
Stockholm där han verkade i sjutton år varav nio år som diri-

gent. Efter fem år som trumpetare i Beridna Högvakten mellan 

1987 och 1992 fungerade Thylander som dirigent i SJ-

orkestern fram till nuvarande enga-

gemang i Karlbergs FBU-musikkår. 

Vid sidan av sin gärning som musik-

kårsdirigent har Jan-Erik Thylander 

haft längre och kortare uppdrag som 

gästdirigent i många orkestrar. Han 

har också en mångårig och fram-

gångsrik verksamhet som musiklära-

re bakom sig. 
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En musikkår  

i tiden 

HM Carl XVI Gustaf  

visiterar Karlbergs FBU-musikkår vid 

Karlbergs Slott i april 2004. 
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t Sedan 2003 är Jan-Erik Thylander knuten som 

dirigent till Karlbergs FBU-musikkår. Redan i tio-

årsåldern började han sin musikaliska bana som 

trumpetare i Skansens Vaktparad. Via Spånga 

Blåsorkester och Sundbybergs Orkesterförening 

kom Thylander 1970 till Spårvägens Musikkår i 

med sångsolister. 

I denna anda har musikkåren etable-

rat ett närmare samarbete med so-

pranen Eva Magnusson och kan därmed regelbundet undfägna 

med vackra sångnummer ur en rik repertoar från bland annat 

operett, wienermusik, musikal och film till praktfulla blåsor-

kesterackompanjemang. Eva Magnusson är sedan slutet av 

1980-talet flitigt anlitad inom den lyriska musikteatern med ett 

flertal operettroller och mer än 2500 föreställningar bakom sig. 

Hon utsågs till Årets operettartist 2000. Ett alldeles särskilt in-

tresse har hon ägnat den österrikiske kompositören och dirigen-

ten Robert Stolz och för sina insatser förlänades hon år 1995 

The International Robert Stolz Society Diploma of Honour.  
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och berika publikens mu-

sikupplevelse har Karl-

bergs FBU-musikkår nö-

jet att då och då vid kon-

serter och andra arrange-

mang få bjuda på inslag 
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uppdrag hör att svara för ceremoniell musik vid statsbesök och 

att delta i de av både invånare och turister så uppskattade vakt-

avlösningarna vid Stockholms Slott. 

Karlbergs FBU-musikkår är således en musikkår med anor som 

förpliktar. Men det är också i högsta grad en musikkår i tiden. 

Från gammal militärkårssättning med Ess-kornett och ventilba-

sun till modern sättning med saxofoner, från storband till sex-

tett - då och då med skönsjungande solister - bjuder vi på ange-

näma musikupplevelser för såväl paraden, utomhusscenen och 

konserthuset som den lilla salongen.  

Jag vill hälsa Dig som har fått den här foldern i Din hand 

mycket varmt och hjärtligt välkommen till våra konserter och 

andra framträdanden! 

Och till Dig som önskar något alldeles extra festligt vid invig-

ningen, sportevenemanget, utställningen, firmafesten, bröllo-

pet, födelsedagen etc - hör av Dig till oss så skall vi ordna nå-

got som länge stannar kvar som ett behagligt minne. 

 

 
Med bästa musikhälsningar 

Lennart Dossel 
Lennart Dossel                    
Ordförande                        
Karlbergs FBU-musikkår 

Upprinnelsen till Karlbergs FBU-musikkår var ett 

behov inom den frivilliga befälsutbildningsrörelsen 

- Landstormen, senare Frivilliga Befälsutbildnings-

förbundet FBU - att få musik utförd vid olika arran-

gemang. Landstormskaptenen och ingenjören Thor-

gny Ström vid Stockholms Landstormsförbund och 

musikdirektören Otto Hultner tog därför initiativet 

till en musikkår. Den bildades den 29 september 

1926 och redan en månad senare trädde den i aktion 

vid Landstormsförbundets tioårsjubileum. Från 

För att nå en bredare publik med den vackra och 

mycket omtyckta blåsmusiken har musikkåren de 

senaste åren succesivt breddat sin repertoar. Med 

stor blåsorkesterbesättning framförs allt från sakrala 

verk och opera till operett och populär underhåll-

ningsmusik. Storbandet bjuder på evergreens för 

både konsert och dans. För de mera intima tillfällena 

finns messingsoktetten och messingssextetten med 

bland annat brunnsmusik på repertoaren. 

V
ä

lk
o

m
m

e
n

 t
il

l 
 

K
a

rl
b

e
rg

s
 F

B
U

-m
u

s
ik

k
å

r!
 Kära Musikvän! 

Blåsmusik har i århundraden fängslat och tjusat 

människor. Grunden till konsertant blåsmusik lades 

i Sverige redan under Karl XII:s tid. Instrumenttek-

nisk utveckling, främst under 1800-talet, ledde se-

dan successivt fram till den vackra klangbild som 

kan höras från dagens musikkårer.  

Med 1926 som etableringsår är Karlbergs FBU-

musikkår en av de allra äldsta aktiva blåsorkestrarna 

i landet. Den är placerad vid Militärhögskolan på 

Karlbergs Slott. Till kårens många återkommande 
starten och fram till andra världskriget hade musikkåren en 

mängd uppdrag inom det frivilliga försvaret. 

Under andra världskri-

get låg musikkårens 

verksamhet nere några 

år. Den återupptogs 

1944 och under de 

följande 60 åren har 

musicerandet för de 

frivilliga försvarsorga-

nisationerna och i 

många andra sammanhang varit omfattande. I samband med 

Stockholms FBU-förbunds 50-årsjubileum 1958 genomförde 

musikkåren sin första högvakt. Det har därefter blivit ytterliga-

re över 1000 stycken.  

1985 flyttade musikkåren in i lokaler vid Krigsskolan på Karl-

bergs Slott och antogs sam-

tidigt som Krigsskolans - 

numera Militärhögskolans - 

musikkår. Vid sina uppdrag 

bär medverkande musiker 

arméns uniform m/87 med 

röda axelklaffshylsor. 

Musikkåren genomför ett 

fyrtiotal ceremoniella uppdrag per år. För att nå en större civil 

publik med god blåsmusik utökas efterhand musikkårens reper-

toar och ensemblealternativ alltmer. Bland kårens många fram-

stående musiker finns bland andra flera medlemmar från Hov-

kapellet. 

Karlbergs FBU-musikkår har 40 musiker som ver-

kar i olika ensemblestorlekar såsom 

• Musikkåren 
• Ceremonimusiken 
• Storbandet - Karl Bergs Orkester 
• Messingsoktetten 
• Messingssextetten 

Ceremonimusiken har alltid haft en central roll i 

kårens verksamhet. Uppdrag i samband med statsbe-

sök, vaktavlösningar vid Kungliga Slottet i Stock-

holm och vid militära högtider är mycket vanliga 

och då ofta som marscherande orkester. 
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 Karlbergs FBU-musikkår har en 

permanent PR- och informations-

grupp. Den leds av Kjell Sandberg 

som också är kårens bastrumslaga-

re. Kjell Sandberg och hans kolle-

ger är alltid beredda att hjälpa till 

med den information du önskar om 
musikkåren, kommande konserter, biljettbeställningar, bokning 

av spelningar etc. Så här når Du oss: 

Karlbergs FBU-musikkår Karlbergs Slott                            

Box 30024 104 25 Stockholm 

Kjell Sandberg 070-461 65 70, 08-758 98 16 eller 

kjell.g.sandberg@telia.com 

Lennart Dossel 070-206 12 34 eller lennart@dossel.com 

Mer information om Karlbergs FBU-musikkår finns på Internet 

www.fbu.se/foreningar/i-k/mus/ och www.allegromusik.com 


