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Alexander Hanson -
Ny musikdirektör för Marinens Musikkår

Foto:  Katja Wisén

Alexander Hanson är en av Sveriges mest erfarna diri-
genter inom blåsmusik. Han tillträdde 1 januari 2018 
tjänsten som musikdirektör vid Marinens Musikkår.

Alexander är utbildad trumpetare vid Kungliga 
Musikhögskolan i Stockholm. Där började han också 
sin dirigentutbildning år 2000. Ett år senare fortsatte 
utbildningen vid Sibelius-Akademin i Helsingfors med 
examen 2004. Som konstnärlig ledare för Göteborg 
Wind Orchestra och Forsvarets musikkorps Nord-
Norge har Alexander skaffat sig erfarenhet av att bygga 
och utveckla orkestrar.

Alexander kommer från en familj där flera dirigen-
ter har skolats. Fadern, Torgny Hanson var fram till 

sin pension musikinspektör på Försvarsmusikcentrum 
och verkar alltjämt som efterfrågad dirigent. Brodern 
Andreas innehade tjänsten som musikdirektör vid 
Marinens Musikkår åren 1998-2010. 

 Alexander har redan en lång historia med Marinens  
Musikår, från trumpetvikarie på 90-talet till en frekvent  
återkommande gästdirigent. Nu utökas samarbetet 
ytterligare genom en anställning som musikkårens 
ordinarie musikdirektör.

Marinens Musikkårs Vänner hälsar Alexander varmt 
välkommen till Karlskrona.



Försvarsmakten övar
Hösten 2017 genomförde Försvarsmakten två stycken stora 
försvarsmaktsövningar. Northern Coast och Aurora 17. 

Northern Coast
Northern Coasts är en av de största årliga multinationella övning-
arna med marint fokus i Östersjöområdet. 2017 var Sverige värd och 
övningen genomfördes i södra och mellersta delarna av Östersjön. I 
övningen deltog bl.a. Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Norge, 
Danmark, Belgien, Nederländerna, Kanada och Tyskland samt Nato-
förband. Omkring 5 000 personer var engagerade.

Marinens Musikkår inledde Northern Coast med att spela i Vasaskjul 
tidigt på morgonen för alla deltagande besättningars befäl vid övningens 
första dag. Det blev dock inte riktigt som man tänkt sig. Musikkåren 
hade förberett ett glatt program för att pigga upp alla på morgonkvis-
ten. Någon timme innan musikkåren skulle framträda nåddes de av 
det  tragiska beskedet att en polsk sjöman omkommit under natten. 
Program met de valt lämpade sig inte en morgon som denna. Musikkåren ändrade snabbt till musik som istället 
gav utrymme för ro och eftertanke. Det är vid ett sådant tillfälle man förstår musikens universella språk och kraft.

Dagen efter genomfördes ett korum i Amiralitetskyrkan i Karlskrona. Det leddes av amiralitetspastor Daniel Brei-
mert tillsammans med Wayne MacRae (US Navy 6:th fleet Chief chaplain) och Amiralitetspredikant Birgitta Åhlin.

Aurora 17
För att öka den militära förmågan genom-
förde Försvarsmakten under september 2017 
försvarsmaktsövningen Aurora 17 - en natio-
nell övning med syfte att bygga ett starkare 
försvar. Samtliga stridskrafter deltog och 
hade som mål att öka den samlade förmågan 
att möta ett angrepp mot Sverige.

Under Aurora genomfördes två stora 
Försvarsupplysningsdagar, i Stockholm 
och i Visby. Marinens Musikkår stod för 
 musikunderhållningen i Visby och denna 
dag var musikkåren klädd i fältuniform. De 
framträdde tre gånger under försvarsdagen. 
När allmänhetens del av dagen var avslutad 
så slutade musikkårens Gotlandsbesök med 
ett fältkorum för alla Försvarsmaktsanställda 
på plats.

Under Aurora-veckorna genomförde musikkåren också konserter i flera kyrkor under ledning av dirigenten 
Emil Eliasson. Musiken vid dessa konserter var speciellt vald för att med svenska toner måla bilder av vad det är vi 
försvarar, vårt älskade Sverige.
(Kyrkorna som fick besök av Marinens Musikkår var Amiralitetskyrkan i Karlskrona,  
Adolf Fredriks kyrka i Stockholm, Högsby kyrka och Älmhults kyrka)

Tristan
Marinens Musikkår spelar i olika format och stilar, vilket är spännande 
och utvecklande. Ofta är längden på musikstyckena fem till tio minuter. 
Martin Ellerbys brassbandsstycke ”Tristan Encounters”, anpassat för blås-
orkester, är ett sjutton minuter långt stycke med olika variationer på teman 
ur Richard Wagners opera ”Tristan och Isolde”. Krävande för musikerna 
men även för kvällens dirigent Alexander Hanson. Glädjande nog togs 
detta stycke väl emot av publiken och formatet uppskattades. 

I bjärt kontrast till detta stycke framförde trumpetaren Per Fastrup 
”Danslek” ur ”Petersson-Bergers opera "Ran”. Med musikalisk finess och 
lätthet levererades denna lilla musikaliska delikatess. Marinens Musikkår passar på att spela på orter som inte allt-
för ofta får lyssna till professionell blåsmusik. Denna gång fick, utöver Karlskrona, Värnamo och Mönsterås besök. 
Den stora publiktillströmningen är kvittot på uppskattningen.

Genomförda uppdraG



Violinist i världsklass
Christian Svarfvar, en av dagens främsta svenska artister, utbildades vid 
Kungliga Musikhögskolan och hos professor Robert Mann på Juilliard 
School i New York. Han debuterade som solist vid 12 års ålder i Mendels-
sohn violinkonsert tillsammans med Svenska Kammarorkestern och 
har sedan dess spelat med flera världsledande orkestrar i en mycket bred 
repertoar. Han har vunnit många priser och framträtt på scener som 
Wiens Musikverein och Carnegie Hall, hyllad av internationella press-
röster som Financial Times, Fanfare Magazine, BBC Music Magazine 
och The Strad. Svarfvar har gjort flera cd-inspelningar bl.a. Griegs tre 
sonater, samt sonaterna av Fauré Debussy och Ravel.

Marinens Musikkår har haft förmånen att ha Christan som solist vid 
flera konserter genom åren, senast i november 2017. Då genomfördes en 
konsertturné som kallades för ”Romantik”. Två av romantikens främsta 
kompositörer porträtterades, Gioacchino Rossini och Pjotr Tjajkovskij. 
Christan framträdde med Tjajkovskijs violinkonsert som för solisten är 
ett av de mest tekniska verk som finns för violin. 

Produktionen spelades i Karlskrona, Lund och Jönköping. Konserten 
dirigerades av Staffan Larson. 

Musikfestival i Halmstad
Marinens Musikkår hade äran att bli inbjuden till Nicolai Musikfestival 
i Halmstad. Som upptagen musikkår lyckades de ändå klämma in denna 
festival med totalt tre konserter. Utmaningen att framföra finländska 
kompositören Einojuhani Rautavaaras orgelkonsert tillsammans med 
Nicolaikyrkans organist Anders Wilhelmsson var lockande. Det krävs stor 
kyrka och en stor orgel för att verket ska kunna ges rättvisa. Under Joachim 
Gustafssons ledning exekverades detta otroliga orgelverk. Sibelius "Finlandia" 
var ett passande komplement liksom sånger av samma tonsättare sjungna av 
Ann-Christine Larsson. Efterklangen sitter nog fortfarande kvar i väggarna. 

Efter att ha genomfört en konsert med finskt tema återkom Marinens  
Musikkår dag två med ett franskt tema innehållande bl.a. Bizets 
"L'Arlésiennesvit". Ann-Christine Larsson och danske barytonen Thomas 
Storm var kvällens sångsolister med välkända sånger ur "Carmen" samt 
i konsert ens slutnummer Faurés "requiem". Där medverkade också kyr-
kans egen oratoriekör. Vid en festival dras specialintresserade musiker och 
sångare till konserterna vilket gör att Marinens Musikkår nådde en stor 
publik, inte bara från Halmstad. Barnen fick också möjlighet att lära känna 
Marinens Musikkår och dess instrument då musikkåren också framförde en 
familjekonsert med temat superhjältar.

Samtliga foton detta uppslag: Carl-Johan Björkman 

Bild kommer 
snart

Blekinge Musikdag
Första upplagan av Blekinge Musikdag arrangerades i augusti 2013. Konceptet 
började efter förslaget att flytta Musik i Blekinge. För att påverka beslutsfat-
tarna togs ett privat initiativ med syfte att genomföra en manifestation mot 
flytten genom att arrangera en stor musikdag för blekingemusiker verksamma 
inom alla genrer. Nu löste sig lokalfrågan för Musik i Blekinge innan manifesta-
tionen hann genomföras. Med tanke på det stora engagemanget under flytt-
diskussionen beslöt man att göra något positivt. Resultatet blev ett årligen åter-
kommande arrangemang kallat just ”Blekinge Musikdag” och att musikdagen 
skulle turnera runt mellan kommunerna. 

Den 21 oktober var det åter dags och stafettpinnen hade detta år gått till 
Olofström. Marinens Musikkår har fått frågan flera gånger tidigare men detta 
var första gången som orkestern hade möjlighet att medverka. I ett fullsatt 
Folkets hus, presenterades musikkåren av Länsmusikchef Morgan Carlsson 
(tidigare chef Marinens Musikkår). Kåren bjöd på ett blandat program med 
marsch- och filmmusik blandat med små karaktärsstycken, allt under ledning 
av dirigenten och blekingesonen Fredrik Gustafsson.

Genomförda uppdraG



Till sommaren går musikkårens klarinettist 
Curt Blomgren i pension. När Curt hänger in 
uni formen har han en karriär som militärmusi-
ker i 51 år att se tillbaka på. Vi passade på att 
ställa lite frågor till Curt om hur åren i militär-
musikens värld varit.

Hur började du spela? 
- Vi hade mycket musik i släkten. Främst på min fars 
sida. Pappa var autodidakt och spelade både piano 
och fiol. Jag fick min första klarinett av min kusin 
och tog klarinettlektioner på musikskolan i Laxå där 
jag kommer ifrån, berättar Curt.

Hur blev det militärmusik?
– Det var min klarinettlärare i Laxå som frågade om 
jag var intresserad av att jobba som militärmusiker. 
Jag tyckte det lät spännande så han hjälpte mig att 
leta fram papper och ansöka. Jag åkte till Stockholm 
och provspelade. Vid ansökningen träffade jag på Jan 
Dohlin, trombon, som gick i pension från MMK förra 
året. Hade inte Jan gått i pension före 67 så hade vi 
tillsammans firat 102 år i tjänst. 

Efter antagningen anställdes Curt som musikelev 
och ryckte in 1 juli 1967. Militärmusikutbildningen 
var på sju år. Första året var man musikelev och däref-
ter musikaspirant. Curt var placerad i Uddevalla men 
efter tre år flyttade han till Karlstad. De sista två åren 
av militärmusikutbildningen genomfördes på Ackis 
(Musikhögskolan i Stockholm). Under utbildningen 
hade Curt klarinett som huvudinstrument med bi-
instrument piano. Som stråkinstrument spelade han 
fiol men skiftade senare till kontrabas. Signalhorn och 
marschtrumma ingick också i utbildningen, militär-
utbildning likaså.

Hur hamnade du i Karlskrona?
- Efter att jag gått klart utbildningen så blev man erbju-
den tjänst i någon av musikkårerna. Det fanns 22 st på 
den tiden. Jag blev erbjuden tjänst i Boden, Umeå eller 
Karlskrona. Jag ville egentligen inte till någon av dem 
så jag lyckades hänga kvar i Karlstad ett tag men sedan 
valde jag Karlskrona. Våren 1976 kom jag till Karls-
krona och min första spelning med Flottans Musikkår, 
som det hette då, var på första maj. Dock inte som kla-
rinettist utan som bäckslagare (cymbalspelare i parad). 

Vad skiljer idag mot hur det var  
när du kom hit 1976?

- En arbetsdag då och nu går inte att jämföra. Militär-
musiken var i förfall. 1971 hade man avvecklat ”mi-
litärmusiken” och istället hette det ”Regionmusiken” 
som sedan blev ”Länsmusiken” 1988. Musiken hade 
svårt att finna sin plats i försvarsmakten under dessa 

skepnader. Sedan var inte kåren heller riktigt på topp. 
Jag tror det var ungefär 25 musiker. Många musiker 
var väldigt duktiga men uppgifterna desto färre. Vi fick 
skapa många av uppgifterna själva. Ensembleverksam-
heten var dominerade framförallt under länsmusikti-
den. Orkesterns utveckling sedan jag kom hit är enorm. 

En annan stor skillnad är att vi idag möts av respekt 
från övriga försvarsmakten. Det gjorde vi inte då.

När började verksamheten likna den som är idag?
- Det var runt 1993-94, när vi kom tillbaka till För-
svarsmakten. Då fick vi ett tydligare uppdrag och fick 
anställa fler musiker. Jag är glad över att jag har fått 
vara med på resan att bygga upp musikkåren till vad 
den är idag.

Vad har varit höjdpunkten genom alla år?
- Det har varit intressant och spännande med alla 
resor och olika spelplatser. En av höjdpunkterna är nog 
200-års jubileet av USA:s självständighet 1976. Vi reste 
över till USA och embarkerade HMS Älvsnabben i 
New Haven och ankrade sedan på Hudson River och 
hade spelningar och parader i New York. Denna resan 
skedde endast en månad efter att jag anlänt Karls-
krona. Det var helt klart en bra start att paradera på 
Broadway. 

Vad kommer du sakna när du går i pension?
Oj, kommer man sakna detta livet eller är man mätt? 
Det kommer bli svårt att ersätta den stora stimulansni-

vån vi har i vårt jobb. Vi 
har inte två veckor som 
ser ut på samma sätt men 
om jag kommer sakna ar-
betet är svårt att svara på. 
Det får vi se när vardagen 
blir annorlunda. Det vi 
har här i Karlskrona och 
Marinens Musikkår, det 
är unikt!

Den sista aktiva musikern 
som är utbildad i det 
gamla militärmusiksyste-
met har i och med Curts 
avgång gått i pension. 

Curt Blomgren - 51 år i militärmusikens tjänst

Foto: Arkivbilder
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Traditionsrik Decembermånad
En tradition som fått ny luft under vingarna är Karlskronas val och kröning av Lucia. 2016 fick Marinens Musikkår 
frågan av Lions om med verkan vid detta tillfälle. Succé!! 2017 års luciakonsert hade temat Disney. Marinens Musik-
kår under ledning av Alexander Hanson med hjälp av solisterna Linus Norda och Johanna Kraft, framförde sånger 
och musik ur Disneys stora produktion. Salongen var fylld till sista plats. 

En tradition som har etablerats är Adventskonserten i samarbete 
med körerna i Amiralitetskyrkan och Karlskrona stadsförsamling. 
En stund av njutning och igenkännande. Konserten framfördes 
även i år i Amiralitetskyrkan då Fredrikskyrkan renoveras. I och 
med denna konsert inledde Marinens Musikkår sin stora julturné. 
Under några intensiva veckor genomförde musikkåren spelningar 
bl.a. vid officers-

examen i Amiralitetskyrkan och i St. Nicolai kyrka i Halmstad. 
Dessutom hölls konserter konserter i Eksjö och Karlsborg. Där 
hölls också en minnesceremoni över slaget vid Lund där livrege-
mentets husarer i Karlsborg deltog. Dessutom hölls en julkonsert 
för Boverket i Karlskrona. 

Året avslutades med Swinging Christmas som var temat för 
Marinens Musikkårs Vänners egen julkonsert med dubblering 
för Karlskronas kommunanställda. Under ledning av Lars-Erik 
Gudim, från norska försvarsmusiken, såg Marinens Musikkår till-
sammans med solisterna Majken Christiansen och Fredrik Lycke 
till att julstämningen infann sig. 

Försvarsmaktens konsert
I samband med kungens 70-årsfirande arrangerades en konsert med för-
svarsmusikens alla tre musikkårer. Chefen för högkvarteret såg möjlighe-
terna med denna konsertform och beslöt sig för att fortsätta i samma anda. 
Söndagen den 28 januari arrangerades Försvarsmaktens konsert 2018 i 
Berwaldhallen.

Försvarsmusiken fick i och med detta möjligheten att träffas och spela 
tillsammans. Över 100 musiker på samma scen är mäktigt. Rickard Wag-
ners musik lämpar sig utmärkt för stor orkester men även musik av Sten-
hammar och Alfvén fick ett storslaget uttryck. För att visa försvars musikens 
bredd framförde en liten ensemble, med musiker ur de tre musikkårerna, 
två satser ur Stravinskijs ”Historien om en soldat”. Anrättningen kryddades 
med internationella barytonsolisten Marcus Jupither och hans tolkningar av 
Stenhammar och Pettersson-Berger sånger. Detta kommer med all säkerhet 
bli ett årligt återkommande evenemang.

Foton: Carl-Johan Björkman

Historien om Marinens Musikkår - Del 6
1944 tillträdde John Skoglöf som kårens dirigent. Han 
kom från musikkåren vid KA 3 i Fårösund efter att tidi-
gare ha tjänstgjort vid bl.a. I 3 i Örebro. Han hade dess-
utom varit flöjtist i Stockholmsfilharmonien och lärare 
vid musikhögskolan. Skoglöf gjorde kåren riksbekant bl.a. 
genom flera radiosändningar, såväl med den stora kåren, 
som med den av honom bildade Sjömansoktetten.

1957 omorganiserade de militära musikkårerna och 
Flottans musikkår i Karlskrona reducerades från 45 till 
26 musiker, samtidigt som man bytte namn till Marinens 
musikkår. Detta namn behölls endast i 3 år, varefter kåren 
döptes till Militärmusikkåren i Karlskrona. Många mu-
siker valde under 1950-talet att sluta med hänsyn till de 
försämrade befordringsmöjligheter, som skulle bli en följd 
av organisationen 1957.

1957 blev Sune Sundberg ledare för musikkåren. Han 

kom då från den nedlagda musikkåren vid F 13 på Brå-
valla i Norrköping. Han stannade i knappt tre år.

1960 tillträdde Åke Dohlin som kårens ledare och 
dirigent. Han stannade i 13 år, varefter han fortsatte till 
Strängnäs och regionkapellmästare i regionmusikens östra 
distrikt. Åke skapade sig verkligen ett namn i Karlskrona 
och var vid sidan om sitt arbete i kåren synnerligen verk-
sam i Blekinges musikliv. 

Han har komponerat 50-tal marscher, av vilka många 
blev antagna som förbandsmarscher. Han kom senare att 
bli Arméns musikplutons, föregångare till dagens Arméns 
Musikkår, förste dirigent och musikaliska ledare, när plu-
tonen sattes upp i slutet av 1970-talet.
Efter pensionsavgång återvände Åke Dohlin till Karls-
krona och var som pensionär på olika sätt engagerad i 
Blekinges musikliv.  

Genomförda uppdraG
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1971 genomfördes den stora musikorganisationen i Sve-
rige, som innebar, att de militära musikkårerna över en 
natt blev civila och kom att benämnas regionmusik. Såle-
des kom gamla ärevördiga Flottans musikkår officiellt att 
benämnas "Regionmusiken, Karlskrona musikavdelning", 
men idet dagliga talet hette den ändå Flottans musikkår.

1974 efterträddes Åke Dohlin av Per Ohlsson, som 
hade fått stor del av sin musikaliska utbildning inom 
Frälsningsarmén. Per Ohlsson stannade endast 2 år och 
efterträddes 1975 av "rikskändisen" Egon Kjerrman, som 
bl.a. hade nöjet att leda kåren vid besöket i USA 1976, 
då musikkåren flögs över för att medverka i firandet av 
självständighetsförklaringen (200-års minnet). Besöket 
avslutades med en stor marschdefilering på Broadway.

Egon Kjerrman efterträddes 1978 av Folke Nilsson, 
som stannade till sin pensionsavgång 1989. Under hans 
tid som dirigent inträffade den andra stora musikrefor-
men i vår tid, i och med att regionmusikavdelningarna 
överfördes till stiftelser i landstingets regi. Länsmusiken i 
Blekinge (sedermera Musik i Blekinge) var en av de lands-
tingsstiftelser, som fick uppdrag åt försvaret, varvid kåren 
fick behålla sin profil som militär musikkår. I samband 
med kårens överförande till stiftelsen inom landstinget 
antogs namnet Marinens musikkår, vilket användes vid 
militära spelningar. 

Efter Folke Nilssons avgång leddes kåren fram till 
överföringen till Försvarsmakten i regel av gästande 
dirigenter. Musikkårens fagottist, pianist och "klock-
spelsvirtuos", Ulf Sigurdson, var också ofta i elden som 
dirigent under denna tid.

1983 erhöll musikkåren Karlskrona kommuns kultur-
stipendium med motiveringen "För mångsidig och för 
kommunens musikliv utvecklande musikutövning med 
förankring i de militära traditionerna".

Förutom musikdirektörerna har även flaggtrumsla-
garna, som regementstrumslagarna kallas i flottan, satt sin 
prägel på kåren.

Legendariska namn är här bl.a. flaggmusikkonstapeln 
Joakim "Jocke" Johansson som verkade på 1930- och 
1940-talen, Harald Stenström, som verkade på 1950-talet, 
Stig Hallberg på 1950-, 1960- och 1970-talen, Alf "Tott" 
Sigurdson på 1960-, 1970- och 1980-talen sam Hans Lind 
på 1980- och 1990-talen. I dag leds kåren av flaggtrumsla-
garen Karin Svensson.

Den förste flaggtrumslagaren hette P A Pettersson och 
var verksam mellan åren 1862-1874.

Minskade anslag från försvaret till Musik i Blekinge 
gjorde musikkårens framtid osäker. Planer fanns att redu-
cera kårens numerär till 16 alternativt 8 musiker, vilket 
skulle innebära att kåren inte längre skulle kunna verka 
som symfonisk blåsorkester och inte heller kunna genom-
föra militära ceremonier fullt ut.

Efter ett idogt arbete från marina förband i Karls-
krona, musikkårens musiker och inte minst den bildade 

Marinens Musikkårs Vänner kunde musikkårens fram-
tid räddas och den 1 juli 1993 återfördes musikerna till 
försvaret och Marinens Musikkår kom att bli en del av 
Sydkustens Marinkommando. Överföringen möjliggjor-
des genom att Musik i Blekinge respektive Försvarsmak-
ten köpte musik i en sådan omfattning, att ekonomin 
gick runt. Karlskrona kommun var angelägen att musik-
kåren, med sin tradition från 1680 blev kvar i kommunen 
och höll musikkåren med lokaler mot ersättning i form 
av musik. Vid marschen genom staden med anledning av 
återförandet till Försvarsmakten spelades signifikativt nog 
marschen ”Mot ljusare tider”.

Ohlsson återkom som dirigent och musikalisk ledare 
vid övergången till Försvarsmakten 1993. Han stannade 
till 1998 och efterträddes av Andreas Hanson. Efter några 
år med gästande dirigenter har kåren fr.o.m. 2018 en ny 
musikalisk ledare, Alexander Hanson.

Sedan den 1 juli 1994 ingår musikkåren i Försvars-
musikcentrum, som idag ingår i Livgardet. Förutom sina 
militära tjänsteuppdrag, har musikkåren en omfattande 
konsertverksamhet med en mycket bred repertoar i olika 
genrer, allt för att möta en ny publik och för att skapa 
nytänkande. Marinens Musikkår har en nyckelroll som 
företrädare inte bara för svensk militärmusik utan också 
för svensk blåsmusik i allmänhet, som innefattar kontak-
ter med och stöd till den civila amatörblåsmusiken, bland 
annat genom symposier och kurser.

Marinens Musikkår genomför under ett spelår mer än 
150 spelningar, som innefattar allt från Richard Strauss-
konserter till nationalhymner vid statsbesök. Ett stort 
antal förbandsspelningar genomförs med viss koncentra-
tion till södra Sverige. Under sommarhalvåret genomför 
musikkåren vaktparader vid Kungliga slottet.

Sedan återföreningen med Försvarsmakten, har kåren 
vid ett flertal tillfällen representerat Sverige utomlands 
och varit värdar för gästande musikkårer från olika håll 
i världen. 

Hög kvalitet har alltid varit ett riktmärke för kårens 
verksamhet. Man arbetar efter en långsiktig plan, där 
visioner om ett nationellt och internationellt erkännande 
alltid finns som en ledstjärna.

Olle Melin Sista delen i nästa nummer

Historisk tillBakaBlick



I september flög musikkåren till Kina. Efter mellan-
landning i Beijing bar det av till Nanchang, där man 
inledde med ett massbandsuppträdande på stadens torg. 
Torgets mark var besmyckat av små kullerstenar i vitt 
och svart, formande symbolen av Yin och Yang. Allt 
sändes live via CCTV. Framförandet följdes direkt av 
en parad, där tusentals åskådare trängdes längs gatorna 
för att fotografera och vinka till orkestrarna.

Nanchang var en liten stad med en folkmängd på  
5 miljoner. Staden bär på mycket historia och har varit 
centrum för många strider. 

Kåren fick snart känna på både mat och kultur. Efter 
mycket möda bemästrade de flesta i orkestern bemästrat 
ätpinnarna. Befolkningen var inte vana vid européer 
och hade inga problem att dra i musikerna för foton. 

En av höjdpunkterna var när orkestern besökte lant-
bruksuniversitet i Jiangxi. Studentorkestrarna såg upp 
till alla banden som deltog. Man umgicks så mycket 
som värmen tillät och MUK höll senare en sittande 
konsert med tusen åskådare. 
Under 36°C i skuggan framförde orkestrarna sina 

figurativa program under Tattoo vid Tengwang-pavil-
jongen. Den publik som fanns på plats var liten och 
framförandet var avsett för TV-sändning. Guiderna 
informerade att dåliga tittarsiffror för programmet 
brukade ligga runt 2 miljoner.

Under natten kunde man skåda korta filmer av Kinas 
historia belysta med lampor på de stora skyskraporna. 
Även Tengwang-paviljongens fluorescerande färg belystes.

Sista spelningen gjordes på Nanchang international 
Sports Centre. Även denna gång var publiken närmast 
anhöriga och studenter, med syfte att senare visas på 
TV. Musikerna chockades när de gick ut från arenan. 
De möttes av en skara flickor som fanatiskt skrek högt 
i sann Beatlemania-anda.

Tillbaka i Sverige avslutade man traditionsenligt året 
med Vintermusikskola. Drygt 30 unga musiker var nya 
deltagare. Nu börjar arbetet mot Rose Parade i USA. 
Från Öst till Väst.

Fotomodeller i Kina
 Foton: Tobias Back, Anna-lena lindåker & Frans Sjöberg

marinens unGdomsmusikkår



Marinens Musikkårs Vänner
Östra Prinsgatan 2
371 31 Karlskrona

Expedition öppen torsdagar kl. 1000 - 1200

SoMMaruPPEhåll uNdEr JuNi-aug

Info från styrelsen
Du håller nu i din hand det senaste numret av medlems-
tidningen Reveljen. Jag hoppas att den ger dig en stund 
intressant och glädjande läsning. Reveljen är ett sätt att 
ge information och för att hålla kontakten mellan oss i 
föreningen. Som medlem ska du känna att ditt medlem-
skap i Marinens Musikkårs Vänner är värdefullt.

Vi har i vår vänförening en positiv medlemsutveck-
ling, vilket ger oss möjligheter att utveckla vår vänför-
ening. Det engagemang och stöd som vi tillsammans 
ger till en av världens äldsta musikkårer för att bevara 
den marina blåsmusikens traditioner till kommande 
generationer är viktigt.

Trots att vi fått fler medlemmar vill vi bli ännu fler, 
därför startar vi upp en medlemsvärvningskampanj - 
Värva 1 ny medlem och få 1 Trisslott. Jag hoppas att du 
som redan är medlem vill vara med i detta arbete och 
ställa frågan om medlemskap till någon i din omgivning.

När vi firade 25-års jubileum förra året fick vi den 
nykomponerade marschen Gyllene Ankaret i present 
från Marinens Musikkår. Det skapade tankar och idéer 
i styrelsen. 

•	 Ny musik till Marinens Musikkår är något som ut-
vecklar genren militärmusik. 

•	 Ny musik ger stöd till Marinens Musikkår och under-
hållning för våra medlemmar.

Vänföreningen har därför beställt ett längre verk av 
kompositören Jonas Nydesjö som kommer uruppföras 
av musikkåren i mars. Vår förhoppning är att vi ska ha 
ekonomisk möjlighet att även framöver kunna beställa 
nyskriven musik i nära samverkan med kåren och 
deras önskemål.

Medlemsvård - att vårda sina medlemmar är en an-
nan viktig del för vår förening. Vad kan vi mer göra för 
att du som medlem ska känna att ditt medlemskap och 
engagemang är betydelsefullt? Varmt välkommen med 
dina synpunkter och idéer om hur vi kan utveckla vår 
vänförening, från norr till söder.

Nu ser vi tillsammans fram emot ännu ett härligt 
musikaliskt år med Marinens Musikkår.

KerSTin HAglö

Ny form på hemsida
Marinens Musikkår har fått ny design på 
sin hemsida. Sedan flera år tillbaka är det 
Marinens Musikkårs Vänner som stödjer Ma-
rinens Musikkår med denna tjänst. 

- Det var dags för en uppdatering. Den nya 
designen förenklar för de som besöker sidan 
via mobiltelefon eller surfplatta, säger Joakim 
Berg som skapat nya designen. 

Vi hoppas nya hemsidan ska hjälpa er att 
lättare hitta till musikkårens framträdanden.

Stipendium
Vid vänföreningens julkonsert dela-
des stipendium ut ur Thore Nilssons 
minnesfond. I år gick stipendiet till 
klarinettisten Linda Johansson.  
Motiveringen löd: 

 
Under våren 2018 kommer Linda att 
komplettera sin yrkeslivserfarenhet med 
ytterligare studier vid Musikhögskolan 
i Stockholm. Utbildningen kommer att 
utveckla Linda som musiker samt ge 
kraft och inspiration i hennes fortsatta 
aktiva musicerande som yrkesmusiker.

 
Vi säger stort grattis till Linda!
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