
Hällekis Musikkår
Jubileumsmusik i Hällekis Mässingssextett redan 1892

Musiklivet i Hällekis har gamla anor. År 1892 startade dåvarande Hellekis Aktiebolag 
en mässingssextett. Den då verksamme driftledaren O Hillfors var musikintresserad 
och man får förmoda att det var på hans initiativ som det kom igång. Han var för 
övrigt aktiv blåsare en tid.
Det anställdes en militär musiker vid namn Berner som instruktör. Den första ledaren 
för denna sextett var maskinist Larsson, som sedermera efterträddes av lokförare 
Erik Sundstrand, som även trakterade kornett.

Då denna brukssextett sedermera lades ned bildades år 1919 en musikförening som 
fick namnet Viljan. En del av dessa medlemmar har varit medlemmar i 
bruksorkestern.
De som bildade den nya musikföreningen var Folke Hallén, Kar Vinberg, Bernhard 
Vinberg, Harald Lundkvist, Viktor Lundkvist, Enar Korsell, Linus Olsson, Gunnar 
Axelsson och Conn Sandberg. Av dem blev inte alla aktiva.

Efter en tid kom nya medlemmar. Det var bl. a karl Ringblom, Alf Hallén, Gösta 
Forsell, Carl Andersson och Sivert Bergkvist. Av dessa är fortfarande Alf Hallén och 
Gösta Forsell aktiva i musikkåren.
Bland de som varit med längre och fortfarande håller på är Erik Storm, Elof Hallén, 
Eiler Ringblom Rolf Ekholm, Valter Larsson, Arvid Larsson och Hans Westerling.
De första instrumenten inköptes den 12 juli 1919 från Ungdomsstjärnans förlag, Osby
och bestod av en sextett. Kostnaden var 750 kr. Kontant betalades 450 kr och 
resterande med 50 kr per månad. I januari 1920 var hela beloppet erlagt.



Dansmusik

Den första tiden spelades dansmusik enligt den tidens sammansättning av 
musikarrangemangen. Det är rena nostalgin att se en dansbana en 
söndagseftermiddag klädd med lövruskor och att se mässingsinstrument, som 
glänste i solen.
Solen lyste, som bekant, alltid när man ser tillbaka på sådana händelser. Flickorna 
bar lusa klänningar och pojkarna kunde dansa lika bra i en smäktande vals, som i en 
klämmig hambo.

Efter hand blev det regelbundet lördags- och söndagsfester med dans och man 
började redan kl. 18.00 och höll i regel på till l 01.30. Gaget för var medlem av 
musiken kunde röra sig om cirka tio kronor. Men det var på den tiden då man kunde 
köpa en klarinett t ex för 200 kr.

Med nya tider, nya seder, då den nyare och modernare dansmusiken gjorde sin 
ingång, övergick man till mera seriös musik.
År 1925 antogs namnet Hällekis Blåsorkester för att sedan år 1969 ändra till 
nuvarande Hällekis Musikkår. Till Riksförbundet Sveriges amatörorkestrar RSAO 
anslöt sig kåren 1959.
Som i alla föreningar har den ekonomiska frågan varit en stötesten. Det är först på 
den senare tiden som kåren fått bidrag från kommunen och företag. Att kåren är 
uppskattad, visar de penningbidrag man vid olika tillfällen mottagit från såväl 
privatpersoner som av föreningar.

Många instruktörer och dirigenter har under årens lopp avlöst varandra. Sålunda har 
följande musiker medverkar i dessa funktioner: Ivar Mattsson, Sven Carlberg, CG 
Ellström, Kurt Westerling, Bernt Ekström, Enho Vuorikoski och nu Lennart Löfstrand.
Av dessa har Kurt Westerling varit knuten till kåren över tio år. Innan man kom så 
långt, att man kunde anlita yrkesmusiker, var Folke Hallén, den drivande kraften. 
Även brodern Elof har nedlagt ett gott arbete med att hålla verksamheten igång.
Det måste sägas; att hålla ihop en orkester under så många år, som det här är frågan
om, det är en prestation. Det fanns ju t.ex. inga kommunala musikskolor att tillgå – 
det hade man ju inte ens hört talas om. Lokalfrågan var också ett kapitel för sig. Bara
det att först gå tre km och sedan elda upp i en barack för att kunna ha en övning 
säger ju en del. Tala om intresse.

Då samtliga arbetade på cementfabriken i skiftesarbete var det ofta svårt att kunna 
samla alla på en gång till de repetitioner man hade. Nu när Rockwool tagit över 
verksamheten kan man säga att ringen är sluten, då många av kårens medlemmar 
återigen jobbar i skiftesarbete. Men som sagt, de äldre har ju vanan inne med denna 
olägenhet.

Många äldre

En kår med en 60-årig tillvaro har givetvis medlemmar som kommit upp i åldrarna. Vi 
hyser ett visst hopp om att få nya krafter, genom den kommunala musikskolan, som 
finns inom kommunen. Det vore besynnerligt om icke några av dessa ungdomar får 
intresse för vidare musikutövning i en kår, som ju i alla fall har en rikhaltig repertoar. 



Men nutidens ungdomar har ju många utbud till aktiviteter att sysselsätt sig med. 
Men hoppas kan man ju alltid.
Trots att kårens medlemmar nu är spridda geografiskt, kan man konstatera att 
deltagandet i övningarna är gott. 
Om man kunde räkna alla framträdanden kåren gjort under 60 år fick man nog fram 
en imponerande siffra. Tänk alla danskvällar, sommarfester, demonstrationer, 
konserter och så traditionen med morgonmarschen genom samhället 1 maj. Det är 
så tanken svindlar.

Med det goda kamratskap, som alltid varit inom kåren är det enbart angenäma 
minnen att se tillbaka på.

Den nuvarande styrelsen består av: Erik Storm, Rolf Ekholm, Valter Larsson, Arvid 
Larsson och Roland Andersson. Dirigent är som nämnts Lennart Löfstrand. 
Jag har härmed den här lilla historien velat ge en blick över en kårs arbete från 
början och till dags dato. Några större anspråk på att vara en fyllig redogörelse finns 
inte men det skrivna kan ju vara av intresse i all sin enkelhet.

Källa: Tidningsurklipp från Skaraborgs läns tidning dat 28 nov 1979
/Erik Storm
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