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Johansfors musikkår fyller 100 år och firar med stor jubileumskonsert i Folkets
hus den 15 november. Med nyrekryterade unga musiker har musikkåren en ljus
framtid framför sig.
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Hallå där

Lennart ”Junior”
Göransson.

Att spela
i musikkår
var en dröm
Lennart ”Junior” Göransson, en av de yngre
musikerna i Johansfors
musikkår.
1 Hur känns det inför
jubiléet?
– Bara fint, det känns
väldigt speciellt.
2 Hur kom du med i
musikkåren?
– För tre år sedan blev jag
tillfrågad, och jag tackade ja direkt. Det var
som en dröm som gick i
uppfyllelse. Vi fem
ungdomar i kåren. Den
yngsta är elva år.
3 Satsar du på att bli
musiker?
– Ja, jag har tänkt utbilda
mig till musiklärare.
I musikkåren spelar jag
klarinett.

Johansfors musikkår förbereder lördagens jubileum.

Jan Stenqvist

Foto: Björn Magnusson

Johansfors musikkår fyller 100
J

BROAKULLA

ubileumskonserten i
Johansfors
Folkets
hus, som leds av dirigenten Gunnar Magnusson, följs av en jubileumsbuffé.
– Det här är så klart en
viktig händelse för oss, den
har tagit närmare ett och ett
halvt år att förbereda.
Genom åren har vi nog varit
oroliga för kårens framtid;

man har antagligen på
många håll funderat på hur
det ska gå till att rekrytera
nya unga musiker. Men det
har gått bra för oss, vi har ett
fint fungerande samarbete
med kulturskolan, säger
Gunnar Magnusson.

Johansfors musikkår bildades den 1 augusti 1914 med
ekonomiskt stöd från glasbruket för inköp av instru-

ment och noter. Initiativtagare var två unga män; trumslagaren Erik Konradsson
från Alsterfors och klarinettisten Vilhelm Jensen från
Hovmantorp.

I oktober 1914 gjordes första framträdandet.
1959 fick kåren för första
gången en egen uniform.
Sedan dess har uniformen
bytts ut fyra gånger.

Den hittills största publiksuccén kom 2006 då musikkåren tillsammans med
Sankta Mariakören från
Kallinge framförde en konsertversion av musikalen
Kristina från Duvemåla.
Under ett års tid gjordes
konsertframträdande i glasbruket, i kyrkorna i Rödeby
och Kallinge, på Skärva
gård utanför Karlskrona,
samt i Duvemåla hage.

Hösten 2009 tog Gunnar
Magnusson över som dirigent
och
konstnärligt
ansvarig efter Christer

Thörnquist.
Musikkåren
har i dag tjugotvå musiker.

Kan vi nu bara fortsätta
samarbetet med
utveckla 
kultur
skolan så finns fina
förut
sättningar att knyta
nya musiker till oss, säger
Gunnar Magnusson.

– Musikkåren speglar på
något sätt samhället; vi har
både unga och äldre
musiker – pojkar, flickor,
män och kvinnor. Det är en
väldigt
bra
blandning.

TEXT

Jan Stenqvist
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Himmel av kristall väcks till liv i musikkårens händer
Musikkåren ska för första
gången framföra låten
”Himmel av kristaller” inför
publik. Musiken har skrivits
av Barometerns reporter i
Emmaboda, Peter Lejon.
BROAKULLA. Låten skrevs
2010 med syftet att den
skulle spelas av just Johansfors musikkår. Låten var ett
av bidragen som lämnades

till 2011 års Melodifestival.
– Låtidén fick jag efter min
sons skolavslutning i Algutsboda kyrka. Det var en
refräng som bara dök upp,
säger Peter Lejon.
Refrängen växte till en hel
låt. Texten har skrivits av
Marit Ollander-Hjort, även
hon journalist på Barometern.
– Vi gjorde inspelningar

med Ida Seve och Niklas Brevestedt, men kom inte med i
Melodifestivalen. Nu ser
musikkåren till att låten
ändå får ett liv, säger Peter
Lejon.

Låtarrangemanget
har
 jorts av Hans-Erik Magnusg
son. Kerstin Forsberg, Kallinge, ska sjunga.
– Personligen tycker jag

det är en väldigt bra låt.
Överhuvudtaget ligger det i
musikkårens natur att fånga
upp aktuell populär musik,
säger Gunnar Magnusson,
dirigent i Johansfors Musikkår.
Marit Ollander-Hjort fick
förtroendet att sätta ord till
musiken.
– Det blir första gången jag
hör den framföras live. Att

höra sina egna ord och känslor i en melodi... det är häftigt, men också lite läskigt.
Jag har skrivit mest för skrivbordslådan tidigare. Mest
dikter och sångtexter. Det
finns faktiskt två låtar till där
texterna är klara; det skulle
kunna vara något för
Madonna och Lena Philipsson, säger hon och skrattar.
Jan Stenqvist

Peter Lejon och Marit
Ollander-Hjort har skrivit
musik och text till låten
Himmel av kristaller.
Foto: Anders Johansson

Batteriladdare stals ur bussar

Flera bilar slangades på bränsle

Fritidshus utsatt för inbrott

Långasjö. I förra veckan utfördes inbrott mot bussdepån i Långasjö.
Ur två bussar stals batteriladdare, en ur vardera.

Emmaboda. Två fall av bensinstölder den senaste tiden har
polisanmälts. I förra veckan slangades en okänd mängd
bensin ur en bil på Järnvägsgatan i Emmaboda, och natten
till tisdagen slangades 20 liter bensin ur en bil på Postvägen
i Eriksmåla.

Vissefjärda. Ett fritidshus i Öremåla utanför Vissefjärda
har utsatts för inbrott. Någon har brutit sig in huset, men
det är oklart om något stulits.

