

Nr: 37 Oktober 2014

Musikkårens framtid utreds
Det är ett år sedan Marinens Musikkår nåddes av beskedet om en förestående nedläggning. Sedan dess har febril verksamhet ägt rum, för att med opinionens hjälp ändra på planerna.
Massvis av brev har skrivits till Försvar- och Kulturministern, Uppvaktningar av politiker i vår Riksdag har ägt
rum. Journalister i olika media har hjälp till att bilda opinion mot en nedläggning. Till sist gick försvarsministern i
juli ut med ett meddelande att frågan Marinens Musikkår skall utredas. I skrivande stund är varken utredningsdirektiv eller utredare klara.

Ansvaret
Försvarsmakten anser att man inte har ansvar för de negativa effekter på svenskt kulturliv, som en nedläggning skulle
innebära. Myndigheten tar bara kulturellt ansvar i Stockholmsregionen. Vi har försökt men inte kunnat finna var
dessa direktiv står att läsa. Samtidigt gör man absolut inget för lösa musikfrågan för övriga landet.
Ekonomi
Det bör finnas separata penningpåsar. En för kulor och krut den andra för de kulturella värden inom Försvarsmakten. Denna uppdelning finns i Norge. Militärmusik och försvarets museer har en egen budget. Det bör också gälla
samma regler som finns för annan skattefinansierad orkesterverksamhet. En del av verksamhetsmedlen skall finansieras av entrebiljetter, uppdrag för kommuner/företag, sponsring och CD/DVD inspelningar.
Vår identitet är militärmusik
Det är viktigt att komma ihåg att vår identitet inte är att vara en orkester som alla andra. Vi är en gammal militärmusikkår, vilket är vårt signum, och vi ska behålla kopplingen till försvar med våra uniformer och vår musiktradition.
Viktigt är också att Sverige som land måste ha råd med minst en militärmusikkår utanför huvudstaden som har ett
nationellt uppdrag för att bevara genren.

Från Landshövdingen och Kommunstyrelsens
ordförande i Karlskrona till regeringen
Med anledning av förslaget från Livgardet att avveckla Marinens musikkår
Chefen för Livgardet har till Försvarsmakten lämnat
in ett förslag på hur Livgardet ska möta de besparingskrav som regeringen och Försvarsmakten beslutat om. I
förslaget läggs Marinens musikkår i Karlskrona ner och
de statsceremoniella uppdragen i Stockholm prioriteras,
vilket får stora konsekvenser för försvarsmusiken som
nationell resurs.
Försvarsmakten har idag tre musikkårer, varav Arméns musikkår och Livgardets dragonmusikkår finns på
Livgardet i Stockholm och Marinens musikkår i Karlskrona. Försvarsmusiken tillhör organisatoriskt Livgardet,
men har ansvar för att förse alla försvarets förband samt
regering och riksdag med försvarsmusik.
Chefen för Livgardet förslår nu en nedläggning av
Marinens musikkår och att andra uppdrag för Försvarsmusiken än de statsceremoniella inte ska prioriteras. Förslaget är djupt otillfredsställande och får stora återverkningar utanför Livgardets verksamhet.
Försvarsmusiken kommer enligt förslaget att koncentreras till, och verka i Stockholm. Någon analys av alternativa lösningar som säkerställer övriga landets tillgång
till Försvarsmusiken eller ekonomiskt utfall av förslaget
presenteras inte.

Marinens musikkår framträder över hela landet, från
Luleå i norr till Ystad i söder, och även utanför Sveriges
gränser. Kåren svarar för merparten av de uppdrag som
Försvarsmusiken har utanför Stockholm.
Marinens musikkår har varit verksam oavbrutet sedan
1680 och är en internationellt erkänd musikkår av
högsta klass. Kåren har de senaste åren flera gånger varit
hotad, varje gång utan att det presenterats underlag och
analyser som stödjer nedläggningsförslagen.
Det är vår uppfattning att det förslag som chefen för
Livgardet presenterat behöver analyseras ur ett bredare
perspektiv, där också konsekvenser för övriga förband och
Försvarsmusikens verksamhet i det civila samhället vägs in.
Det är också vår uppfattning att en oberoende utredning bör göras ur såväl försvarspolitiskt som kulturpolitiskt perspektiv av hur Försvarsmusikens verksamhet
kan säkerställas i ett längre perspektiv. Verksamheten är
av stor betydelse för det nationella kulturarvet och kan
likställas med exempelvis Kungliga operan, Hovkapellet
eller Kungliga filharmoniska orkestern.
Berit Andnor Bylund, Landshövding Blekinge
Camilla Brunsberg, Kommunstyrelsens
ordförande Karlskrona kommun
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Högvakt i högsommarvärme
Marinens Musikkår svarade för högvaktsspelning i Stockholm 11 dagar i rad, när sommarvärmen var som högst och
endast avbröts av ett och annat skyfall. Traditionsenligt framträdde kåren i flottans vita uniform, vilket alltid ses med
glädje av den stora publik, som följde kåren de här dagarna.
Under samtliga högvakter spelades bara de marina marscherna: Life on the ocean wave, Leve Amiraln,Den Kgl
Danske Marines Honnörsmarsch, Unsere Marine, Seeadler, The Middy, Anchors Aweigh, Navy Blue March, Vår
Flotta, on the Quater Deck, Amiral Sparre, Varyag, Leve Flottan och Flottans defiringsmarsch
Förutom sedvanlig vaktparad med inlagd konsert på Yttre Borggården, gjorde kåren ett antal konserter och kårens
slagverkare fick också möjlighet att visa upp sig i TV:s Allsång på Skansen.

”Uppå Slottsbacken vi rasa” (Povel Ramel)
Musikkåren vid Kungsträdgården

Fullt med folk på Yttre borggården

Utmarsch
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Marinens Musikkår på jubilerande Eksjö International Tattoo

I augusti hölls Eksjö Tattoo, detta år firade man dubbelt jubileum. Det var för 25 år sedan det första tattoot hölls
i Eksjö och tionde gången man arrangerade detta blåsmusikaliska evenemang. Idéen till det första föddes 1983 när eksjöofficeren Kenneth Jägsander besökte ett tattoo i Danmark. Han tänkte då, att ett militärmusikaliskt evenemang av
detta slag skulle passa garnisonsstaden Eksjö. Efter år av planering och uppbyggnad av en fungerande arrangörorganisation var det premiär torsdagen den 3 augusti 1989. Sedan har det gått av bara farten. Säreget och speciellt i Eksjö
är att tattoo föreställningen sker mitt i staden med arenan omgiven av husen från med anor från 1500-talet, kyrkan,
stadshotellet och den magnifika statyn av smålandsryttaren som en del av sceneriet.
Eksjö International Tattoo har en bärande vision att ungdom, fritidmusiker och professionella
musiker ska mötas och agera över alla gränser i generationer, traditioner och nationer.
Musik och musicerande har den inneboende kraften för det.
I årets tattoo medverkade Dutch Pipes and Drums, Estniska Försvarsministeriets Musikkår, Norske Gardeveteraners Drillkontingent, Linköpings Skolmusikkår, Brandkårens Musikkår Malmö, Hemvärnets Musikkår Eksjö och
Marinens Musikkår.
Eksjö international tattoo hade i år 8000 besökare.

Marinens Ungdomsmusikkår
Ungdomsmusikkåren har varit flitiga och hunnit med ett stort antal spelningar. I början av mars gav MUK en engelskinspirerad vårkonsert i Amiralitetskyrkan med den engelske dirigenten Graham O. Jones. Solister på konserten
var Ossian Edlund på tuba, Anton Haväng och Theodor Hjortenhammar på euphonium, Daniel Beijer, Kristoffer
Ahlqvist och Niclas Eld på trumpet samt Anna Jönsson på piccolaflöjt.
I slutet av mars åkte MUK till Tyskland på turné med ”Musikparade” som är Europas största turnéorganisation för
militär- och civil blåsorkestermusik. Dresden, Berlin och Hannover besöktes.
Lördagen den 26 april marscherade MUK igenom ett soligt och vårigt Karlskrona.
I slutet av maj deltog våra unga musiker i Rosenfredsfestivalen i Varberg med dueller med Varbergs kustband,
parad och konsert både i Pilhagsparken och på Stortorget. Denna festival var en barn-och ungdomsfestival arrangerad
av Kulturskolan i Varberg.
I juli deltog MUK i Sønderjysk Tattoo i dansk Åbenråå. Detta är Danmarks största internationella tattoo. MUK
spelade här med orkestrar från Tyskland, Danmark och Mexico.
På marinens dag i Karlskrona deltog MUK med stadmarsch. Man spelade och hade konsert tillsammans med
Marinens Musikkår.

Kårchef Lotta Hjortenhammar och stipendiaten Emelie Jansson tillsammans med donatorn Philip Anderson

Stipendium till Emelie Jansson
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När den australiske dirigenten Phillip Anderson besökte Marinens Ungdomsmusikkår, under
Marindagen utdelades för första gången hans stipendium. Stipendiet gick till hornisten Emelie Jansson, Landsbro.
Donatorns vilja är att det årligen utdelas ett stipendium till bästa kamrat inom Ungdomsmusikkåren. Stipendiaten
väljs av medlemmarna i orkestern.
Philip Anderson har varit dirigent för australiska marinens musikkår i Sidney. Vid hans tredje besök hos MUK
hade han med sig 60 000 kronor till en stipendiefond. Philip är mycket imponerad av hur Marinens ungdomsmusikkår sköts och de resultat de unga musikerna i gör.

Arne Melin en legendarisk musiker
Flöjtisten Arne Melin började sin musikerbana 1940 som musikelev vid Karlskrona Kustartilleriregemente (Ka 2). Som
15-årig musikelev fick han förutom flöjt, lära sig spela signalhorn och trumma, senare i karriären även kontrabas. Det
musikaliska arvet hade han efter fadern Knut Melin trumpetare vid Karlskrona Grenadjärregementes musikkår. 1948
lämnade Arne KA 2 musikkår och överfördes till Flottans musikkår i örlogsstaden. Efter genomgångna skolor utnämndes han till underofficer och musikkonstapel 1953 och blev i samband med den nya befälsordningen kapten 1972.
Arne fick under sin yrkesverksamma tid uppleva en mängd omorganisationer av militärmusiken, men blev kvar i
musikkåren alla oförändringar till trots. Han fick uppleva såväl regionmusik som länsmusik och han lämnade tjänsten 1990. Under några år på 1960-talet var Arne tjänstledig för att spela på Stora teatern i Göteborg. Längtan till
”staun” blev dock för stor.
Arne var under ett stort antal år engagerad som flöjtist i Karlskrona Orkesterförening, han spelad också under ett
antal år på 1950-talet, dansmusik, bland annat med ”Lokets” orkester. Efter sin pensionering engagerade sig Arne
såväl i Hemvärnets Musikkår Blekinge som i KA 2-oktetten.Hans enorm kunnande och stora rutin blev ett lyft för
dessa orkestrar. I många år efter pensioneringen övade han dagligen på sitt instrument. Arne Melin gick bort den 9
augusti 2013 i ålder av 88 år.
Musikkår på Ronnebygatan 1945

Ny CD ”Milonga For Three”
Vår ny CD har fått namnet Milonga for three och som
titeln anger handlar det om tre inblandade solisten,
dirigenten, och orkestern. Solisten, är sopransaxofonisten Anders Paulsson som efter debutkonserten 1992 i
Carnegie Hall har hela världen som arbetsfält. Han har
redan hunnit med 25 länder och har uruppfört solokonserter och kammarmusik av ett femtiotal tonsättare, Dirigenten Petter Sundkvist började tidigt som trumpetare
i sin pappas blåsorkester och 1983 gjorde han värnplikten vid Arméns musikpluton. Efter dirigentstudier för
Jorma Panula, har Petter etablerat sig som en av Sveriges
mest efterfrågade dirigenter.
Marinens Musikkår är en försvarsmakts resurs både
hemma och utomlands, och har deltagit i utlandsmissioner i Kosovo, Bosnien och Afghanistan. Musikåren gör
varje år över hundra framförande genom medverkan vid
statsbesök, kungliga audienser, högvakter förbandsspelningar, tattooer och konserter
Milonga är en pardans och musikstil, sprungen ur Rio de la Platas stora städer Buenos och Montevideo. Musiken
kännetecknas av en av en rörlig och jämt synkopierad basgång och spelas i de flesta fall av tangoorkestrar.
Vill ni köpa vår nya CD ”Milonga for Three” sätt in 125 kr på plusgiro 217 38-0
märk talongen Milonnga. Leverans sker till din brevlåda.
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