Program hösten 2014

MARINEN

MARINENS MUSIKKÅR

Tapto och ensemble vid ÖB
mottagning
Onsdag 13 augusti
Karlbergs slott, Stockholm

Eksjö Tattoo
Torsdag 7 - Lördag 9 augusti
Eksjö

Musikmarsch med figurativ
uppvisning
Onsdag 6 augusti 12.00
Karlskrona

Augusti

Invigning av Stockholm Pride
Onsdag 30 juli 20.00
Östermalms IP, Stockholm

Sommarkonsert
Onsdag 30 juli 18.00
Hovstallet, Stockholm

Allsång på Skansen
Tisdag 29 juli 20.00
Skansen, Stockholm

Sommarkonsert
Lördag 26 juli 18.00
Stortorget, Stockholm

Marschkonsert
Onsdag 23 juli 18.00
Hovstallet, Stockholm

Högvakt
Måndag 21 juli – Torsdag 31
juli
Kungliga Slottet, Stockholm

Juli

Ristorante Vasaskjul
Fredag 5 september 19.00
Vasaskjul, Karlskrona

Marinbaschefens konsert
Ristorante Vasaskjul
Torsdag 4 september 19.00
Vasaskjul, Karlskrona

September

Musikmarsch
Fredag 29 augusti 12.00
Karlskrona

Chefsbyte F17
Onsdag 27 augusti
Kallinge

Musikmarsch
Fredag 22 augusti 12.00
Karlskrona

Avslutningsceremoni vid
ÖB Chefskurs
Torsdag 21 augusti
Sigtuna

Grevagårdskonsert
Tisdag 19 augusti 19.00
Grevagården, Karlskrona

Marindagen
Lördag 16 augusti
Karlskrona

Musikmarsch
Fredag 15 augusti 12.00
Karlskrona

Stravinsky - Music Around
Tisdag 21 oktober 19.00
Konserthuset, Växjö

Stravinsky - Music Around
Lördag 18 oktober 16.00
Amiralitetskyrkan, Karlskrona

Marinbasens höstgenomgång
Fredag 17 oktober
Karlskrona

Ja, vi elsker...
Fredag 10 oktober 12.00
Fredrikskyrkan, Karlskrona

Örlogsbesök
Tisdag 7 oktober
Stockholm

Medaljceremoni
Fredag 3 oktober
Trängregementet, Skövde

Oktober

Högmässa
Söndag 28 september 10.00
Amiralitetskyrkan, Karlskrona

Lite av varje
Fredag 26 september 12.10
Sparresalen, Karlskrona

H.M.K. inspektion Livbataljon
Torsdag 18 september
Kungliga Slottet, Stockholm

Kungliga Audienser
Torsdag 18 september
Kungliga Slottet, Stockholm

Regementets högtidsdag, K3
Fredag 5 december
Fästningskyrkan, Karlsborg

Smålands kulturfestival
Fredag 31 oktober 14.00
IOGT - lokalen Skillingaryd

Julkonsert för Boverket
Torsdag 11 december
Sparresalen, Karlskrona

Kungliga Örlogsmannasällskapets
högtidssammanträde
Måndag 17 november
Karlskrona

Julavslutning 3:e sjöstridsflottiljen
Onsdag 3 december
Amiralitetskyrkan, Karlskrona

December

Julkonsert för Karlskrona kommun
Måndag 15 december
Konserthusteatern, Karlskrona

Vänföreningens Julkonsert
Söndag 14 december 16.00
Konserthusteatern, Karlskrona

Marinbasens Julkorum
Fredag 12 december
Amiralitetskyrkan, Karlskrona

Officersexamen, SSS
Torsdag 11 december
Amiralitetskyrkan, Karlskrona

Får jag lov?
Fredag 14 november 20.00
Scandic, Karlskrona

Adventskonsert
Söndag 30 november
15.30 och 18.00
Amiralitetskyrkan, Karlskrona

Officersexamen, FMTS
Onsdag 10 december
S:t Nikolai kyrka, Halmstad

Julkonsert
Tisdag 9 december 19.00
S:t Nikolai kyrka, Halmstad

Sverige i fred under 200 år
Måndag 10 november 18.00
Slottskyrkan, Kungliga Slottet,
Stockholm

Soldaterinran AMF1
Lördag 1 november
Berga, Stockholm

Julavslutning FMTS och MHS
Tisdag 9 december
S:t Nikolai kyrka, Halmstad

Julkonsert
Torsdag 4 december 18.00
Fästningskyrkan, Karlsborg

Stravinsky - Music Around
Torsdag 23 oktober 19.00
Palladium, Malmö

November

Julkonsert
Onsdag 3 december 19.00
Eksjö kyrka

Stravinsky - Music Around
Onsdag 22 oktober 20.00
Den Sorte Diamant, Köpenhamn

Kalendarium Hösten 2014

Marinens Musikkår – Ett levande världsarv
Utöver det fysiska världsarvet som utgörs av avgränsade geografiska områden finns också berättelserna
om örlogsstaden som världsarv och besöksmål. Ett exempel på denna immateriella dimension, det
levande världsarvet, är Marinens Musikkår som verkat i obruten linje sedan Karlskrona grundades 1680.
Marinens Musikkår är därmed Sveriges näst äldsta orkester och den sista resten av det militärmusikaliska
kulturarvet vilket gör musikkåren till en nationell angelägenhet.

Med anledning av aktuellt nedläggningshot startades www.bevarammk.se, där i skrivande stund
37000 namnunderskrifter samlats in för bevarandet av Marinens Musikkår. Stödet kommer från hela
landet och stora delar av världen. Där återges också ett stort antal skrivelser till beslutsfattare från såväl
försvarsmaktens präster till hela bredden av representanter för inte bara svensk blåsmusik utan från hela
kultursverige. Ett sådant erkännande och en sådan uppskattning av Marinens Musikkår har ett värde som
inte kan ställas mot ”kulor och krut”.

Till detta har politikerna lyssnat och i slutet av juni gav försvarsministern beskedet att regeringen tillsätter
en utredning. Syftet är solklart (Karin Enström i Blekinge Läns Tidning);
”Det är en signal att vi vill se över helheten för att hitta en långsiktig lösning. Så det är klart att vi har en dialog
med kulturdepartementet. Det handlar om en militär del och ett stort kulturellt värde, det är klart att vi ska ta
ett helhetsgrepp”.

Militärmusik är ett viktigt fundament i ett samhälle som värnar traditioner och ett fantastiskt redskap för
Försvarsmakten - i djupaste fred såväl som i orostider. Militärmusik berör, den samlar människor, ramar in,
understryker och skapar högtid. Militärmusik är moralhöjande och stärker förbandsandan, ingjuter hopp
och mod hos soldater och sjömän, skapar uppmuntran, tröst och trygghet för anhöriga i sorg och stolthet
vid framgång. Militärmusik förstärker alla känslor och dess styrka är att den för en relativt liten peng kan
finnas och fungera i hela riket, för alla.

Marinens Musikkår genomför ca 130 framträdanden per år i hela landet i samband med officiella
statsbesök, kungliga audienser, högvakter, förbandsspelningar, tattoon och konserter för allmänheten.
Allt inom ramen för försvarsmusikens fyra huvuduppgifter;
H1: Statsceremoniella spelningar				
H2: Förbandsceremoniella spelningar				
H3: Rekryterings-/attraktionsfrämjande produktioner dvs PR/marknadsföring för FM
H4: Övriga spelningar vid förband samt deltagande i Tattoon, utlandsmissioner mm

Skall regeringens tillsatta utredning bli den breda utredning som försvarsministern så
tydligt gett uttryck för, så måste försvarsmusikens samtliga uppgifter inkluderas.

Tomas Hjortenhammar, Örlogskapten
Chef, Marinens Musikkår

Marinen i Sverige
Marinchefen, MC, är marinens högste företrädare och finns vid
Högkvarterets produktionsledning.
Marintaktisk chef och marinens taktiska stab är en del
av Försvarsmaktens insatsledning och tillhör Högkvarteret.
Marintaktisk chef leder med stöd av marinens taktiska stab, MTS,
de marina stridskrafternas insatser.
Första ubåtsflottiljen består av ubåtar, ubåtsräddningsfartyg
och signalspaningsfartyg. Med dessa kan man kontrollera
havsområden, sjövägar och sjöfart och göra insatser mot
farkoster på ytan och under vattnet.
Tredje sjöstridsflottiljen består av korvetter, minröjningsfartyg,
stödfartyg och röjdykarfartyg. Med dessa kan man kontrollera
havsområden, sjövägar och sjöfart, göra insatser mot farkoster
på ytan, i luften och under vattnet. Man kan även röja minor
i hamnområden, kustnära farvatten och på öppet hav.

STOCKHOLM
Marinchefen
Marintaktisk chef
Marinens taktiska stab

Fjärde sjöstridsflottiljen består av korvetter, minröjningsfartyg,
röjdykarfartyg, stödfartyg och röjdykardivision. Med dessa kan
man kontrollera havsområden, sjövägar och sjöfart, göra insatser
mot farkoster på ytan, i luften och under vattnet. Man kan även
röja minor i hamnområden, kustnära farvatten och på öppet hav.

BERGA
Amfibieregementet
Fjärde sjöstridsflottiljen
Marinbasen

SKREDSVIK

MUSKÖ

Fjärde sjöstridsflottiljen, Röjdykardivisionen

Marinbasen, Sjöinformationskompani Muskö

GÖTEBORG
Amfibieregementet, Amfibiebevakningsbåtkompani,
Sjösäkerhetskompani sjö
Marinbasen, Sjöinformationskompani Göteborg

VÄXJÖ

VISBY
Amfibieregementet, hemvärnsbataljon

Marinbasen, hemvärnsbataljoner

KARLSKRONA
Första ubåtsflottiljen
Tredje sjöstridsflottiljen
Marinbasen
Sjöstridsskolan
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Amfibieregementet, Amf 1, verkar där vatten möter land.
Förbandets kustjägare, amfibiesoldater och sjömän har med
olika vapensystem förmågan att ta och utöva kontroll över
kustområden. Med snabbgående stridsbåtar och svävare har
förbandet en god rörlighet. Amfibieregementet ansvarar för de
nationella skyddsstyrkorna ur Hemvärnet i Södermanland och
på Gotland.
Marinbasen stödjer de marina förbanden med teknisk tjänst,
transporter, basering, bevakning och logistik, både hemma och
utomlands. Marinbasen har sitt huvudsäte i Karlskrona, men har
även verksamhet på Muskö och på Berga söder om Stockholm,
i Göteborg och där behov finns. Marinbasen har också uppgiften
att radarövervaka Sveriges sjöterritorium och ansvarar för de
nationella skyddsstyrkorna ur Hemvärnet i Blekinge-, Kalmaroch Kronobergs län.
Sjöstridsskolan, SSS, är ett marint centrum för utbildning,
utveckling, prov- och försöksverksamhet samt övning och
träningsverksamhet för de marina förbanden. Skolan ansvarar
för yrkesutbildning av sjömän och soldater, utbildning
av kadetter till yrkesofficerare samt vidareutbildning av
yrkesofficerare. Sjöstridsskolan ansvarar också för studier, försök
och ledningsträning av fartygsbesättningar samt taktik- och
teknikutveckling inom sjöstridområdet.
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Sommarkonserter

Ristorante Vasaskjul

Att konsertera utomhus möter inga hinder för en professionell musikkår. Det är en av blåsorkesterns många fördelar,
att det på ett bra sätt går att framträda på vitt skilda platser under helt olika förutsättningar. En sommarkonsert med
Marinens Musikkår innehåller något klassiskt, ett antal marscher, något karaktärsstycke men också tongångar från
våra dagar. In mellan detta får vi också plats med solister ur musikkåren.
Marschkonsert
Erik Berndalen – Dirigent
Onsdag 23 juli 18.00
Hovstallet, Stockholm

Sommarkonsert
Christoffer Nobin – Dirigent
Onsdag 30 juli 18.00
Hovstallet, Stockholm

Sommarkonsert
Erik Berndalen – Dirigent
Lördag 26 juli 18.00
Stortorget, Stockholm

Grevagårdskonsert
Jerker Johansson – Dirigent
Tisdag 19 augusti 19.00
Grevagården, Karlskrona

Marinbaschefens konsert
Petter Sundkvist – Dirigent
Torsdag 4 och fredag 5 september 19.00
Vasaskjul, Karlskrona
I en unik miljö i världen där värdet av upplevelsen inte
mäts i pengar utan mättnad finner vi den musikaliska
ristoranten Vasaskjul. Ristoranten kan i år erbjuda
en meny bestående av traditionella italienska rätter
komponerade av berömda kockar som Rossini och
Puccini. Men! Den ristorante som ser för långt tillbaka
i tiden saknar snart gäster, därför återfinns på menyn
också rätter av Morricone och helt nya upplevelser av
Giroux.
Låt er väl smaka av vad huset har att erbjuda!
Ur programmet:
Gioacchino Rossini
Julie Giroux
Ennio Morricone
Giacomo Puccini

Uvertyr till Den tjuvaktiga skatan
Italian Rhapsody
Cinema Paradiso
Toscafantasi

Eksjö Tattoo
Torsdag 7 augusti 20.00
Fredag 8 augusti 20.00
Lördag 9 augusti 15.00 och 20.00
Eksjö
Marinens Musikkår genomför exklusivt för
Eksjö International Tattoo 2014 sitt figurativa
marschprogram under ledning av flaggtrumslagare
Karin Svensson.
Eksjö
International
Tattoo
genomförs på
Eksjö Torg med
en inramning av den gamla trästaden från 1500-talet
i norr och den efter branden 1856 återuppbyggda
delen i söder.
Man har som profil “historiska vingslag som seglar
förbi och binder ihop dåtid med nutid”.
Evenemanget genomförs av föreningen Eksjö Tattoo
på uppdrag av Eksjö kommun i samarbete med Eksjö
garnison.
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Lite av varje

Stravinsky - Music Around

Erik Berndalen – Dirigent

Petter Sundkvist – Dirigent
Per Tengstrand – Piano

Fredag 26 september 12.10
Sparresalen, Karlskrona

Lördag 18 oktober 16.00
Amiralitetskyrkan, Karlskrona

En bra lunch ska innehålla lite av varje. Vid denna
lunchkonsert i Sparresalen får vi höra något klassiskt,
några marscher och musik med hög igenkänningsfaktor.
Erik Berndalen dirigerar men ligger också bakom en
rad av nya arrangemang till denna konsert.
Ur programmet:
Eric Coates 		
Edward Elgar
Jim Parker 		

Tisdag 21 oktober 19.00
Konserthuset, Växjö
Onsdag 22 oktober 20.00
Den Sorte Diamant, Köpenhamn

The Dam Busters march
Nimrod ur Enigma Variationerna
ur Morden i Midsommer

Torsdag 23 oktober 19.00
Palladium, Malmö

Ja, vi elsker...
Andreas Hanson – Dirigent
Mattias Sandsjö – Kornett
Fredag 10 oktober 12.00
Fredrikskyrkan, Karlskrona
Norska militärmusiken blomstrar med fem orkestrar
strategiskt placerade över hela landet. Marinens
Musikkårs tidigare musikdirektör är numera verksam
hos brödrafolket i väster och delar med sig av nya
intryck. Under nationalromantikens tidevarv skapades
även i Norge storslagna verk med starka musikaliska
band till fosterlandet som t ex Johan Halvorsens Norsk
Rapsodi nr 1. Norsk blåsmusik har en stark ställning
och naturligtvis skrivs det även i våra dagar musik som
passar väl in i detta program.
Ur programmet:
Johannes Hanssen
Geir Tveitt 		
Frode Thingnæs
Johan Halvorsen

Honnørmarsj
Det gamle Kvernhuset
Klovnen
Norsk Rapsodi nr 1

Missa inte Marinens Musikkårs nya CD
Milonga for three
Petter Sundkvist – Dirigent
Anders Paulsson – Sopransaxofon
Marinens Musikkår
Finns att köpa vid musikkårens konserter samt via
www.marinensmusikkar.se
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Marinens Musikkår, Per Tengstrand och Petter
Sundkvist gästar festivalen Music Around, nordens
största biennal för klassisk musik på båda sidor
Öresund. Genom ett unikt program av orkesteroch kammarmusik knyter Music Around samman
Öresundsregionen och visar upp det rika kultur- och
musikutbudet.
Festivalen 2014 har den ryske tonsättaren
Igor Stravinsky som tema. 101 år efter det
skandalomsusade uruppförandet av Våroffer så
framstår Igor Stravinsky fortfarande som vital
förnyare av orkestermusiken, och en pionjär inom
kammarmusiken. Stravinsky verkade huvudsakligen i
exil från Ryssland. Hans liv och verk omfattade nästan
hela 1900-talet och många av seklets konstmusikstilar.
Stravinsky hade stort inflytande på andra tonsättare
under sin livstid, men även under lång tid efter.
Ur programmet:
Alberto Ginastera
Igor Stravinsky
Igor Stravinsky
Dmitrij Sjostakovitj

Danser ur Estancia
Concerto for Piano and Winds
Två danser ur Petrusjka
Jazzsvit nr. 2

Smålands kulturfestival

Adventskonsert

Oktett ur Marinens Musikkår

Christoffer Nobin – Dirigent
Amiralitetskyrkans och Fredrikskyrkans körer

Fredag 31 oktober 14.00
IOGT - lokalen Skillingaryd

Söndag 30 november 15.30 och 18.00
Amiralitetskyrkan, Karlskrona

Smålands kulturfestival fyller den småländska landsbygden med det bästa av utbud. Här möts konstformer,
internationella stjärnor och lokala stoltheter i en skön
blandning – just när vi som bäst behöver det!

Amiralitetskyrkan i Karlskrona står för inramningen
av den fjärde upplagan av adventskonserter med
Fredrikskyrkans och Amiralitetskyrkans körer. Musiken i
adventstid har länge lockat extra mycket människor till
kyrkorummet och det finns, precis som i juletid, givna
inslag som ingen vill vara utan. Vi hoppas att detta
samarbete kan bidra ytterligare till att skapa en god
adventsstämning. Dirigenten Christoffer Nobin har på
mycket kort tid hunnit etablera sig både som dirigent
och arrangör i kör och orkestersammanhang. Han har
gästat flertalet av Sveriges konsert och operahus.

Marinens Musikkårs oktett deltar i festivalen med ett
program tidstypiskt för ensembleformen. Då som nu
har repertoaren i militärmusikerns vardag varit
påtagligt bred med alltifrån musik ur operor
och operetter, till dansmusik och marscher. Med
nostalgiska klangfärger bjuds vi in i en annan tid.

Sverige i fred under 200 år

Julkonserter
Bjørn Sagstad – Dirigent

Måndag 10 november 18.00
Slottskyrkan, Kungliga Slottet, Stockholm

Onsdag 3 december 19.00 - Eksjö kyrka

Marinens Musikkår medverkar vid en av H.M. Konung
Carl XVI Gustaf initierad konsert med temat fred.
Konserten är ett samarbete mellan Hovstaterna, Kungl.
Vitterhetsakademien och Kungl. Krigsvetenskapsakademien. Tillsammans med ett antal artister och
musiker framförs detta klingande manifest under
slottskyrkans valv.

Torsdag 4 december 18.00 - Fästningskyrkan, Karlsborg
Tisdag 9 december 19.00 - S:t Nikolai kyrka, Halmstad
Musikkåren inleder julfirandet med en turné till tre
orter med militära garnisoner. I samarbete med dessa
ges konserter för Försvarsanställda och allmänheten.
Ett sätt att med musiken som draghjälp både tacka
personalen för det gångna året och ge allmänheten en
musikalisk julklapp.

Mer info om hela programmet på våra webbsidor i slutet
av september .

Får jag lov!
Linus Norda – Sång
Jazzoktett ur Marinens Musikkår

Vänföreningens Julkonsert
Bjørn Sagstad – Dirigent
Hannah Holgersson – Sopran

Fredag 14 november 20.00
Scandic, Karlskrona

Söndag 14 december 16.00
Konserthusteatern, Karlskrona

Avsluta veckan, bjud upp din kollega eller käresta och
dansa “after work”!

Vänföreningens julkonsert avrundar årets arbete.
Som solist välkomnar vi åter en av musikkårens
favoritsångerskor Hannah Holgersson. Juldirigent
Bjørn Sagstad hämtas från Norge och har med sig ett
antal nya musikaliska klappar till önskelistan, förutom
de ingen vill vara utan i juletid.
Vilken typ av klapp önskar du?
En som står högst på önskelistan, eller något du inte
hade en aning om att du ville ha? Vi ordnar både och!

Marinens Musikkårs jazzoktett har främst uppträtt
på interna tillställningar. Nu låter vi dem förgylla
pianobaren på Scandic i Karlskrona. Tillsammans
med sångaren Linus Norda bjuds det på odödliga
swingmelodier.
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Marinens Musikkår
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
yrkesmusiker. Musikkåren genomför varje år över
hundra framträdanden genom medverkan vid
officiella statsbesök, kungliga audienser, högvakter,
förbandsspelningar, tattooer och konserter.
Musikkåren har en omfattande konsertverksamhet
tillgänglig för allmänheten där repertoaren spänner
brett över olika blåsmusikgenrer och riktar sig
till olika målgrupper, allt för att möta ny publik.
I samband med dessa framträdanden verkar
musikkåren för marknadsföring och rekrytering
åt Försvarsmakten.
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.
Marinens Musikkår är stationerad i världsarvsstaden
Karlskrona.

Försvarsmusiken

Information

Marinens Musikkår Personal

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.

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

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

Vaktparaden utgår från Armémuseum.

Musikdirektör
Vakant

Flaggtrumslagare
Karin Svensson

Högvaktsinformation:
Högvaktsceremonin börjar ca kl. 12.10
på vardagar och lördagar.
Söndagar ca kl. 13.10.

Flöjt/Piccola

Sabine Jönsson
Katja Wisén

Oboe

Elin Larsen

Klarinett

Vi reserverar oss för eventuella ändringar.
Se alltid www.marinensmusikkar.se och
www.forsvarsmakten.se/konserter för aktuella uppgifter.
Kontakt Marinens Musikkår
Östra Prinsgatan 2
371 31 Karlskrona
Tel: 0455-85 830
Fax: 0455-85 836
www.forsvarsmakten.se/konserter
www.marinensmusikkar.se
e-post: info@marinensmusikkar.se

Vakant – Konsertmästare
Carina Johansson – Essklarinett
Curt Blomgren
Monika Hedlund
Bengt Martinsson
Dan Ohlsson
Nils-Olof Friberg – Basklarinett

Fagott

Arvid Larsson

Saxofon
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Bengt Lindegren
Peter Sarrin
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Valthorn

Karin Brodin
Emma Widengård
Hans Widerberg

Slagverk

Joakim Berg
Anders Nilsson
Peter Stolpestad

Trumpet/Kornett
Peter Meijer
Martin Re
Mattias Sandsjö
Bo Åhgren

Trombon

Lars Hedlund
Jan Dohlin
Anders Karlsson – Bastrombon

Eufonium

Anders Hårstadhaugen

Tuba

Elias Gustafsson
Jörgen Ådvall

Kontrabas

Jacob Bartilson

Administration
Chef

Tomas Hjortenhammar

Stf. Chef

Anne-Charlotte Hartmann

Producent

Andreas Johansson

Orkesterbibliotekarie
Lars Sjöberg

Scenmästare

Carl-Johan Björkman

Anpassad för
Svensk miljö

Havet
Havet länkar samman
människor och förser oss med
mat och försörjning. För Sverige
är import- och exporthandeln
som går via sjöfart väldigt
viktig. 90 procent av Sveriges
utrikeshandel går sjövägen.
Sveriges välfärd och utveckling
är beroende av fri tillgång till
havet, såväl för transporter
som för rätten att nyttja de
naturtillgångar som finns i
de havsområden som omger
Sveriges kust.
Det är i den här miljön marinen
finns för att ta till vara på
svenska intressen.

Marinens
roll
Marinen verkar på, under och över ytan,
både i kustnära områden och långt ut
till havs. Dygnet runt, året om övervakar
marinen Sveriges 2 700 km långa kust
med fartyg, båtar, ubåtar och fasta
radarstationer.
Den svenska marinen värnar fred
och säkerhet, både i Sverige och
internationellt. Marinen är i ständig
beredskap för nationella och
internationella insatser. De marina
förbanden och fartygen är slagkraftiga
och unika i förmågan att verka både fritt
till sjöss, kustnära och i skärgårdsmiljö.

Sveriges geografiska och
geopolitiska läge har
under årens lopp styrt
marinen att utveckla
särskilt anpassade system
för att möta de utmaningar
som marinstridskrafterna
kan ställas inför. Idag är
flera av dessa system
världsledande i den typiska
marina miljön som omger
Sverige, grunda hav och
omfattande skärgårdar.

…men löser
uppgifter
även utomlands
Den som behärskar den miljö som den
svenska skärgården utgör, har goda
förutsättningar att vara framgångsrik
även på andra ställen på jorden.
Marina krigsförband har tjänstgjort
i samband med konflikten utanför
Libanon och vid tre tillfällen i den
pågående ”Operation Atalanta”
utanför Somalias kust.
Internationella insatser har också
genomförts i Kosovo och Tchad.
Marinen har, under vissa perioder,
huvudansvaret för den svenska
insatsen i Afghanistan.

Några av dessa system
är Visbykorvetter, ubåtar
av Gotlandsklass och
amfibiesystemet som
alla rönt internationellt
intresse.
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Besök Marinbloggen

Marinbloggen är ett kommunikationsforum där alla som
är intresserade av marinen kan dela information och
utbyta ideer. Chefer vid förband och i Högkvarteret
lägger ut information eller tar upp aktuella frågor.
Marinbloggen ger också marint intresserade möjlighet
att dela information och bidra till att marina frågor
debatteras på en större bredd.

Marinbasens informationsavdelning, Box 527, 371 23 Karlskrona
E-post: info-marinb@mil.se www.forsvarsmakten.se

