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Det är den första maj och klockan är strax före sju på morgonen.
Utanför musikkårens lokaler har det samlats många förväntansfulla personer. Marinbaschefens första maj-revelj ska strax
påbörjas. Flaggtrumslagare Karin Svensson ger direktiv till
musikkåren och årets första maj-revelj har avmarscherat.
Längs marschvägen slår ännu fler personer följe. Vid föreningen
Gamla Carlscrona görs en ”halvhalt” där företrädare talar
om gamla gemensamma traditioner. Hos landshövdingen
hälsas kåren, och våren, välkommen. Efter en välförtjänt paus
på Björkholmen anländer musikkåren till Marinbaschefen
där den årligen återkommande sånginsatsen genomförs för
våren och för Marinbaschefen.
Under marschen ser jag stadens invånare ”gå man ur huse”,
eller rättare sagt ”går ut på balkongen”, öppnar sina fönster,
vinkar med flaggor eller helt enkelt ansluter sig till musikkårens
marsch genom staden. Liknande uppskattning noterar jag
även på andra platser i Sverige där Försvarsmusiken uppträder
och framför sin musik.
Det blir väldigt tydligt för mig vilken betydelse Försvars
musikens musikkårer har för medborgarna i Sverige.

I höstens generalprogram tror jag att ni kommer hitta flera
produktioner som passar er. Geografiskt uppträder vi från ost
till västkust, från sydkust till Gävle i norr.
Även den musikaliska spridningen är stor. Jazz, slavisk afton
och vaktparader varvas med blåsmusikfestival och konserter
med teman som till exempel ”Rivers around the world”.
Självfallet genomför vi även våra välbesökta julkonserter.
För att kunna genomföra ett så pass varierat program krävs
ett väl fungerande team. Ett team där alla drar åt samma
håll och bidrar med sin profession. Därför vill jag gärna slå
en ”trumvirvel” för alla roller i teamet, musiker, producent,
notbibliotekarie, scenmästare,
musikdirektör och flaggtumslagare,
som tillsammans levererar en
musikupplevelse av högsta kvalité.
Som ny chef för Marinens Musikkår
är jag genuint glad och stolt över
att få vara en del av kåren och föra
traditionen vidare.

Info om musikkåren ........................................................................ 14-15
Marinen i Sverige ............................................................................ 16-19

Örlogskapten Thomas Engström
Chef, Marinens Musikkår

Foto: Jörgen Rag
nar

sson

Omslagsfoto: Carl-Johan Björkman/Försvarsmakten
Grafisk design: Joakim Berg

Program Hösten 2019 | 3

Kalendarium hösten 2019
JULI
Vaktparad
Tisdag 23 - Fredag 26 juli
Kungliga slottet, Stockholm
Vaktparad
Onsdag 31 juli
Kungliga slottet, Stockholm

AUGUSTI

ÖB chefskurs
Torsdag 15 augusti
Sigtuna, Stockholm
Vaktparad
Fredag 16 augusti
Kungliga slottet, Stockholm
Regementsparken
Lördag 17 augusti 15.00
Regementsparken, Gävle

Stortorgskonsert
Torsdag 1 augusti 18.00
Stortorget, Stockholm

Vaktparad
Söndag 18 - måndag 19 augusti
Kungliga slottet, Stockholm

Vaktparad
Fredag 2 augusti
Kungliga slottet, Stockholm

Överbefälhavarens mottagning
Måndag 19 augusti
Karlbergs slott

Vaktparad
Tisdag 6 augusti
Kungliga slottet, Stockholm

Vaktparad
Tisdag 20 augusti
Kungliga slottet, Stockholm

Musikmarsch
Onsdag 7 augusti 12.00
Karlskrona

Musikmarsch
Fredag 23 augusti 12.00
Karlskrona

Försvarsbesök
Onsdag 14 augusti
Karlbergs slott, Stockholm

Vaktparad
Lördag 24 - söndag 25 augusti
Kungliga slottet, Stockholm

Marinbaschefens konsert
Rivers around the World
Torsdag 29 augusti 19.00
Vasaskjul, Karlskrona
Rivers around the World
Fredag 30 augusti 19.00
Vasaskjul, Karlskrona

SEPTEMBER
Riksmötets öppnande
Tisdag 10 september
Storkyrkan, Stockholm
Svensk blåsmusikfestival
Lördag 14 september 19.00
Crusellhallen, Linköping
Vaktparad
Onsdag 18 september
Kungliga slottet, Stockholm
Högtidliga Audienser
Torsdag 19 september
Kungliga slottet, Stockholm
Spel
Torsdag 19 - fredag 20 september
Kungliga slottet, Stockholm

Attachébal
Fredag 20 september
Karlbergs slott, Stockholm
Spel
Torsdag 26 - fredag 27 september
Kungliga slottet, Stockholm
Muskö 50-årsjubileum
Måndag 30 september
Muskö
En kväll med Peter Asplund
Torsdag 3 oktober 19.00
Konserthusteatern, Karlskrona
Klarinett Fantastique
Fredag 18 oktober 19.00
Sparresalen, Karlskrona

NOVEMBER

DECEMBER

Ensemble vid “Korum för saknade
kamrater”
Fredag 1 november
Amiralitetskyrkan, Karlskrona

Adventskonserter		
Söndag 1 december 15.30, 18.00
Amiralitetskyrkan, Karlskrona

Nordiska dialekter
Torsdag 7 november 19.00
Sparresalen, Karlskrona
Marinbasens Höstgenomgång
Fredag 8 november
Sparresalen, Karlskrona
Slavisk afton
Onsdag 13 november 19.00
Carl-Gustafs kyrka, Karlshamn

Klarinett Fantastique
Lördag 19 oktober 16.00
Kulturkvarteret, Kristianstad

Kungliga Örlogsmannasällskapets
högtidssammanträde
Fredag 15 november
Stockholm

Högtidsmiddag Högkvarteret
Fredag 25 oktober
Karlbergs slott, Stockholm

Högtidsmiddag Ing2
Lördag 16 november
Eksjö

Högtidsmiddag FMTIS
Lördag 26 oktober
Örebro slott

Spel
Onsdag 20 - söndag 24 november
Kungliga slottet, Stockholm

Julavslutning 3:e Sjöstridsflottiljen
Tisdag 3 december
Amiralitetskyrkan, Karlskrona
GMU avslutning, SSS
Tisdag 3 december
Amiralitetskyrkan, Karlskrona
Julkonsert
Torsdag 5 december 18.00
Fästningskyrkan, Karlsborg
Regementets högtidsdag, K3
Fredag 6 december
Fästningskyrkan, Karlsborg
Julkonsert
Måndag 9 december 19.00
S:t Nikolai kyrka, Halmstad

Officersexamen, SSS
Torsdag 12 december
Amiralitetskyrkan, Karlskrona
Julkonsert för Boverket
Torsdag 12 december
Sparresalen, Karlskrona
Officersexamen, MHS
Fredag 13 december
Halmstad arena
Vänföreningens julkonsert
Söndag 15 december 16.00
Konserthusteatern, Karlskrona
Julkonsert för Karlskrona kommun
Måndag 16 december
Konserthusteatern, Karlskrona

Biljettinformation
Se lokal annonsering i dagspressen
samt www.marinensmusikkar.se
för information om biljetter till
respektive arrangemang.

Sociala medier
Följ musikkåren på:
www.marinensmusikkar.se
www.forsvarsmakten.se/konserter
www.facebook.com/marinensmusikkar
www.instagram.com/marinensmusikkar
http://blogg.forsvarsmakten.se/mmk

Julkonsert
Tisdag 17 december 19.00
Eksjö kyrka
Fler framträdanden tillkommer löpande.
Spelningar inom ramen för den statsoch förbandsceremoniella uppgiften
inkommer med kort varsel.

Julavslutning, FMTS
Tisdag 10 december
S:t Nikolai kyrka, Halmstad
Marinbasens Julkorum
Onsdag 11 december
Amiralitetskyrkan, Karlskrona

Vi reserverar oss för eventuella ändringar.
Se alltid www.marinensmusikkar.se
för dagsaktuella uppgifter.
Foto: Göran Olsson
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Stortorgskonsert

Regementsparken

Rivers around the World

Torsdag 1 augusti 18.00 – Stortorget, Stockholm

Lördag 17 augusti 15.00 – Regementsparken, Gävle

Per-Otto Johansson dirigent

Emil Eliasson dirigent

Torsdag 29 augusti 19.00 – Marinbaschefens konsert – Vasaskjul, Lindholmen, Karlskrona
Fredag 30 augusti 19.00 – Vasaskjul, Lindholmen, Karlskrona

En blåsorkester kan med enkla medel möta publik på olika arenor som
konserthus, kyrkor, gator och som här, när konsertsäsongen inleds,
på ett torg - Stortorget i Gamla Stan i Stockholm. Stortorget är en
konsertarena som blivit ett signum för den svenska militärmusiken
med dess närhet till Kungliga slottet och vaktparaden. Många besöker
konserten för att de sett vår information men charmen är också de
turister eller restauranggäster som av en tillfällighet är på Stortorget
vilket skapar härliga möten. Varmt välkomna att inleda höstsäsongen
med Marinens Musikkår.

Ferdinand Broberg är en av Sveriges främsta arkitekter
och formgivare. Han ritade musikpaviljongen i
Regementsparken i Gävle 1910 och mängder av
musikupplevelser har presenterats för Gävleborna under alla dessa år.
Sedan 2001 arrangerar föreningen “Blåsmusik i Regementsparken”
cirka 15 konserter med olika musikkårer. Det gör platsen unik, med så
många olika blåsmusikkonserter.
Marinens Musikkår gästar för andra
gången regementsparken och på
dirigentpulten står Emil Eliasson, en av
Sveriges mest lovande unga dirigenter.
Emil mottog nyligen Sixten Gemzéus
stora musikstipendium.
Ur motiveringen: ”en stark musikalisk
interpretation och pedagogik, lysande
förmåga att förmedla sina visioner
samt en bländande teknik”.

Få länder i världen är orörda utav kraften av en flod. Även i de torraste
regionerna kan man hitta spår av flodlöpningar. Floder som med större
eller mindre hastighet rinner från högre till lägre höjd och vanligen
mynnar ut i havet eller i en större insjö spelar stor roll för allt levande,
då de ingår som en viktig del i naturens kretslopp. Floder kan vara källor
för bevattning, utgöra transportleder och skapa kraften i elproduktion.
En del floder betraktas också av vissa folkgrupper som heliga.
På årets konserter i Vasaskjul använder vi världens floder som tema.
Tonsättarna till musiken som framförs har haft floden, dess omgivning
och rörelse som utgångspunkt vid komponerandet. Nilen, Themsen,
Mississippi och Moldau är bara några av de floder vi förflyttar oss
längs med under kvällen. Vi får också vara med om ett uruppförande
av Jerker Johansson. Välkomna till “Rivers around the World”.

Foto: Nadja Sjöströ
m
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Alexander Hanson dirigent
Lars Hjertner konferencier

Ur programmet:
Jerker Johansson
Bedřich Smetana
Nigel Hess
Richard Wagner

Flodouvertyr (uruppförande)
Moldau
Thames Journey
Entry of the Gods into Valhalla ur Rhenguldet
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Svensk Blåsmusikfestival

En kväll med Peter Asplund

Lördag 14 september 19.00 – Crusellhallen, Linköping

Torsdag 3 oktober 19.00 – Konserthusteatern, Karlskrona

Alexander Hanson dirigent

Mats Hålling dirigent
Peter Asplund trumpet och sång

Föreningen Svensk Blåsmusik är en ideell samverkansförening med
olika ideella organisationer inom svensk musik grundad 1997. Dessa
föreningar har tillsammans 64.000 medlemmar.

Peter Asplund är en av Sveriges främsta trumpetare. Eller varför inte
säga som det är? Han är en av Europas eller till och med en av världens
främsta trumpetare! Varför dra en gräns när man inte behöver - i
jazzens värld finns inga nationsgränser!

Föreningen har som ändamål att genom samverkan främja blås
musikens utveckling och stimulera till ett bredare nätverk genom att
anordna verksamhet som stödjer föreningens syfte. En av dessa
verksamheter är att årligen arrangera en blåsmusikfestival. Denna
festival arrangerades första gången i Jönköping 1998. Där arrangerades
den årligen fram till 2013 för att 2015 återuppstå i Linköping.

”A f antastic musician who always plays straight from the heart” har
någon skrivit någonstans. Och det är bara att instämma. Genom åren
har han utvecklat sitt dynamiska och energiladdade, lätt vemodiga
och melodiska trumpetspel tills han kan säga vad han vill, när han vill.

Marinens Musikkår medverkar 2019 med en festkonsert i Crusellhallen.
Före paus blir det havsmusik men vi börjar också blicka uppåt mot
rymden för att introducera det som komma skall efter paus - musik ur
”Star Wars” av John Williams.
Innan musikkåren reser tillbaka hem hinner man också med att bjuda
på workshops för festivaldeltagarna.

När Peter gjorde debut som jazzsångare överraskade han jazzvärlden och seglade snabbt upp
som en av Sveriges främsta jazzsångare i Frank
Sinatras och Mel Tormés swingmättade fotspår.
Ur programmet:
Julius Fučík		
Jerker Johansson 		
Gustav Holst		
John Williams		

Mississippi River, Op. 160
Flodouvertyr
Venus ur Planeterna
Musik ur Star Wars

Vi kommer vid mötet med Marinens Musikkår
få uppleva både Peters trumpet och hans sång.
Konserten leds av dirigenten och arrangören
Mats Hålling. Swing it!

Foto: Birgitta Nylén
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Klarinett Fantastique

Nordiska dialekter

Slavisk afton

Fredag 18 oktober 19.00 – Sparresalen, Karlskrona
Lördag 19 oktober 16.00 – Kulturkvarteret, Kristianstad

Torsdag 7 november 19.00 – Sparresalen, Karlskrona

Onsdag 13 november 19.00
Carl-Gustafs kyrka, Karlshamn

David Björkman dirigent

Alexander Hanson dirigent
Magnus Holmander klarinett

Jeroen Berwaerts dirigent och trumpet

De flesta som bor i Norden förstår varandra över landsgränserna.
Danska, färöiska, isländska, norska och svenska har ett gemensamt
ursprung och är så lika att vissa språkvetare ser dem som dialekter av
samma språk. Men finskan då? Jo, den står för sig själv och härstammar
från den uraliska språkfamiljen.
Musikens språk är universellt och är något
som alla förstår trots våra olika ursprung och
härkomster. Vid denna konsert läggs fokus på
musik från Norden och vi lyssnar lite extra om
våra olika dialekter kan uppfattas i musiken. På
dirigentpulten ser vi Livgardets Dragonmusikkårs konstnärlige ledare, David Björkman.

Vi har glädjen att presentera solisten Magnus Holmander, klarinett,
tillsammans med Marinens Musikkår. Magnus vann den första upplagan
av tävlingen “Blåsmusikpriset” som avgjordes i Berwaldhallen den 13
januari 2019. “Blåsmusikpriset” är ett initiativ startat av Nätverket för
professionell blåsmusik i Sverige och Kungliga Musikaliska akademien.
Magnus har gästat Marinens Musikkår som solist tidigare. Då hade
han vunnit en klarinettävling som arrangerades av Riksförbundet
Unga Musikanter.

Magnus bjuder både på virtuosa toner och mer moderna och ekvilibristiska
tongångar. Utöver Magnus soloverk spelar Marinens Musikkår idel
originalmusik för blåsare.
Ur programmet:
Kenneth Hesketh 		
Luigi Bassi 		
Rolf Martinsson 		
Adam Gorb		

A Festive Overture
Rigoletto Fantasia da concerto
Concert Fantastique
Awayday
Foto: Christoffer Hästbacka
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Foto: Christian Eks

Ur programmet:
Lars-Erik Larsson		
Jean Sibelius		
Carl Nielsen		
Edvard Grieg		

Förspel till Förklädd Gud, Op. 24
Ouvertyr i F-moll, JS 146
Pan och Syrinx, Op. 49
Fra Holbergs tid, Op. 40

Belgaren Jeroen Berwaerts har vi tidigare sett som
trumpetsolist med Marinens Musikkår. Denna gång
möter vi Jeroen både som dirigent och solist.
Slavisk musik bygger ofta på folkmelodier. Den
slaviska folkmusiken är en väldigt bred term som
rymmer ett flertal olika genrer. De förenas dock
ofta av en särskild känsla och termen slavisk
folkmusik används därför när man talar om folklig
och traditionell musik från länder där slaviska språk
dominerar. Ett av dem är ryska men det finns även
slaver så långt söderut som i medelhavsområdet.
Ur programmet:
Bohuslav Martinu 		
Alexandra Pakhmutova
Pjotr Tjajkovskij 		
Sergej Rachmaninov

Memorial to Lidice
Trumpetkonsert
Slavisk marsch, Op. 31
Vocalise, Op. 34 No. 14

Foto: Peter Kallo
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Advent

Julkonsert

Vänföreningens Julkonsert

Söndag 1 december 15.30 och 18.00
Amiralitetskyrkan, Karlskrona

Torsdag 5 december 18.00 – Fästningskyrkan, Karlsborg
Måndag 9 december 19.00 – S:t Nikolai kyrka, Halmstad
Tisdag 17 december 19.00 – Eksjö kyrka

Söndag 15 december 16.00 – Konserthusteatern, Karlskrona

Martin Toft dirigent
Amiralitetskyrkans och Karlskrona stadsförsamlings körer
Advent är för många människor en uppskattad tid på året då man
plockar fram adventsljusstaken, hänger adventsstjärnor i sina fönster,
och inväntar julen. Den allra första kända adventskalendern bestod
av 24 kakor uppsatta på en pappkartong. Det var en tysk kvinna på
1800-talet som tillverkade den åt sin lille son för att den långa väntan
på julen skulle bli roligare för honom. Den första svenska advents
kalendern gavs ut 1934. Dessa adventskalendrar har med tiden blivit
allt mer omfattande och idag kan de fyllas med allt från leksaker och
godis till virtuell lucköppning på sociala medier.
För Karlskronapubliken är sedan 2011 Marinens
Musikkårs adventskonsert tillsammans med
Amiralitetsförsamlingens och Karlskrona
stadsförsamlings körer startskottet på
advent och julfirandet. Amiralitetskyrkan står
som värd för konserten och musikkår och
körer leds av Martin Toft som till vardags
bland annat är kormästare för Göteborgs
operans kör.

Martin Toft dirigent (5/12)
Alexander Hanson dirigent (9/12, 17/12)

Alexander Hanson dirigent
Martin Rehde Nord sång
Julgranar, julklappar och julgodis i all ära men det som verkligen
behövs för att få den ultimata julkänslan är….Vänföreningens julkonsert.

Visst är det fantastiskt att när vi hör julmusik så kommer vi i julstämning.
Trots julfirandets relativt korta period under året så har musiken som
spelas under julen fått en oerhörd spridning. I december ändras spellistorna i våra mobiler, radio- och TV-stationer samt i våra varuhus till
att spela julmusik. Nästan ingen annan musik exponeras så frekvent
under kort tid som julmusiken. Marinens Musikkårs konserter under
julen är inget undantag. Julmusik från början till slut.

I år har vi glädjen att presentera Martin Rehde Nord som sångsolist.
Martin är musikalsångare och har gjort en mängd roller och TV-
framträdanden. Vår musikdirektör Alexander Hanson och Martin
samarbetade tidigare i år på Göteborgsoperan i produktionen
“Ringaren i Notre Dame”. Där föddes idén till ett samarbete mellan
Martin och Marinens Musikkår. Nu är det dags!

De som tidigare besökt våra julkonserter vet att spannet av julmusik
är stort. Från svenska julklassiker till musik hämtad från andra länders
jultraditioner. Vi lovar att 2019 inte blir något undantag.
Nu är det jul igen!

Tillsammans startar vi upp julfirandet med en
gnistrande härlig julkonsert med många av de
älskade klassiska julsångerna och favoriter ur den
amerikanska traditionen.
Vi vill samtidigt passa på att önska en God Jul!

Foto: Henrik Berg

l
Foto: Tilo Stenge
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Marinens Musikkår Personal
MUSIKDIREKTÖR

FLAGGTRUMSLAGARE

Alexander Hanson

Karin Svensson

FLÖJT/PICCOLA

SAXOFON

EUFONIUM

Sabine Jönsson
Katja Wisén

Bengt Lindegren
Peter Sarrin

Andreas Johansson

OBOE

VALTHORN

Elin Larsen

Jonas Lindström
Emma Widengård
Hans Widerberg

KLARINETT
Elin Fleischer
Nils-Olof Friberg
Linda Johansson (tjl)
Dan Ohlsson
Rebecca Serrander
Vakant
Vakant

FAGOTT
Erik Strandberg

Per Fastrup
Peter Meijer
Mattias Sandsjö
Bo Åhgren

TROMBON

CHEF

TUBA

Thomas Engström

Elias Gustafsson
Jörgen Ådvall

STF. CHEF
Vakant

KONTRABAS
Vakant

TRUMPET/KORNETT

ADMINISTRATION

PRODUCENT

Marinens Musikkår

Försvarsmusiken

Marinens Musikkår har anor sedan 1680-talet och har verkat i obruten
linje sedan dess. Musikkåren är i dag en av Försvarsmaktens tre
professionella musikkårer och består av 30 heltidsanställda yrkes
musiker. Musikkåren genomför varje år över 150 framträdanden
genom medverkan vid officiella statsbesök, kungliga audienser,
högvakter, förbandsspelningar, tattooer och konserter.

Militärmusiken spelade en betydande roll i det svenska musiklivet
redan under första halvan av 1800-talet. Musicerandet i föreningar
och brukssamhällen samt inom frikyrkan och skolväsendet växte fram
vid 1800-talets slut. Blåsorkestrar och blåsensembler blev oerhört
populära och teatrar och operahus hämtade blåsare och slagverkare
från militärmusiken.

Musikkåren har en omfattande konsertverksamhet tillgänglig för
allmänheten där repertoaren spänner brett över olika blåsmusik
genrer och riktar sig till olika målgrupper, allt för att möta ny publik. I
samband med dessa framträdanden verkar musikkåren för marknads
föring och rekrytering åt Försvarsmakten.

Militärmusiken i Sverige är fortfarande vital. Sedan 2010 är Försvarsmusiken organiserad under Livgardet. Försvarsmusikens tre musikkårer:
Arméns Musikkår, Livgardets Dragonmusikkår och Marinens Musikkår
samt Hemvärnsmusikkårerna utgör resursen.

Marinens Musikkår är en försvarsmaktsresurs, både hemma och
utomlands, och har deltagit vid utlandsmissioner i bland annat
Bosnien, Kosovo och Afghanistan, med såväl ceremonimusik som
musikunderhållning i personalvårdande syfte.

Musikkårerna röner stor uppskattning när de bidrar till att marknadsföra Sverige, Försvarsmakten och svenskt musikliv.

Kenneth Magnusson

SLAGVERK
Mikael Bengtsson
Joakim Berg
Anders Nilsson

Marinens Musikkår är stationerad i världsarvsstaden Karlskrona.

ORKESTERBIBLIOTEKARIE
Fredrik Gustafsson

SCENMÄSTARE
Carl-Johan Björkman

Elsa-Marie Fåglefelt (tjl)
Olof Jönsson
Vakant – Bastrombon

Marinens Musikkårs Vänner
Marinens Musikkårs Vänner är en stödförening, för Marinens Musikkår,
som startades 1991. Medlemskap innebär bland annat att du:
• Ger ett aktivt stöd till musikkårens fortbestånd och utveckling
• Får medlemstidningen ”Reveljen” två gånger om året
• Får rabatt och möjlighet att köpa biljetter till vissa konserter före
icke medlemmar

Bli medlem genom att:
• Sätta in medlemsavgiften för närvarande 100:- på postgirokonto
21738 – 0 (uppge namn, adress och telefonnummer samt e-mailadress)
• skicka ett e-mail till mmv@marinensmusikkar.se
alternativt faxa till 0455-858 36
Läs mer på www.marinensmusikkar.se/mmv

Foto: Christian Ekstedt/Försvarsmakten
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Marinen i Sverige
MARINSTABEN. Försvarsgrenschefen tillsammans med marinstaben
leder både produktion och insats med fokus på att utveckla marinens
krigsförband. Marinstaben är sedan januari 2019 baserad på Muskö.
AMFIBIEREGEMENTET, Amf 1. Förbandets kustjägare, amfibiesoldater
och sjömän verkar där vatten möter land. Med olika vapensystem och
snabbgående stridsbåtar och svävare har förbandet en god rörlighet.
TREDJE OCH FJÄRDE SJÖSTRIDSFLOTTILJEN skyddar och kontrollerar
havsområden, sjövägar och sjöfart. Med korvetter, minröjningfartyg,
röjdykarfartyg, stödfartyg och röjdykardivision kan förbanden göra
insatser mot farkoster på ytan, i luften och under vattnet. Minor kan
även röjas i hamnområden, kustnära farvatten och på öppet hav.

Marinen har ständig koll på sjöläget
Dygnet runt Året om
SJÖSTRIDSSKOLAN, SSS, ansvarar för all marin utbildning av sjömän
och soldater, officerare och specialistofficerare. Skolan ansvarar även
för studier, försök och ledningsträning av fartygsbesättningar samt
taktik- och teknikutveckling inom sjöstridsområdet. SSS bistår också
FMV (Försvarets materielverk) med test och verifiering av materiel till
marinen. Till SSS hör också Försvarsmaktens dykeri och navalmedicinska
centrum, FM DNC, som hanterar all verksamhet inom dykeriområdet.

I FRED, KRIS OCH KRIG
Vi jobbar på, under och över ytan, både i kustnära områden och ute
till havs. Förutom att försvara Sverige i kris och krig skyddar vi
sjöfarten så att vårt land kan försörjas med mat och allt annat vi
importerar. Mer än 90 procent av vår handel går via vatten. Sjöfarten
är en livlina för samhället och grunden för att vår vardag ska
kunna fungera.

ETT MODERNT JOBB I EN HISTORISK MILJÖ
För att lösa våra uppgifter behöver vi bli fler, både civila som militärer.
En stor del av marinen har sin huvudbasering i Karlskrona örlogshamn. En spännande och utvecklande arbetsplats i en växande stad,
mitt i skärgården.
På jobb.forsvarsmakten.se kan du se vilka lediga tjänster vi har just nu.

FÖRSTA UBÅTSFLOTTILJEN bevakar havsområden, sjövägar och
sjöfart och gör insatser mot farkoster på ytan och under vattnet.
Flottiljen består av ubåtar, ubåtsräddningsfartyg, sjötransportenhet och
signalspaningsfartyg.
MARINBASEN stödjer de marina förbanden med teknisk tjänst, transporter, basering, bevakning, logistik och operativ sambandsledning.
Marinbasen har också uppgiften att radarövervaka Sveriges sjöterritorium och ansvarar för de nationella skyddsstyrkorna ur Hemvärnet i
Blekinge-, Kalmar- och Kronobergs län.

Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten
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när vi ändå har din
uppmärksamhet
Foto: Alexander Gustavsson/FM

Du kan vara en viktig pusselbit. Ser du något längs kusten
eller ute på havet som inte ser ut som vanligt, rapportera
din iakttagelse till Försvarsmaktens växel: 08-788 75 00
och begär att få tala med vakthavande befäl för marinen.

Foto: Hampus Hagstedt/FM

Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten

Foto: Hampus Hagstedt/FM

Foto: Rebecca Landberg/FM

Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

18 | Program Hösten 2019

Foto: Alexander Gustavsson/FM

Foto: Hampus Hagstedt/FM

Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Program Hösten 2019 | 19

Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten

Marinens Musikkår
Östra Prinsgatan 2
371 31 Karlskrona
Tel: 0455-858 30
Fax: 0455-858 36
info@marinensmusikkar.se
www.marinensmusikkar.se

