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Katrineholms 
Musikkår (ovan) 
hade fint besök 
vid sin 80-års- 
jubileumskonsert  
i Tallåsaulan 
i söndags. 
Gitarristen Nicklas 
Boman (till 
vänster) var en 
gästerna. Klasse 
Möllberg (till 
höger), mer eller 
mindre uppväxt 
i Tallåsaulan var 
den andra. 
  Bilder: Urban  
 Århammar

I 80 år har Katrineholms Musikkår spri-
dit tonsäker pompa och ståt i staden. Att 
döma av söndagens jubileumskonsert 
med gästen Klasse Möllberg finns det 
inget som tyder på att kåren inte kommer 
att göra det minst lika länge till.

Det är svårt att tänka sig hur Katrineholms  
musikliv skulle se ut utan musikkåren. Dess åter-
kommande insatser år efter år under national- 
dagsfirandet och förstås Maj i by känns så själv-
klara att det troligen är först om de skulle för- 
svinna som man skulle förstå värdet av traditio-
nerna fullt ut.

Men inget tyder på att Katrineholms Musik- 
kår ska försvinna. Det var tvärtom en särdeles  

vital 80-åring som firade med jubileumskonsert i 
Tallåsaulan i söndags, och mycket var precis som 
vanligt. 

Dirigenten Ulf Ljunggren lika skojfrisk som 
vanligt, sångerskan Jessica Tegnemyrs insatser 
när hon tar av sig orkesterns uniformsjacka och 
på sig rollen som primadonna lika pigga som van-
ligt och orkesterns egen spelglädje lika stor som 
vanligt. 

Även bredden på musiknumren i jubileums-
programmet var stor som den brukar vara när 
kåren framträder.

Och nog räcker detta vanliga långt, men 
självklart hade man även förgyllt jubileet med  
något alldeles extra i form av ett par prominen-
ta gäster. Dels kom gitarristen Nicklas Boman  

hem från musikstudierna i sin karakteristiska stil  
och hatt.

Dels kom en annan hemvändare tillbaks till den 
plats där han själv sett många stjärnor uppträda. 
Klasse Möllberg berättade nämligen om hur han 
knatat omkring i Tallåsaulan under barndomens 
shower där, då hans pappa var vaktmästare på 
skolan.

Själv bjöd Klasse Möllberg också på showan-
de av hög klass. Skämtade, visade talang i att  
spela på det nuförtiden något bortglömda konsert- 
instrumentet såg och satte riktig fart på publi-
ken så att den också fick känna att den verkligen 
deltog i det välförtjänta firandet av Katrineholms 
Musikkår. 

 Urban Århammar
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Överst till vänster: Gitarristen Nicklas Boman kom hem för att fira med musikkåren. Överst till höger: Jessica Tegnemyr 
är kårens egen vokalist. Till vänster: Klasse Möllberg som sågvirtuos. Ovan: Musikkårens uniformer har varit en färgklick i 
Katrineholms musikliv i 80 år. Nedan: Klasse Möllberg satte fart på publiken så att den också fick vara delaktig i jubileums-
konserten i Tallåsaulan.


