MARINENS
MUSIKKÅR
Generalprogram hösten 2013

Musikmarsch
Onsdag 28 augusti 12.00
Karlskrona

Invigningsceremoni VM i
militär orientering
Tisdag 27 augusti
Eksjö

Medaljceremoni ME 03
(HMS Carlscrona)
Söndag 25 augusti
Karlskrona

Högvakt
Fredag 23 – Lördag 24 augusti
Kungliga Slottet, Stockholm

Avslutningsceremoni för ÖB
Chefskurs
Torsdag 22 augusti
Stockholm

Musikmarsch
Onsdag 21 augusti 12.00
Karlskrona

Lunchkonsert –
Tavlor på en utställning
Fredag 27 september 12.10
Fredrikskyrkan, Karlskrona

Konsert –
Tavlor på en utställning
Torsdag 26 september 19.00
Asarums kyrka

Skivinspelning
Måndag 16 –Torsdag 19 september
Karlskrona

Vasaskjulskonsert –
Krigets vindar
Fredag 6 september 19.00
Vasaskjul, Karlskrona

Marinbaschefens konsert i
Vasaskjul – Krigets vindar
Torsdag 5 september 19.00
Vasaskjul, Karlskrona

September

Avslutningsceremoni VM i
militär orientering
Lördag 31 augusti
Eksjö

Högvakt
Tisdag 13 – Onsdag 14 augusti
Kungliga Slottet, Stockholm

Konsert – Slaviska fantasier
Onsdag 30 oktober 19.00
Kulturens hus, Luleå

Konsert – Slaviska fantasier
Tisdag 29 oktober 19.00
Acusticum, Piteå

Konsert – Slaviska fantasier
Måndag 28 oktober 19.00
Tegs kyrka, Umeå

Konsert – Slaviska fantasier
Lördag 26 oktober 16.00
Amiralitetskyrkan, Karlskrona

Marinbasens höstgenomgång
Fredag 18 oktober
Karlskrona

Konsert –
M is for Man, Music, Mozart
Onsdag 9 oktober 19.00
Hässleholms kulturhus

Konsert –
M is for Man, Music, Mozart
Tisdag 8 oktober 19.00
Kalmarsalen, Kalmar

Konsert –
M is for Man, Music, Mozart
Måndag 7 oktober 19.30
Palladium, Malmö

Ceremoni MHS Karlberg
Fredag 30 augusti
Karlberg slott, Stockholm

Konsert – Framåt Marsch!
Onsdag 7 augusti 18.00
Armémuseums gård, Stockholm

Konsert – Framåt Marsch!
Torsdag 15 augusti 19.00
Grevagården, Karlskrona

Statsbesök
1 oktober
Kungliga Slottet, Stockholm
Konsert –
M is for Man, Music, Mozart
Lördag 5 oktober 16.00
Sparresalen, Karlskrona

Oktober
Högvakt
Torsdag 29 – Fredag 30 augusti
Kungliga Slottet, Stockholm

Högvakt
Tisdag 6 – Torsdag 8 augusti
Kungliga Slottet, Stockholm

Augusti

Konsert – Jul, jul strålande jul
Torsdag 5 december 18.00
Fästningskyrkan, Karlsborg

Konsert – Jul, jul strålande jul
Onsdag 4 december 19.00
Eksjö kyrka

Julavslutning 3:e sjöstridsflottiljen
Onsdag 4 december
Amiralitetskyrkan, Karlskrona

Adventskonsert
Söndag 1 december 15.30 & 18.00
Fredrikskyrkan, Karlskrona

December

Audiens
Fredag 22 november
Kungliga Slottet, Stockholm

Konsert – För Sverige i tiden
Torsdag 21 november 18.00
Rikssalen, Kungliga Slottet,
Stockholm

Kungliga Örlogsmannasällskapets
högtidssammanträde
Fredag 15 november
Sjöhistoriska muséet, Stockholm

Konsert – Hjältar på vita duken
Lördag 9 november 16.00
Konserthuset, Karlskrona

Skolkonserter –
Hjältar på vita duken
Onsdag 6 – Torsdag 7 november
Konserthuset, Karlskrona

November

Julkonsert för Karlskrona kommun –
Jul, jul strålande jul
Måndag 16 december
Konserthusteatern, Karlskrona

Vänföreningens Julkonsert –
Jul, jul strålande jul
Söndag 15 december 16.00
Konserthusteatern, Karlskrona

Marinbasens Julkorum
Fredag 13 december
Amiralitetskyrkan, Karlskrona

Julkonsert för Boverket
Torsdag 12 december
Sparresalen, Karlskrona

Officersexamen, SSS
Torsdag 12 december
Amiralitetskyrkan, Karlskrona

Julavslutning LV6, Halmstad
Onsdag 11 december
S:t Nikolai kyrka, Halmstad

FMTS, Officersexamen
Onsdag 11 december
S:t Nikolai kyrka, Halmstad

Konsert – Jul, jul strålande jul
Tisdag 10 december 19.00
S:t Nikolai kyrka, Halmstad

Julavslutning FMTS och MHS,
Halmstad
Tisdag 10 december
S:t Nikolai kyrka, Halmstad

Regementets högtidsdag, K3
Fredag 6 december
Fästningskyrkan, Karlsborg

KALENDARIUM HÖSTEN 2013

VARMT VÄLKOMMEN TILL HÖSTSÄSONGEN 2013
Med en snart trehundrafemtio år gammal historia är Marinens Musikkår än idag en vital och engagerande
musikkår som levererar musik till en stor publik. Musikkåren som består av trettio yrkesmusiker för med
stolthet vidare den militärmusikaliska traditionen och kåren är också en viktig kugge i utvecklandet av
den symfoniska blåsmusiken. Marinens Musikkår är en viktig resurs för Försvarsmakten och genomför
över hundra framträdanden per år i samband med ceremonier, högtider, musikfestivaler och konserter
som alla syftar till att med musikens hjälp klä varje specifikt tillfälle med passande repertoar för
ändamålet.

Inför höstens säsong fortsätter vi att visa på musikkårens stora genrebredd. Kåren kommer som vanligt
att spela kring Kungliga Slottet vid högtidsdagar, statsbesök, audienser och högvakter men också på
regementen, gator och torg och i konserthus på ett stort antal platser i landet. Jazz kommer att blandas
med marscher, ouvertyrer med valser och modernare symfonisk blåsmusik kommer att höras tillsammans
med virtuosa soloinsatser av gästande stjärnor.

Marinens Musikkår vill värna såväl tradition som variation och nytänkande. Med tradition följer ansvar
och varsamhet, med variation och nytänkande kan vi erbjuda ett spännande smörgåsbord av musik för
alla smaker, åldrar och kulturer. Musikkårens programråd har som vanligt gjort ett fantastiskt jobb med
att fylla säsongsprogrammet med ett rikt och varierat musikaliskt innehåll. Vi hoppas att du som besökare
och lyssnare vill följa med oss på denna spännande musikaliska resa.

Välkommen!

Tomas Hjortenhammar, Örlogskapten
Chef, Marinens Musikkår

MARINEN I SVERIGE
Marinens taktiska stab, MTS, är en del av Försvarsmaktens
insatsledning som finns i Stockholm. Marinens taktiska stab
leder de marina stridskrafternas insatser. Chefen för staben är
Marininspektör, det vill säga marinens högste företrädare.
Amfibieregementet, Amf 1, verkar där vatten möter land.
Förbandets kustjägare, amfibiesoldater och sjömän har med
olika vapensystem förmågan att ta och utöva kontroll över
kustområden. Med snabbgående stridsbåtar och svävare har
förbandet en god rörlighet. Amfibieregementet ansvarar för de
nationella skyddsstyrkorna ur Hemvärnet i Södermanland och
på Gotland.
Fjärde sjöstridsflottiljen består av korvetter, minröjningsfartyg,
röjdykarfartyg, stödfartyg och röjdykardivision. Med dessa kan
man kontrollera havsområden, sjövägar och sjöfart, göra insatser
mot farkoster på ytan, i luften och under vattnet. Man kan även
röja minor i hamnområden, kustnära farvatten och på öppet hav.

STOCKHOLM
Marinens taktiska stab

BERGA

Första ubåtsflottiljen består av ubåtar, ubåtsräddningsfartyg
och signalspaningsfartyg. Med dessa kan man kontrollera
havsområden, sjövägar och sjöfart och göra insatser mot
farkoster på ytan och under vattnet.

Amfibieregementet
Fjärde sjöstridsflottiljen
Marinbasen

SKREDSVIK

MUSKÖ

Fjärde sjöstridsflottiljen, Röjdykardivisionen

Marinbasen, Sjöinformationskompani Muskö

GÖTEBORG
Amfibieregementet, Amfibiebevakningsbåtkompani,
Sjösäkerhetskompani sjö
Marinbasen, Sjöinformationskompani Göteborg

VÄXJÖ

VISBY
Amfibieregementet, hemvärnsbataljon

Marinbasen, hemvärnsbataljoner

Marinbasen stödjer de marina förbanden med teknisk tjänst,
transporter, basering, bevakning och logistik, både hemma och
utomlands. Marinbasen har sitt huvudsäte i Karlskrona, men har
även verksamhet på Muskö och på Berga söder om Stockholm,
i Göteborg och där behov finns. Marinbasen har också uppgiften
att radarövervaka Sveriges sjöterritorium och ansvarar för de
nationella skyddsstyrkorna ur Hemvärnet i Blekinge-, Kalmaroch Kronobergs län.
Tredje sjöstridsflottiljen består av korvetter, minröjningsfartyg,
stödfartyg och röjdykarfartyg. Med dessa kan man kontrollera
havsområden, sjövägar och sjöfart, göra insatser mot farkoster
på ytan, i luften och under vattnet. Man kan även röja minor
i hamnområden, kustnära farvatten och på öppet hav.
Sjöstridsskolan, SSS, utbildar kadetter till officerare (officerare
och specialistofficerare), vidareutbildar yrkesofficerare samt
yrkesutbildar sjömän och soldater. Skolan ansvarar även för
studier, försök och ledningsträning av fartygsbesättningar samt
taktik- och teknikutveckling inom sjöstridområdet.

KARLSKRONA
Första ubåtsflottiljen
Tredje sjöstridsflottiljen
Marinbasen
Sjöstridsskolan
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Framåt Marsch!
Per-Otto Johansson – Dirigent
Anders Karlsson – Programvärd
Onsdag 7 augusti 18.00
Armémuseums gård, Stockholm
Torsdag 15 augusti 19.00
Grevagården, Karlskrona
100% marscher. Musikkåren inleder höstens
konsertsäsong med marschkonserter. Marschen är
blåsorkesterns ryggrad och vid dessa konserter blir
det marscher av varierande karaktär. Musikkårens
bastrombonist Anders Karlsson guidar oss genom
programmet.
Framåt Marsch!

Marinbaschefens konsert – Krigets vindar
- Vasaskjulskonserter Fredrik Burstedt – Dirigent
Margareta Bengtsson – Sång
Torsdag 5 och Fredag 6 september 19.00
Vasaskjul, Karlskrona
Att ett krig påverkar oss och vår framtid vet vi alla.
Kriget påverkar också musiken som komponeras
när ett land befinner sig i krig och vi får vid årets
vasaskjulkonserter lyssna till musik som på olika sätt
har anknytning till andra världskriget. Konserten
bjuder på allt från marscher och filmklassiker till
musik som framfördes som soldatunderhållning på
båda sidor under kriget. Militärmusiken har under alla
tider i krigstid verkat för att gjuta mod och ge tröst åt
soldaten under svåra förhållanden. Till vår hjälp har
vi den fantastiska sångerskan Margareta Bengtsson
som rör sig obegränsat genom olika genrer samt
MARINEN 7
dirigenten Fredrik Burstedt.
Ur programmet:
Sir Walford Davies
Richard Wagner
Aram Kchachaturian
John Williams
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Royal Air Force March
Tannhäuser-ouvertyr
Slaget om Stalingrad
Hymn to the Fallen

MARINEN 7

Tavlor på en utställning

Norrlandsturné – Slaviska fantasier

Katarina Andreasson – Dirigent
Peter Sarrin – Saxofon

Petter Sundkvist – Dirigent
Jeroen Berwaerts – Trumpet

Torsdag 26 september 19.00
Asarums kyrka

Lördag 26 oktober 16.00
Amiralitetskyrkan, Karlskrona

Lunchkonsert
Fredag 27 september 12.10
Fredrikskyrkan, Karlskrona

Måndag 28 oktober 19.00
Tegs kyrka, Umeå
Tisdag 29 oktober 19.00
Acusticum, Piteå

Den ryska kompositören Modest Mussorgskijs
”Tavlor på en utställning” komponerades 1874.
Impulsen kom från en utställning av den då nyligen
avlidne konstnären Victor Hartmanns akvareller och
teckningar. Verket fick en extra personlig prägel
genom att Hartmann var en nära vän till Mussorgskij.
Stycket består av tio avsnitt (”tavlor”), som förbinds
med hjälp av ett promenadtema vilket genomgår
en serie variationer. Utöver ”Tavlor på en utställning”
får vi också lyssna till musikkårens saxofonist Peter
Sarrin när han tillsammans med musikkåren framför
”Rossinivariationer” på sopransaxofon.
Ur programmet:
Gioacchino Rossini
Modest Mussorgskij

Rossinivariationer
Tavlor på en utställning

Onsdag 30 oktober 19.00
Kulturens hus, Luleå
Med musik från enbart de slaviska länderna spelar
musikkåren tillsammans med den belgiske trumpetaren
Jeroen Berwaerts som musikkåren första gången stiftade
bekantskap med 2012, vid Blekinge internationella
brassakademi. Med detta program ger vi oss ut på
turné till vårt lands norra breddgrader och på pulten
ser vi norrlänningen Petter Sundkvist leda oss i slaviska
fantasier.
Ur programmet:
Dmitrij Sjostakovitj
Oskar Böhme
George Enescu
Carl Höhne		

9 MARINEN

Hjältar på vita duken

M is for Man, Music, Mozart
Jonas Dominique – Dirigent
Anna Eklund Tarantino – Sång

Jonas Nydesjö – Dirigent
Ronny Svensson – Programvärd

Lördag 5 oktober 16.00
Sparresalen, Karlskrona

Lördag 9 november 16.00
Konserthuset, Karlskrona

Måndag 7 oktober 19.30
Palladium, Malmö

Mängder av hjältar av olika slag finns i filmens värld. Vi
har fiktiva som Stålmannen, Batman, Robin Hood men
också de filmhjältar som beskriver verkliga personer
som Oscar Schindler, William Wallace, Erin Brockovich
för att nämna några. Många av dessa hjältar har också
bra filmmusik och musikkåren har till denna konsert
valt ut ett knippe av hjälteroller där musiken står i
centrum. Under konserten guidar filmrecensenten
Ronny Svensson (bl.a. TV4 - nyhetsmorgon) er (och oss)
mellan filmens alla ”Hjältar på vita duken”.

Tisdag 8 oktober 19.00
Kalmarsalen, Kalmar
Onsdag 9 oktober 19.00
Hässleholms kulturhus
M is for Man, Music, Mozart for voice & orchestra är en
spännande sångcykel med instrumentala mellanspel
som mixar musikaliska referenser från Igor Stravinskij
och naturligtvis från Mozart. Verket är komponerat
av Louis Andriessen som idag räknas som en av
Hollands mest framstående kompositörer. Som solist
ser vi sopranen Anna Eklund Tarantiono och förutom
Andriessen så framför hon ett knippe Mozartarior
tillsammans med musikkåren. Vi summerar Andriessens referenser med att spela musik ur Stravinskijs
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mäktiga
Eldfågeln.

Festival Overture
Konsert för trumpet och orkester
Rumänsk rapsodi nr. 1 i A-dur, Op. 11
Slavisk fantasi

Ur programmet:
Louis Andriessen
W.A. Mozart
W.A. Mozart
Igor Stravinskij

M is for Man, Music, Mozart
Ouvertyr till Enleveringen ur Seraljen
Mozartsånger
ur Eldfågeln

Ur programmet:
John Williams
Alan Silvestri
Danny Elfman
John Williams

Superman
Batman - The Dark Knight Rises
Spiderman
Star Wars Saga
MARINEN 9

För Sverige i tiden

Adventskonsert

Per-Otto Johansson – Dirigent

Fredrik Malmberg – Dirigent
Amiralitetskyrkans och Fredrikskyrkans körer

Torsdag 21 november 18.00
Rikssalen, Kungliga Slottet, Stockholm
Den 15 september 1973 besteg dåvarande kronprins
Carl Gustaf tronen och blev därmed Konung Carl XVI
Gustaf. Aftonens program i Rikssalen på Kungliga
slottet har en kunglig touche och musikkåren framför
musik som på ett eller annat sätt har koppling till
Sverige, H.M. Konungen eller hans 40 år på tronen.
Bl.a. så framförs Emil Sjögrens Sju variationer över
den Svenska Kungssången i ett nytt arrangemang för
Marinens Musikkår.

Söndag 1 december 15.30 och 18.00
Fredrikskyrkan, Karlskrona
En gång är ingen gång, två gånger är en vana. Så
lyder ett känt ordspråk men nu när det blir tredje
gången vi genomför adventskonsert tillsammans
med Amiralitetskyrkans och Fredrikskyrkans körer
så kan man väl säga att vi skapat en tradition, vilket
musikkåren är väldigt glada över. Som dirigent har
vi hämtat Fredrik Malmberg som till vardags bl.a.
är professor i kördirigering vid musikhögskolan i
Stockholm och som förra året tog över som ledare för
Eric Ericssons kammarkör. Traditionella adventssånger
framförs instrumentalt, vokalt och gemensamt.

Jul, jul strålande jul
Bjørn Sagstad och Christoffer Nobin – Dirigent
Anders Larsson – Sång
Onsdag 4 december 19.00
Eksjö kyrka
Torsdag 5 december 18.00
Fästningskyrkan, Karlsborg
Tisdag 10 december 19.00
S:t Nikolai kyrka, Halmstad
Vänföreningens Julkonsert
Söndag 15 december 16.00
Konserthusteatern, Karlskrona
Inled julfirandet 2013 tillsammans med Marinens
Musikkår. Barytonen Anders Larsson gästar oss
återigen och framför klassiska julsånger på ett
smäktande vis. Vidare framför musikkåren flera
musikaliska smällkarameller, allt från svenska till
amerikanska julfavoriter. Från oss alla till er alla önskar
Marinens Musikkår er en riktigt God Jul.
Ur programmet:
John Wasson
Jean Sibelius
John Wasson
Alice Tegnér

Festival Fanfare for Christmas
Julvisa
Jingle Bells Fantasy
Gläns över sjö och strand

Bjørn Sagstad dirigerar konserterna 4 och 5 december.
Christoffer Nobin dirigerar konserterna 10 och 15
december.
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MARINENS MUSIKKÅR
Marinens Musikkår har anor sedan 1680-talet och
har verkat i obruten linje sedan dess. Musikkåren
är i dag en av Försvarsmaktens tre professionella
musikkårer och består av 30 heltidsanställda
yrkesmusiker. Musikkåren genomför varje år över
hundra framträdanden genom medverkan vid
officiella statsbesök, kungliga audienser, högvakter,
förbandsspelningar, tattooer och konserter.
Musikkåren har en omfattande konsertverksamhet
tillgänglig för allmänheten där repertoaren spänner
brett över olika blåsmusikgenrer och riktar sig
till olika målgrupper, allt för att möta ny publik.
I samband med dessa framträdanden verkar
musikkåren för marknadsföring och rekrytering
åt Försvarsmakten.
Marinens Musikkår är en försvarsmaktresurs,
både hemma och utomlands, och har deltagit vid
utlandsmissioner i bland annat Bosnien, Kosovo
och Afghanistan, med såväl ceremonimusik som
musikunderhållning i personalvårdande syfte.
Marinens Musikkår är stationerad i världsarvsstaden
Karlskrona.

FÖRSVARSMUSIKEN

INFORMATION

MARINENS MUSIKKÅR PERSONAL

Militärmusiken spelade en betydande roll i det
svenska musiklivet redan under första halvan av
1800-talet. Musicerandet i föreningar och brukssamhällen samt inom frikyrkan och skolväsendet
växte fram vid 1800-talets slut. Blåsorkestrar och
blåsensembler blev oerhört populära och teatrar
och operahus hämtade blåsare och slagverkare från
militärmusiken.

Biljettinformation:
Se lokal annonsering samt www.marinensmusikkar.se
för information om biljetter till respektive arrangemang.

Militärmusiken i Sverige är fortfarande vital. Sedan
2010 är Försvarsmusiken organiserad under Livgardet. Försvarsmusikens tre musikkårer: Arméns
Musikkår, Livgardets Dragonmusikkår och Marinens
Musikkår samt Hemvärnsmusikkårerna utgör resursen. Musikkårerna röner stor uppskattning när de
bidrar till att marknadsföra Sverige, Försvarsmakten
och svenskt musikliv.

Vaktparaden utgår från Armémuseum.

Högvaktsinformation:
Högvaktsceremonin börjar ca kl. 12.10
på vardagar och lördagar.
Söndagar ca kl. 13.10.

Musikdirektör
Vakant

Flaggtrumslagare
Karin Svensson

Flöjt/Piccola

Trumpet/Kornett

Sabine Jönsson
Katja Wisén

Oboe

Vakant

Klarinett

Vi reserverar oss för eventuella ändringar.
Se alltid www.marinensmusikkar.se och
www.forsvarsmakten.se/fomus för aktuella uppgifter.
Kontakt Marinens Musikkår
Östra Prinsgatan 2
371 31 Karlskrona
Tel: 0455-85 830
Fax: 0455-85 836
www.forsvarsmakten.se/fomusc
www.marinensmusikkar.se
e-post: mmkinfo@mil.se

Vakant – Konsertmästare
Carina Johansson – Essklarinett
Curt Blomgren
Monika Hedlund
Bengt Martinsson
Dan Ohlsson
Nils-Olof Friberg – Basklarinett

Fagott
Vakant

Saxofon
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Valthorn

Karin Brodin (tjl)
Emma Widengård
Hans Widerberg
Erik Rönér (vik)

Bengt Lindegren
Peter Sarrin
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Peter Meijer
Mattias Sandsjö
Bo Åhgren
Vakant

Trombon

Slagverk

Joakim Berg
Anders Nilsson
Peter Stolpestad

Administration
Chef

Lars Hedlund
Jan Dohlin
Anders Karlsson – Bastrombon

Tomas Hjortenhammar

Eufonium

Anne-Charlotte Hartmann (tjl)

Anders Hårstadhaugen

Tuba

Elias Gustafsson
Jörgen Ådvall

Kontrabas

Jacob Bartilson

Stf. Chef

Producent
Vakant

Orkesterbibliotekarie
Lars Sjöberg

Scenmästare

Carl-Johan Björkman

ANPASSAD FÖR
SVENSK MILJÖ

HAVET
Havet länkar samman
människor och förser oss med
mat och försörjning. För Sverige
är import- och exporthandeln
som går via sjöfart väldigt
viktig. 90 procent av Sveriges
utrikeshandel går sjövägen.
Sveriges välfärd och utveckling
är beroende av fri tillgång till
havet, såväl för transporter
som för rätten att nyttja de
naturtillgångar som finns i
de havsområden som omger
Sveriges kust.
Det är i den här miljön marinen
finns för att ta till vara på
svenska intressen.

MARINENS
ROLL
Marinen verkar på, under och över ytan,
både i kustnära områden och långt ut
till havs. Dygnet runt, året om övervakar
marinen Sveriges 2 700 km långa kust
med fartyg, båtar, ubåtar och fasta
radarstationer.
Den svenska marinen värnar fred
och säkerhet, både i Sverige och
internationellt. Marinen är i ständig
beredskap för nationella och
internationella insatser. De marina
förbanden och fartygen är slagkraftiga
och unika i förmågan att verka både fritt
till sjöss, kustnära och i skärgårdsmiljö.

Sveriges geografiska och
geopolitiska läge har
under årens lopp styrt
marinen att utveckla
särskilt anpassade system
för att möta de utmaningar
som marinstridskrafterna
kan ställas inför. Idag är
flera av dessa system
världsledande i den typiska
marina miljön som omger
Sverige, grunda hav och
omfattande skärgårdar.

…MEN LÖSER
UPPGIFTER
ÄVEN UTOMLANDS
Den som behärskar den miljö som den
svenska skärgården utgör, har goda
förutsättningar att vara framgångsrik
även på andra ställen på jorden.
Marina krigsförband har tjänstgjort
i samband med konflikten utanför
Libanon och vid tre tillfällen i den
pågående ”Operation Atalanta”
utanför Somalias kust.
Internationella insatser har också
genomförts i Kosovo och Tchad.
Marinen har, under vissa perioder,
huvudansvaret för den svenska
insatsen i Afghanistan.

Några av dessa system
är Visbykorvetter, ubåtar
av Gotlandsklass och
amfibiesystemet som
alla rönt internationellt
intresse.
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