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Marscher från Europas alla hörn 

 

Slösande rikt är vårt militärmusikaliska kulturarv. Antalet marscher i Europa är oräkneligt 

stort, och väldigt många är väldigt bra. Tisdagen den 27 september 2016 hade Göteborg Wind 

Orchestra inbjudit till en marschkonsert i anrika Kronhuset, som var fästningsstaden 

Göteborgs arsenal på den tiden, då Göteborg var en av Nordeuropas starkast befästa städer. 

Anrik konsertsal 

Inne i konsertsalen, där Göteborgs 

stadsfullmäktige (ännu så länge kallad 

kommunfullmäktige) sammanträder, lyste 

mässingskronorna under takbjälkarna och 

påminde om att kronhussalen en gång i tiden 

även hade varit garnisonskyrka. Huset har 

aldrig brunnit, och de kraftiga bjälkarna är 

de ursprungliga bjälkarna från 1640-talet. 

Genom årsringsundersökningar har man 

kommit fram till, att timret stod på rot redan 

innan Gustaf Wasa blev svensk kung 1523. 

Ja, huset är verkligen anrikt. Titeln på 

aftonens konsert var ”Marche Europee – 

marscher från Europa”. Man hade valt ut 

marscher från Ryssland i öster till Spanien i 

väster, från Finland i norr till Italien i söder. Även dirigenten för kvällen, Peter Ettrup Larsen, 

var, om inte en internationell, så åtminstone en internordisk företeelse. Född och verksam i 

Danmark, har han studerat i Finland och undervisat där. Han visade sig kunna tala både 

svenska och finlandssvenska. En finsk marsch spelades, nämligen Muistoja Pohjolasta. 

Finländska marscher har det gemensamt, berättade Ettrup Larsen, att de är förhållandevis 

korta. Han förklarade detta med att finländarna nog inte ville stå ute alltför länge i kylan och 

spela. 

Tjajkovskij 

Detta är nog en mer skämtsam än verklighetsnära förklaring. Dess syfte är nog främst att roa 

åhörarna. (Dirigenten är en skicklig musikkåsör.) En marsch av Peter Tjajkovskij var med, 

och denna marsch hette Marche Slave. Den räknas som ”symfonisk marschmusik utan fioler”. 

Kort sagt, det är inte den som har gjort honom berömd. Eftersom han var en stor tonsättare 

inom den klassiska musiken, är Marche Slave alltför utarbetad för att inte säga överarbetad. 

Marscher hör hemma ungefär mitt emellan populärmusiken och den klassiska musiken, men 

Tjajkovskij ville alltså glida över i den klassiska musiken. Dessutom förekom många avsnitt, 

Konsert i Göteborgs anrikaste byggnad. Foto: Lars 

Gahrn. 
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som gick i moll, men marscher skall gå i dur för att muntra upp och pigga upp tågande 

soldater. 

Professionella kompositörer 

Till kvällens överraskningar hörde ”Bellmansmarsch” av 

en norsk kompositör, som har tagit starka intryck av 

Bellmans glada melodier. Marschen var pigg och glad 

som Bellmans musik, men lät den som en marsch? Svaret 

blir nog snarare nej än ja. Tjajkovskij är bra som 

Tjajkovskij och Bellman som Bellman. Som 

marschkompositörer eller marschinspiratörer har de dock 

sina svagheter. Lyckligtvis är antalet professionella 

marschkompositörer mycket stort. Namn som 

Grundström, Widner, Fucik, Teike och Ganne väcker 

många musikaliska minnen. Dessa kompositörer var 

representerade i programmet med utmärkta marscher. 

Även två danskar fanns med. I Danmark har alla 

monarker sedan 1800-talets mitt fått en marsch sig 

tillägnad. Numera skall inte bara den regerande konungen 

eller drottningen ha en egen marsch utan alla medlemmar 

av kungahuset. Vi fick höra ”Dr. Margarethe II’s Parademarch”. Vi fick därmed veta, att 

danskarna är bra både på att dirigera och på att komponera. 

Operettkomponister 

Under 1800-talets senare hälft var det vanligt, att marschkompositörer även komponerade 

operetter, berättade dirigenten. Både operetterna och marscherna hör hemma mellan 

populärmusiken och den klassiska musiken. Därför förstår man, att kompositörerna ägnade 

sig även åt operetter. Om man bara snuddar 

vid musikhistorien, börjar man snart ana 

vilka mängder ospelade operetter och operor, 

som vilar i musikarkiven, många av dem 

mycket bra. Göteborg Wind Orchestra har en 

stor bredd i sin repertoar. För att leva vidare 

och skaffa sig en större publik har man 

börjat spela många andra slags musik. 

Birger Jarls inspelningar 

Musikkårernas ursprung var dock 

marschernas värld. Musikkårerna var 

utomhusorkestrar, som spelade på gående fot 

för att pigga upp och muntra upp marscherande soldater. Därför är det historiskt riktigt och 

viktigt, att man inte släpper förbindelsen med sitt ursprung. Till marschkonserten hade 

vänföreningen plockat fram tre av fem inspelningar med ”Marschklanger”, dirigent: Birger 

Jarl. Jag kunde inte motstå dessa ungefär 20-åriga inspelningar och en fjärde med flygvapnets 

marscher utan inköpte dem. Innan häpna läsare kastar sig på telefonen för att upplysa mig om 

att Birger Jarl, Stockholms grundare, gick ur tiden 1266 och alltså inte kan ha dirigerat någon 

Peter Ettrup Larsen berättar. 
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musikkår för 20 år sedan, vill jag påpeka, att även en sentida dirigent inom militärmusiken har 

burit detta historiska namn. Han ledde musikkåren, även kallad ”Bohus bataljon”, vid 

Bohusläns regemente i Uddevalla. Musikhistorien är rik på kulturhistoria. Presentationerna av 

marscherna blir till smärre föredrag av stort intresse. Peter Ettrup Larsen både berättade och 

dirigerade med den äran. 

Lars Gahrn 

 


