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KUTADE RUNT. Fanfarmusikåren Nino Tramonti-Mario Crosta ur Baersaglieritrupperna från Lonate 
Pozzolo i Italien väckte mest uppmärksamhet i går genom att genomföra sina framträdanden under 
språngmarsch. Foto: THORSTEN PERSSON

– Det  är sjunde gången som 
vi i Ystad arrangerar Tattoo 
och vi har lyckats med konst-
stycket att få arrangemanget att 
både mogna och förnyas, tyckte 
Håkan Mattsson, ordförande för 
arrangemanget.

Självklart kan Håkan Matts-
son och alla andra som slitit hårt 
med årets Tattoo vara nöjda. 

500 musiker från sju länder
I årets show ingår över 500 

musiker i elva olika musikkårer 
och showgrupper från sju länder.

Överste Jan Pålsson på P7, 
en av av huvudsponsorerna till-
sammans med Ystads kommun 
och en rad andra samarbetspart-

ner och enskilda entusiaster, var 
också nöjd men lite vemodig.

– Det är tredje gången jag är 
med här som chef  för regemen-
tet P7 men jag ska flyttas över 
till andra uppgifter inom för-
svarsmakten så 2013 får jag 
komma som vanlig gäst, sa Jan 
Pålsson.

Ystad kan verkligen 
yvas över sin roll i värl-
den när det gäller Tattoo.

– Först kommer Edin-
burgh i Skottland, de är 
klart överlägsnast, sen 
står det mellan Ystad 
och Berlin vilka som ska 
vara tvåa i världen, säger 
Håkan Mattsson.

– Det kommer mängder av 
militärmusikkårer från alla län-
der hit till oss för att lära sig 
hur vi lyckas med våra arrang-
emang, säger Håkan Mattsson.

Sex hemvärnskårer
Militären och dess organisa-

tion har ju genomgått ett rejält 
stålbad de sista åren och själv-
klart har det spillt över på 
musikverksamheten också. Dock 
finns det en livaktig verksamhet 
inom hemvärnet med inte min-
dre än sex certifierade och god-
kända musikkårer.

Vid gårdagens premi-
ären gästades arrange-
manget av många digni-
teter, flera galonklädda 
med imponerande grad-
beteckningar. Dessutom 
Lunds biskop Antje Jack-
elén med make.
FOTNOT. Ystad Mili-
tary Tattoo pågår till 20 
augusti.

YSTAD. Inte ett ben var stilla när Ystad International Mili-
tary Tattoo hade premiär. 

Ett par tusen entusiaster hade samlats för att titta och 
lyssna på ett välspäckat program där världsledande mili-
tära musikkårer bjöd på en fantastisk show. Allt under led-
ning av musikmajoren Jyrki Koskinen, Finlands absolut 
främste militärmusiker.

 MNu ska det mesta av lösen-
summan på nästan 30 miljo-
ner kronor ha betalts till pira-
terna som gett ett halvt löfte 
om att släppa den tillfånga-
tagna danska familjen den här 
veckan.

– Vi släpper dem när vi fått 
alla pengarna, har piratleda-
ren sagt enligt Ekstrabladet.

Det har varit oklart exakt 
hur stor lösensumman som de 
somaliska piraterna begärt. 
Över 20 miljoner svenska kro-
nor kastades i havet i söndags 
och kidnapparna fångade upp 
dem.

En av piraterna har sagt att 
den danska trebarnsfamil-
jen och deras två besättnings-
män kommer att släppas lite 
åt gången. 

Det är dock oklart om pira-
ternas ledare nöjer sig med 
vad som nu har betalats.

EVA STERNÄNG

30 miljoner
ska få pirater
att släppa
dansk familj
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Drag under sulan
när Ystads Tattoo
trumpetade igång

Gubben i månen inte så gubbig som man trott
NEW YORK. Gubben i 
månen är inte så gam-
mal som astrono-
merna trott. Lars Borg 
vid Lawrence Liver-
more National Labora-
tory hävdar att månen i 

själva verket ”bara” är 
4,4 miljarder år gam-
mal. 

Annars har astrono-
merna varit rätt eniga 

om att den är cirka 200 
miljoner år äldre än så, 

alltså 4,6 miljarder.
Borg har använt nya analys-

metoder för att undersöka en 
månsten som Apollo 16 expedi-
tionen förde hem till jorden för 
cirka 40 år sedan.
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