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Marinens Musikkår + Musikhögskolan i Malmö

Foto:  Carl-Johan Björkman

Samverka med framtidens musiker kan man göra ge-
nom att samarbeta med musikstuderande. 

Under våren genomförde Marinens Musikkår ett 
samarbetsprojekt med Musikhögskolan i Malmö. 
Trettio  studenter från musikhögskolan anlände till 
Karlskrona för att under en veckas tid repetera och 
konsertera tillsammans med Marinens Musikkår. 

Musikerna i musikkåren gav studenterna, under 
repetitioner och vid stämrepetitioner, små värdefulla 
tips som de förhoppningsvis kommer ha nytta av under 
sina respektive aktiva musikerkarriärer. 

Att sitta bredvid en professionell kollega är oerhört 
värdefullt, lite som ett lärlingssystem. 

Två verk som kräver ett stort antal musiker framfördes 
– ”Et Exspecto Resurrectionem Mortuorum” av Olivier 
Messiaen samt ”Grande Symphonie Funèbre et Triom-
phale Op. 15” komponerad av Héctor Berlioz.

Dirigent för denna stora orkester var Håkan Harden-
berger, till vardags professor i trumpet vid Musikhög-
skolan i Malmö. 

Stor musik och stor orkester kräver stora konsert-
lokaler. Tre kyrkor blev platserna för konserterna, i 
Grundtvigskirken i Köpenhamn, All helgonakyrkan i 
Lund och i Storkyrkan i Stockholm.  

Mycket publik? Självklart!!!

Storkyrkan, Stockholm



Marinchefens konsert 
En traditionsenlig händelse i mars månad är marin chefens 
konsert i Berwaldhallen. Årets tema, ”Havets skepnader”, 
speglade musikvalet då varje musikstycke hade marina 
associationer. Sångsolisten, den folkkära musikalartisten 
Niklas Asknergård (f.d. Andersson) levererade sånger som 
”Bridge Over Troubled Water”, ”Sailing” och ”Ut mot ett 
hav” från Kristina från Duvemåla.

En liten överraskning bjöds dock publiken på när 
 Marinens Musikkår satte foten i hårdrockens land. 
Anledningen till detta var en utmaning från marin chefen 
Jens Nykvist som musikkåren antog. - ”Spela ”Enter 
Sandman” av hårdrocksbandet Metallica” - lät utma-
ningen. Med hjälp av arrangören och jazzmusikern Niclas Rydh kunde musikkåren leverera till publikens stora 
förtjusning. Låten har visat sig vara ett kul extranummer som överraskar i alla sammanhang. Marinchefens konsert 
brukar också framföras på en rad olika orter. Denna gång i Eskilstuna, Tranås, Karlskrona och i Stockholm.

Marinens Musikkår hälsar våren välkommen
1:a-majreveljen är startskottet för vår- och sommarverksamheten. Årets 
revelj skedde i strålande sol och karlskroniterna slöt upp i arla morgonstund 
för att hälsa våren välkommen. 

Marinbasen har som tradition att bjuda på vårkonsert i Amiralitets-
kyrkan. Årets konsert dirigerades av Alexander Hanson och musikkårens 
senaste nytillskott, Linda Johansson, briljerade som klarinettsolist i Rossinis  
”Tema med variationer”. En fantastisk prestation som belönades med långa 
applåder och stående ovationer. Programmet var fyllt av musik i olika 
stilar, allt för att bjuda publiken på det bästa. Den finske tonsättaren Jukka 
Linkolas verk ”Sisu” stack ut som en frisk fläkt. Konserten framfördes även i 
Asarum, Eksjö och Västerås.

I Västerås hade Riksföreningen Unga Musikanter sin årliga festival 
där ungdomsorkestrar samlas och spelar, tävlar och instrueras. Marinens 
Musikkår brukar ha förmånen att hålla en konsert för deltagarna i Västerås 
konserthus, så även i år. Den tusenhövdade publiken visade sin stora upp-
skattning med brakande applåder och glada tillrop. I samband med konser-
ten presenterades även vinnarorkestrarna i årets orkestertävlingar. Marinens 
Musikkår deltog också i ett blåsorkesterseminarium där ungdomarna fick 
spela och undervisas av dirigent och musiker. Foto: Carl-Johan Björkman

Musik för små öron
Det är i tidig ålder som ett livslångt intresse kan väck-
as. Marinens Musikkår gör vad de kan för att inspirera 
på musikens område och har under våren genomfört 
två produktioner anpassade för barn. 

Musikkårens blåskvintett spelade föreställningen 
”Lilla Carmen” på Marinmuseum i februari tillsam-
mans med skådespelaren Pernilla Nydesjö.

Den årliga Sjörövarkonserten hölls i maj och flera 
hundra förskolebarn lyssnade och engagerade sig i fö-
reställningen. Förhoppningsvis väcktes ett intresse för 
blåsmusik hos barnen. 

Talmannens vårmiddag
Sveriges talman, Urban Ahlin, har årligen en vårmid-
dag där han bjuder in riksdagsledamöter, medarbetare 
och andra gäster. Detta år gavs Marinens Musikkårs 
ensembler möjlighet att stå för den musikaliska inram-
ningen. Nyttjandet och behovet av Marinens Musikkår 
ökar inom statsceremonielet. 

Kvällens underhållning bestod av blåskvintett, brass-
oktett och jazzkvartett. Kvällen avslutades med tapto i 
kammarmusiktappning, väl anpassat för inomhusmiljö.
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Wilhelm Peterson-Berger 150 år
Marinens Musikkår medverkade i år i Stockholms konserthus general-
program med en konsert tillägnad Wilhelm Peterson-Berger 150 år.  
Dirigent Andreas Hanson hade på ett smakfullt sätt satt ihop ett 
program som speglar Peterson-Bergers tonsättargärning. Allt ifrån 
”Holmia-symfonin” och en orientalisk dans till en norrländsk rapsodi 
framfördes. Programmet innehöll också förspelet till kantaten ”Svea-
galdrar”, senast framförd 1939. Det är en kantat skriven 1897 som en 
hyllning till Oskar II:s tjugofem år som Sveriges konung.

Kvällens sångsolist, Fredrik Zetterström baryton, framförde några 
sånger ur Peterson-Bergers rika sångskatt. ”Sång till Skördeanden” med 
den välkända texten av Karlfeldt, ”Här dansar Fridolin” samt ”Böljeby-
valsen” blev kvällens sångarhyllning till Peterson-Berger.

Andreas Hanson, som också var kvällens konferencier, vägledde 
publiken genom Peterson-Bergers varierade gärningar i svenskt musik-
liv, mycket uppskattat. Efter extranumret ”Frösöblomster” exekverades 
traditionsenligt ”Flottans defileringsmarsch” som extranummer och 
därmed satte Marinens Musikkår även ett litet marinmusikaliskt av-
tryck i Stockholms konserthus. 

Nationaldag
Sveriges nationaldag den 6 juni är en dag som Marinens Musikkår nuför-
tiden tillbringar i Stockholm. Nationaldagsmorgonen inleds med att 
signalgivare ur musikkåren blåser upp flaggan vid slottet och Vasamuseet. 
Detta följs av invigningen av ”öppet slott”. Prins Carl-Philip och riks-
marskalk Svante Lindqvist öppningstalade innan allmänheten släpptes in i 
de kungliga gemaken. Musikkåren marscherade in på inre borggården och 
höll en konsert. Programmet för musikkåren fortsatte med en konsert på 
yttre borggården, någon timme innan den ridande vaktparaden anlände. 
Publiksuccé med mycket folk samt radio och TV som följde evenemanget.

Musikkårens sextett fortsatte sedan med underhållning på Överbefälha-
varens mottagning på Karlbergs slott, även detta traditionsenligt.

Vasaskjul
Årets Vasaskjulskonserter ”At the Oscars” gick i filmmusikens 
tecken. Stora kompositörer som påverkat filmmusiken stod på 
programmet. Gemensamt var att musik eller film fått en Oscar. 
Konserterna dirigerades av Alexander Hanson och Patrik Dufwa, 
regissör och skådespelare med ursprung från Karlskrona, var afto-
nens programvärd.

Biljettsläppet fick mycket publicitet i media då Marinbasen till 
detta år skärpt säkerheten inne på Marinbasen. Konsertbesökarna 
var tvungna att visa legitimation och endast svenska medborgare 
tilläts inträde till Marinbasen. 

Konserten i Vasaskjul genomförs traditionsenligt efter beställ-
ning från Marinbaschefen och repriseras dag två för allmänheten 
på samma plats. Marinens Musikkår har att följa Marinbasens (och 
andra militära förbands) regler om tillträdesskydd på skyddsområ-
de. Dessvärre kunde det i media missförstås att Marinens Musik-
kår hade infört dessa regler men så var alltså inte fallet. 

Ett trevligt inslag under konserten var när 450 åskådare visslade 
med i extranumret, marschen Colonel Bogey.

Bild kommer 
snart

Sommarkonserter
Marinens Musikkår försöker behålla sommartraditionerna trots tufft arbets-
schema med vaktparader. Stortorget i Stockholm är en fin plats för utom-
huskonserter. I år lyckades musikkåren klämma in en populärkonsert på 
denna plats. Som vanligt anslöt en månghövdad publik. Mycket uppskattat, 
men regnet hängde i luften så konserten fick dessvärre avbrytas i förtid.  
Vissa av orkesterns instrument tål inte regn och det kan bli höga kost-
nader för reparationer. Nästan samma konsert framfördes i Karlskrona 
förutom att en lokal trubadur, Mats Enqvist, gavs möjlighet att framföra 
några egenskrivna visor om Karlskrona med ackompanjemang av musik-
kåren. I Karlskrona har musikkåren även hunnit med några traditions-
enliga musikmarscher. 
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Hej Oskar Back
Marinens Musikkår tar då det passar in i 
verksamheten emot Prao-elever. Under våren 

besöktes de bl.a. av Oskar Back från Karlskrona. 
Vi passade på att ställa några frågor till Oskar. 

Vem är du Oskar? 
- Jag heter Oskar Back, är snart 15 år och går på Mu-
sikugglan i nionde klass. Mitt livs intresse är musik då 
jag spelar både fiol och trumpet. Min fritid försöker jag 
fylla med så mycket musikutmaningar som möjligt av 
blandande slag, allt från orkestermusik till soloutma-
ningar. Utöver musiken seglar jag med min E-jolle.
 
Varför valde du att genomföra din prao på  
Marinens Musikkår?
- När jag valde Marinens Musikkår som praoplats såg 
jag en enorm möjlighet att förstå hur proffslivet inom 
musiken fungerar och även få en individuell utveckling.

Vad fick du göra?
- Under praoveckorna hade jag ett fullspäckat och 
varierat schema. Jag fick ta del av alla uppgifter en 
proffsorkester behöver för att gå runt, allt från att arbeta 
i bibliotek till att ställa i ordning scenen. Jag fick även 

sitta med på möten hos adminis-
trationen, fick privata lektioner på 
trumpet och vara med och spela. 
Under andra veckan blev det besök 
av musiker ur Malmö musikhög-
skola och Håkan Hardenberger som 
avslutades med en turné i Köpenhamn 
och Lund.

Blev det som du förväntade dig?
- Det blev mycket mer än vad jag förväntat mig. Jag 
hade två fantastiska veckor då jag byggde kontakter 
med många olika musiker, från musikhögskola till 
anställda i kåren, och jag fick en enorm inblick i mu-
sikerns liv och en jättestor push till mitt individuella 
övande som sedan har reflekterat till fördelar inom 
mitt spelande.

Rekommenderar du andra att genomföra prao  
på Marinens Musikkår?
- Jag kan garanterat rekommendera Marinens Musik-
kår som praoplats då de med glädje hjälper dig och 
stöttar dig inom musiken. Ett fantastiskt gäng som 
absolut är värt ett besök!

Kenneth Magnusson - ny producent
Marinens Musikkårs administration är inne i en 
stor förändring. Många arbetsuppgifter fördelas runt 
mellan befattningarna. Musikkårens nya producent 
Kenneth Magnusson kommer att ha som sina huvud-
sakliga arbetsuppgifter att vara sammanhållande för 
genomförandet av musikkårens löpande verksamhet, 
handlägga musikkårens vikariehantering och praktiskt 
stödja scenmästaren vid konserter.

Kenneth är uppvuxen på Bergåsa i Karlskrona. 
Musik- och teknikintresset började redan i mellansta-
diet. Från 15 års ålder hjälpte han till som ljudtekniker 
i Pingstkyrkan och började som tekniker för närradion. 
Efter gymnasiet studerade Kenneth på radiolinjen på 
Kaggeholms Folkhögskola utanför Stockholm.

1987 startade Kenneth företag inom ljudteknikbran-
schen. Anställd som tekniker på Sveriges Radio mellan 
1999-2010. Därefter återgick han till att leva på sitt fö-
retag på heltid. Som ljudtekniker har Kenneth setts vid 
musikkårens konsertproduktioner. Nu får de glädjen 
att ha Kenneth i arbetslaget på heltid.  
Vi hälsar Kenneth välkommen till Marinens Musikkår.

Masters of Symphonic Golf
Masters of Symphonic Golf är en golftävling där lan-
dets professionella musikinstitutioner deltar. Tävlingen 
startades 1993 och har arrangerats årligen sedan dess. 
Veckan efter midsommar representerades Marinens 
Musikkår av Erik Strandberg, Mattias Sandsjö och 
Curt Blomgren. Utav tolv deltagande orkestrar pla-
cerade de sig på en hedrande andra plats. Dessutom 
placerade sig Curt Blomgren på andra plats i den indi-
viduella tävlingen. Vi säger grattis till alla tre.

Terrorattack
Marinens Musikkår har blivit uppmärksammad på 
de hot som drabbar samhället. I samband med en 
vakt paradshelg i Stockholm inträffade det tragiska 
terrordådet den 7 april på Drottninggatan. Försvars-
maktsledningen beslöt att vaktparaden på lördagen 
skulle ställas in. På söndagen genomfördes vaktparad 
med högvaktsavlösning under påtagligt ökad bevak-
ning. Statsceremoniell verksamhet kan i framtiden 
komma att kräva större bevakningsinsatser från polis 
om den ska genomföras på nuvarande nivå.
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Vi öppnar dörren in till Marinens Musikkårs notbib-
liotek. Ett stort rum på andra våningen med hyllmeter 
efter hyllmeter med noter. Notbiblioteket är musikkårens 
hjärta. Det är här allt börjar. 
- Noterna är bland det viktigaste en orkester behöver för 
att kunna spela tillsammans och det var det första man 
räddade vid branden 1988, säger Gunnar Törnqvist, 
musikkårens orkesterbibliotekarie sedan oktober 2014.

Att arbeta som orkesterbibliotekarie är omväxlande. 
Stor del av arbetet är att ta fram material till den musik 
som ska spelas vid respektive konsert. 
- Jag får ett program från dirigent eller programråd till 
en produktion. Därefter går jag igenom vad vi har och 
vad som behöver beställas. Finns det flera arrangemang 
så får man välja vilket som passar Marinens Musik-
kår bäst.  Det blir mycket dialog med dirigenterna om 
vilket material som skall användas. Varje musiker ska 
få ut sin stämma på varje musikstycke och dirigenterna 
partituret*, berättar Gunnar.

Arbetet innebär också att renovera gamla noter. Ibland 
behöver man renskriva, laga och förbättra material. 
Vissa av noterna är väldigt gamla och en del är hand-
skrivna. De kan behöva förbättras så det går lättare att 
läsa. Ett stort problem är noter som är kopierade när 
inte kopieringsmaskinerna höll så hög kvalité. 
- Det är verkligen ett kvalitetsarbete. Notbiblioteket 
och hela administrationen runt en musikkår ska arbeta 
för att musikerna när de sitter på podiet ska prestera 
så bra som möjligt. Lyckas vi i administrationen med 
detta så har vi gett bästa förutsättningar för ett väl-
klingande slutresultat, säger Gunnar.

Kvalité
Gunnar själv vet hur viktigt det är med bra kvalité på 
notmaterialet då han tidigare arbetat som konsertmäs-
tare vid Marinens Musikkår. Han drabbades dessvärre 
av en arbetsskada som gjorde att han inte längre kunde 
spela. Jobbet som orkesterbibliotekarie blev då pas-
sande ledigt när den tidigare orkesterbibliotekarien 
gick i pension.

Notbiblioteket
Noterna i Marinens Musikkårs notbibliotek sträcker 
sig från 1800-talet och fylls hela tiden på med gammalt 
och nytt. Gammalt, genom gåvor från olika håll och 
nytt genom nyproduktion. Noter köps in från olika 
notförlag och beställs från arrangörer och kompositö-
rer. Ibland levereras materialen färdigutskrivna på posten 
men allt oftare kommer noterna digitalt så Gunnar får 
skriva ut och göra orkesterstämmorna själv. 

Att hålla koll på kompositörers och arrangörers rättig-
heter är också en del av Gunnars arbetsuppgifter då 
han sköter STIM-rapporteringen för all musik orkes-
tern framför.

Kartong
När musikkåren marscherar så kan man inte ha samma 
noter som när man sitter ner och spelar vid notställ. 
Då förminskas notmaterialen och klistras på kartong i 
A5-storlek. Här är också kvalitén på materialet viktig. 
När noterna blir mindre måste man tydligt kunna läsa 
vilka toner som ska spelas. Det är främst marscher men 
mer och mer konsertmusik anpassas för kartong då de 
ceremoniella uppgifterna blivit fler de senaste åren. 
- Variation av konsertmusiken på kartong är bra både 
för musikerna och för publiken, hoppas vi i alla fall 
säger Gunnar och skrattar.

Ett notbibliotek hos en blåsorkester är väldigt aktivt. 
En blåsorkester har vid sina konserter ofta fler titlar på 
programmet än exempelvis en symfoniorkester. Detta 
påverkar notbiblioteket som får många notblad som 
ska distribueras till varje produktion. Gunnar gör ett 
snabbt överslag och kommer fram till att Marinens 
Musikkår i snitt har cirka 10 verk på varje produktion. 
För orkesterns 30 musiker blir det därför 300 stämmor 
för Gunnar att lägga ut. MMK gör i snitt 20 produk-
tioner på ett år. Detta ger 6000 stämmor plus att ca 50 
kartonger och marscher används. 
- Ja, många noter blir det och det är ofta man glöm-
mer att arbetet inte slutar då konserten är över. Arbetet 
slutar först när noterna för produktionen åter är inne i 
hyllan, säger Gunnar.

Fakta
marinens musikkårs  

notbibliotek innehåller:

•	 3400	titlar	som	är	aktuella	 
och fungerar för dagens  
marinens musikkår

•	 850	verk/arrangemang	 
anpassade	för	marschmusik	och	 
underhållning	i	marschformation

•	 Ensemblemusik	och	äldre	 
material	för	tidigare	sättningar	 
av	Marinens	Musikkår

Foto:Andreas Blom
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*Partitur: notblad med samtliga orkesterstämmor ställda under varandra.
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Marinens Ungdomsmusikkår ser rött

Historien om Marinens Musikkår - Del 5
Flottans musikkår (Marinens Musikkår) 1862 - ?

Kungl Flottans musikkår bildades 1862. Tidigare 
svarade musiker ur marinvolontär- och marinrege-
mentena samt skeppsgossekåren för musik vid flottan. 
Upphovet till dagens musikkår kan härledas till den 
sextett, som bildades vid 1.skeppsgossekompaniet i 
Karlskrona och denna kom att utgöra stommen till 
den större musikkåren. Förste ledare blev August 
Fried rich Fiedler. Han hade när han tillträdde lett 
Marin regementets musikkår i 10 år. Dessför innan 
hade han varit musik er i Sjöartilleriregementets 
 musikkår från 1841 och i Marinregementets musik-
kår från 1845. Han var född i Mecklenburg i Tyskland 
1820. Hans huvudinstrument var esskornett och han 
ansågs som en mycket skicklig musiker.

För att bidra till instrumentköp m.m. bildade sjö-
officerskåren år 1868 en musikkassa, till vilken varje 

medlem skulle avstå 0,3 % av sin årslön och alla nyut-
nämnda officerare förväntades skänka 5 riksdaler. För en 
sjöofficer av i dag skulle summan bli cirka 1000 kr per år.

I musikkåren skulle ingå så många musiker, att man 
dels hade en stor musikkår i Karlskrona, som spelade 
vid militära och civila evenemang, dels två sextetter, 
som följde med fartygen i kustflottan och på långresor. 
Exempel på sjögående ensembler under 1800-talet är:
Linjeskeppet Carl XIV 1868, sextett
Fregatten Vanadis 1872-73, oktett, 1877 sextett och 
1883 sextett.
Under andra världskriget var kåren som störst med 
cirka 45 musiker. Av dessa var alltid minst en sextett 
sjökommenderad. Alla musikerna var militärer och kå-
ren leddes av en musikdirektör av kaptens eller löjtnants 
grad. Musikerna utgjordes av underofficerare, under-

Morgondagens stadsplanering till trots genomförde  
Marinens Ungdomsmusikkår ett par stadsmarscher i 
Karlskrona under sommaren. Man invigde även årets 
upplaga av Veteran-SM på Västra Mark. 

Större delen av året har MUK ägnat åt att förbe-
reda ett nytt figurativt marschprogram. I slutet av 
september deltar nämligen de 64 ungdomarna i ”the 
5th Nanchang International Military Tattoo”, Kina. 
Musikkåren har spelat på många platser i världen men 
det här blir första gången som de besöker Asien. 2013 
planerades en resa men man kom då inte längre än 
första vaccinsprutan. Detta på grund av att Tattooet 
abrupt blev inställt. 

Nanchang Tattoo är Kinas största marschevent. Or-
kestrarna paraderar på gatorna och man fyller arenor 
med runt 20 000 åskådare. Kulturdepartementet i 
Kina väljer själva ut vilka som får delta.

Strax innan avfärd kommer man att ge en smyg-
premiär av det nya programmet under Blåsmusik-
festivalen i Linköping. 

Musikkåren har även blivit antagen till att delta i 
Rose Parade 2019 nästa år. Rose Parade, hålls årligen 
i Pasadena och kallas för Amerikas nyårshälsning till 
världen. Paraden beskådas av cirka en miljon männis-
kor på plats i Pasadena och av ytterligare 50 miljoner 
live via medier. Bra reklam för Karlskrona och Sverige!

Foto: Emelie  Jansson
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I musikkåren skulle ingå så många musiker, att man 
dels hade en stor musikkår i Karlskrona, som spelade 
vid militära och civila evenemang, dels två sextetter, 
som följde med fartygen i kustflottan och på långresor. 
Exempel på sjögående ensembler under 1800-talet är:
Linjeskeppet Carl XIV 1868, sextett
Fregatten Vanadis 1872-73, oktett, 1877 sextett och 
1883 sextett.
Under andra världskriget var kåren som störst med 
cirka 45 musiker. Av dessa var alltid minst en sextett 
sjökommenderad. Alla musikerna var militärer och kå-
ren leddes av en musikdirektör av kaptens eller löjtnants 
grad. Musikerna utgjordes av underofficerare, under-

Morgondagens stadsplanering till trots genomförde  
Marinens Ungdomsmusikkår ett par stadsmarscher i 
Karlskrona under sommaren. Man invigde även årets 
upplaga av Veteran-SM på Västra Mark. 

Större delen av året har MUK ägnat åt att förbe-
reda ett nytt figurativt marschprogram. I slutet av 
september deltar nämligen de 64 ungdomarna i ”the 
5th Nanchang International Military Tattoo”, Kina. 
Musikkåren har spelat på många platser i världen men 
det här blir första gången som de besöker Asien. 2013 
planerades en resa men man kom då inte längre än 
första vaccinsprutan. Detta på grund av att Tattooet 
abrupt blev inställt. 

Nanchang Tattoo är Kinas största marschevent. Or-
kestrarna paraderar på gatorna och man fyller arenor 
med runt 20 000 åskådare. Kulturdepartementet i 
Kina väljer själva ut vilka som får delta.

Strax innan avfärd kommer man att ge en smyg-
premiär av det nya programmet under Blåsmusik-
festivalen i Linköping. 

Musikkåren har även blivit antagen till att delta i 
Rose Parade 2019 nästa år. Rose Parade, hålls årligen 
i Pasadena och kallas för Amerikas nyårshälsning till 
världen. Paraden beskådas av cirka en miljon männis-
kor på plats i Pasadena och av ytterligare 50 miljoner 
live via medier. Bra reklam för Karlskrona och Sverige!
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marinens unGdomsmusikkår

befäl och musikelever. Underofficerarna hade de gamla 
fina titlarna flaggmusikkonstapel och musikkonstapel. 
Förvaltargraden för musikunderofficerare infördes först 

1961. Musikerna hade samtidigt någon annan uppgift 
inom flottan och musiken var mer ett engagemang på 
halvtid. Denna ordning behölls in på 1950-talet.

Från början 
var kåren en ren 
mässingsorkester, 
från ass-kornett 
till kejsarbas, men 
efter Georg Ring-
valls tillträde som 
musikdirektör 1915 
skedde förändring-
ar i instrumentupp-
sättningen, genom 
att han införde 
träblåsinstrument 
som flöjter och 

klarinetter (Bb och Eb). Numera är musikkåren en 
symfonisk blåsorkester, där bl.a. ingår oboe, fagott och 
saxofoner förutom de ursprungli-
gen använda instrumenten. Den 
typiskt svenska stämbesättningen 
med ess-kornett och tenorbasun 
som "ledande" instrument försvann 
i och med omorganisationen 1957. 
Återinförandet av oboe och fagott 
var på sätt och vis en återgång till 
tiden för harmonimusikens inträde i 
den svenska militärmusiken.

Efter August Friedrich Fiedler 
blev 1875 den i Karlskrona legenda-
riske Ferdinand Heimdahl (1848-

1929) chef. Från början var Heimdahl musikunderoffi-
cer och kallades då som chef, musikanförare. Om hans 
utnämning till musikdirektör går följande historia: 
Flottans musikkår konserterade i samband med kon-
ung Oscar II besök på Skärva 1895. Efter ett framfört 
stycke frågade majestätet: "Säg musikdirektörn, vad var 
det för stycke, som spelades". Heimdahls replik kom 
blixtsnabbt: "Tack Ers Majestät för utnämningen, vi 
har just spelat ...". En tid därefter utnämndes Heim-
dahl på generalorder till musikdirektör.

Heimdahl antogs redan som 12-åring 1860 vid 
Marinregementets musikkår och deltog i den traditio-
nella förstamajreveljen första gången 1861. Redan som 
19-åring blev han musiksergeant vid Marinregementes 
musikkår och kom alltså till Flottans musikkår 1875.

Heimdahl var även musikledare vid Västgöta Dals 
regemente och från 1892 vid Hallands bataljon. Vid 
dessa två regementen tjänstgjorde han dock endast 
vid regementsmötena. Vidare var han chef för Kongl 
Carlskrona Artillerikårs musikkår 1895-1902, där han 
meddelade undervisning tre eftermiddagar i veckan. 

Samma var förhållan-
det 1902-1905, då han 
förde taktpinnen även 
vid KA 2 musikkår, 
intill att denna kår fick 
en egen musikdirek-
tör. Heimdahl är den 
musikdirektör som 
varit längst vid kåren, 
40 år, fram till 1915. 
Han komponerade en 
hel del musik. Mest 
känd i Karlskrona är 
väl utan tvekan mar-
schen "1 maj, Revelj", 
en specialkompone-

rad marsch skriven för den i Karlskrona traditionella 
1.maj-reveljen.

År 1915 tillträdde Georg Ringvall som chef. Han 
hade börjat som skeppsgosse och via musikkåren i 
Stockholm avancerat till musikdirektör. Det var Ring-
vall, som införde träblåsinstrument i kåren. Han var en 
duktig pianist, kompositör och arrangör och tillförde 
kåren mycket nytt, inte minst genom ändring i stäm-
besättningen. Ringvall avled 1935 efter en lång tids 
sjukdom. Under 1935, under Ringvalls sjukdom, leddes 
kåren av flaggmusikkonstapel Riego Åkerberg.

Nästa ledare blev Harry 
Olsson (sedermera Brocktorp), 
som fortsatte nydaningen, 
tillförde nya arrangemang och 
utökade konsertverksamheten. 
1943 lämnade Harry Brock-
torp kåren för att bli chef för 
den nyuppsatta musikkåren 
vid Göteborgs örlogsstation.

OllE MElin …Fortsättning i 
 Nästa Nummer!

Foto: Arkivbilder

Korvetten Frejas sextett kommenderad från Flottans musik-
kår under långresan 1889-1890. Befälhavare: Flaggmaskinist 
F A Pettersson. Musiker: G A Bengtsson, CH Jonasson, 
C A Olsson, F Gadd, V Asp, H Gummesson

Flottans musikkår i Hoglands park Karlskrona 
framför gamla musikpaviljongen. Fjärde från 
vänster i främre ledet är musikdirektör Georg 
Ringvall och femte från vänster är flaggtrum-
slagare Riego Åkerberg

Flottans musikkår gör förbimarsch för 
Befälhavande amiralen 1919. I täten 
flaggtrumslagare G Pettersson

Sextett pansarskeppet Sverige omkring 1920

Vintereskadern 1912-1913. Pom-
mer, esskornett, ledare, Borg, 
b-kornett, Medin, althorn, Eng-
lander, tenor 1, Rosengren, tenor 
2, Leander, bas, Nilsson, trummor
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Kerstin Haglö, ordf. 0455 - 472 37
Bernt Berntsson, v. ordf 0455 - 149 19
Roland Hansson, kassör  070 825 24 42 
Lena Porshammar, sekreterare 073 050 17 02

Nya styrelsemedlemmar

Missat att införskaffa musik-
kårens senaste skivor?
Skivorna kan köpas vid musikkårens 
konserter  eller via Marinens  Musikkårs 
 vänner, som då skickar skivan/skivorna till er.

Varje skiva kostar 125:- inkl. frakt
Sätt in pengar på Vänföreningens plusgiro-
konto 217 38 – 0. Vid frågor kontakta Expe-
ditionen eller Bernt Berntsson.

Glöm inte ange följande information:
- Namn och adressuppgifter
- Vilken/Vilka skivor ni  
 önskar köpa

Inga-Lena Fischer - Redaktör
Inga-Lena Fischer är numera en aktiv föreningsmän-
niska som känner varmt för Marinens Musikkår. Inga-
Lena skrev, under hennes tid som politisk chefredaktör 
och ledarskribent på Blekinge Läns Tidning, mycket 
om Marinens Musikkår. Hon belyste ofta hur viktigt 
det är att den finns kvar och utvecklas.

- Pappa kom från Karlshamn och mamma från 
Sundsvall. Född i Bergslagen och kom till Karlskrona 
på 60-talet. Inga-Lena bor på Aspö, gift med Lars, har 
fem barnbarn och två katter och har som många andra 
pensionärer för mycket (?) att göra, men så länge man 
kan bidra är det värt jobbet. 

Redaktionskommitté: Nils-Olof Friberg, Redaktör • Joakim Berg • Frans Sjöberg • Inga-Lena Fischer 
Bernt Berntsson, ansvarig utgivare

Expedition öppen torsdagar kl. 1000 - 1200

Marinens Musikkårs Vänner
Östra Prinsgatan 2
371 31 Karlskrona

Tel: 0455 - 858 33 
Plusgiro: 217 38-0

www.marinensmusikkar.se
mmv@marinensmusikkar.se

Marinens Musikkårs Vänners styrelse
Ledamöter: Nils-Olof Friberg, Inga-Lena Fischer, Hans Tornerhjelm 
Suppleanter: Eva Henningsson, Joakim Berg, Ola Truedsson. 
Adjungerade: Frans Sjöberg, MUK 
Anders Porshammar, medlemsansv.

Hans Tornerhjelm - Officer (RO)
Hans Tornerhjelm är född i Stockholm och spenderade 
sina första år i Näsbypark.

I början av 60-talet blev han Karlskronabo då fa-
miljen flyttade till "Staun" och "pappa Viktor" började 
tjänstgöra på Karlskrona Örlogsskolor. Hans har sedan 
dess varit örlogsstaden trogen. Han gick i sin fars bana 
och blev officer i Försvarsmakten. 

Marinens Musikkår uppskattas mycket, allt ifrån 
1:a-majreveljen, till när han möter dem i tjänsten bl.a. 
på Kungliga Slottet där Hans är adjutant till Kungafa-
miljen.

Från och med februari i år är Hans pensionär och 
reservofficer, förhoppningen är att få spendera mer tid 
med hustru Eva och familjen.

Ola Truedsson - Officer
Ola Truedsson är född i Karlshamn och bor sedan 
förra året med fru Christina på Österlen. Ola började 
med musik på den kommunala musikskolan. Han har 
spelat blockflöjt, klarinett och saxofon. Den sista juli i 
år lämnade Ola Försvarsmakten och Marinen efter 41 
år för att gå i pension eller ”after work” som han väljer 
att kalla det. Ola har haft olika befattningar inom 
försvarsmakten. De senaste är som Marintaktisk chef 
på Högkvarteret, förbandschef för Marinbasen och 
Amfibieregementet på Berga. 

Oavsett om det varit som glad amatörmusiker eller i 
någon av hans militära befattningar har Marinens Mu-
sikkår alltid funnits där. För Ola är Marinens Musik-
kår en omistlig del av Försvarsmaktens verksamhet så 
han är mycket inspirerad att nu engagera sig i styrelsen 
för Marinens Musikårs Vänner och förhoppningsvis 
bidra till musikkårens fortsatta utveckling.

Returadress:
Sven Rydgård
Åkarvägen 39
342 33 Alvesta

Ansvarig inlämnare:
KP-tryck, Karlskrona

Avsändare:
Papperslagrets Tryckeri AB
Verkstadsgatan, 371 47 Karlskrona

Returadress:
Marinens Musikkårs Vänner
Ö. Prinsgatan 2
371 31 Karlskrona


