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Deltagare i Afghanistan främre raden fr v Bengt Lindegren, Karin Svensson, Jörgen Ådvall, Peter Sarrin och Johan Sjöström.
Bakre raden fr v Tomas Hjortenhammar, Joakim Berg, Mathias Sandsjö, Lars Hedlund och Peter Meijer.

Besök hos ISAF i Afghanistan
I slutet av april, var det med stor spänning 10
medlemmar från Marinens Musikkår lämnade
Karlskrona för att resa till Afghanistan
Här kommer en resedagbok från äventyret signerad
Joakim Berg.
Dag 1 tisdag 28 april
Nu är vi på väg mot Afghanistan. Idag på morgonen
lämnade vi Sparre för att med buss ta oss till Västerås.
Flyget går 20.25. Innan vi lämnade Karlskrona kom
Blekinge Läns Tidning och gjorde ett reportage som
kommer i morgondagens tidning. Ikväll sänder
Sydnytt ett inslag som spelades när vi repeterade.
Förutom BLT så vinkade övrig personal av oss,
spänningen var nog lika stor hos dem som hos oss.
Väl på bussen var alla enade om att det var skönt att
äntligen vara på väg. Vi är laddade för att göra ett
riktigt bra jobb, som vi hoppas skall sätta avtryck i
hela Försvarsmakten. Beskedet om att vi skulle åka
kom rätt sent, den 19 mars, men vi känner oss väl
förberedda för detta uppdrag.

Vårt Rock/Soulband

Väl framme i Västerås har vi nu checkat in och väntar
på att gå ombord på planet. Imorgon 06.30 är vi
framme.
Nya direktiv. Det blir ingen resa ikväll. Det saknas
tillstånd att flyga över Iran . Vi får åka till Livgardet i
Kungsängen och invänta ny flygtid. Detta känns
snopet eftersom vi ställt in oss på att åka i kväll.
Dag 2 onsdag den 29 april
Nu har vi tillbringat en natt på Livgardet. Man blir
påmind om tiden när man gjorde sin värnplikt. Vi
har inte fått besked om avfärd. Ett rykte säger dock
att det att kan ta tid att få tillståndet från iranierna,
men som sagt bara rykten. Vi sitter här i ”vänteläge”
och ska vara resklara på 15 min.
Under dagen har vi övat körsång och styrketränat/
motionerat. Våra instrument skickade vi till Mazare-Sharif för en vecka sedan.
Får på kvällen besked att imorgon vid 20,25 lyfter
planet som skall ta oss till Afghanistan. Skönt att vi
får en tid att sikta in oss på.

Dag 3 torsdag 30 april
Nu sitter vi återigen på Västerås flygplats och inväntar
planet som vi förhoppningsvis får flyga med ikväll.
Senast fick vi nya direktiv 30 minuter innan avfärd,
så allt kan fortfarande hända men vi hoppas komma
iväg ikväll.
Lyfte från Västerås en timme försenade. Flygplanstypen vi flyger med har inte använts tidigare för
uppdrag som vårt, så därför var det lite problem med
packningen av soldaternas vapen i lastutrymmet.
När vi väl var på planet, så uppstod nästa problem.
Vårt franska flygbolag hade inte betalat bränslenotan,
men detta löste sig till slut.
Under natten landade vi i Turkiet för tankning.
Dag 4 fredag 1 maj
Landade på flygplatsen Marmal, Afghanistan runt
08.00 (lokal tid). Tidsskillnaden mot Sverige är två
och en halv timme.
Får ut skyddsväst och hjälm. Där efter transport i
pansarbil till svenska campen Northern Lights, som
ligger 30 minuter bort.
Blev välkomnade av personalchefen för FS16. Fick
orientering om säkerhetsläget och om hur vi skall
bete oss inne på campen. Därefter inkvartering i tält
med NATO-sängar med nät som är till för att skydda
mot mygg och smådjur.
Kl 19.30 när mörkret hade fallit gjorde vårt rock/
soulband sin första konsert i Afghanistan, en spelning
på c:a 2 timmar.
Till ljudet av tältets luftkonditioneringssystem
somnade vi.
Dag 5 lördag 2 maj
Vaknade upp efter vår första natt på campen.
Efter frukost repeterade vi inför dagens konserter.
Vid lunchen spelade vår Sextett Noveau. Repertoaren
var en blanding marscher, valser till lite svängigare
stycken. ”Vilken lyx med levande musik när vi sitter
och äter” sa en officer till oss mellan låtarna.
Vid kvällsmålet på lördagskvällar kläs borden i
matsalstältet med vita dukar, ställer ut ljus och
släcker ned beslysningen. Under kvällens måltid
spelade vår jazzkvartett och senare var det vårt Rock/
Soulband som åter igen spelade vid mässen. En av
höjdpunkterna var när vi plockade upp soldater som
fick sjunga med oss i ”Hemåt det bär” och i ”Green,
green grass of home” skapades det en riktig ”Allsång

på Skansen stämning.”
Eftersom styrkan FS16 avlöses av FS17 är det just nu
mycket personal på campen.
Dag 6 söndag 3 maj
I dag regnar och blåser det. Vi kan inte spela utanför
matsalen vid lunch.
Medverkar vid Korum på kvällen. Spelar samlingsmusik och gudstjänstens psalmer. Vi avslutar med
att spela psalmen ”Bred dina vida vingar” följt av
taptosignal på trumma och jägarhorn.
Dag 7 måndag 4 maj
Idag är det vår sista hela dag i Afghanistan och denna
dag är också huvudsyftet till att vi är här. Vi ska spela
vid chefsbytesceremonin mellan överste Hedlund
chef för FS16, och överste Grenander, chef för FS17.
Vi ställde upp utanför kapellet i flottans vita uniform
och marscherade till ceremoniplatsen. Närvaro
med levande musik vid ceremonin skapade en fin
stämning runt hela chefsbytet.
Därefter var det en mottagning i matsalen där civila
och militära gäster kunde tacka överste Hedlund och
välkomna överste Grenander. Vid denna bjudning
deltog vår jazzkvartett.
Efter dagens spelningar återstod bara att packa all
gemensam utrustning och göra sig klara för ”Hemåt
det bär”.
Dag 8 tisdag 5 maj
Vi lämnade camp Northern Lights kl 07.30 och
transporterades med SISU-vagnar till flygplatsen
Marmal där det blev till att vänta. Efter vårt bagage
”screenats” och vi genomgått säkerhetskontroller,
fick vi åka tranferbuss till flygplanet som skulle ta oss
till Sverige.
Landar i Istanbul för tankning. Hemma 19.05 i
Västerås.
Återstår bara att säga: Afgha unit from Swedish Navy
Band signing off.
Joakim Berg

Marinens Musikkår är en viktig del
av Världsarvet
Karlskrona präglas av sin marina historia med
örlogsverksamhet sedan 1679, då Örlogsflottan
baserades där. Karlskrona, stad sedan 1680, är
unik. UNESCO har klassat den som ett Världsarv.
Karlskrona är hemmahamn för Marinens Musikkår,
en bärare av flottans musiktradition med anor från
1680-talet.
Marinens Musikkår har sedan återskapandet
1992 utvecklats till en välkänd, respekterad och
uppskattad militärmusikkår. Den har en nyckelroll
som företrädare för och utvecklare av det svenska
militärmusikarvet. Internationellt har musikkåren
högsta anseende för sitt kunnande inom och
utvecklande av blåsmusiken. En förebild för yrkesoch amatörmusiker!
Under den nuvarande musikaliske ledaren,
musikdirektör Andreas Hanson, har musikkåren ökat
bredden i musikutbudet – musik i tiden. Under mina
17 år som sekreterare i Kungl. Örlogsmannasällskapet
har Marinens Musikkår på ett oskattbart sätt
medverkat vid akademiens högtidssammanträden.
Musikkåren är dessutom en föregångare i den nya
inriktning vårt försvar har – insatser nationellt och
internationellt.
Marinens Musikkår har av Försvarsmusikcentrum på
olika sätt satts i andra hand. Detta kan ha sin grund i
en form av ”konkurrens och avundsjuka”. Inte minst
genom att det inom militärmusiken i princip endast
är erfarenheter från Marinens Musikkår som ger
yrkesmässiga meriter i musiklivet.
Musikkårens och den musikaliske ledarens kompetens

borde utnyttjas bättre i den utåtriktade verksamheten.
För att i viss mån råda bot på detta förhållande
arrangerades en konsert med Marinens Musikkår
i Konserthuset i Stockholm. Då jag förberedde
konserten och vände mig till våra systerakademier
fick jag enbart positiva svar. Konserten kunde
genomföras i samråd med fyra kungliga akademier
— Svenska Akademien, Kungl. Vitterhets Historie
och Antikvitets Akademien, Kungl. Musikaliska
Akademien och Kungl. Örlogsmannasällskapet.

Ett stort tack till Marinens Musikkår och
Andreas Hanson.
Herman Fältström (Hedersledamot i KÖMS,
ledamot i KKrVA)

MUK

Konsert på torget i Växjö

Marinens Ungdomsmusikkår har varit i danska
Nyborg och deltagit i ett ”Gardesslag”. Det är i år
350 år sedan svenska trupper försökte inta Nyborg.
I gardeslaget hade det krigiska lagts åt sidan och man
spände de musikaliska musklerna i stället. Danskarna
(4 orkestrar) vann den hårda striden.
I samband med denna resa passade man på att
musikaliskt medverka vid högmässan i Svenska
kyrkan i Köpenhamn.
Under tre dagar i augusti spelade Marinens
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Ungdomsmusikkår vid högvaktsavlösningen på
Kungliga Slottet. Det var första gången i svensk
historia, som en ungdomsmusikkår får ett sådant
uppdrag.
Senare i höst deltar MUK vid tattooföreställningar i
de tyska städerna Fulda och Hamburg.
En verksamhet med många duktiga ungdomar kostar
pengar. Bidrag till Ungdomsmusikkåren tas emot
med stor tacksamhet på plusgiro 369063-3

Marinens Musikkår flyttar..... till Saltö
I oktober startar ombyggnaden av musikkårens
konsert och repetitionsal Sparresalen. Arbetet är
påkallat av arbetsmiljöskäl. Det är 20 år sedan
salen invigdes, så hela lokalen behöver en rejäl
uppfräschning. Fondväggen bakom orkesterplatserna
kommer att flyttas. Detta arbete gör att salens golvyta
kommer att ökas väsentligt. Antalet sittplatser ökas
med 65.

En förstärkning av taket görs över scenytan, detta
för att kunna bära ljus- och akustikutrustning.
Ombyggnaden beräknas vara klar i maj månad
nästa år.
Under ombyggnaden av Sparresalen kommer alla
repetitioner att förläggas till Blekingefiskarenas
Centralförenings lokaler på Saltö

Marinens Musikkår i TV
Under nationaldagen deltog Marinens Musikkår i en
direktsänd konsert i SVT.
Vid konserten framfördes vår nationalsång ”Du
gamla du fria” och Viktor Widqvists ”Under Blågul
Fana. Musikkåren ackompanjerade också SvenBertil Taube när han framförde pappa Everts vals
”Västanvind”.

I år är det 200-år sedan Sverige förlorade Finland vid
fredsundertecknandet i Fredrikshamn.
Till minne av denna historiska händelse sändes
en konsert med finsk musik i TV 4+. Vid denna
konsert framfördes tillsammans med Finska
Beväringsmusikkåren, bland annat Jean Sibelius
”Finlandia”.

Foto: Fredrik Ramberg

DVD skivan

I detta nummer av reveljen medföljer en DVD – skiva
med konsertinspelningar från Wasaskjulskonserten
2008. Det medföljer också en bonusinspelning
från när ostindiefararen Götheborg anländer till

Karlskrona. För att göra denna inspelning möjligt
tackar vi Region Blekinge, Kockums AB och
Länsstyrelsen i Blekinge för ekonomiska bidrag.

Försvarsmusikcentrum läggs ned
I sitt budgetunderlag för 2010 har Försvarsmakten
föreslagit att organisationsenheten Försvarsmusikcentrum läggs ned vid utgången av 2009.
Den framtida ledningen inordnas under Livgardet i
Kungsängen.

Förändringen innebär att cirka 5 administrativa
tjänster försvinner från Försvarsmusikcentrum.
Regeringen anser att förändringen är ändamålsenlig
och att den därför bör genomföras. Musikverksamheten påverkas inte.

Den psykosociala miljön
Den turbulens som ägt rum sedan senaste
förbandschefsbytet inom Försvarsmusiken, har gjort
att chefen för Produktionsledningen på Högkvarteret,
har uppdragit åt Säkerhetsinspektionen att göra en

riktad kontroll avseende den psykosociala miljön.
Kontrollen kommer göras i Kungsängen, Ursvik och
Karlskrona.

Slagverkare genomfört
Diplomutbildning
Slagverkaren Joakim Berg blev den 10 september
klar med sin tvååriga Diplomutbildning vid
Musikhögskolan i Malmö efter att genomfört sin sista
konsert som solist med Malmö SymfoniOrkester.
Utbildningen har han genomfört parallellt med
arbetet vid Marinens Musikkår. Joakim har studerat
Avancerad Påbyggnad Solist- Interpretation Diplom”
som är en påbyggnadsutbildning till Joakims tidigare
5-åriga musikerexamen och är den högsta solist/
kammarmusik utbildningen man kan studera i
Sverige. Uttagningen till denna utbildning görs
genom provspelning och endast två studenter får
varje år möjligheten att genomföra dessa studier vid
Musikhögskolan i Malmö.
För att erhålla diplomexamen skall tre konserter
utföras. En hel konsert helt solo, en hel konsert
med kammarmusik samt en konsert som solist med
Malmö SymfoniOrkester. Vid solokonserten med
Malmö SymfoniOrkester framförde Joakim Anders
Koppels Concerto for Percussion and Orchestra.
Joakim har under utbildningen studerat
för slagverkslektor Lennart Gruvstedt vid
Musikhögskolan i Malmö men även fått möjligheten
att ta lektioner för professor Eric Sammut i Paris.

Probaltica Festival
I början på maj hade MMK äran att inviga Probaltica
Festival i polska staden Torun. Staden ligger 18
mil nordväst om Warzawa vid floden Wisła. Vid
festivalen spelade MMK två konserter. Den svenska
musik som framfördes i Polen var Bernhard Crusells
”Fantasi över svenska nationalmelodier”, Eberhard
Eysers lustspelsuvertyr ”Trägen vinner”,

Curt Larssons ”En Hälsingesägen” Benny Andersson/
Björn Ulveus ”A Tribute to ABBA” och Viktor
Widqvist ”Under Blågul Fana.
På polska heter Marinens Musikkår - Orkiestra
Królewskiej Marynarki Wojennej.
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