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I blåsorkestersammanhang är det ingen hög ålder  
Sveriges äldsta blåsorkester grundades 1853 och många andra 
orkestrar har hunnit bli både 50 och 75 år. De har dessutom 
grundats på orter där det sedan länge funnits en orkestertradition 
och startats vid någon industri eller företag.  
 
När Romele Musikkår grundades den 13 februari 1984, var det på 
initiativ av två skolpojkar i Veberöd. Andreas Pettersson och Jonas 
Sykfont hade båda en brinnande lust för att spela tillsammans i en 
orkester. Kjell-Åke Pettersson, solotrumpetare i Malmö Symfoni-
orkester och pappa till Andreas, blev orkesterns förste dirigent.  
Man hoppades kanske, men anade nog inte att den lilla gruppen av 
familjemedlemmar och några fler spelsugna Veberödsbor skulle 
växa till det musikkåren är idag - 30 år senare- en symfonisk 
blåsorkester med 35-40 medlemmar.  
 
Nu rekryteras medlemmar från hela Romele- och Lundabygden.  
Några av dem som var med från starten är fortfarande aktiva 
medlemmar. Vår nuvarande dirigent är Jeanette Eliasson Dahl  
och från och med hösten 2013 är vår hemort Södra Sandby.  
 
Under våren 2014 byter orkestern namn.  
Begreppet musikkår är idag inte så förankrat bland de yngre, utan 
det förknippas kanske mest med marschmusik och uniformer.  
Vi är stolta över att förvalta gamla traditioner men vill även anpassa 
oss för att attrahera såväl yngre musikanter som dagens publik.  
I fortsättningen heter vi Romele Blåsorkester. 
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1984/1985 
Det första protokollet är daterat 1984-02-13 och då beslöt man att 
bilda en förening. En interimsstyrelse tillsattes bestående av  
Kjell-Åke Pettersson, Jan Cederblad, Ralf och Sonja Sykfont.  
Man skickade en förfrågan till kyrkorådet om att få disponera 
övningslokal i Kyrkbacken. Detta beviljades och man fick 
kostnadsfritt disponera körrummet under förutsättning att man 
deltog i musikaliska sammanhang ”då kyrkomusikern så önskar”.  
Vid nästa styrelsemöte 1984-03-29 antog man namnet Veberöds 
Musikkår. I oktober 1984 hölls ett medlemsmöte där man istället 
antog namnet Romele Musikkår. 
 
1985/1986 
En stor del av styrelsemötena behandlade frågor som sponsring, 
inköp av uniformer, bidragsansökningar, notinköp. Frågor som även 
sysselsätter den nuvarande styrelsen. 
Romeles logotyp ritades 1985 av Åse Sykfont. En värvningskampanj 
gjorde att antalet medlemmar nu uppgick till 21 st.  
 
1986/1987 
Under de första åren finansierades verksamheten bl.a med lotterier. 
En stor utgiftspost var inköp av instrument.  
Olika värvningskampanjer genomfördes och man annonserade i 
Sydsvenskan och Arbetet. Man hade även kontakt med Bleckhornen 
för att höra om intresse fanns för tidigare verksamma musiker att 
”varva ner” och spela i Romele Musikkår, dock utan resultat. Man 
satte upp affischer på studentnationerna. Genom Kjell-Åke Bjärming 
fick man en förteckning över elever som slutat vid kommunala 
musikskolan. Avtal skrevs med Medborgarskolan för anordnande av 
studiecirkel. Under året har man 17 spelningar.  
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1987/1988 
Romele Musikkår lämnade in ett förslag till Kommundelsnämnden 
för uppförande av en musikpaviljong på Försköningen i Veberöd. 
Förslaget var komplett med ritningar framtagna av Leif Mårtensson. 
På årsmötet tog man beslutet att köpa in gråa byxor till herrarna 
och byxa samt kjol till damerna, till en kostnad av 400 kr per plagg. 
Till detta bar man vid denna tiden en marinblå cardigan inköpta via 
postorder. Det första gruppfotot togs och trycktes upp i form av 
vykort. Medborgarskolan meddelade att ersättning till studiecirkel 
är maximerat till 19 deltagare. Då medlemsantalet nu uppgick till  
24 st, delade man upp sig i två grupper och kunde därigenom 
kringgå reglerna. I april 1988 anordnades en övningshelg på Klinta. 
 
1988/1989 
1989 firade Romele Musikkår 5-års jubileum och vid festen, som 
hölls i Svaleboskolans matsal, delades det ut förtjänsttecken. 
Tillsammans med Wefrekören arrangerades en övningshelg vid 
Stiftsgården i Båstad. Under året hade man 23 spelningar och 
medlemsantalet uppgick till 30 st. 
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 1989  5 år  
Konsert i Svaleboskolans matsal. Dirigent Kjell-Åke Pettersson  
Kåren hade 32 aktiva medlemmar, 22 män och 10 kvinnor.  
Detta år gjordes en inspelning på kassettband. Hederstecken 
utdelades till musiker som varit aktiva i musikkår 25 år.  
 

1994  10 år  
Konsert i gamla Wivexbiografen i Veberöd. Dirigent Klas Peterson. 
RMK:s egen marsch, komponerad av tidigare dirigenten Joel 
Eriksson, framfördes . Uruppförande av Stefan Pöntinens Magma 
för soloflöjt och orkester. Solist var Sofi Sykfont.  Solist var även 
Kjell-Åke Pettersson på trumpet. Ny kassettbandsinspelning gjordes 
” Från Marsch till Mozart”.  
 

1999  15 år  
Ingen speciell jubileumskonsert, men många andra aktiviteter.  
Deltagande i Täby Kulturfyrverkeri. Besök av orkester från 
Hovmantorp. Gemensam spelning på långlördag i Lund. 
 

2004  20 år  
Konsert i Veberöds kyrka . Dirigent Ola Nordqvist  
Vår tidigare dirigent Klas Peterson gästdirigerade.  
Fest med dans till Romele Big Band. 
 

2009  25 år  
Ingen Jubileumskonsert men 25-årsfest, där filmen från 
Tysklandsresan 2008 premiärvisades.  
Året präglades av 5 konserter med sångerskan Maria Hjort 
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Jeanette Eliasson Dahl är utbildad vid musikhögskolan i Malmö 
1988-1992, där hon gick instrumental- och 
ensemblelärarutbildningen med klarinett som huvudinstrument. 
Mellan 1993-1994 studerade hon för klarinettisten Michel Lethiec 
vid konservatoriet i Nice. 
Jeanette undervisar i klarinett, saxofon och ensemblespel på 
Kulturskolan i Lomma kommun. 
Utöver tjänsten på Kulturskolan är hon frilansande klarinettist samt 
konsertmästare i Malmö Brandkårs orkester. 
Jeanette har varit orkesterns dirigent sedan januari 2006. 
 
 
 
 
 

http://www.mbm.se/
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Kjell Åke Pettersson 1984 – 1991 
Joel Eriksson  1991 – 1993 
Klas Peterson  1993 – 1998 
Lars Hammar  1998 – 2000 
Ola Nordqvist  2000 – 2006 
Jeanette Eliasson Dahl 2006 – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kjell-Åke Pettersson                                           Joel Eriksson 
 
    
    
   

 
 
 
 
 
 
Klas Peterson          Lars Hammar                 Ola Nordqvist 
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Södra Ungdomsfonden bildades 1996 av mellanstadielärare Stefan 
Svanström efter att han noterat skolmyndigheternas ovilja att 
stödja funktionshindrade barn i Skåne. Fonden fick sina medel 
genom konserten ”Musik i Advent” (2:a advent) och privata gåvor. 
Genom fondens årliga konsert Musik i Advent stärktes såväl 
fondens kassa som det lokala kulturlivet. Detta genom att använda 
de lokala förmågorna som professionell grund för hela 
konserten, Romele Musikkår och Sångbolaget, Malmö under 
ledning av sina respektive dirigenter. 
Till detta kopplade vi en välkänd artist och konceptet var klart. Alla 
engagerade i Södra Ungdomsfonden arbetade i 10 år helt ideellt och 
de artister vi samarbetade med subventionerade vår konsert-
verksamhet genom att sänka sina arvoden. 
När Södra Ungdomsfondens verksamhet upphörde 2007 hade vi 
utbetalat drygt 150.000 kr i bidrag till funktionshindrade barn i 
Skåne; resterande medel 46.248 kr hade enligt fondens stadga 
överförts till BRIS! 
Konceptet Sångbolaget under ledning av Marie Nanor, Romele 
Musikkår och dess professionella dirigenter plus duktiga artister 
bäddade för succé. Och så var det Sanna Nielsen som var 
premiärartisten. Blott 11 år gammal intog hon scenen på 
Idalagården inför en fulltalig publik, strax under 200 personer. Bert 
Månsson hade komponerat ”Till en fågel” som nu blev Sannas lycka. 
Med sin klara flickstämma gjorde hon succé och gör 
fortfarande. Redan då blev hon etta på Svensktoppen.
  
Stefan Svanström   
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Framför allt för att göra musik tillsammans, att glädja andra med sitt 
musicerande. Man vill utvecklas, få anstränga sig lite över sin 
förmåga. Det är nyttigt både för kroppen och själen, och inte minst 
– i en orkester växer fram en känsla av samhörighet och 
gemenskap. Det är roligt att repetera och roligt att konsertera.  
Det är roligt och utvecklande att göra resor och träffa andra 
orkestrar både i Sverige och utomlands.  
 
Vi har under åren haft förmånen att ledas av unga entusiasmerande 
dirigenter, som var och en på sitt sätt fört orkestern framåt.  
Orkestern engageras i många olika sammanhang, vilket gör att vi får 
spela all slags musik; klassiskt, kyrkomusik, musikal, jazz, pop, rock 
och marschmusik. Vi kan se tillbaka på många roliga evenemang 
som till exempel Skyttefesterna i Hannover , fyrverkerifestivaler i 
Halmstad och Täby, glashyttespelning i Hovmantorp. Särskilt 
minnesvärt är Stockholms Vattenfestival, då vi spelade såväl i 
Kungsträdgården som på det sviktande taket på hjulångaren Dixie 
Queen. Vid det tillfället tillsammans med Täby Blås, som även 
gästade oss i Lund då vi spelade under Kulturnatten.  
Under senare år har vi kunnat glädja vår publik med Musik i 
Romelebygden, konserter med solister som Christoffer Wollter och 
Gunhild Carling. Uppskattat har även vårt samarbete med 
sångerskan Maria Hjort varit. Maria har framträtt som solist vid ett 
stort antal konserter vid vårt 25 års jubileum. Vi medverkar 
regelbundet vid gudstjänster och konserter i bygdens kyrkor. Vi har 
marscherat och konserterat vid den härliga blomsterfesten i Skåne 
Tranås och vårt senaste större arrangemang 2013 är två välbesökta 
och uppskattade melodikryss, i S.Sandby och Stadsparken i Lund.  
 
Medlemsantalet växer och nya spännande engagemang väntar oss.  
Vi ser fram emot vårt jubiléumsår 2014 
 
Birgit Sundström 
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Inom Romele Blåsorkester finns det en del småensembler som 
uppträder vid särskilda tillfällen då det inte finns plats för hela vår 
stora orkester. Ensemblerna sätts ofta ihop efter de önskemål som 
arrangören har och kan bestå av träblås eller brass. 
 
Fram till 2009 hade Romele ett eget Big Band, under ledning av 
Göran Svärd. Göran var även ledare för Romele Mässingssextett. 
Romele Big Band bildade sedan en egen ensemble och ändrade då 
namn till Sixteenska kapellet. Då många av medlemmarna i Romele 
även är medlemmar i Sixteenska har vi ett givande samarbete. 
 
Nu har vi dock åter en fast ensemble bestående av orkesterns 
damer. Damorkestern är ensam i sitt slag i södra Sverige och har 
gjort stor succé vid sina framträdanden.  
Repertoaren är anpassad efter de instrument som ingår och består 
främst av underhållningsmusik. 
 

 
 
   
 
 
    
    
 
Träblåstrio vid Torna Hällestads järnvägs  
100-årsjubileum 2012 
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Sandbydagarna 1988 
Alunbruket 1990 
Östarpsdagen 1992 
Valborg Torna Hällestad 
 
Hannover 2000 
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Tillsammans med Täby Blås spelade vi i Kungsträdgården, på 
Långholmen och ombord på Dixie Queen  
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Ordförande: 
Kjell Åke Pettersson 1984-1985 
Stig Persson  1985-1986 
Claes Engberg  1986-1989 
Birgit Sundström 1989-2005 
Richard Bengtsson 2005-2011 
Ola Ohlsson  2013   
 
Kassör: 
Sonja Sykfont  1984-1986 
Stefan Svanström 1986-1995 
Göran Svärd  1995-2002 
Sven-Johan Olsson 2003-2005 
Gun Rosberg  2006-2010 
Bertil Howegård 2011-2012 
Karin Lindoff  2013  
     
Sekreterare/Ordinarie ledamöter: 
 
Ralf Sykfont  1984-1990 
Gun Rosberg  1987-1994 
Petra Mellbrand 1994-1999 
Annika Jönsson  1996-2003 
Åke Peterson  1996-2006 
Kajsa Mellbrand 2000-2004 
Rickard Larsson  2003-2008 
Roger Alfh  2007-2008 
Torbjörn Andersson 2005- 
Else Lehn Jensen 2009- 
Kerstin Malcus Elving 2011- 
Birgit Sundström 2013-  
Sofie Andersson 2013-  
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För några år sedan gratulerade jag en god vän, som är företagare. 
En gång i tiden grundade han ett litet företag som växte och växte. 
Han byggde fabriker i flera länder och hade nyligen också hämtat 
hem en stor internationell order. Jag blev onekligen fascinerad över 
framgången, gratulerade och frågade hur han har burit sig åt! 
Svaret var kort och koncist! "De framgångar jag gör idag planerades 
för 20 år sedan. De investeringar, risker och förhandlingar med 
banker och långivare jag tampades med, är vad jag skördar idag i 
företaget. Så är det för alla - det fins ingen snabb fix till framgång!"  
Framgång är att våga ta risker, investera för framtiden, ha ett 
oändligt tålamod och vara beredd att lägga ned massor av tid och 
arbete. Så jobbar vi i Romele Blåsorkester! 
Alla funktionärer och styrelseledamöter hos oss arbetar 
målmedvetet och lägger ned mycket ansträngningar och tid så att 
orkestern och all logistik däromkring skall fungera. 
Vi har en synnerligen professionell dirigent som i varje stund är 
uppmuntrande men samtidigt fordrande, sprider glädje och 
trivsamhet. Genom god rekrytering och stabilitet i de olika 
sektionerna har flera mycket duktiga och erfarna musiker sökt sig 
till oss under sista året. 
Vår musik och vårt uppträdande, såväl som marschorkester som 
våra konsertframträdanden har uppmärksammats alltmer och gett 
oss allt fler bokningar. 
Uppåtspiralen snurrar på och vi kan med tillförsikt se framtiden an! 

För att återknyta till min inledning!  
De framgångar vi skördar idag grundades för 30 år sedan när 
orkestern bildades. Genom idogt arbete av alla genom åren har vi 
en fantastisk orkester med härlig stämning, och en lysande 
utvecklingspotential! 
 
Att få vara ordförande under sådana omständigheter och dessutom 
under jubileumsåret är ett privilegium! 
 
Ola Ohlsson 
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Flöjt  Margareta Stigsdotter  
  Cecilia Mattsson 
  Kerstin Malcus Elving 
  Eric Rossi 
 
Oboe  Karin Lindoff 
 
Klarinett  Stephan Borgehammar 
  Arne Frödeby 
  Torbjörn Andersson 

Roger Alfh 
  Bertil Jensen 
  Åsa Sand 
Basklarinett  Mathias Persson 
 
Altsaxofon  Thomas Berge 
  Ola Ohlsson 
  Åke Peterson 
Tenorsaxofon  Else Lehn Jensen 
  Stefan Svanström 
Baritonsaxofon  Bengt Lundin 
 
Horn  Inger Lindholm 
  Gun Rosberg 
 
Trombon  Birgit Sundström 
  Anders Dahl 
  Carl Bryant 
  Torsten Ryhl 
  Peter Björling 
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Bariton  Kristina Lanthén 
  Susanne Claesson 
 
Trumpet  Ralf Sykfont 
  Börje Nilsson 
  Lars-Arne Jacobsson 
  Richard Bengtsson 
  Lars Pettersson 
 
Tuba  Sixten Rehbinder 
  Sofie Andersson 
 
Slagverk  Fredrik Jacobsson 
  Jan-Erik Emanuelsson 
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Romele Blåsorkester erhåller inga kommunala 
bidrag och måste därför aktivt arbeta med att få 
intäkter genom att anordna konserter och söka 
medfinansiärer. 
 
 

Vi vill rikta ett stort tack till våra bidragsgivare 

 
   
 
 
 
 
    
    
    
    
    
  
 
 

  


