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Mängder av brev och mejl
Försvarsministern, Överbefälhavaren och Kulturministern har fått motta ett stort antal brev och mejl om Marinens
Musikkår. Det är uppropet ”Du kan påverka” som fått enskilda och organisationer att protestera mot nedläggningsplanerna. Här följer ett urval utdrag ur dessa.
Kungl. Musikaliska akademiens brev till Kultur- och Försvarsministern:

Uttalande rörande Försvarsmusiken

Kungl. Musikaliska akademien föreslår en
oberoende parlamentarisk utredning
Försvarsmakten har sedan en tid i uppgift att realisera de
besparingar som av Statenhar ålagts den. Enligt uppgift kommer
bortåt 1500tjänster att försvinna. I besparingarna ingår också
Försvarsmusiken. Antalet tjänster där är i sammanhanget försvinnande få, men effekten av besparingarna blir drastisk.
Styrkan kommer att reduceras med ca 30%, vilket hotar såväl
direkta som indirekta följderför kvalitet och den framtida
rekryteringen av musiker.
Förutom sina viktiga statsceremoniella och övriga militära uppdrag
i Sverige och i utlandet. Spelar Försvarsmusiken en stor roll i det
civila kultur genom Konserter, turnéer och genom att levandegöra
och utveckla det nationella musikaliska kulturarvet. På grundval av
detta faktum föreslår Kungl. Musikaliska akademien att Försvarsmusiken tillsvidare lyfts ut ur Försvarsmaktens nuvarande
sparkrav och att en oberoende parlamentarisk utredning snarast
tillsätts för hela Försvarsmusiken.

Karin Lundmark och Åke Norström Umeå:
”Beslutet om nedläggning av Marinens Musikkår får inte tas på
tjänstemannanivå-Det börföreläggas Sveriges Riksdag där man hoppas
att det finns en större insikt och mindre tondövhet för kulturens roll
i både Försvaret och samhället i övrigt.”
Åke Sahlin och Elisabet Carp:

”I förhållande till kostnaderna gör musikkåren en enorm
PR-insats för Sverige och försvaret. Den är också ett
levande inslag i Världsarvsstaden Karlskrona. Låt den
leva kvar, Lyssna, se och njut när du har tillfälle.”

Barbro och Alfons Karlsson i Umeå:
”Vi vill att Marinens Musikkår skall fortsätta glädja allmänheten
och Försvaret. Vi behöver så professionella musiker att förgylla
både Sverige och utlandet. Vi har råd att ha en musikkår kvar i
landet. Vi hörde den i Umeå.”
Anders Bergström:
”Hej Ministern!

Vore bra om du inte la ner hela försvaret. Låt gärna
i alla fall Marinens Musikkår vara kvar. Kostnaden för
denna verksamhet kan väl i alla fall inte stjälpa resten
i dagsläget.”

En noggrann genomlysning kan därigenom göras av Försvarsmusikens dubbla roller, dels som en väsentlig del av Försvarsmaktens
ansvarsområde, dels som en unik faktor i det svenska kulturlivet.

Från Anders Paulsson sopransaxofonist, Håkan
Hardenberger trumpetare, Rigmor Gustafsson
sångerska och Peter Jablonski pianist.

Stockholm 2014-01-28
För Kungl. Musikaliska akademien
Tomas Löndahl
Ständig sekreterare

Det preliminära beslutet att lägga ner Marinens Musikkår tyder på ett bristande helhetsperspektiv om vårt
ansvar för vårt gemensamma kulturarv.
Marinens Musikkår har genom århundranden utvecklats
till en ensemble i världsklass som inspirerar människor med sin precision, klang och livsbejakande energi.
Marinens Musikkår har visat ett stort intresse för
nyskriven musik av levande tonsättare, vilket är beundransvärt i en tid då de stora institutionerna ofta
bedriver musikalisk museiverksamhet genom att ängsligt
prioritera säkra kort.

Ur Berwaldbladet medlemsblad för Radiosymfonikernas och Radiokörens vänförening.
”Sverige är ett rikt land heter det i många
sammanhang, men tydligen inte rikt nog för
att bevara något så historiskt och Kulturellt
värdefullt som Sveriges enda kvarvarande
marina musikkår”

Magnus Eriksson förbundsdirektör
Sveriges Orkesterförbund:

”Musiklivets framgångar, som vi hör och ser dagligen om i
media, beror på att det finns en musikförsörjning på många
olika nivåer i vårt land. Den svenska försvarsmaktens långa
tradition med orkesterverksamhet har haft en viktig betydelse
för utvecklingen av musiklivet i hela landet och är av fortsatt
stor betydelse. Nu är Marinens Musikkår nedläggningshotad.
De få professionella Blåsorkestrar som försvaret har, är inte
bara inspiratörer för Hemvärnsmusiker, civila musiker och
publik, utan har även en viktig roll som förmedlare av kultur
tillbarn och ungdom med försvarsmakten som avsändare.
Musikkårernas medverkan på olika nationella högtider stärker sammanhållningen, förmedlar det offentligas seriositet
för att tillsammans skapa nationell kultur. Marinens Musikkår har anor sedan 1685 och är en viktig aktör i försvarets
synlighet i ett stort geografiskt område.”

Petter Sundkvistprofessor i musikalisk
gestaltning vid Musikhögskolan i Piteå
”Ett försvar kan rimligen inte enbart bestå av
vapen. Upprätthållandet av en nationell indentitet och självkänsla borde också vara viktiga
delar i ett försvar. Att Marinens Musikkår varit
och är en viktig del i vår indentitet, självkänsla och vårt kulturarv är odiskutabelt. Att
Sverige som nation inte skulle ha råd att behålla
den sista kvarvarande Militärmusikkåren med
obruten historia är inget annat än en ynkedom
och nationell skandal.”

Orkestercheferna Fredrik Andersson Kungliga Operan, Anders
Linder Kungliga Filharmonikerna och Birgit Lundmark Sveriges
Radios Symfoniorkester:
”Det är oerhört olyckligt för svenskt musikliv om
nedläggningen skulle ske.”
Kamratföreningen Flottans Män, Sundsvall:
Ett kulturarv-av stora mått-skulle gå i graven för
snöd ekonomisk vinning i försvarets mångmiljardbudget. Det får anses som en demokratisk rättighet att
hela landet får ta del av försvarets musikverksamhet. Flottans män protesterar på det bestämdaste
mot dessa nedläggningsplaner.
Katarina Andreasson professor vid Musikhögskolan i Örebro:
”Tystnar den professionella musiken av hög kvalité i
Sveriges sydöstra hörn, så förlorar många, barn och
ungdomar den förebild som kan få dem att intressera
sig av musiken.

Perry Göransson för Föreningen Svensk Blåsmusik, Anna Winborg för Svenska Missionsförbundets musikkårer, Martin Ekenborn för
Riksförbundet Unga Musikanter och Alf-Göran
Waldenvik Pingströrelsens BrassBand:
”Vi, Föreningen Svensk blåsmusik och dess
medlemmar, ser med största allvar på Försvarsmaktens nya nedläggningsplaner när
det gäller Marinens Musikkår. Vi menar att
nedläggningen är ogenomtänkt och att det är
dags att hitta en långsiktigframtidslösning
för Marinens Musikkår.
Att staten genom försvarsmakten har upprätthållit en stor omistlig del av den
svenska kulturen och det svenska kulturlivet genom dess musikverksamhet som i Alla
tider funnits inom försvaret–det är ett
historiskt faktum som inte kan ifrågasättas. I takt med att försvarets uppdrag har
förändrats har musikverksamheten inom försvaret krympt. Detta har skett utan någon
egentlig diskussion om de kulturpolitiska
värden som därmed gått förlorade. Nu är det
dags att sätta den frågan i ljuset.
Det försvaret gör och inte gör, det påverkar kulturlivet i Sverige. Den del av försvarets anslag som går till försvarsmusiken
bör inte blandas ihop med försvarets övriga
ekonomi. Medlen bör öronmärkas för blåsmusik så att om försvaret väljer en olycklig
väg för Marinens Musikkår och det svenska
musiklivet, då borde den finansiering som
finns i försvarsmakten föras över till kulturbudgeten.
Vi vill be försvaret inte skynda på en
olycklig lösning, utan det är bättre att
komma överens om hur en långsiktig lösning
ska kunna säkerställas och med vilka medel
det ska göras.”

Jan Granvik ordförande i Svenska
Musikerförbundet:
Marinens Musikår har genom sitt förvaltande och
utvecklande av ett blåsmusikaliskt kulturarv ända
sedan 1685 kommit att bli något utöver en försvarsangelägenhet. Orkestern räknas som en av
världens främsta ensembler i sin genre och är en
förebild och inspirationskälla inom såväl svensk
som internationell blås- och militärmusik.
Musikerförbundet beklagar att denna nationella
tillgångav samlad kunskap och
Erfarenhet riskerar att gå förlorad genom Försvarsmaktens besparingskrav, och stöder därför
kravet på att Marinens Musikkår bör lyftas ut ur
Försvarsmaktens
Besparingsförslag och att en extern oberoende utredning av svensk försvarsmusik bör tillsättas.

Under ett antal veckor kunde man se denna banderoll pryda Ronnebygatan i Karlskrona.
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Svenska kyrkan och Försvarsmaktens pastorer
behöver Marinens musikkår
Musiken i Svenska kyrkan, har en mycket framträdande
roll. Musiken ”talar” där orden inte räcker till. Såväl i
Amiralitetskyrkan i Karlskrona, som på många andra
orter i Sverige har vi många gånger fått samarbeta med
Marinens Musikkår. En musikkår som har sin tillkomsthistoria i samband med Amiralitetskyrkans invigning den
20 september 1685. 2010 firade såväl Marinens Musikkår, som Amiralitetskyrkan 325 år. Amiralitetskyrkan och
Marinens Musikkår, har många gemensamma nämnare.
Förutom att de båda hör till Karlskronas själ, är de båda
uppskattade inslag i människors vardag och fest.
Dessa båda unika ”institutioner”, bär på många
värden utöver dem som vi först förknippar dem med.
Marinens musikkår är en given gäst i Amiralitetskyrkan,
och konserterar flitigt i densamma. Uppenbart är att
akustiken lämpar sig väldigt bra för den typen av musik
som Marinens Musikkår företräder.

Utöver de många konserter och skivinspelningar som
Marinens Musikkår låtit genomföra, är de naturlig del
i de sammanhang då Försvarsmakten nyttjar Amiralitetskyrkan. För såväl de marina förbanden som
för F17, är Marinens Musikkår en naturlig del vid
ceremonier som Försvarsmakten genomför. Korum,
officersexamen, vår- och höstgenomgångar, samt vid
medaljutdelningar är exempel på där musikkåren är
närvarande i kyrkorummet.
Marinens Musikkår är en ovärderlig samarbetspartner
för Svenska kyrkan och Försvarsmaktens pastorer och
diakoner. Många av våra historiska kompositörer skrev
verk som kräver flera instrumentalister. Vårt samarbete
mellan Svenska kyrkan och Marinens Musikkår innebär
att vi kan bjuda människor utanför storstadsregionerna
en kvalitativ och professionell konsertupplevelse.

Foto: Lasse Sjöberg

I Malmö, längs västkusten, Stockholm, Mälardalen och
Östergötland är det väl sörjt för människors möjlighet att få lyssna på musik av hög och god kvalité. Den
föreslagna nedläggning av Marinens musikkår ser vi som
djupt olycklig. Marinens musikkår är så klart verksam i
de ovan angivna geografiska områdena. Men människor
i andra delar av Sverige har precis lika stort behov av att
få lyssna till, och ta del av musik som framförs på ett
professionellt sätt. Vi menar att Marinens musikkår
står för detta.
Marinens Musikkår menar vi vidare, marknadsför på
ett mycket positivt sätt Försvarsmakten genom sina
många konserter i våra kyrkor. Med den inriktning
som Försvarsmakten idag är organiserad innebär det,
att vara del i internationella insatser. Vi vill mena att
det inte är någon överdrift att påpeka att Marinens
Musikkår i väldigt stor grad inverkar positivt på de
anhöriga, när vi sänder personal ur Försvarsmakten
utomlands. Att Försvarsmakten genom musik och
kultur värnar om de hemmavarande anhöriga betyder
mycket. Vi vet också att Musikkårens närvaro vid basen
i Afghanistan varit mycket uppskattad av all militärpersonal och lokal pastor.
Vidare vet vi alla, att valet av bostadsort och andra
arbetsgivares nyetablering på nya orter hänger samman med vad som i övrigt finns i regionen. Marinens
Musikkår är i detta sammanhang en viktig faktor,
då kultur spelar en väldigt central roll i människors
liv, detta återverkar positivt på hela Försvarsmakten.
Marinens Musikkårs närvaro i södra Sverige, lokalt,
regionalt samt nationellt syftar till att skapa en positiv
bild av Försvarsmakten.

Marinens Musikkår, kan också ses som brobyggare,
mellan generationer. Entusiastiska barn och äldre
klappar gemensamt takten till marschmusiken som
musikkåren framför. I ett annat ögonblick är det
koncentration, det knappt hörbara som avlöses av ett
kraftigt slag i bastrumman.
Som pastorer och diakoner i Försvarsmakten, samarbetar vi ofta med musikkåren i utformandet av korum
och konserter. Som präster och diakoner, med hemvist
i Svenska kyrkan ser vi mycket allvarligt på hur man
hanterar människors intresse för kultur, samtidigt som
vi oroar oss för på vilket sätt man hanterar den enskilda
människan i musikkåren och deras familjer.
Under ett flertal år har musikkårens närvaro i Karlskrona varit ifrågasatt och starka krafter har på olika sätt
motverkat densamma. Vi betraktar Marinens musikkår som hela Försvarsmaktens musikkår och vi känner
stor oro inför det faktum, att musikkåren nu hotas av
nedläggning. Vi befarar att följderna av en nedläggning
av Marinens musikkår kan bli djupt allvarliga för svenskt
kulturliv, och verka negativt för Försvarsmakten.
Vi vädjar därför till regementsledning vid Livgardet och till berörda på högkvarteret i Stockholm att
ompröva sitt förslag och istället verka för musikkårens
fortsatta överlevnad.
Marinens musikkår är en mycket stor och viktig del
av kulturen i Sverige. Marinens musikkår är också en
mycket stor och viktig del för Svenska kyrkan och för
präster och diakoner som är verksamma inom Försvarsmakten Vi vill därför på detta sätt visa vårt starka stöd
för musikkåren och för dess betydelse inom kyrkan.
Henrik Lindén
Amiralitetspastor, Kungl. Karlskrona Amiralitetsförsamling för
Sveriges militärpastorer och diakoner.

Legendariska musiker
Eskil Nyström Klarinettist och Saxofonist
Eskil kommer från Röaby utanför Bräkne-Hoby. Hans första
musiklektioner fick han av Adolf Andersson som spelade
klarinett och saxofon i Elmelins kapell, ett populärt
dansband i trettiotalets Blekinge. Vid 16-års
ålder bildade Eskils sitt första band ”Zozo”,
året var 1939. I Zozo spelade förutom Eskil
hans bror Gunnar (trumpet) och fyra killar
från Bräkne-Hoby. Musik på heltid blev
det när musikdirektör Bertil Driving
uppmanat honom att söka till KA 2:s
musikkår. Eskil var inte sen att följa
rådet och 1943 blev han antagen
som musikvolontär. Efter att ha
läst ordinarie militära skolor utnämndes han till underofficer vid
KA 2 1951 med sergeants grad.
Musikkåren vid förbandet
lades ned 1957 och då stod
Eskil utan arbete. Det som förvärrade situationen för honom
var att det i Karlskrona inte
fanns något ledigt klarinettjobb. I stället blev han erbjuden
arbete vid militärmusikkårerna
i Uddevalla och Östersund.
Problemet var bara att Eskil trivdes så bra i Karlskrona och ville
inte flytta. När sedan en vakant
plats på saxofon kom i Flottans
musikkår bytte han instrument och
blev saxofonist. Efter 14 år var det
färdigspelat som militärmusiker.
Nya utmaningar väntade med en
tjänst som musiklärare i dåvarande Jämjö
kommun. Att arbeta som musiklärare var
inget nytt för honom, redan under tidigt
1950-tal hade han undervisat elever. Periodvis
hade Eskil eget dansband, men han också med att
spela till dans med de legendariska Orkestrarna ”Lokets” och ”Sonnys”. Ute på dansbanorna spelade han både
saxofon och klarinett. Vidare har Eskil medverkat i Karlskrona
Orkesterförening, ABF:s musikkår, Jämjö Musiksällskap och Marinens Hemvärnsmusikkår.
För sina musikaliska insatser har Eskil Nyström tilldelats en rad utmärkelser såsom Svenska Orkesterföreningarnas
förtjänstmedalj, Riksförbundet Svenska Amatörorkestrars förtjänstmedalj och Hemvärnets förtjänstmedalj. Karlskrona
kommuns kulturstipendium fick han 1993 och 1990 SKAP:s (Svenska kompositörer av populärmusik) stipendium.
Eskil Nyström gick bort i en ålder av 87 år 2010.

Många Insändare i våra tidningar
Många är också de som har skrivit insändare i våra dagstidningar. Vi väljer två exempel från dessa mediala protester.
Hemvärnsmusiker Inger Lindholm skrev i höstas i Sydsvenska Dagbladet. Staffan Skott journalist, översättare och
författare bidrog med sin syn på en nedläggning av MMK i Dagens Nyheter.

Ett kulturarv som inte får försvinna
Om någon myndighet skulle föreslå rivning av Stockholms slott av besparingsskäl, skulle det förmodligen bli ett
ramaskri hos svenska folket. Men när tjänstemän på försvarsmyndigheten föreslår en nedläggning av ett levande kulturarv med anor från 1600-talet väcker det inte någon uppmärksamhet. Marinens Musikkår i Karlskrona spelar inte
bara militärmusik utan har liksom alla andra militärmusikkårer genom tiderna gjort en ovärderlig insats för det civila
musiklivet .Därför kan en nedläggning av MMK inte enbart vara en försvarsangelägenhet Sett ur ett historiskt perspektiv. Har vi 2013, verkligen inte råd att bevara denna internationellt erkända och respekterade kulturinstitution.
Inger Lindholm
Genarp

Flammande appel

Marinens musikkår i Karlskrona som sorterar under Livgardet ska enligt kungjorda planer läggas ned. Orkestern, den
gamla Flottans musikkår i Karlskrona, är ett vitalt och inspirerande inslag i svenskt kulturliv.
Den skänker glans och högtid åt försvaret men gör också mycket annat som berikar musiklivet runt om i landet och
är ett PR-instrument som vilket storföretag som skulle vara lyckligt över och finna värt pengarna många gånger om.
Den grundades 1685 och framträder 130gånger om året, vid musik för statsöverhuvudets ceremonier och för regeringen, vid högvakter, för försvarsmakten vid hemkomstceremonier för utlandstrupper och deras anhöriga, på plats
hos svenskar i fredsbevarande verksamhet som i Afghanistan och Kosovo. I Karlskrona och runtomkring håller man
inte bara konserter, man ger glada konserter för barn och skolungdom och sprider musikentusiasm-man har till och
med en egen permanent blåsorkester med tonåringar.
Min gode vän professorn vid Tjajkovskijkonservatoriet i Moskva, framlidne generalmajor Nikolaj Michajlov, som var
chef för all sovjetisk/rysk militärmusik, gästspelade med förtjusning som dirigent hos Marinens Musikkår och underströk gärna hur detta är en blåsorkester på högsta internationella nivå. Det lilla ”försvar” som Sverige har kvar har inte
råd att göra sig av med ett sådant kraftpaket.
Staffan Skott
Cambridge, UK
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Stipendieutdelning undet Adventskonserten.
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Mattias årets Thore Nilsson Stipendiat
Mattias Sandsjö Blev årets Thore Nilsson stipendiat. Han är uppväxt i Skövde och började spela trumpet i musikskolan som 10-åring. Fortsatte sedan med musikgymnasiet och därefter följde värnpliktstjänstgöring vid Armens musikpluton. Musikhögskolan i Örebro blev nästa anhalt under fyra år, innan studierna fortsatte i Göteborg. Efter examen
arbetade Mattias under många år som frilans-musiker med uppdrag hos Göteborgsoperan och Göteborg Wind
Orchestra. Mattias blev anställd vid Marinens Musikkår 2004.

Ny CD med Marinens Ungdomsmusikkår
We love Marches! är samlingsnamnet på MUK:s nya CD. Som namnet anger innehåller denna inspelning bara
marscher. Dirigenten Lotta Hjortenhammar leder ungdomsmusikkåren. 14 marscher från Ryssland, Holland,
Tyskland, Spaniein, USA och Sverige. Inspelningen gjordes i Heleneholms gymnasium 20-23 september.
För er som vill lyssna på Marinens Ungdomsmusikkårs nya CD är det bara att sätta in 150:- på plusgiro 36 90 63-3
märk talongen med ”We Love Marches”.
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