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Jubileums–DVD
Det är i år 20 år sedan föreningen Marinens Musikkårs Vänner bildades. För att förstå bakgrunden till
vad som hände då, skall vi ta er tillbaka ytterligare
några år. Den svenska militärmusikorganisationen
bestod mellan åren 1957-71 av 25 musikkårer. En
utredning tillsattes i slutet av sextiotalet, med syftet
av fastställa försvarets framtida behov av musik.
Samtidigt skulle man integrera militärmusikerna i
det civila musiklivet. Den 1 juli 1971 sjösattes den
nya organisationen med namnet Regionmusiken.
De 25 musikkårerna minskades ner, kårerna i Stockholm slogs ihop, medan musikerna i Göteborg och
Eksjö ﬁck ﬂytta till andra musikkårer. Göteborgarna
med motiveringen att orten hade så rikt musikliv.
Eksjöborna med motiveringen att det inte fanns
något musikliv på orten. Regionmusiken bestod av
åtta regioner. I samband med att ensembleproﬁlen
ändrades på de olika regionmusikavdelningarna
minskade också antalet professionella musikkårer.
Länsmusiken, som kom 1988, var nästa steg där det
stackars musikerskrået drabbades av utredningsfrosseriet. Anledningen till bildandet var att de statliga
pengar som drev musikverksamheten i storregionerna,

sågs av Landstingen som en möjlighet att använda till
annan kulturell verksamhet på länsbasis. Musiker som
tidigare turnerat i den region de tillhörde stängdes,
med några undantag in i det egna länet. Efter kort
tid började verksamheten i många Länsmusikstiftelser
drabbas av konflikter. Oftast var anledningen att
musikerna och Länsmusikchefen inte drog jämt. Det
blev ofta musikerna som drog det kortaste strået. I
Karlskrona har vi musiker alltid hållit hårt på sambandet mellan det marina arvet och musiken. Vi har en
obruten tradition av musik till militära förband som
sträcker sig 330 år tillbaka. I organisationen Länsmusiken passade inte vår verksamhet in. En av de stående
frågorna var: Varför skall Landstinget ha en musikkår
med namnet ”Marinens Musikkår”.
Det var med ovanstående bakgrund Roy Johansson
och Morgan Johansson dokumenterade 1991 års 1:a
maj Revelj. I ﬁlmen får vi se en rad kända karlskroniter. Intervjuer med musikkårens slagverkare Kalle
Carlberg-Ohlsson, Lahti ”Rosenbom” Svensson och
vänföreningens ordförande Ralf Lindström. Ett stort
arbete med att redigera den 20 år gamla inspelningen,
samt all nyinspelning har gjorts av Philip Friberg.

Brev från Siegfried Naumann 1991
Musikkåren och dess verksamhet är en högst stimulerande
glädjekälla. Något av en andlig idrottsplats.
Den är vår, stadens, ortens, gyllene horn ur vilken en
äkta samvaro, något på gång, något vi känner igen, väller
fram.
Denna källa är oändligt viktig och underbart förankrad i vår desorienterade avslagna tid, med den koncentrerade arbets- och fritiden. Alla de planerade göromålen,
som tar ifrån oss alltför många av de inspirerande hän-

delser och färger från vårda. Att ta bort denna källa är
obarmhärtigt grymt. Det samhälle som äger en sådan
musikalisk signatur är att lyckönska.
Det är ett friskhetstecken, som en gemensam himmel,
en gemensam sol. Musik är där inte mekanisk, inte
andras, den är vår, ﬁnns i alla tider, i våra sinnen, i
våra hjärtan.
Siegfried Naumann
tonsättare, dirigent och professor

Lokets Orkester Wämöparken 1962
Med orkesternamn som, Lokets, Jolly Singers, Ernst
Ottossons och Sonnys, spelades det dansmusik i
Blekinge.
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Dansestraden i Wämöparken var en av de platser
Lokets orkester spelade på. I denna laguppställning
var samtliga musiker anställda vid Flottans Musikkår. Många militärmusiker spelade upp till dans.

Sittande fr.v. Christer Danielsson, Bert Dahlskog, Inge Bjarnelo, Rune Pettersson, Kjell Okmark. Stående fr.v. Gunnar ”Loket” Olsson.
Karl-Gustav Carlberg-Ohlsson

SkånskaTattoo 2011

Tattoovslutning i Malmö Arena.

När det gäller att anordna tattooföreställningar sköter sig skåningarna väl. I år har vi haft välbesökta
tattoo i Malmö och Ystad. Först ut i våras var Malmö
Brandkår Musikkår med Jan Landgren och hans stab.
I Malmö Arena bjöds på två mycket väl regisserade
föreställningar under namnet Sweden International
Tattoo. Här deltog både MMK och MUK.
MMK medverkade i augusti i Ystad International

Medverkande Sweden International Tattoo 2011
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Military Tattoo. På den anrika regementsplatsen där
Skånska Dragonregementet, Södra Skånska Infanteriregementet och Skånska Luftvärnsregementet
exercerade, bjöds man på fyra tattooföreställningar.
Hela 13 musikkårer och uppvisningsgrupper från
åtta länder hade samlat ihop. Under tattoodagarna
bjöds också på konserter och parader i Ystad och den
omkringliggande bygden.
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När marinbaschefen Håkan Magnusson bjöd på sin årliga konsert i Vasaskjul, var det en kryddig blandning
med spansk influerad musik som
serverades. Traditionen att en gång
om året använda det gamla skjulet
till konserter, togs för 17 år sedan
av Per Ohlsson, dirigent hos MMK
åren 1993-98. Årets konsert bjöd
på argentinsk tango, latinamerikanska rytmer, spanskt temperament,
och något så ovanligt som en svensk
komponerad konsert för sopransaxofon. Kvällens solist var Anders
Paulsson, svensk sopransaxofonist
med hela världen som arbetsfält.
Denne svensk är unik, så tillsvida
att ett fyrtiotal tonsättare har skrivit
verk till honom. I Vasaskjul ﬁck vi
höra honom bland annat framföra
Sven-David Sandströms ”Four Pieces
for Soprano Saxophone and Band”.
Valet av dirigent till denna konsert
var självklart. Fredrik Burstedt har
undervisat i Barcelona, jobbat med
musik i Sydamerika och dirigerat här

Vasaskjulkonserten 2011.
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Årets Vasaskjulkonsert
– en anrättning med spanska kryddor

Sopransaxofonisten Anders Paulsson I argentinsk tango.

i detta nordliga land. Lämpligare än Fredrik ﬁnns inte.
Även om repertoarvalet var kryddat med spansk peppar, så
slutade MMK med två saltstänkta marscher, Flottans Deﬁleringsmarsch (Reginamarsch) och Marinbasens marsch (Chefsmarsch).
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Drøm gik i oppfyldese
Som 5-årig var Andreas Hanson i København med
sin fader Torgny. På Amalienborg slotsplads så og
beundrdring Den Konglige Livgardes Musikkorps
spille. Mange år senere gik en barndomsdrøm i
uppfyldelse, berettede en meget glad og veloplagt
orlogskaptajn, som nu dirigerade Livgardens Musikkorps ved 3 populære konserter i Allerød, i Kastellet
og på Aastrup Kloster.
Koncerten i Kastellet var en stor oplevelse en dejlig
sommeraften den åde publikum 8. juni. Både publikum og orkester var meget veloplagte, og Andreas
tog dem med storm. På sin meget charmerende måde
forbandt han meget levende det ﬁnt sammensatte

program bestående af svenske, danske og amerikanska kompositioner. Om den sidtste koncert dagen
efter på Aastrup Kloster beretter en musiker fra
Livgarden om mange og glade koncertgængere.
Som en stor cadeu till Andreas Hanson rejste musikerne sig op efter koncerten, lagde instrumenterne
og gav ham en stående applaus.
Ib Nielsen
Hornist i Hjemmærnets Musikkorps København
Den drøm, som dybest i dit hjerte rinder, Er den at stå
som ubesejret vinder.
(Piet Hein)
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Andreas Hanson dirigerar Kgl. Livgardet på Kastellet i Köpenhamn.

6th International
Military Chamber Music Festival
Tolv av våra musiker i MMK har inbjudits att delta
i en tysk kammarmusikfestival i november. För 6 år
sedan tog militärmusikkåren i Erfurt initiativet till
denna internationella manifestation av det faktum
att militärmusik också består av kammarmusik.

Initiativet stöds av Bundeswehrs Militärmusikdienst.
Under de 5 dagar festivalen pågår MMK:s musiker
konsertera i städerna Erfurt, Gotha, Bad Salzungen,
Weimar och Tambach-Diethart.

I samband med Marinens Musikkårs musikmarsch
den 4 juni tilldelades överstelöjnant Olle Melin
Hemvärnsbefälets Riksförbunds silvermedalj ”Gustaf Petrimedaljen”. Hemvärnets Centrala Musikråd
passade också på att utnämna Olle till ”Hedersmusiker”. Som bevis för denna hederstitel erhöll han
signalhorn och diplom. Olle Melin var chef för
Marinens Musikkår 1993-94.
Olle Melin var en av initiativtagarna till bildandet
av Hemvärnets Musikkår Blekinge och har under
ﬂera år varit musikkårens kårchef. I denna kår spelar
han också bastrombon och sköter musikkårens notbibliotek. Vi i Marinens Musikkårs Vänner gratulerar
Olle Melin till utmärkelserna.

Foto: Lasse Sjöberg

Olle Melin Hedersmusiker

Ingemar Badman från Hemvärnets Centrala Musikråd överlämnar
signalhorn och diplom.

Foto: Lasse Sjöberg

MUK hos ”Norringarna”
I september deltog MUK i 200-års ﬁrandet av uppsättandet av Norra
Skånska Regementet (Norringarna). Det var 1811 som hjälten från slaget vid Jutas, generalen Georg Carl von Döbeln ﬁck i uppdrag att i norra
Skåne uppsätta och förlägga ett infanteriregemente. För musiken vid
festligheterna svarade förutom MUK, Danska Livgardets Tamburkorps
och hemvärnsmusikkårerna från Eslöv, Helsingborg och Kristianstad.

Sommarﬂit för MUK

På parad i Kristianstad.

Marinens Ungdomsmusikkår är som bekant den enda ungdomsmusikkår som går högvakt. I sommar har man hunnit med två perioder av
högvaktsavlösningar. Under vistelsen i Stockholm har MUK gjort
konserter på Kungliga Slottets inre borggård och på Stortorget i Gamla
Stan. Man hann också med att under några dagar spela på ”Tall Ships
Race” i Halmstad.
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