande vid 
kröningen av Göta Älvdalens Lucia i början av december. Övning sker måndagar kl 18.00-
19.30 i Fuxernaskolans musiksal.  
   Dirigenter har varit flera. De längst verksamma har varit Bertil Andrén, Bengt Andrén och 
Ingemar Martinsson. Idag sköts uppgiften i huvudsak av Ingmarie Romell. 
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Engagerade familjer 

 

I en förening på en mindre ort, har ofta engagerade familjer stor betydelse för verksam-
hetens fortlevande och medlemsrekrytering, så även inom LEMF. Själv tillhör jag två av de 
släkter som varit betydelsefulla för musikkåren.  Min farfars far, Svante Martinsson (1882-
1952), spelade basun. Hans fyra barn lärde sig spela olika instrument redan när de var små. 
Äldste sonen Agnar kom att bli en duktig violinist och fiolspelman men var lika mycket en 
driven blåsare. Han spelade bl.a. kornetter, trumpet, althorn, saxofon och senare även 
valthorn. Gunnar (1914-2001) spelade trummor och sysslade lite med fiolbygge. Bertil (1917-
1990) trakterade både träblås och bleckblås, men fick överge detta efter att han fått lung-
tuberkulos i samband med att han spelat i cirkusorkester. Yngsta barnet Aina spelade fiol 
och lite piano samt var, som tidigare nämnts, även trumslagare. 
   Gunnar och Bertil kom att bosätta sig i Göteborg, men kom ofta och spelade med LEMF när 
det behövdes.40 Aina flyttade senare till Dalarna men fortsatte där att spela i andra samman-
hang. Hon spelade trummor fram till 85-årsåldern. 
   Utöver engagemanget inom musikföreningen har ”Martinssons”, som egen underhållnings-
orkester, varit flitigt verksamma som underhållare och dansmusiker runt om i Västsverige. 
Orkestern bildades en gång av Agnar och hans bröder, tillsammans med ett par kamrater. 
Senare kom gruppen att beså av Agnar och hans tre söner, vilka förstås också kom att 
engagera sig i musikföreningen. Rune (trumpet, kontrabas, fiol), Arne (trombon, kontrabas, 
althorn, tuba) och Ingemar (Trumpet, Eb-kornett, piano, orgel, sång, dragspel) bidrog även 
sedan ytterligare till medlemsrekryteringen i LEMF genom sina barn, av vilka samtliga är eller 
har varit med i musikkåren. Runes dotter Katarina (f. 1980) spelade klarinett, Arnes son Per 
(f. 1967) hjälper fortfarande föreningen med trumspel när så behövs och Pers syster Maria 
(f.1972) var under ett tag flöjtist i kåren. När ”Martinssons” framträder utanför LEMF, är vi 
idag en brasskvintett, bestående av min familj och farbror.  Själv spelar jag då Bb-kornett, 
Ingemar Eb-kornett, Ingegerd althorn, Erik trombon och Arne tuba. Ibland får vi hjälp av Per 
på trummor. 
   När min äldsta morbror Lars Gustavsson (f. 1951) började spela tuba i LEMF , anslöt sig 
även  tre av hans yngre syskon. Tvillingarna Ann-Marie och Marianne (födda 1954) spelade 
trombon respektive althorn, och Ingegerd började spela lyra och sedan även trumpet. Alla 
fyra tog lektioner för min far, Ingemar.41 (Yngste brodern Hans (f.1959) spelade ett tag trum-
mor, men var aldrig engagerad i musikkåren.) Tvillingsystrarna har idag slutat spela, men 
Mariannes dotter Malin (f. 1985) var i flera år med i kåren som flöjtist. Även Lars dotter Lena 
(f. 1985) har varit aktiv i LEMF, men i klarinettsektionen. 
   Som ju framgår, är släkterna Martinsson och Gustavsson sammankopplade genom gifter-
mål mellan mina båda föräldrar, Ingemar och Ingegerd. Mycket riktigt var det inom musiken 
de fattade tycke för varandra. Så gjorde även Lars och Birgit Gustavsson (f. Hjort, 1961), 
vilket för oss in på den tredje av LEMF:s stora engagerade familjer, vilken varit verksam i 
stort sett lika länge som familjen Martinsson. Carl Hjort (1898-1984) hette Birgits farfar, som 
från början var basunist. Efter att han fått tandproblem, bytte han dock instrument till klari-
nett. Hans son, Karl-Erik (f.1928), spelade basun och tre av dennes barn är idag än med i 
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 Martinsson Ingemar (2008, 26 september) 
41

 Martinsson Ingegerd (2008, 26 september) 
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LEMF. Bengt (1952) spelar tenorsaxofon, Birgit trumpet och Ingmarie är kårens nuvarande 
dirigent.  
   En fjärde släkt att nämna är Andrén som, även om den inte bidragit med något större antal 
medlemmar, har haft mycket stor betydelse för LEMF i och med ett engagerat ledarskap som 
gått i arv från far till son i tre generationer.  
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SjuntorpsMusiken - föreningsliv i grannkommunen 

 
I en artikel i TTELA från september 2008, görs ett reportage om föreningen Sjuntorps-
Musiken. Så kallas musikkåren i Sjuntorp, ett mindre samhälle beläget mellan Lilla Edet och 
Trollhättan, tillhörande Trollhättans kommun. SjuntorpsMusiken har idag ca 35 medlemmar. 
I artikeln berättas bl.a. att man i samband med 100-årsjubileet anordnade en välgörenhets-
gala där man spelade ihop 180 000 kronor till Barncancerfonden. 
 

--- Nye dirigenten sedan ett år tillbaka, Jörgen Herrström, håller 
ordning. 
-Jörgen är musiklärare på Kulturskolan och det fungerar jättebra, säger 
nyss avgångne ordföranden Lars-Göran Bäckman. Han arrangerar även 
musik och kan locka nya medlemmar till orkestern med sitt kontaktnät i 
musikskolan. För tillfället har man en övervikt av ungdomar med ett 
åldersspann mellan 17 till dryga 60 år 
-Jag började redan som tolvåring, gjorde ett längre uppehåll då barnen 
var små och har börjat åter, säger tvärflöjtist Maria Jensen. Nu finns 
även hennes son Henrik med i trumsektionen.  
   Nionde september i år tillträdde föreningens nye ordförande Jonas 
Karlsson, trombonist och tamburmajor, som började redan som elva-
åring. --- Han vet vilken repertoar  man haft genom åren och det gamla 
måste finnas med men han känner starkt för nya influenser, andra låtar 
och annan målgrupp. Jonas tycker det är viktigt med inflytande för alla. 
 … Sjuntorpsmusiken vilar på de fyra benen – storbandet, drillflickorna, 
brassensemblen och då musikkåren. 
   I dagarna har man audition till drillflickorna där man tänkt ha två 
grupper – en nybörjare och en fortsättning. Man har även de två solis-
terna Caroline Åberg och Jerker Ahlroth knutna till sig. 
   Traditionellt marscherar Sjuntorpsmusiken genom Sjuntorp den första 
maj som är lika med musikens dag.  
   Under dagen blir det flagghissning och utdelning av utmärkelser som 
tioårsnål, femårsnål till drillflickor, tennpokal och stipende från Herbert 
Niklassons minnesfond.  
…Vartannat år åker man till Varberg för konserter som också blir en 
social verksamhet.  
-I år var nästan alla med och man deltog i både konserter och brännboll 
där ”bläck ” och ”trä” möts i en tuff kamp, berättar Bäckman som spelar 
trumpet och har varit med sedan 1976. Vi har ställt in två gånger på tio 
år och då har vi ändå i snitt 15 spelningar per år.  
… I kväll torsdag har Sjuntorpsmusiken och solist Jerker Ahlroth nästa 
framträdande med ett musikkryss i Folkets hus i Sjuntorp i sin ambition 
att synas mer på orten.  
-Vi spelar i civila kläder och man köper sig en spelbricka, berättar Jonas. 
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   Den viktigaste frågan nu är dock att lösa lokalfrågan där man aktivt 
deltar i diskussionen kring Sjuntorps AB:s fond med pengar som ska gå 
till sjuntorpare.  
   Ett förslag man stöttar till hundra procent är någon form av 
allaktivitetshus med plats för musik, ungdom, café och så vidare.42 

 
 

 

Från bruksmusik till storbandsjazz 
 
På SjuntorpsMusikens hemsida finns en historik över musikkåren. Den visar många likheter 
med Lilla Edet. Där berättas att SjuntorpsMusiken från början var en bruksmusikkår som 
bildades 1901, på initiativ av bomullsspinneriet AB Sjuntorp. Fabriken stod för instrument, 
noter och övningslokal. De tio medlemmarna var samtliga anställda vid fabriken. Denna 
industriella anknytning ställde vissa krav på kåren, bl. a. att man skulle spela vid avlidna 
fabriksanställdas begravningar. Utöver dessa plikter hölls inte i början så många offentliga 
konserter, dock spelade man dansmusik på pensionat ”Minnet” de flesta lördagskvällar. 
   Sedan 1910 marscherar musikkåren genom Sjuntorp på 1:a maj. Fram till 1964 var det i 
samband med arbetarrörelsens demonstrationståg. Idag är 1:a maj ”Musikens dag” i 
Sjuntorp. 
   Nyrekryteringen till kåren har hjälpts av att man i omgångar satsat på en särskild ungdoms-
orkester, detta med början redan 1924. När sedan andra världskriget bröt ut 1939, minskade 
verksamheten kraftigt inom SjuntorpsMusiken men levde upp igen när de inkallade medlem-
marna vid krigsslutet kunde återvända hem. 
   SjuntorpsMusiken har haft många olika ledare, de allra flesta, åtminstone i början, komna 
från militärt håll. Detta medförde strikt disciplin vid övningar och en hög nivå på musi-
cerandet. 
   På 50-talet ökades medlemsantalet till ca 30 personer. Då tillkom också de första kvin-
norna. Man började nu även åka utanför Sjuntorps gränser för att göra spelningar. Första 
utlandsturnén gjordes till Danmark 1972. Man började även sedan besöka både Uddevalla 
och Göteborg på 1:a maj. Det blev allt vanligare att man gjorde framträdanden vid olika 
kulturarrangemang, t.ex. Fallens dagar i Trollhättan samt en del kyrkokonserter. Under 80-
talet framträdde man tillsammans med artister som Hans Josefsson, Little Mike och Stefan 
Ljungqvist. Man gjorde även 1989 en turné i Ungern tillsammans med Sjuntorps folkdanslag 
och Hjärtums spelmanslag. 
   Under 70-talet hade man några år ett storband i SjuntorpsMusikens regi. Man framträdde 
bl.a. på dansstället Gransäter i Trollhättan och i Varbergs societetspark. Som sångsolist hade 
storbandet Sjuntorpsbon och numera operasångerskan Gitta-Maria Sjöberg. Man fram-
trädde även en gång tillsammans med jazzmusikern Gunnar ”Siljabloo” Nilsson. År 1996 
återuppstod Sjuntorps storband som varit verksamma sedan dess. 
   SjuntorpsMusiken har haft flera trotjänare med mångårigt medlemskap. Som tidnings-
artikeln ovan nämner, så finns ju även familjeengagemang inom kåren. Historiken berättar 
också slutligen att; 
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29 

 

Sjuntorps musikkår har under åren genomgått många stora förän-
dringar uniformsmässigt, ekonomiskt och musikaliskt. Under många år 
var Sjuntorps musikkår en ren musikkår till att idag under namnet 
SjuntorpsMusiken kunna erbjuda en repertoar som sträcker sig från 
Musikkår via fanfarer och högtidsmusik till Storband och brass-musik. Vi 
har ett nära samarbete med Sjuntorps Drillflickor. 
   Ekonomiskt sett är det också en stor skillnad då och nu. Under pionjär-
tiden bekostade AB Sjuntorp alla utgifter. Numera finansieras 
verksamheten med egna arrangemang samt bidrag från kommunen och 
sponsorer.43   
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 http://www.sjuntorpsmusiken.se/musikkar.htm 
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Diskussion 
 

 

I. Musiken idag 
 
 

Funktion och intresse – behövs blåsmusiken idag? 

 
En mycket viktig skillnad när det gäller blåsmusikkårens roll i Sverige, förr och nu, är att den 
förr hade en funktion. Det fanns ett behov av musik vid förra sekelskiftet liksom det gör idag, 
det är bara det att musikutbudet idag knappt går att jämföra med hur det var på den tiden. I 
och med urbaniseringen övertogs spelmannens roll som underhållare mycket av mässings-
sextetten. Folkmusiken förknippades snart med landsbygden, medan mässingsmusiken blev 
det urbana samhällets musik. Musikkåren agerade dansorkester och stod även för mycket av 
musiken vid bröllop och begravning. Den tjänade som underhållare både vid lustturer och 
vid föreningsmöten. Man hade helt enkelt inte så mycket annat att tillgå på en vanlig svensk 
tätort. Bodde man i en större stad, som Stockholm, hade man antagligen ett större utbud att 
tillgå både när det gällde musik och teater.    
   För dem som inte hade möjlighet att gå och se opera och operett på storstadsscenerna, 
blev dock den lokala blåskåren den kanal som förmedlade den senaste musiken. Det var 
ytterst vanligt att musiken från operettscenerna relativt snabbt arrangerades om för mäs-
singsensemble och framfördes vid till exempel friluftskonserter eller föreningsarrangemang 
på de mindre orterna.  
 
IM: Blåsmusiker förr, de var väl ganska mångsidiga för dom fick ju spela lite allt möjligt. 

Dom fick spela både klassisk musik och lättare musik och dansmusik och marscher 
och allt möjligt. 

 
Blåsmusiken har idag ingen tydlig funktion i samhället. Dock har den ju sitt ursprung i tydligt 
funktionella syften, så som militär signalgivning och även som kommunikationsmedel på 
fäboden. Den närmaste funktionella anknytning blåsmusiken kommer i Sverige idag är väl 
den militära, men numera är även militärmusiken hotad, såsom flera av de svenska sym-
foniska blåsorkestrarna. Arméns musikkår får även svårare och svårare att rekrytera nya 
ungdomar.44 En efter en läggs de professionella orkestrarna ner. I grund och botten handlar 
det om pengar. Och idag är nog inte musikkåren bland det första en svensk förknippar med 
det militära. 
   Nuförtiden dansar ingen till blåsmusikkårernas musik. Inte längre är den ett lika självklart 
inslag vid bröllop och begravningar. Man kan då och då få se musikkårer paradera på gatorna 
vid särskilt festliga tillfällen, men heller inte det är lika vanligt idag som förr. Dock finns det 
platser där blåsartraditionen är särskilt starka och där den hålls vid liv av entusiastiska 
ledare. 
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   Idag går den senaste populärmusiken ut direkt via radio, TV och internet. Den når gles-
bygden lika snabbt som storstaden. Det handlar i många fall om massproduktion som sker 
med hjälp av datorer och man har inte alltid behov av en samspelt orkester för att kunna 
producera bra musik. Inte ens på livekonserter kan man helt lita på att allt man hör verkligen 
är live.  
 
SM:      Vad tycker ni musikföreningen haft för betydelse för kommunen? 
AM: Jaa… Vi är nog jäviga, du! 
RO: Det är ingen som uppskattar den nuförtiden nåt vidare så, men den har vart 

uppskattad, väldigt. 
AM: Politiker har inget större intresse av musik. 
IdM: Det har dom väl haft? 
AM: 1:a maj var dom ju väldigt tacksamma. Det verkade så när vi la av att marschera i alla 

fall, då var det många som kom och gnällde. Det var fler som kom och gnällde nu än 
det var som kom och skällde när vi väckte dem på morgonen. För det fanns ju en och 
annan sån också. 

IdM:  Men det fanns väl inte så hemskt mycket musik egentligen… 
RO: Vi var ju alltid tillgängliga, när de behövde nånting, så vi har ju betytt mycket för 

samhället på det viset. 
IM: Jodå, det har vi säkert. Det är många som har uppskattat. 
RO: Om vi säger, före musikskolornas tid så var vi ju mer anlitade också sådär, va. 
SM:  Om man pratar om det här med musikskolans betydelse för musikföreningen, kan 

man vända på det och säga att musikföreningen hade någon betydelse för musik-
skolan? Att dom kanske började spela för att de hade hört musikkåren… 

AM: Det kan väl hända. 
IM: Som vi pratade om förut så hade vi ju en ungdomsverksamhet. 
AM: Det var ju innan musikskolan kom igång. 
IM: Men det tror jag nog, att det kan ha vart så. 
IdM: Då hade man väl inte såna förebilder inom TV och så utan man hade fler förebilder 

närmare.  
AM:  Så var det ju inte den konkurrensen i samhället också. Det var inget sånt utbud som 

det är nu. 
 

Vad betyder musikundervisningen? 

 
SM: Vad anser ni musikskolan haft för betydelse för musikföreningens verksamhet? 

AM: Nästan en avgörande betydelse. Jag tror inte det hade funnits nån musikkår om vi 
inte hade haft musikskolan. 

 

Inne i Hjortpatrullens rum är det ett infernaliskt oväsen. Alla tutar i 
något instrument. Olle får tag i en bucklig ventilbasun, det är kärlek vi 
första blåsningen. Bert har besvär med ett tenorhorn, men lyckas i 
stället komma över en ärgig ess-kornett med skramlande ventiler.  
-Blås Bert, ropar läraren Calle Svensson. Efter lite spottande kan alla 
höra: 
- Var hälsad sköna morgonstund! 
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En stjärna på himlen är född. Erik ”Etta” Adolfsson tar hand om en bas-
tuba. Gösta ”Sjabo” Elgstrand försöker få ventilerna på en trumpet att 
sprätta upp när han trycker på dem. Gunnar Karlberg har samma prob-
lem med en b-kornett. Eskil ”Långpåsken” får hjälp av Erik Landgren 
med en basun. Olle Aldén tilldelas ett rakt tenorhorn, ett instrument 
som kanske inte är det som han drömt om. Sven Dehlin hittar en 
virveltrumma som han i extas bankar på. Scoutorkestern är född. ---  
Efter premiären 1933 är valet klart, Olle…, Olle…, Sven…, Karl-Erik… och 
Erik… ska bli riktiga musiker. 45 

Det är med glädje och igenkännande jag läser om den upptäckarglädje som rådde vid  
bildandet av scoutorkestern i Degerfors i början av 1930-talet. Jag har själv, på ungefär 
samma sätt, kunnat leka med och upptäcka olika instrument, eftersom vi alltid haft huset 
fullt av dem. Men denna lycka är långt ifrån alla förunnad.  
   Musik- och kulturskolornas instrumentdemonstrationer bygger på att barnen ska få prova 
olika instrument för att sedan bestämma sig för ett speciellt som de, om de vill, får anmäla 
att de vill spela. Men dessa demonstrationer ger oftast inte utrymme och tid för barnen att 
verkligen få prova sig fram. Man får blåsa några toner i tuban innan det är dags för nästa 
person i kön att få prova. Kanske man sedan ändå väljer att anmäla sig till gitarr, eftersom 
det är mest bekant. Undervisningen sker sedan, i grupp eller enskilt, hos en musiklärare som 
talar om precis hur och vad man ska spela på sitt instrument.  
   Något som då ger mer plats för upptäckarglädje är instrumentallek, som finns på vissa 
orter. Där får barnen, i grupp, spela tillsammans, varvat med sång, dans och lek. I brasslek 
turas man vanligen om med de olika brassinstrumenten under det första året. Nästa år får 
man välja ett speciellt instrument. Många av dessa elever väljer sedan att fortsätta i vanlig 
instrumentalundervisning. På vissa platser finns även ett samarbete med den vanliga skolan 
genom orkesterklasser. Samtliga elever i en klass får då välja att spela ett instrument. Men är 
detta verkligen ett bra sätt att använda valfrihet? Vill alla spela överhuvudtaget? Jag har själv 
ingen erfarenhet av denna sortens verksamhet. Dock är ju musik obligatoriskt i skolan och 
borde ju kunna utformas på olika sätt.  
   Jag tror nog att orkesterklasser kan locka fler elever till att fortsätta spela. Hade vi t.ex. haft 
matematiker utan matematikundervisning i skolan? Ja, det kan hända, men betydligt färre 
än vad vi har idag. Att sedan vissa av oss tänker tillbaka på mattelektionerna med mer eller 
mindre fasa borde egentligen bero på själva undervisningen än på ämnet i sig. Den perfekte 
läraren finns inte, men borde inte denne kunna fånga alla elevers intresse, oavsett ämne? 
   Jag tror ändå på att en stor valmöjlighet i skolan är viktig. Valbara kurser och elevens val är 
mycket bra för att ge elever möjlighet att fördjupa sig i sina intressen. Jag tycker också att 
man borde få möjlighet att testa fler instrument i den vanliga musikundervisningen i skolan 
än bara de klassiska kompinstrumenten. Även om musikläraren inte kan spela, så kan man 
kanske upptäcka och försöka tillsammans. Kanske någon av eleverna, som kan spela ett inst-
rument, har möjlighet att lära både sina klasskamrater och läraren. Ett ökat experiment-
erande i klassrummet ställer helt klart höga krav på den redan hårt prövade musiklärarens 
tålamod. Hur mycket kan man vara beredd att släppa eleverna lösa? Blir det bara kaos om 
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man ger dem mer frihet att upptäcka musicerandet? Mindre grupper skulle säkert under-
lätta, men det har troligen skolan varken resurser eller tid till att genomföra. Dessutom finns 
en kursplan att följa och där finns inte plats för alltför stora utsvävningar.   
   Nu är det ju förstås inte så lätt för en musiklärare att släpa med sig en massa instrument av 
alla de slag till sin undervisning. Däremot är det viktigt att man verkligen ger eleverna en 
större kunskap om olika musikstilar, deras instrument och utövare.  
 

”Det var sånt vi hade prov på i nian”, som en gymnasist säger. Ett litet 
antal kompositörer, som Mozart, Beethoven, Bach och Vivaldi, och ett 
fåtal verk, som Årstiderna, I bergakungens sal och Ödessymfonin, 
framstår som ikoner för klassisk musik – en syn som i hög grad för-
medlas genom skolans musikundervisning. Många unga är i viss mån 
bekanta med den klassiska eller symfoniska musikens ljudvärld genom 
modern filmmusik av olika slag, som ofta innehåller citat ur eller 
pastischer på kända klassiska verk.

46
 

Nu kan man ju heller inte fördjupa sig allt för mycket i varje musikstil. Själv är jag relativt  
nöjd med andelen klassisk musik i musikundervisningen under min högstadietid, även om 
den inte innehöll så mycket mer än de allra mest kända styckena, såsom de ovan nämnda.  
Dock ägnades, vad jag kan minnas, all övrig tid till populärmusikens historia. Innehållet i  
denna undervisning tycker jag i och för sig var mycket bra. Jag tycker också att den största 
delen av musikhistorieundervisningen med fördel bör ägnas åt bakgrunden till den musik 
som unga lyssnar på idag. Däremot måste mer utrymme ges för andra musikstilar.  
   Jag själv kan inte minnas att vi en enda gång behandlade ämnet folkmusik, som ju är en 
oerhört viktig del av den svenska kulturhistorien. Att inte visa på folkmusikens utveckling, 
från det gamla bondesamhället till idag, via folkmusikvågen på 70-talet, anser jag vara att 
dölja vår egen historia. Många ungdomar har upptäckt folkmusiken, men jag har svårt att tro 
att det skett i skolans musikundervisning, utan i större utsträckning genom familjen eller 
musikskolan. På samma sätt ges inget utrymme för t.ex. militärmusiken och den gamla 
bruksmusiken.  
   Menar jag nu att all musikundervisning bara skall bestå av historia och mossiga 
tillbakablickar? Skall inget utrymme ges åt utövande och spelglädje? Jo, självklart, men varje 
musiklärare har ett ansvar för att visa eleverna musikens olika ansikten och att den har ett 
speciellt ursprung. All musik hänger ihop, på ett eller annat sätt. All musik kan ge oförglöm-
liga upplevelser. 
 

Varför spelar ungdomar blås? 
 
Trots allt finns det ju faktiskt fortfarande en hel del barn och ungdomar som väljer att spela 
blåsinstrument och vara med i orkestrar. Men vad är det som lockar dessa ungdomar? En 
anledning, som alltid varit central i alla sorters musikutövande är familj och släkt. Man börjar 
spela eftersom spelandet är en familjetradition.  
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Vi väljer inte föräldrar och inte heller när och var vi växer upp och 
formas som individer. Vi föds in i en gemenskap och en tillhörighet där 
de närmaste och viktigaste personerna är familjen med föräldrar och 
syskon, vänner och släktingar. Det är i denna miljö vi socialiseras in i 
kulturen. Vi lär oss det som man gör och finner naturligt och självklart i 
vår närgrupp. 
   Musiken i hemmiljön spelar följaktligen en stor och grundläggande 
roll när det gäller en människas musikaliska socialisation. I hemmet 
formas musikaliska vanor, beteenden och attityder och här ges ofta en 
grundläggande musikalisk träning. Finns det mycket musik i hemmet i 
form av spelande, sjungande och lyssnande öppnar det möjligheter för 
att även barnet får en positiv inställning till musik. Många forskare 
menar att familjen är den enskilt viktigaste faktorn när det gäller 
musikalisk socialisation, och att stödet från föräldrarna ofta är helt 
avgörande för att en ung människas intresse för musicerande ska 
utvecklas och blomma.47  

I de flesta musikkårer och andra musikaliska konstellationer finns exempel på familjer som 
betytt mycket och varit mer eller mindre avgörande för att verksamheten har hållits vid liv, 
så som min egen släkt. Ett mycket bra exempel på detta är familjen Landgren i Degerfors 
som, sprungen ur en typisk bruksmusikkultur, fostrat flera framstående musiker. En av dem, 
trombonisten Nils Landgren är idag en världsartist och har därigenom hjälpt till att sätta 
Degefors på kartan. (Orten har idag ett aktivt musikliv med bl.a. en högt ansedd musikkår. 
Familjen Landgren delar även ut särskilda stipendier till musicerande ungdomar.48)  
   I Sveriges Musik- och Kulturskoleråds undersökning av ungdomars musicerande, från 2002, 
undersöktes bl.a. familjepåverkan vid val av instrument. Detta gjordes både genom enkät 
och gruppsamtal. 
 

Att familj och föräldrar spelar en betydande roll när det gäller instru-
mentval är en slutsats man kan dra från gruppdiskussionerna. 
Majoriteten refererar till föräldrar eller syskon när frågan om instru-
mentval ställs. Andra påverkande faktorer som nämns frekvent är 
kamratgruppen, tradition och något så enkelt som tillgång till ett 
instrument. 
   Under diskussionen om förebilder finns exempel på påverkan att välja 
ett visst instrument, men de är inte tillnärmelsevis så många som 
familjepåverkan.49 
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Grupptillhörighet och gemenskap är också en viktig aspekt. Jag tror, att även om spelandet 
är en familjetradition, kan avsaknaden av jämnåriga och likasinnade kamrater göra att 
intresset svalnar och man väljer att sluta i t.ex. en orkester. En av de intervjuade i nämnda 
undersökning säger att hon började spela trumpet samtidigt som flera av sina kamrater.50  
   En annan av ungdomarna berättar att hon trivs med att spela i den blåsorkester hon är 
med i: 
 

”Jag har en väldigt bred musiksmak men mest spelar jag i en blås-
orkester. Vi spelar allt möjligt, jazz, storband och klassiskt också. Och 
det är så roligt för man har upptäckt jättemånga i den där orkestern, 
åldern är från femton till hundra år. Det är mest gamla gubbar i min 
orkester och då är det sån där jättehärlig musik man spelar. Så man lär 
sig, för vi spelar rätt så mycket gammal musik, marscher och så där… 
Internationalen! (fniss)”51 

Jag känner mycket väl igen mig i hennes berättelse och jag skulle därför naturligtvis önska att 
fler fick möjligheten att uppleva detta. Men man kan ju heller inte förutsätta att alla män-
niskor går att locka till blåsmusiken. Men det är vi som brinner för något som har möjlig-
heten att öppna andras ögon för det. Kanske vi kan lyckas att locka några! 
    

Var finns de vuxna nybörjarna? 
 
Men måste man vara ung för att lära sig spela? Kan man inte börja som vuxen? Jag tror att 
det, i och med musikskolans införande, har uppstått en föreställning om att det är som barn 
man lär sig spela ett instrument och när man är vuxen är det i princip för sent. Detta p.g.a. 
att de flesta musik- och kulturskolor inte tillåter vuxenundervisning. Oftast får man inte fort-
sätta efter att man slutat skolan och det kan tyvärr också medföra att man helt slutar spela 
sitt instrument. Idealet vore naturligtvis att man fick fortsätta hur länge man vill, men då 
finns ju risken att man i stället inte kan ta in så många nya elever. För att man ska behålla 
intresset efter att man slutat i musikundervisning är det viktigt att man får fortsätta ta del i 
musikaliska sammanhang, såsom orkestrar, band och körer. Detta kan vara svårt på mindre 
orter. 
   Men går det att börja spela när man är vuxen? Självklart går det! När man bildade de gamla 
brukssextetterna innebar det oftast att man fick lära upp arbetarna från grunden. De hade, i 
många fall, aldrig hållit i ett mässingsinstrument tidigare. Och de lärde sig snart, efter flitig 
övning, att spela riktigt bra.  
   Riber Olsson berättar om hur det gick till när han lärde sig spela, vid 24 års ålder: 
 
RO: Jo, jag sålde ju godis på biografen först. Och sen så kom jag till att ta emot kläder. --- 

Och så sen en gång, när jag stod där i garderoben, så kom Agnar52, och då hade han 
en basun. Och så säger han till mig: ”Du, kan du få ton i den här”, sa han. Han ploc-
kade upp basunen. ”Gör så och så”, sa han. Ja, jag blåste, fick antagligen ett C.  
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”Ja, förste och andre ventilen!” Jag blåste hela skalan, förste gången jag höll i ett 
instrument, va.  ”Å, herregud”, sa han. ”Vill du börja spela?” Och då började han med 
mig. --- Och efter sex gånger så var jag med, så satt jag med i musiken. 

 
Jag skulle vilja höra talas om fler vuxna nybörjare. För några år sedan hade man, i Troll-
hättans kulturskola, en ”föräldraorkester”. Detta blev uppskattat och de gjorde en del 
uppträdanden. Något sådant kan ju även uppmuntra barnen att spela. Tänk att få vara 
duktigare än mamma och kanske få lära henne det man kan. Eller så kanske man kan börja 
tillsammans med sin förälder. (I Västerås kulturskola låter man, genom undervisningsformen 
Rakt in i musiken, föräldrarna delta för att kunna hjälpa sina barn att spela hemma.53 
   Det finns ju också möjlighet att i olika studiecirklar få lära sig spela ett instrument. Dock 
verkar det vara vanligast med t.ex. gitarrkurser på olika nivå. Finns det möjligen alternativ för 
de som vill lära sig ett blåsinstrument? 
  
 

Är det bara vi som har problem?  
  
För att få reda på litet om hur det är i vårt grannland Norge, som jag inbillar mig har en stark 
blåsmusiktradition, frågade jag en av mina studiekamrater på Ingesund, Else Myhr (f. 1984), 
om saken. Hon spelar själv fiol, men är uppväxt i en blåsarfamilj i norska Trysil. 

Intresset för blåsmusik går upp och ner, men på det flesta platser finns 
minst en musikkår. För vad vore väl 17:e maj utan korpsmusik? Det 
varierar från plats till plats om det är blåsorkester eller rent brassband. 
Upplägget hos de olika musikkårerna är också lite olika. På många 
ställen är det tradition att de äldsta medlemmarna lär upp de yngsta. 
Men nu tror jag att det börjar bli mer och mer vanligt att samarbeta 
med kulturskolorna eller i alla fall anlita instruktörer.  
   Just nu tror jag faktiskt att musikkårerna är nere i en liten svacka. Det 
är svårt att hålla uppe rekryteringen. Men samtidigt, om man ser på 
Trysils kommun, så har vi minst tre skolmusikkårer och två till tre vuxen-
kårer + någon projektorkester som lever upp när det närmar sig 17:e 
maj etc.  
   Många förknippar korps med 17:e maj och traditionella marscher. 
Men med tiden har det blivit mer och mer vanligt att också spela annat. 
Dirigenten i musikkåren som mina syskon har spelat i har i alla fall alltid 
varit duktig när det gäller sådant. Jag har faktiskt varit fiolsolist med 
dem en gång när de hade folkmusiktema. Och för 1,5 år sedan så arran-
gerade han en halling som jag hade komponerat för musikkåren. Så det 
sker lite av varje. 
   Även om vi har många musikkårer i Trysil, så är medlemsantalet 
något varierande. I kåren som mina syskon var med i så var de runt 20 
st. när min storebror började, i början av 90-talet. Som mest var de ca 
80, nu tror jag de är nere i ca 20 igen.54 
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Det verkar alltså som att det inte bara är i Sverige som blåsmusiken upplever en nedgång. 
Att blåsmusikkårer förknippas så starkt med nationaldagsfirandet, som ju är så mycket 
festligare i Norge än i Sverige, bidrar nog dock till att blåsmusiken syns mer och har en 
såpass framträdande roll i vårt grannland i väst. Kanske skulle den svenska blåsmusiken 
blomma upp om vi började fira 6:e juni på liknande sätt, eller är det för sent att försöka? Kan 
man skapa nya traditioner med hjälp av gamla medel? 
   Det verkar även som att traditionen med att de äldre musikanterna lär upp de yngre har 
levt kvar längre i Norge. I Sverige har vi sedan länge lagt allt sådant ansvar på musik- och 
kulturskolan. Kanske man ska våga gå ifrån detta och börja med det gamla elevsystemet, 
som förr var det vanligaste sättet att säkra hornmusikkårernas överlevnad. Detta innebar att 
unga pojkar tränades på sina instrument parallellt med den ordinarie kåren och dubblerade 
stämmor.  
 

Hur mycket ”kult” är blåsmusiken? 

 
En annan musikgenre som i allra högsta grad lever och blommar än idag är folkmusiken.  
Detta trots att den, i samband med industrialiseringen, ansågs ”bondsk” och fick stryka på 
foten till förmån för mässingsmusiken. Dock kan nog folkmusiken betraktas som den mest 
livskraftiga av dessa två genrer. Särskilt om man tittar på intresset bland ungdomar. 
Folkmusikvågen under 70-talet gjorde att rörelsen tog rejäl fart och idag är antalet spel-
mansstämmor och festivaler stort. Nya folkmusikgrupper bildas hela tiden och fler skivor än 
vad det finns marknad för släpps. Kan detta hända blåsmusiken? Just nu märker jag själv inga 
tecken på det.  
   I augusti i år gjorde LEMF en bussresa för att besöka Eksjö Tattoo, en svensk militärmusik-
festival. Vi såg där en storslagen uppvisning av musikkårer från både Sverige, Norge, Lettland 
och Vitryssland. När jag tittade runt bland den övriga publiken såg jag tyvärr att medelåldern 
var relativt hög. Antalet ungdomar var inte stort. Eftersom jag inte besökte hela festivalen 
kan jag inte säga om det var något annorlunda under de tidigare dagarna, men jag tror ändå 
att mitt intryck gav ganska tydliga bevis på att intresset var som allra störst hos äldre blås-
musikentusiaster. Dock tröstades jag något av att se och höra Marinens ungdomsmusikkår, 
som gjorde mycket bra ifrån sig. Dock undrar man hur framtiden ser ut för dem nu när 
Marinmusiken är hotad att flyttas från Karlskrona till Stockholm, där den anses göra större 
nytta. 
   Men, för att återgå till jämförelsen med folkmusik, vad är det då som ger folkmusiken sin 
livskraft? Kan man på något sätt vattna blåsmusiken med samma näring? Den allra största 
skillnaden här, är väl den att folkmusiken inte kräver samma organisation. En blåsorkester 
har ju en traditionell instrumentbesättning som de flesta arrangemang är baserade på och 
som ju kräver att största delen av stämmorna besätts för att det ska låta bra. Folkmusiken är 
från början solomusik och spelar man tillsammans så anpassar man lätt musiken och arran-
gerar den för de medverkande. ”Allspel” är idag ett givet inslag på spelmansstämmorna och 
inbjuder vem som helst att delta. Man behöver inte ens kunna låten. Man kan lära sig medan 
man spelar. Folkmusikmusicerande bygger i regel på att man först lär sig en melodi, innan 
man börjar lägga en stämma.  Men i en blåsorkester är det nog sällsynt att alla musikanter 
kan spela melodin i t.ex. en militärmarsch utan att först få noter. Här har vi ännu en väsentlig 
skillnad; gehörstradition kontra notbundet musicerande. Kan man tänka sig blåsmusiker stå 
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och ”jamma” tillsammans i buskarna på en blåsmusikfestival? Kanske detta sker på vissa 
håll? Möjligen inom tradjazzen… 
   Kanske måste man även ibland frångå det ”militära” i musikkårsverksamheten för att inte 
verka alltför gammaldags och främmande. Uniformerade musikanter kan kanske ge ett allt-
för stelt intryck och har möjligen p.g.a. detta svårt att smälta in i dagens kulturella samhälls-
bild. 
 
   Det finns åtminstone ett ställe i Sverige där gammaldags blåsmusik kan betraktas som 
”kult”. På Medevi brunn i Östergötland hålls en 130-årig tradition vid liv genom att ”Medevi 
Brunnsorkester”, under en längre period på somrarna, konserterar med traditionell mäs-
singsmusik, flera gånger dagligen, de flesta dagar i veckan.  
 

Nuförtiden består orkestern av sommarlediga yrkesmusiker som 
fostrats av Brunnskapellmästare Lars Eric Andersson för att hålla en 
unik musiktradition vid liv. Medevi Brunnsorkester har en repertoar på 
över 1000 musikstycken och spelar på historiska, svenska mässings-
instrument. En konsert med Medevi Brunnsorkester är en musikalisk 
resa 100 år bakåt i tiden.--- 
   Musikerna i Medevi Brunnsorkester är värdar och instruktörer vid en 
kurs i historiskt sextettspel som 2006 hade 10-årsjubileum med fem 
gästande ensembler och TV-inspelning. 55 

 
Sextettmedlemmarna avlöser varandra under den aktiva perioden och en av veckorna vigs 
alltså till en särskild sextettkurs, då sextetter från runt om i landet får komma och förkovra 
sig i gammaldags blåsmusik.  
   Jag har ännu inte själv besökt Medevi, men har indirekt fått ta del av kunskaper därifrån 
genom den kurs som jag och några studiekamrater, på eget initiativ, startade på Musik-
högskolan Ingesund under läsåret 2005-2006. Vi spelade då traditionell sextettmusik på 
tidstrogna instrument, inhyrda från en av entusiasterna vid Medevi. Vår lärare, Leif Wangin, 
är också han verksam i nämnda brunnsorkester. Dessutom fick vi förmånen att träffa den nu 
bortgångne sextettentusiasten Lars Eric Andersson. Medlemmarna i vår sextett hade en 
ålder mellan 18 och 27 år, vilket idag nog är en synnerligen låg medelålder för en sådan 
ensemble. 
 

Hur påverkar media? 
 
Media har idag en synnerligen viktig roll i samhället. TV, radio, tidningar och internet har 
makten att bestämma över människorna på ett näst intill skrämmande sätt. Med det följer 
ett ansvar. Vad ges för signaler till främst barn och ungdomar, som växer upp för att upp-
täcka världen? Vad ges till exempel för bild av blåsmusik i media? Får den utrymme?  
Skulle ett radioprogram, som det Riber Olsson berättar om, få några lyssnare idag, ca 50 år  
senare? 
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RO: Klockan sex, så var det grammofonmusik.  
IM: På radion, ja.  
RO: En timma. Varannan dag så började dom med en marsch. Det var militärmusik, då. 

Och så var det ”lättare” musik då, och så blev det tyngre och tyngre. Och så nästa dag 
så vände dom på det. 

AM: Då började dom med en symfoni. 
RO: Ja, och så slutade dom med en marsch. Så där kom också mycket intresset utav 

blåsmusik. Nu vet väl många nästan inte vad det är för nånting… 
AM: Jo, intresset kom nog mycket då. Men å andra sidan så började dom faktiskt varje dag 

med gymnastik i radion. Inte sjutton gymnastiserade jag för det… 
IdM: Men just den där blandade musiken, det skulle finnas lite mer sånt... 
 

I radions barndom i slutet av 1920-talet blev klyftan tydlig mellan den 
musik den breda radiopubliken ville höra – ibland uttryckt som att man 
ville ha ”musik som man förstår” – och den musik folkbildarna och den 
bildade kultureliten på dåtidens Radiotjänst ansåg att programmen 
skulle innehålla. Kampen stod då mellan å ena sidan dragspelet och 
schlagern och å andra sidan symfoniorkestern och operan och mellan 
traditionalism och modernism. Det här är motsättningar som levt vidare 
och tagit sig många uttryck och som återfinns också i dagens kultur-
debatt om än i lite andra termer.56 
   När reklamfinansierade radiosändningar startade i Sverige 1993 fanns 
det stora förhoppningar om att detta skulle leda till ökad bredd och 
mångfald i etern. Så har dock inte blivit fallet, snarare tvärtom. Reklam-
radions utbud beskylls ofta för att vara enahanda och enkelspårigt.57  

Det som tar allra störst plats i media idag, när det gäller musik, är utan tvekan popmusik. Det 
tävlas och bedöms som aldrig förr. Är detta en skrämmande utveckling, eller är kritikerna 
bara gnälliga vuxna som tycker att det var bättre förr? De ungas musiksmak och intressen  
har ju i alla tider betraktats skrämt de äldre, som själva kanske förträngt att det var precis 
likadant när de själva var unga. Man beklagar sig över att ungdomen inte intresserar sig för  
det man kallar ”riktig kultur”. Men vad gör man åt det? Kan man verkligen få ungdomar 
intresserade av att bevara ett äldre kulturarv om man inte först accepterar deras intressen? 
 

Genre och identitet 

Sedan ungefär 200 år har det i västerländsk kultur varit vanligt att man 
delat in musik i tre kategorier: folkmusik, konstmusik, populärmusik. 
Det här är en sorts övergripande indelning, och under varje kategori 
finns en stor mängd underavdelningar, stilar och genrer som ofta går in 
i varandra. Indelningen är väl etablerad i vår kultur och svår att komma 
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ifrån, och den har fått konsekvenser för hur vi värderar, upplever och 
använder musik.58 

 
Var finns då blåsmusiken i denna uppdelning? Kanske den ska kategoriseras som folkmusik, 
eftersom ju musikkårerna helt tydligt tjänstgjort som ”folkets musik” i sekelskiftestidens 
föreningsverksamhet. Men så gjorde ju även körsången. Var placerar man den? Eftersom 
Sverige utan tvekan är ett land med en betydande körsångstradition (ca sex procent av 
svenskarna sjunger i kör59) så kanske även körsången ska kallas folkmusik. Lars Lilliestam 
skriver vidare: ”Somliga tycks mena att folkmusik fortfarande är folkflertalets musik och kan 
då hävda att dagens folkmusik skulle vara dansband eller rock.”60 Om då en lokal mässings-
sextett, knuten till arbetareförening vid tiden för förra sekelskiftet, gjorde en friluftskonsert 
med den senaste och populäraste opera- och operettmusiken, vad kallas det då? Folkmusik, 
konstmusik eller populärmusik? 
   Nu kan man ju hävda att det inte själva orkestern som placeras in i ett fack, utan den musik 
den spelar. En vanlig svensk musikkår skulle således kunna passa in i alla tre kategorier, bara 
genom att den ofta spelar en blandad repertoar, till stor del bestående av melodier som 
arrangerats om för ändamålet. Det hör inte till vanligheterna att musik nyskrivs för denna 
sortens ensemble. Den enda musik som verkligen ”hör hemma” och har sina rötter i blås-
musiken är marscherna. Men i vilket fack placerar man dem? Jag menar ändå att det är 
själva utövarna som placeras in i ett fack. Om en symfoniorkester spelar ”Georgia on My 
Mind” som extranummer vid en konsertafton på konserthuset. Blir det då plötsligt jazz? Eller 
kan man hitta på en ny genrebeteckning; ”konstjazz”…? Ordet ”folkrock” är ju idag väl 
etablerat i musikvärlden, som en brygga mellan folkmusik och s.k. populärmusik, alltsedan 
grupper som Kebnekaise och Skäggmanslaget rörde om i grytan under folkmusikvågen på 
70-talet. 
   Dock har nog vissa musikaliska rörelser vissa svårigheter med att bryta sig ur de gamla 
mönstren. Blåsmusiken kan nog räknas till dem, även om den idag delvis har flyttat upp på 
den klassiska scenen genom den symfoniska blåsorkestern (t.ex. Göteborg Wind Orchestra, 
f.d. Göteborgsmusiken) som väl kan ses som en länk mellan musikkåren och symfoni-
orkestern.  
   ”I Claes Jansons älskade version av ’Har du kvar din röda cykel?’ hörs en mässingssextett. 
På tenortuban spelar Nisse Landgren. Den är över hundra år gammal och ett av de tidiga 
instrumenten hos Degerfors musikkår.”61 En van lyssnare kan i denna inspelning skymta den 
karaktäristiska mässingsklangen. Dock dränks den en del av stråket, som också medverkar. 
Jag skulle gärna vilja se och höra mer av denna inbjudan av olika äldre blåskonstellationer till 
andra musikstilar och gärna mer framträdande än i Claes Jansons fall. Kan vi få se en mäs-
singssextett kompa t.ex. Timbuktu eller Charlotte Perelli? Och när får vi höra ett nyskrivet 
stycke för nämnda sextett uruppföras på Stockholms konserthus? Stråkkvartetten har ju 
funnits i flera hundra år, och sådana syns ofta i populärmusiksammanhang idag. Vad har 
stråket som blåset saknar? 
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II. En jämförelse 
 

Artikeln om Sjuntorpsmusiken är mycket intressant i jämförelse med musikkårsverk-
samheten i Lilla Edet. Den visar både skillnader och likheter när det gäller verksamhet och 
engagemang. Den visar även att det inte är alla musikkårer som upplever en nedgång. 
 
 

LEMF och Sjuntorpsmusiken - Likheter och olikheter 

 
Man kan här jämföra de båda musikkårerna LEMF och SjuntorpsMusiken. Båda kårerna har 
haft anknytning till den lokala industrin. Även om LEMF inte från början är en bruksmusikkår, 
så skulle kåren haft svårt att överleva utan de bidrag som bruket gav. Man har i början 
fungerat som dansorkester och 1:a maj har varit den dag då man haft allra mest att stå i. 
Vissa perioder har båda kårerna denna gästspelat på andra orter. Att anknytningen till både 
en nykterhetsförening och en industri innebar ansvaret att spela på medlemmars/anställdas 
begravningar är också en intressant likhet. 
   SjuntorpsMusikens nedgång i samband med kriget kan jämföras med problemen som 
drabbade Lilla Edets nykterhetsmusikkårer i samband med arbetarekonflikten 1909. Detta 
visar exempel på olika yttre omständigheter som kunde vara avgörande för en musikkårs 
verksamhet vid den här tiden. 
   Man har i båda fallen startat ungdomsorkestrar för att underlätta medlemsrekryteringen. 
Dock skedde detta i Lilla Edet långt senare än i Sjuntorp. Kanske inte behovet fanns där 
tidigare, eller så kom man helt enkelt inte på idén. Ett annat sätt att rekrytera nya, vilket 
varit det vanligaste inom gamla mässingsorkestrar var, som nämnts ovan, att ha elever. 
Troligen var detta länge modellen för Lilla Edet-sextetterna. På gamla bilder av dessa kan 
man nämligen mycket riktigt, utöver de äldre musikanterna, se pojkar med instrument (se 
bilaga 4).  
   Det var ytterst vanligt att mässingsorkestrarna tränades av militärmusiker, vilket i Sjuntorp 
skett i stor utsträckning. I Lilla Edet tycks inte detta ha varit lika vanligt. Kanske handlade det 
om pengar. En nykterhets- eller skytteförening hade väl inte samma ekonomiska förut-
sättningar som ett bruk hade. Det kostade pengar att anställa en verksam militärmusiker. 
För en före detta sådan, som den vid namn Gustav Borg, som agerade ledare för NOV:s 
musikkår, kanske helt enkelt inte något annat jobb fanns att tillgå när regements-
anställningen upphörde. (Huruvida denne Borg själv var medlem av kåren eller anställd som 
ledare går inte att utläsa ur den text där hans namn förekommer.) 
   SjuntorpsMusiken består idag alltså, förutom musikkåren, även av ett storband och ett 
brassband. Utöver detta har man nära samarbete med drillflickor. Även LEMF har under en 
period haft drillflickor främst i tåget vid t.ex. Valborgsfirandet (se bilaga 11). Dessa var 
knutna till gymnastikgruppen Babsflickorna, men när ledaren och eldsjälen Barbro Svensson 
slutade försvann snart denna verksamhet. 
   Den främsta skillnaden mellan LEMF och Sjuntorpsmusiken är att den senare lever ett 
mera aktivt liv med många engagemang och speltillfällen. Man jobbar mot att synas på 
orten. LEMF däremot, rekryterar inga nya medlemmar medan de som är blir allt äldre. Man 
har sina invanda rutiner och gör inga större ansträngningar för att synas utöver de spelningar 
som är samma varje år.  
   Båda kårerna är knutna till musikskolan. Dirigentskapet sköts idag i båda fallen av musik-
lärare och musik- respektive kulturskolan är också viktig för medlemsrekryteringen. Fördelen 
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som Sjuntorp har, i detta fall, är att man tillhör Trollhättans kommun och därigenom har 
samarbete med en större kulturskola. Musikskolan i Lilla Edet är liten, och eftersom det just 
nu är svårt att locka elever till att spela blåsinstrument har man svårt att bilda orkestrar som 
i sin tur kan fungera som ett led över till musikkåren. 
   SjuntorpsMusiken har just bytt ordförande. Den nye ordföranden, som är 26 år gammal, 
har varit med i orkestern i sedan han var relativt liten och har därigenom en god inblick i 
verksamheten. Att ha sådana medlemmar är synnerligen viktigt för en amatörorkesters 
fortlevande och livskraft. Tyvärr har LEMF drabbats av att de flesta ungdomar slutat, i de 
flesta fall p.g.a. att de flyttat från orten. Kanske skulle ett byte av ordförande gynna vår 
musikförenings verksamhet, dock är det nog ingen av oss, ytterst få, ungdomar som är 
beredd att ta sig an uppgiften. Detta dels beroende på vi inte helt säkert vet var vi kommer 
att bo i framtiden.  
 

III. Framtiden 

Dagens Lilla Edet – vad sker med blåsmusiken? 
 
Antalet blåselever i var, som tidigare nämnts, betydligt fler i musikskolans barndom än vad 
det är nu. 
 
RO:  Det kom ju den där gitarrvågen... 
IM:  Nu är det väl väldigt mycket sång och så, Ingmarie va? 
IR: Sång och gitarr och keyboard. 
AM: Det beror väl lite grann på vad de har för förebilder i samhället kanske? 
IR: Om man tittar på såna här som i melodifestivalen, förr så var det ju stora orkestrar 

som spelade. Nu är allt det bakgrund, inspelat innan… 
 
Vi pratar om att en dokusåpa med en blåsorkester kanske skulle hjälpa till att väcka intresse 
För blåsmusiken. Arne har även en idé om att åka ut och spela på dagis, för att visa barnen   
de olika instrumenten. 
   Vid samtalstillfället var LEMF:s senaste spelning den vid Luciakröningen på torget i Lilla 
Edet. 
 
IR: Det var mycket festligare förr, får jag säga. 
SM: Har vi något kulturarrangemang nu som motsvarar luciakröningen då, som drar så 

mycket folk?  
IR: Nej, inte på samma sätt. Det tycker jag inte. 
IM: Det finns ju det här dom har nu, när dom har dansband, i augusti. 
IR: Ja, på Lions där. Det drar ju mycket folk men det är ju inte alls på samma sätt, tycker 

ju inte jag. Det går inte att jämföra. 
AM: Vi skulle ju ha gjort ett sånt där kulturarrangemang, men det får vi spåna på. 
IR: Lions var ju på gång med det för ett antal år sen och försökte dra igång i Folkets Hus, 

och ha lite ”kulturaftnar”. Det var några gånger, två - tre gånger, nånting… 
AM: Det året det var kulturår… då var det ju ett uppsving. 
IR: Ja, kulturåret -98, då var det ju bra.  Då var det ju olika teman varje månad. Det 

tyckte jag var lyckat. 
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Vad görs på lokalt plan för att rädda den tynande musikkårsverksamheten? 

 
För att Lilla Edets musikförening ska kunna överleva krävs åtgärder. Jag menar att det i detta 
fall finns tre avgörande faktorer som går hand i hand och samtliga måste dra sitt strå till 
stacken. Dessa är: musikföreningen, musikskolan och kommunen. (Följande frågeställningar 
är allmänna och kan även appliceras på andra lokala verksamheter med liknande 
bekymmer.) 
 

1. Musikföreningen 
- Är gemenskapen god inom föreningen? Finns jämnåriga 

likasinnade för alla även om åldersspridningen är stor? 
- Finns ett drivande och engagerat ledarskap som kan 

inspirera medlemmarna till intresse och engagemang? 
- Hinner man med att vara engagerad idag? Kan man kräva 

samma ”uppoffring” idag som förr? Innehåller vardagen 
numera allt för mycket annat som tar tid? (Jämför t.ex. 
idrott. Kan man kräva lika mycket av en musikant?) 

- Hur väl anpassar man repertoaren till rådande omständlig-
heter? Är svårighetsgraden på rätt nivå och arrangemangen 
överkomliga? (Har man möjligen för höga krav på nivån? Har 
media och olika musikutbildningar gjort att ”amatörnivå” 
inte duger?) Täcks tillräckligt med stämmor upp? Spelar man 
både gammalt och nytt? 

- Syns musikföreningen utåt? Vilken bild visas upp och vad vill 
man visa upp? Finns man på plats då ortsbefolkningen sam-
las? Kan man synas mer i dessa sammanhang, skapa nya 
traditioner? 

- Vad gör man för att locka ungdomar? Finns samarbete med 
musikskolans elever och inte bara med lärarna?  

- Diskuterar man problemet med rekryteringen? Vill man leva 
vidare eller har man gett upp hoppet? 

- Hur är självförtroendet och framtidstron? Har man gett upp 
hoppet om att leva vidare eller är man beredd att kämpa för 
föreningens fortlevande? 

 

2. Musikskolan 
- Hur ser rekryteringen av blåselever ut? Hur fångar man 

elevers intresse? Vilken bild förmedlar man av blåsmusik? 
Hur ser eleverna på ortens musikkår? Vet de över huvud 
taget att den finns? 

- Vad gör man för att hålla kvar elever? Lockar musikkåren? 
Hur ser ensembleverksamheten ut? 

- Gör man samarbeten med musikkåren, t.ex. låter eleverna få 
spela tillsammans med de äldre musikanterna (även 
stråkelever o.s.v.), som att göra ”stororkesterprojekt”? 
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- Finns ett bra samarbete med grundskolan? Har man möjlig-
het att bedriva t.ex. instrumentallek eller orkester-klasser? 
Är man synlig för alla elever? 

 

3. Kommunen 
- Hur ser man på musikföreningen, vad betyder den för 

samhället?  
- Öppnar man ögonen för problemet med den tynande musik-

kårsverksamheten? Är man beredd att göra en insats för att 
hjälpa till? 

- Ges musikskolan tillräckligt med resurser för att kunna 
bredda sin verksamhet och därigenom satsa mer på blås-
musiken genom ökad elevrekrytering, tillsättning av lärar-
tjänster, projekt o.s.v.? 

- Hur väl uppmärksammas musikföreningen och musikskolan i 
lokala media? 

- Vad gör man för att förhindra att ungdomar flyttar från kom-
munen? Vad finns i trakten som lockar, såsom attraktiva 
arbetstillfällen o.s.v.? 

 
Slutligen, angående kulturengagemanget inom kommunen, har jag valt ett tänkvärt citat av 
Henrik Karlsson. Citatet är skrivet 1982. Man kan fråga sig om denna idé har sats i verket 
någonstans sedan dess. Är denna tanke naiv, eller är den måhända det viktigaste sättet för 
alla sorters ”kulturella minoritetsgrupper”, vilket kanske blåsmusikrörelsen snart bör 
betraktas som, att hålla sin verksamhet vid liv? 
 

Tänk om alla musikvänner på en ort slog sig samman till en gemensam 
intresseförening! Vilket härligt tryck skulle de inte kunna sätta bakom 
krav på höjda anslag, repetitionslokaler, musikens hus, samordnad 
information, publikvärvning! Jag menar alltså inte någon musikalisk 
sammanblandning, vilket alla är paniskt rädda för, utan organisatoriskt 
samarbete. Men visst brukar gemensamma manifestationer med stor 
genreblandning också ha positiva effekter på musikaliska fördomar, det 
har otaliga lyckade ”Musikens dag” och ”Musikens mångfald” visat. 
   Pessimisten kan förstås invända att samarbetstanken bara är en 
vacker dröm när trenden i samhället i övrigt går mot allt fler delkulturer 
med egna värdesystem och normer medan vårt gemensamma referens-
system blir allt tunnare. Mot det säger optimisten, med viss realistisk 
nykterhet, att vi knappast kan tro på ökade anslag eller ens oföränd-
rade summor om inte de många musikliven kan visa en massiv efter-
frågan. Och vill vi behålla de många musikminoriteternas profiler, så 
hjälper knappast sekterism längre, paradoxalt nog.62 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 
 

En gammal bild av en Lilla Edet-sextett. Det är osäkert till vilken rörelse denna sextett var 
knuten. Man kan dock anta att den tillhörde godtemplarlogen no. 23 Eden (bildtext skriven 
av Carl G Hjort 1972-12-05, foto och text: ur Ingegerd Martinssons samling). 
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Bilaga 2 
 

Lilla Edets Skytteförening med musikkår (foto: ur Arne Martinssons samling). 
 

 

Bilaga 3 
 

NOV:s sextett vid Göta station 1920-05-01. Musikanterna är: Gustav Andersson (Eb-kornett), 
Agnar Martinsson (Bb-kornett), Svante Martinsson (Tenor 1), Georg Hansson (Tenor 2), 
Lindqvist (förnamn okänt) (Althorn), Svante Hansson (Bas), Allan Eriksson (Marschtrumma), 
Arnold Boman (Bastrumma). (Textkälla: Agnar Martinssons fotoalbum, foto: ur Arne 
Martinssons samling.) 
 

 



49 

 

Bilaga 4 
 

IOGT och NOV:s sextetter sammanslagna (foto: ur Arne Martinssons samling). 

 

 

Bilaga 5 
 

LEMF omkring 1936. Texten på banderollen lyder: ”Tänkande ungdom dricker icke, 
drickande ungdom tänker icke”. (foto: ur Agnar Martinssons samling). 
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Bilaga 6 
 

 Bild och bildtext ur artikel: Musikföreningen fyller 75 (Schnorrenberger , 1994). 
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Bilaga 7  
 

LEMF 1953 (foto: Fred Cadbro, text: Ingemar Martinsson 2008). 
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Bilaga 8 
 

LEMF i demonstrationståg 1977-05-01. Marsch nedför ”Sionbacken” i centrala Lilla Edet. I 
täten: Bengt Andrén (foto: ur Ingemar Martinssons samling). 

 

 
 

Bilaga 9 

 

Musikskolans blåsorkester, tidigt 1980-tal. Text ur artikel: Blåsorkester på Danmarksresa 
(okänd författare, foto: ur Ingemar Martinssons samling). 
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Bilaga 10 
 

Musikanter ur LEMF och musikskolans blåsorkester, tillsammans med Babsfickorna, på väg 
till nationaldagsfirande på Ljungkullen i centrala Lilla Edet 1992-06-06 (foto: Ingegerd 
Martinsson). 
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Bilaga 11 
 

LEMF:s 80-årsjubileum 1999. Bakre raden fr. v: Arne Martinsson, Per Martinsson, Alf-Erik 
Dohrnér, Markus Linthala, Rune Martinsson, Erik Martinsson, Sven-Olof Ohlsson, Gabriel 
Trönnberg, Riber Olsson, Ingegerd Martinsson. Främre raden fr. v: Ann-Cathrine Persson, 
Abdel Omeragic, Birgit Gustavsson, Lennart Hedberg, Ingemar Martinsson, Carl-Christian 
Trönnberg, Einar Fredriksson, Samuel Karlsson. Sittande fr. v: Sara Martinsson, Rebecka 
Josefsson, Lena Gustavsson, Lisa Karlsson, Malin Carlsson, Jennie Ivarsson. (Foto: ur Riber 
Olssons samling) 
 
 

 
 
 

Bilaga 12 
 

Det norska originalet av Else Myhrs kommentarer ang. blåsmusiken i Norge. 
 

Det går veldig i bølger hvor populært det er å spille i korps, men på de 
fleste plasser har de minst et korps. For hva er vel 17.mai uten korps-
musikk? 
Det varierer endel fra sted til sted om det er janitsjar eller rent brass-
orkester.  
   Opplegget i de ulike korpsene er også litt ulike. Mange steder er det 
tradisjon at de eldste medlemmene lærer opp de yngste. Men nå tror 
jeg det begynner å bli mer og mer vanlig å samarbeide med kultur-
skolene eller iallefall leie inn instruktører.  
   Akkurat nå tror jeg korpsene er nede i en liten bølgedal. Det er vans-
kelig å holde oppe rekrutteringen. Men samtidig, hvis man ser på Trysil 
kommune, har vi minst 4 skolekorps og 2-3 voksenkorps + noen 
prosjektkorps som kommer til liv igjen når det nærmer seg 17.mai etc.  
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   Mange forbinder korps med 17.mai og tradisjonelle marsjer. Men 
etterhvert så har det blitt mer og mer vanlig å også spille andre ting. 
Dirigenten i korpset som søskene mine har spilt i, er iallefall alltid vært 
flink til det. Jeg har faktisk vært felesolist med dem en gang de hadde 
folkemusikktema. Og for 1,5år siden så arrrangerte han en halling jeg 
hadde komponert for korpset! Så det skjer litt ulike ting. 
   Selvom vi har mange korps i Trysil, så er medlemstallet noe varier-
ende. I korpset søsknene mine var med i så var de rundt 20stk når store-
broren min starta på begynnelsen av 90tallet. På sitt meste var de 
ca.80, nå tror jeg de er nede i ca.20 igjen. 


