
ÅTERBLICK PÅ KLIPPANS BLÅSORKESTERS ARBETE 1936 – 1946 

(Författad av Gustaf Ek och uppläst av denne på samkvämet under 10-års-jubileet söndagen 

den 10 november 1946) 

 

DÅ KLIPPANS BLÅSORKESTERS verksamhet ej omspänner större tidrymd än tio år kanske en 

historik vore överflödig, men för dem som ej närmare följt orkesterns utveckling, måhända 

en kort återblick kan intressera.  

Starten skedde lördagen den 24 oktober 1936 med en grupp pojkar ur juniorföreningen. 

Intresset var stort från första stund, och övningar höllos regelbundet en gång i veckan.  

I maj månad 1937 debuterade orkestern vid Ormtjärns fäbodar, där gökottan hölls det året. 

Det var en stor händelse, åtminstone för pojkarna. Korsåresan företogs den sommaren med 

pråm över sjön Hyen, och orkestern spelade under överresan och på mötena vid Korså bruk. 

Det har för övrigt blivit tradition att orkestern medverkat vid Korsåmötena varje år. 

Så följde ett par år av träget arbete och medverkan vid möten och fester inom det egna 

församlingsarbetet. Vi medverkade bland annat vid julottan de första åren. 

Repertoaren utgjordes första tiden av sånger, för att så småningom utökas med marscher 

och svårare saker. 

Sommaren 1939 företogs den första längre resan utanför Hofors gränser. Vi medverkade då 

vid ett juniorläger i Hedesunda. 

Där debuterade vi även med marschmusik i demonstationståg, vilket gick bra, trots att 

trumslagaren då var så liten, att han hade svårt att följa med. Dåvarande sekreterare 

Önneby filmade lägret, och vi fingo sedermera se oss själva på vita duken här i 

Missionskyrkan.  

 

År 1940 följde så ett mera uppmärksammat framträdande av orkestern, nämligen valmötet 

på torget med framlidne statsministern Per Albin Hansson som talare. Där var kanske den 

största publik vi uppträtt inför. 

Den ursprungliga sextettbesättningen började nu så småningom utökas till oktett och senare 

militärbesättning. Utvecklingen fortskred stadigt med nya medlemmar och utökad repertoar. 

En tanke att de unga skulle fostras i ansvarskännande resulterade i det första styrelsevalet. 

Årsskiftet 1939-1940 trädde första styrelsen i verksamhet, och befattningarna ha under 

årens lopp växlat, så att nästan alla orkestermedlemmarna deltagit i styrelsearbetet. 

 

Engagemangen ökade år från år, så att vi utom den egna verksamheten anlitats av flera 

ideella föreningar både i och utom Hofors. Nämnas kan bland andra: Fackliga Central i 

Hofors och Storvik, Rädda Barnen, Norgehjälpen, Röda Korset, Husmoderföreningen, 

Barnens Dag, De Gamlas Dag, Kyrkans scoutkår, N.T.O., Heimdal, Svenska Flaggans Dag och 

Idrottsföreningarna. Vi har även flera gånger biträtt våra grannförsamlingar i Torsåker och 

Storvik med musik. 

 



Den senaste sommaren har varit rikt givande, med resor bland annat till Arbrå, Torsåker och 

Horndal. 

Som bevis för att vårt arbete uppskattas även av myndigheterna, får man väl ta deras 

beviljande av kommunalt anslag till orkestern. 

Så har då KLIPPANS BLÅSORKESTER fullbordat den första tioårsperioden. Vi hoppas och tro 

att denna period har varit till fostran och gagn för pojkarna som deltagit i arbetet under de 

gångna åren. 

I tro och förtröstan vända vi blicken framåt och hoppas, att kommande år måtte ge ännu 

mera av fostran och om möjligt något av evighetsvärde.  


