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Marinens Ungdomsmusikkårs USA turné

Första gången Reveljen skrev om Marinens 
Ungdomsmusikkår var vid Swedish Military Tattoo 
2004 i Stockholm. Den musikkår som då visades 
upp har sedan utvecklats och erövrat en stor publik. 
Man har i samarbete med ”Musikparade” spelat i 
många tyska städer. Dessa tattooföreställningar på 
arenor som har tusentals besökare, har gjort att man 
talar om MUK som en mycket bra ungdomsmusikkår. 
Man har också varit med i TV inspelningar i 
Tyskland.  På hemmaplan har det dock varit svårare. 
Det finns tillfällen när man har behandlat dessa 
duktiga ungdomar på ett mycket nedlåtande sätt. 
Senast på ett tattoo förra året, då man förbjöd MUK 
att spela på den avslutande massbandsavslutningen. 

Det var framgångarna i Tyskland som gjorde att 
det hösten 2010 damp ner en inbjudning från Rose 
Parade i Pasadena, Kalifornien, USA. Representanter 
från Rose Parade hade varit över i Europa och lyssnat på
europeiska ungdomsmusikkårer. MUK var den enda 
musikkår av dessa som blev inbjuden att delta i Rose 
Parade.

Efter några dagar kom ytterligare en inbjudning, 
denna gång från Disneyland. Spelning på Disneyland 
får man inte förrän man har klarat av en audition, 
men eftersom att inbjudning fanns från Rose Parade 
behövdes, inte detta prov. 
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Marinens Ungdomsmusikår var två dagar på 
Disneyland. Första dagen fick man vara med att spela 
in musik till tecknad film.  Disney ställde upp med 
sin husdirigent Tom Griffin och en ljudtekniker. 
Under ett arbetspass, fick våra musiker prova på 
hur det är att vara studiomusiker i ett land där tid 
är pengar. Man spelar rätt första gången. Efteråt fick 
vi se och höra det färdiga resultatet. I bagaget hem 

finns också en CD skiva med denna inspelningsdag.
Andra dagen på Disneyland, var MUK med i den 
stora nyårparaden. I högtalarna hördes ”Disney 
Performing Arts proudly presents: Royal Swedish 
Navy Cadet Band, Karlskrona, Blekinge, Sweden. 
Till tonerna av Franz Schuberts ”Militärmarsch”, 
musiken som tomten själv använder när han gör sista 
kollen av julklapparna, kom MUK marscherande.

För MUK:arna blev det ett annorlunda julfirande, 
många började resa redan på julafton. Under natten 
samlades alla på Kastrup, för incheckning.
Klockan 07.00 lyfte vi med destination London och 
ett byte till ett större flygplan, en jumbojet. Resan till 
Los Angeles tog ”bara” 11 timmar.   

Först på resans dagordning var, att få undervisning 
i orkesterspel på Citrus College.  Tre av skolans 
lärare ställde upp, under denna dag. Sedan var det 
repetitioner av det figurativa marschprogrammet till 
sena kvällen.
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Rose Parade
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Universal Studios
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Gordon Norman, vår amerikanske turnéledare

Saxofonia



MUK fick också tillfälle att besöka Universal Studios 
i Hollywood.
På detta nöjesfält med filmtema, passade MUK på 
att spela en Konsert med musik från filmens värld.
Alla i MUK tackar för stöd från Marinens Musikkårs 
Vänner.
Utan denna hjälp hade det varit omöjligt för dessa 
70 ungdomar att resa till USA.

I år är det 123 år sedan den första Rose Parade 
anordnades. 2012 års evenemang var gigantiskt. Längs 
den milslånga paradvägen trängdes en miljonpublik. 
I publiken fanns de som tillbringat flera dagar i 
sovsäck, för att få en bra åskådarplats. Tjugotvå 
musikkårer deltog, de flesta med över 100 musiker. 
Ett fyrtiotal ekipage med blomsterdekorationer och 
ett stort antal ryttare, deltog i årets parad. Hela 
paraden sändes i hela USA.

När ni i Sverige räknade ner det gamla årets sista 
minuter spelade MUK sitt figurativa program på 
Pasadena City Colleges idrottsplats.
TV-stationen KTLA sände hela showen över internet
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Går i pension

En av MMK:s trotjänare Hans Lind lägger stråken 
på hyllan. Sista konserten spelar han den 13 mars 
i Berwaldhallen i Stockholm. Hans anställdes 
1964 som hornspelande musikelev vid dåvarande 
Militärmusikkåren i Karlskrona.  På den tiden fick 
man byta instrument efter vilka orkesterplatser som 
var lediga. Fast placerad var man inte förrän man 
hade klarat musikunderofficersskolan (2års studier 

på Musikhögskolan i Stockholm). Så Hans fick välja 
mellan en hornplats i vid Militärmusiken i Karlstad, 
eller att byta till fagott och stanna i Karlskrona. Det 
blev fagott.  Sedan blev det 2 års studier på fagott 
och kontrabas vid Musikhögskolan i Stockholm.  
De senaste 25 åren har Hans varit musikkårens 
kontrabasist.  Hans har också varit flaggtrumslagare.  
Vi önskar Hans Lind ett gott pensionärliv.

Musikern Thore Nilssons Stipendium gick 2011 till 
Tomas Hjortenhammar. Det var vid vänföreningens  
Julkonsert  som ordföranden Kerstin Haglö över-
räckte prissumman på 5000:- kr.

Stipendiet utdelas till anställd vid Marinens Musikkår 
och det är de anställda som utser stipendiaten. Tomas 
Hjortenhammar  har under  sin tid som chef, stridit 
hårt  för  Marinens Musikkår.  Musikerkollektivets 
beslut att ge Tomas stipendiet var enhälligt.

Tomas årets Thore Nilsson stipendiat
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Dagarna innan jul släppte Marinens Musikkår ny CD 
med namnet ”An evenning  with the Royal Swedish 
Navy Band vol. 2”. Den nya CD:n innehåller 57 
minuter med er favoritorkester. Det är ett blandat  
genreutbud som finns  med.  För de som tycker musik 
av en blåsorkester skall vara marscher har vi spelat in 
Per Grundströms ”General Cederschiöld”, Kenneth 
J. Alfords ”Eagle Squadron” Carl Teikes ”Graf 
Zeppelin”, Richard Strauss ”Huldigungsmarsch” 
och Dimitrij Sjostakovitjs ”March ur Jazzsuite nr, 
2.  Med av den klassiska standard repertoaren för 
blåsorkestrar finns ”First Suite for Military Band” 
av svenskättlingen Gustav Holst.  Giuseppe Verdis 
uvertyr till operan ”Nabucco” med det kända temat 
Fångarnas kör tillhör CD:ns operaavdelning. MMK 
har också spelat in ett stycke svensk operamusik från 
Lars-Erik Larsson musikproduktion. Passacaglian 
ur ”Princessan på Cypern”  som uruppfördes 
1937 Kungliga Operan i Stockholm. Giacchino 
Rossini levde igentligen två liv. I det första var han 
extremt produktiv som tonsättare med operor som 
Wilhelm Tell,  Askungen,  Den tjuvaktiga skatan, 
Barberaren i Sevilla och Italienskan i Alger. När 
hans operakompositioner spelades på de flesta av 

Ny CD

europas operahus, var det tid för nästa karriär.  
Giacchino  ägnade sitt återstående liv åt sin stora  
passion matlagning. Dock hade han under arbetet 
vid spis och grytor återfall i komponerandet. Ett av 
dessa återfall ” Scherzo for Band” eller ”La corona 
d`Italia” finns med på vår CD.   Vi har också en rysk 
avdelning på vår nya CD,  ur Sjostakovitj ”Jazzsuite 
nr 22” har vi valt att spela in  satserna March, Lyric 
Walz, Dance 1, Walz  2 och Finale. Det andra är 
Vasilij Solovjev-Sedovs komponerade snöstorm från 
baletten ”Taras Bulba”.
Dirigent är Petter Sundkvist som till vardags är 
konstnärlig ledare för Norrbottens Kammarorkester. 
Petter gjorde 1983 sin värnpliktstjänstgöring med att 
spela trumpet i Armens musikpluton. Han är  också 
professor i musiklisk gestaltning vi Musikhögskolan 
i Piteå.
Med finns också en ett texthäfte, på svenska och 
engelska, där samtliga musikstycken presenteras av 
Staffan Storm.
CD:n kan ni köpa genom att sätta in 125:- kr på vårt 
plusgiro 2 17 38-0 ( sätt ett kryss i rutan för den nya 
CD:n).
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Kerstin Haglö, ordf. 08-786 52 32
Ulf Kjellgren, v. ordf. 0455-269 70
Bo-Inge Andersson 0455-218 57
Bengt-Göran Magnusson 0455-213 57
Lars Sjöberg, kassör 0455-858 31

Eva Henningsson 0455-216 41
Bernt Berntsson 0455-149 19
Lena Porshammar 0455-338 366
Anders Porshammar 0455-338 366
Gun Ekedahl, sekreterare 0455-270 08

Marinens Musikkårs Vänners styrelse

Redaktionskommitté: 
Lars Sjöberg, redaktör • Lena Porshammar • Bernt Berntsson, ansvarig utgivare

Marinens Musikkårs Vänner
Östra Prinsgatan 2
371 31 Karlskrona

Tel: 0455-858 33 Fax: 0455-858 36
Plusgiro: 217 38-0

www.marinensmusikkar.se
mmv@marinensmusikkar.se
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På parad i Kristianstad.
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Ingemar Badman från Hemvärnets Centrala Musikråd överlämnar 
signalhorn och diplom.

I samband med Marinens Musikkårs musikmarsch 
den 4 juni tilldelades överstelöjnant Olle Melin 
Hemvärnsbefälets Riksförbunds silvermedalj ”Gus-
taf Petrimedaljen”. Hemvärnets Centrala Musikråd 
passade också på att utnämna Olle till ”Hedersmu-
siker”. Som bevis för denna hederstitel erhöll han 
signalhorn och diplom. Olle Melin var chef för 
Marinens Musikkår 1993-94. 
 Olle Melin var en av initiativtagarna till bildandet 
av Hemvärnets Musikkår Blekinge och har under 
fl era år varit musikkårens kårchef. I denna kår spelar 
han också bastrombon och sköter musikkårens not-
bibliotek. Vi i Marinens Musikkårs Vänner gratulerar 
Olle Melin till utmärkelserna.

Marinens Ungdomsmusikkår är som bekant den enda ungdomsmusik-
kår som går högvakt. I sommar har man hunnit med två perioder av 
högvaktsavlösningar. Under vistelsen i Stockholm har MUK gjort 
konserter på Kungliga Slottets inre borggård och på Stortorget i Gamla 
Stan. Man hann också med att under några dagar spela på ”Tall Ships 
Race” i Halmstad. 

Olle Melin Hedersmusiker

I september deltog MUK i 200-års fi randet av uppsättandet av Norra 
Skånska Regementet (Norringarna). Det var 1811 som hjälten från sla-
get vid Jutas, generalen Georg Carl von Döbeln fi ck i uppdrag att i norra 
Skåne uppsätta och förlägga ett infanteriregemente. För musiken vid 
festligheterna svarade förutom MUK, Danska Livgardets Tamburkorps 
och hemvärnsmusikkårerna från Eslöv, Helsingborg och Kristianstad.  

MUK hos ”Norringarna”

Sommarfl it för MUK

Eldiga danser-Marininspektörens konsert
Med ett glödande temperament, dansanta rytmer 
och spännande tongångar presenterar MMK 
ett konsertprogram med temat eldiga danser. 
Dirigenten Petter Sundkvist gästar musikkåren och 
under hans dansanta ledning  får vi se musikkårens 
slagverkare Joakim Berg i en sprudlande virtuosisk 
Marimbakonsert av Emmanuel Séjourné. Konserten 
spelas den 9 mars i Sparresalen, Karlskrona.  den 12  
i mars Crusellhallen, Linköping och  den 13 mars i 
Berwald-hallen. Stockholm.

Lunch”marsch”konsert
En marsch är för blåsorkestern, det som blodet är för 
oxfilen.
Under dirigenten Per-Otto Johansson ledning spelar 
Marinens Musikkår marscher från när och fjärran.  
den 30 mars i Sparresalen, Karlskrona.

Sjörövarkonsert
Den 25 mars blir det skattjakt för unga och gamla 
pirater på Karlskronas gator. Vi börjar som vanligt 
i Hoglands park och marscherar till Östersjöhallen.

Ryska mästerverk
Ryskmusik med pianobröderna Peter och Patrik 
Jablonski och Marinens Musikkår. Allt sker under 
dirigenten Alexander Hansons säkra ledning
Konserten spelas den 10 maj i Amiralitetskyrkan och  
den 13  i maj Västerås Konserthus.

Svensk Blåsorkesterfestival
Svensk Blåsorkesterfestival firar 15-års jubileum. 
Marinens Musikkår har deltagit de flesta av dessa år. 
Årets festival hålls i Jönköpings nya kulturhus Spira.

Vårkonsert
I år har vårkonserterna döpts till Svenska Favoriter. 
Marinens Musikkår spelar in våren med musik av 
Franz Berwald, Lars-Erik Larsson och Hugo Alfvén.
Konserterna görs den 30 maj i Amiralitetskyrkan 
Karlskrona,   den 31 maj  i Eksjö kyrka och den 7 
juni i Regementsparken Gävle.

BIBA
Den 30 juni avslutar vi säsongen med att i samarbete 
med Blekinge Internationella Brassakademi (BIBA). 
Solister på denna konsert är lärare från BIBA. 
Konserten spelas i Amiralitetskyrkan i Karlskrona. 
Dirigent för denna produktion är Per-Otto 
Johansson.

Ur vårens generalprogram

MMK med i på spåret
Den 27 januari fick vi se Marinens Musikkår i 
programmet ”På Spåret”. Ett av resmålen denna 
kväll var örlogstaden Karlskrona. Vi fick höra Peter 
Meijer spela taptosignalen på jägarhorn. En fråga 
om instrumentet valthorn. föregicks av musikåren 
under en Vasaskjuls konsert med den  legendariske 
dirigenten Andreas Hanson.  De båda lagen klarade 
frågorna om Karlskrona med ett ”godkännt med 
tvekan”.


