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”Marinens Musikkår ska vara kvar, punkt slut!”
(Försvarsminister Peter Hultqvist vid interpellationsdebatt i riksdagen 2015-01-22)

Kalendarium Hösten 2015

Kära publik! Kära Marinens Musikkårs vänner!

Några dagar innan förra årets sommarsemester fick personalen det formella beskedet av chefen 
Livgardet, att Marinens Musikkår skulle läggas ner. Jag kan lova att det för oss alla var en balansgång 
att ta beskedet på största allvar och hantera ilska, frustration, sorg och besvikelse, och samtidigt 
fortsätta leverera militärmusik med ”högsta internationella klass” - som om inget hänt. Men detta 
är just det som Marinens Musikkår och hela dess personal är bäst på; struktur, kvalité, hög effekt, 
engagemang och kämparglöd såväl i med- som motgång. Tala om professionalism! 

Listan till stöd för att bevara MMK samlade 42000 namn från hela Sverige och utlandet. Högkvarteret 
och riksdagen bombarderades av hundratals skrivelser från såväl privatpersoner som stora delar av 
kultursverige. Man kan konstatera att Sveriges näst äldsta orkester i obruten linje sedan 1680-talet 
och därmed ett levande världsarv betyder något. Musikkåren skapar känslor och det har ett värde. 
Kårens överlevnadskamp har också handlat om sakfrågan; bevarandet av genren svensk militärmusik 
i sin helhet - i och för hela landet! Hållbara argument räckte hela vägen fram till högsta instans via total 
politisk enighet från samtliga riksdagspartier och frågan om Marinens Musikkår engagerade både 
försvars- och kulturdepartementen. 

Marinens Musikkår är kvar och ett 330-årigt levande världsarv får fortsätta leva, till både nytta och 
glädje – inte minst viktigt i tider av ökad oro i vår omvärld.
Viktigt nu är att inte fastna i ett tillstånd av ”bevara”. En professionell militärmusikverksamhet 
måste precis som alla andra professionella verksamheter bygga på arbetsro, långsiktighet och 
utveckling - samt ges rätt förutsättningar för det!

Jag vill rikta ett stort tack till alla som på olika sätt har stöttat Marinens Musikkår i 
kampen för dess överlevnad, men främst vill jag tacka min personal som både 
orkade och lyckades - en gång till. Bra jobbat!

Med dessa ord vill jag hälsa välkommen till höstens program – en start på 
fortsättningen med Marinens Musikkår. 

Tomas Hjortenhammar, Örlogskapten
Chef, Marinens Musikkår

Augusti
Marinbaschefens konsert
Now, Then and Forever
Torsdag 27 augusti 19.00
Vasaskjul, Karlskrona
 
Now, Then and Forever
Fredag 28 augusti 19.00
Vasaskjul, Karlskrona

September
Kungliga Audienser
Torsdag 3 september 
Kungliga Slottet, Stockholm

Nordiska mästare
Torsdag 10 september 12.00
Växjö domkyrka

Svensk Blåsmusikfestival
Nordiska mästare
Fredag 11 september 21.00
Linköpings domkyrka
 
Parad
Lördag 12 september 11.00
Tranås

FMTS-dag
Lördag 19 september
Halmstad

Försvarsmaktskonferens 
HKV/Pers
Tisdag 22 -24 september 
Stockholm

Sjörövarkonsert
Torsdag 24 september 10.00 
 (Konserten börjar ca. 10.20)
Östersjöhallen, Karlskrona

Kadettbal
Lördag 26 september
Vadstena Slott, Vadstena

Oktober
Danser från Öst
Torsdag 1 oktober 19.00
Mönsterås kyrka

Danser från Öst
Fredag 2 oktober 12.10
Sparresalen, Karlskrona

Stumfilmsmusik
Fredag 16 oktober 19.00
Konsthallen, Karlskrona

Stumfilmsmusik
Lördag 17 oktober 17.00
Kulturkvarteret, Kristianstad
 
Svenskt Festspel
Fredag 23 oktober 12.10
Sparresalen, Karlskrona

Korum i samband med FN-dagen
Lördag 24 oktober 15.00
Amiralitetskyrkan, Karlskrona

November
Litet format på Kungliga Slottet
Torsdag 12 november 18.00
Slottskyrkan, Kungliga Slottet, Stockholm

Kungliga Örlogsmannasällskapets 
högtidssammanträde
Måndag 16 november
Stockholm
 
Familjekonsert - Pippi 70 år
Lördag 21 november 14.00 och 16.00
Sparresalen, Karlskrona

Marinbasens Höstgenomgång
Fredag 27 november
Sparresalen, Karlskrona

Adventskonsert
Söndag 29 november 15.30 och 18.00
Fredrikskyrkan, Karlskrona

December
Julavslutning 3:e Sjöstridsflottiljen
Onsdag 2 december
Amiralitetskyrkan, Karlskrona
 
Julkonsert
Onsdag 2 december 19.00
Eksjö kyrka

Julkonsert
Torsdag 3 december 18.00
Fästningskyrkan, Karlsborg
 
Regementets högtidsdag, K3
Fredag 4 december
Fästningskyrkan, Karlsborg
 

Julavslutning FMTS och MHS
Tisdag 8 december
S:t Nikolai kyrka, Halmstad
 
Officersexamen, FMTS
Onsdag 9 december
S:t Nikolai kyrka, Halmstad

Officersexamen, SSS
Torsdag 10 december
Amiralitetskyrkan, Karlskrona
 
Julkonsert för Boverket
Torsdag 10 december
Sparresalen, Karlskrona
 
Julavslutning F17
Fredag 11 december
Kallinge

Vänföreningens Julkonsert
Söndag 13 december 16.00
Konserthusteatern, Karlskrona

Marinbasens Julkorum
Måndag 14 december
Amiralitetskyrkan, Karlskrona

Julkonsert för Karlskrona kommun
Måndag 14 december
Konserthusteatern, Karlskrona 

Nyårskonsert
Torsdag 31 december 13.00
Slottskyrkan, Kungliga Slottet, Stockholm

Januari
Trettonhelgskonsert
Tisdag 5 januari 17.00
Ystads Teater

Trettonhelgskonsert
Onsdag 6 januari 16.00
Konserthusteatern, Karlskrona

Foto framsida: Mats Engfors/Fotographic
Grafisk design: Carolina Lorentzson Nilsson, Joakim Berg
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Högkvarteret, HKV, samordnar och leder marinen genom 
marintaktiska staben och marinens produktionsavdelning.

Amfibieregementet, Amf 1, verkar där vatten möter land.  
Förbandets kustjägare, amfibiesoldater och sjömän har med 
olika vapensystem förmågan att ta och utöva kontroll över 
kustområden. Med snabbgående stridsbåtar och svävare har 
förbandet en god rörlighet. Amfibieregementet ansvarar för de 
nationella skyddsstyrkorna ur Hemvärnet i Södermanland och 
på Gotland. 

Fjärde sjöstridsflottiljen består av korvetter, minröjningsfartyg, 
röjdykarfartyg, stödfartyg och röjdykardivision. Med dessa kan 
man kontrollera havsområden, sjövägar och sjöfart, göra insatser 
mot farkoster på ytan, i luften och under vattnet. Man kan även 
röja minor i hamnområden, kustnära farvatten och på öppet hav.

Första ubåtsflottiljen består av ubåtar, ubåtsräddningsfartyg, 
sjötransportenhet och signalspaningsfartyg. Med dessa kan man 
kontrollera havsområden, sjövägar och sjöfart och göra insatser 
mot farkoster på ytan och under vattnet.

Marinbasen stödjer de marina förbanden med teknisk 
tjänst, transporter, basering, bevakning, logistik och operativ 
sambandsledning, både hemma och utomlands. Marinbasen 
har sitt huvudsäte i Karlskrona, men har även verksamhet på 
Muskö och på Berga söder om Stockholm, i Göteborg och där 
behov finns. Marinbasen har också uppgiften att radarövervaka 
Sveriges sjöterritorium, och ansvarar för de nationella 
skyddsstyrkorna ur Hemvärnet i Blekinge-, Kalmar- och 
Kronobergs län.

Tredje sjöstridsflottiljen består av korvetter, minröjningsfartyg, 
stödfartyg och röjdykarfartyg. Med dessa kan man kontrollera 
havsområden, sjövägar och sjöfart, göra insatser mot farkoster 
på ytan, i luften och under vattnet. Man kan även röja minor i 
hamnområden, kustnära farvatten och på öppet hav.

Sjöstridsskolan, SSS, utbildar kadetter till officerare (officerare 
och specialistofficerare), vidareutbildar yrkesofficerare samt 
yrkesutbildar sjömän och soldater. Skolan ansvarar även för 
studier, försök och ledningsträning av fartygsbesättningar samt 
taktik- och teknikutveckling inom sjöstridsområdet.  
Till SSS hör också Försvarsmaktens dykeri och navalmedicinska 
centrum, FM DNC, som hanterar all verksamhet inom 
dykeriområdet, och Provturskommando Marinen, PTK M som 
bistår FMV (Försvarets materielverk) med test och verifiering av 
materiel som ska levereras till marinen.

Marinen i Sverige



NOW, THEN AND FOREVER

Åsa Fång – Sång
Linus Norda – Sång
Anders Paulsson – Sopransaxofon 
Petter Sundkvist – Dirigent

Marinbaschefens konsert
Torsdag 27 augusti 19.00 - Vasaskjul, Lindholmen, Karlskrona

Fredag 28 augusti 19.00 - Vasaskjul, Lindholmen, Karlskrona

Äntligen kan Marinens Musikkår ta sig friheten att fira de två 
senaste årens framgångsrika överlevnadskamp. Vi ser ingen 
bättre plats att göra detta än i Vasaskjul på Lindholmen i 
Karlskrona, mitt i det marina världsarvet! 

Till denna festlighet har vi bjudit in tre av de senaste årens 
favoritsolister och kan bjuda på ett mycket varierat program. 

Med en lång meritlista har sångerskan Åsa Fång gjort succéer i 
musikaler och krogshower i alla Sveriges storstäder. Dessa aftnar 
bjuder hon bl a på en personlig favorit, Édith Piaf. 

Linus Norda har en unik förmåga att uttolka de mest skilda 
musikstilar. För Linus är det inget problem att blanda Bellman 
med Freddy Mercury och lite musikal på samma konsert. Det är 
enkelt, bara man vet man vad man vill ha sagt och låtarna är bra, 
genialt!  

Anders Paulssons pionjärarbete att föra fram sopransaxofonen 
som ett instrument med en egen röst ger honom hela världen 
som arbetsfält. Måhända är den klassiska musiken grunden i 
hans konstnärskap men Anders rör sig fritt i alla genrer. 

Vad kan en professor från Luleå Tekniska Universitet tillföra 
denna konsert? Heter professorn Petter Sundkvist möter det 
inga hinder att ta det musikaliska ansvaret för alltihop!   
 
Ur programmet:
Giuseppe Verdi  Ouvertyr till Ödets makt 
Ástor Piazzolla Libertango 
Charles Dumont Non, Je Ne Regrette Rien
John Adams Short Ride in a Fast Machine

NORDISKA MÄSTARE

SJÖRÖVARPARAD OCH KONSERT
Jonas Nydesjö – Dirigent
Pernilla Nydesjö – Sång och Skådespel

Torsdag 24 september 10.00 (Konserten börjar ca. 10.20)
Östersjöhallen, Karlskrona

I Karlskrona finns både Kustbevakningen och Marinen. Ändå 
lyckas varje år vid ett enda givet klockslag hundratals sjörövare 
och pirater invadera stadens gator och torg. Man misstänker 
starkt att de kommer sjövägen och att de förmodligen rör sig 
under radarsignalerna. Dessa pirater, så små de nu är, håller för 
några intensiva minuter staden i ångestfylld skräck under sin 
vilda bärsärkargång. Väl mött den som vågar!

Petter Sundkvist – Dirigent
 
Torsdag 10 september 12.00 - Växjö domkyrka

Svensk Blåsmusikfestival
Fredag 11 september 21.00 - Linköpings domkyrka

Att den nordiska musiken har ett eget tonspråk är ingen 
nyhet och den är väl värd att programsätta. Under 2015 fyller 
dessutom två av de stora nordiska mästarna, Jean Sibelius och 
Carl Nielsen, 150 år. Att transkriptioner av stora orkesterverk 
gör sig bra i kyrkorummet är en mission att sprida då vi gästar 
Svensk Blåsmusikfestival. En viktig festival där professionella, 
amatörer och ungdomar sida vid sida ges möjlighet att 
manifestera blåsmusikens förträfflighet.  

Ur programmet:
Wilhelm Stenhammar Canzonetta ur Serenad i F
Edvard Grieg Svit från Holbergs tid
Jean Sibelius Finlandia Op. 26 
Carl Nielsen Rapsodisk Ouvertyr -  
  En fantasiresa till Färöarna

Konserten i Växjö arrangeras av Växjö domkyrkoförsamling 
Konserten i Linköping arrangeras av Svensk Blåsmusikfestival
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DANSER FRÅN ÖST

STUMFILMSMUSIK

Joachim Gustafsson – Dirigent
Elias Gustafsson – Tuba

Torsdag 1 oktober 19.00
Mönsterås kyrka

Fredag 2 oktober 12.10
Sparresalen, Karlskrona

I mitten på 1800-talet uppfanns tuban för att framförallt 
förstärka orkesterns basklang. Från detta fokus har musiker 
och tonsättare utvecklat instrumentets uttrycksmöjligheter 
till att idag även fungera fullt ut som soloinstrument. Mot ett 
amerikanskt solistinslag sätter vi ett antal kompositioner där 
traditionsmusiken fått inspirera tonsättarna att komponera sina 
versioner av folkets danser.    
 
Ur programmet:
Gioacchino Rossini Ouvertyr till Italienskan i Alger 
Bruce Broughton  Concerto for Tuba and Winds 
Johannes Brahms Ungersk dans nr 5  
Béla Bartók  Rumänska Folkdanser   

Konserten i Mönsterås arrangeras av Rotary i Mönsterås

SVENSKT FESTSPEL

LITET FORMAT PÅ KUNGLIGA SLOTTET
Fredrik Burstedt – Dirigent

Torsdag 12 november 18.00
Slottskyrkan, Kungliga Slottet, Stockholm

Militärmusiken har genom åren haft många olika 
ensembletyper. En septettversion för mässingsblåsare blev 
uppmärksammad av Jean Sibelius som skrivit direkt för denna. 
Den unge tonsättaren Felix var 1824 på semester i Bad Doberan. 
Där lät han sig inspireras av stadens lilla blåsorkester till att 
komponera en ouvertyr. Tyvärr lyckades han slarva bort sitt 
originalpartitur så det vi hör vid denna konsert är därför hans 
egna nedteckningar ur minnet tre år senare. 

Ur programmet:
Felix Mendelssohn  Ouvertyr für harmoniemusik Op. 24
Carl Maria von Weber Tema con variationi 
Jean Sibelius  Preludio

Konserten arrangeras i samarbete med Kungliga Hovstaterna

Andreas Hanson – Dirigent

Fredag 23 oktober 12.10
Sparresalen, Karlskrona

När tiden är kommen att ägna ett program åt enbart svensk 
nationalromantisk musik brukar datumet i almanackan vara 6 
juni, men vi tar det nu istället! 
Programmet vi bjuder på har sin givna plats i den svenska 
musikhistorien. 
Vi vågar dagen till ära utlova initierade programkommentarer 
då Andreas Hanson står både på dirigentpulten och vid 
mikrofonen.

Ur programmet:
August Söderman   Ouvertyr till Orleanska jungfrun
Hugo Alfvén    Bröllopsmarsch
Wilhelm Stenhammar  Mellanspel ur Sången 
Emil Sjögren   Sju variationer över den Svenska  
  Kungssången op. 64

Jerker Johansson – Dirigent 
Stefan Wingefors – Piano

Fredag 16 oktober 19.00
Konsthallen, Karlskrona

Bionalen, Kristianstads filmfestival
Lördag 17 oktober 17.00
Kulturkvarteret, Kristianstad

Under stumfilmens tidiga glansdagar ackompanjerades 
filmerna oftast av en livs levande pianist på plats i salongen. 
Denne spelade kända melodier eller improviserade efter 
behag. I storstäderna förekom det precis som här att en 
hel orkester medverkade. Till detta tillfälle har dirigenten 
och arrangören Jerker Johansson och den meriterade 
stumfilms-pianisten Stefan Wingefors satt samman musikvalet 
enligt denna tradition. Musik av Marinens Musikkårs fulla 
orkesterpalett varvas med improviserade pianotongångar.
 
Filmerna som visas:
Buster Keaton  The General
Charlie Chaplin  The Fireman

Konserten i Kristianstad arrangeras av Kristianstads filmfestival
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FAMILJEKONSERT - PIPPI 70 ÅR

ADVENTSKONSERT
Simon Phipps – Dirigent
Amiralitetskyrkans och Fredrikskyrkans körer

Söndag 29 november 15.30 och 18.00
Fredrikskyrkan, Karlskrona

 
Vi firar advent tillsammans med körsångare från Stads- och 
Amiralitetsförsamlingen. Programmet rör sig från körens 
och orkesterns egna versioner av adventsmusik till det 
gemensamma och högtidliga som Hosianna, Bereden väg och 
Dotter Sion med kör och orkester i full blom.
För musikkåren är Simon Phipps en ny bekantskap, men för 
svenskt körliv är han en kändis med stora framgångar som 
dirigent och ledare för Svenska Kammarkören.

Ur programmet:
Otto Olsson   Advent
Georg Bizet     Farandole ur L’Arlésienne 
Modest Musorgskij Ur Tavlor på en utställning
G F Händel         Hallelujakören ur Messias

Sven Fridolfsson – Dirigent
Körer och solister från Karlskrona Kulturskola

Lördag 21 november 14.00 och 16.00
Sparresalen, Karlskrona

Att det är 70 år sedan första boken om Pippi Långstrump kom ut 
firar vi med en hejdundrande konsert där du får lyssna till dina 

favoritsånger från Pippi Långstrump. När vi ändå är inne på Astrid 
Lindgren så kan det nog åka med några låtar från Emil, Karlsson 
på taket, Madicken och några fler figurer när vi samarbetar med 

en massa unga sångare från Kulturskolan i Karlskrona. 

JULKONSERTER

VÄNFÖRENINGENS JULKONSERT
Russell Harris – Dirigent

Söndag 13 december 16.00
Konserthusteatern, Karlskrona

Ett dignande julbord med stämningsfull musik! Det storslagna 
blandas med det intima, precis i linje med julens innersta väsen. 
Ett program med svenska klassiker, amerikanska slagdängor och 
en oumbärlig fransk julvisa. Ett brett musikaliskt spektra behöver 
en dirigerande engelsman boende i Tyskland, med en svensk 
karriär och hela världen som arbetsfält. 
Då det är precis vad vi har vågar vi redan nu utlova en riktigt 
god jul!

Joachim Gustafsson – Dirigent
 
Onsdag 2 december 19.00 
Eksjö kyrka
  
Torsdag 3 december 18.00 
Fästningskyrkan, Karlsborg

När Julen står för dörren är det dags för oss att ge oss ut på 
vägarna. Vår julturné tar oss runt på sju olika förband i södra 
Sverige. Vi möjliggör en extra dimension på personalsamlingar 
och examenshögtider där personalen får möjlighet till ett 
musikaliskt avbrott i arbetet. I samband med ceremonierna på 
förbanden ger vi också allmänheten möjlighet att lyssna på 
militärmusik i jultappning, vi kan ju inte låta bli att använda 
lediga kvällar till konserter!

”Den som är väldigt stark  måste också vara väldigt snäll.” 
- Pippi Långstrump
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NYÅRS- OCH TRETTONHELGSKONSERTER

Staffan Larson – Dirigent
Christian Svarfar – Violin

Torsdag 31 december 16.00
Slottskyrkan, Kungliga Slottet, Stockholm

Tisdag 5 januari 17.00 - Ystads teater

Onsdag 6 januari 16.00 - Konserthusteatern, Karlskrona

 
I vår tid avlägger många ett nyårslöfte i samband med 
tolvslaget. Traditionen kommer från USA, där man talar om New 
Year’s resolutions. 
Marinens Musikkår lovar att fortsätta möta Er, kära publik så 
mycket och ofta vi förmår! 
Vi avslutar 2015 och inleder 2016 med ett sprudlande 
musikaliskt fyrverkeri. Fartfyllda polkor, smäktande valser 
och taktfasta marscher kryddas med en av Sveriges främsta 
violinvirtuoser som solist!

Ur programmet:
Johann Strauss dy  Ouvertyr till Läderlappen
Vittorio Monti Csárdás
Edvard Elgar Salut d’Amour
Johan Strauss  Radetzky marsch Op. 228

Konserten i Stockholm arrangeras i samarbete med Kungl. Hovstaterna 
Konserten i Ystad arrangeras av LV4 kamratförening
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Biljettinformation: 
Se lokal annonsering samt www.marinensmusikkar.se 
för information om biljetter till respektive arrangemang. 
 
 
Vi reserverar oss för eventuella ändringar.  
Se alltid www.marinensmusikkar.se och  
www.forsvarsmakten.se/konserter för aktuella uppgifter. 

Kontakt Marinens Musikkår
Östra Prinsgatan 2
371 31 Karlskrona
Tel: 0455-85 830 
Fax: 0455-85 836 
www.forsvarsmakten.se/konserter
www.marinensmusikkar.se 
e-post: info@marinensmusikkar.se

Försvarsmusiken
Militärmusiken spelade en betydande roll i det 
svenska musiklivet redan under första halvan av 
1800-talet. Musicerandet i föreningar och bruks-
samhällen samt inom frikyrkan och skolväsendet 
växte fram vid 1800-talets slut. Blåsorkestrar och 
blåsensembler blev oerhört populära och teatrar 
och operahus hämtade blåsare och slagverkare från 
militärmusiken.

Militärmusiken i Sverige är fortfarande vital. Sedan 
2010 är Försvarsmusiken organiserad under Liv-
gardet.  Försvarsmusikens tre musikkårer: Arméns 
Musikkår, Livgardets Dragonmusikkår och Marinens 
Musikkår samt Hemvärnsmusikkårerna utgör resur-
sen. Musikkårerna röner stor uppskattning när de 
bidrar till att marknadsföra Sverige, Försvarsmakten 
och svenskt musikliv.

Marinens Musikkår
Marinens Musikkår har anor sedan 1680-talet och har 
verkat i obruten linje sedan dess. Musikkåren är i dag en 
av Försvarsmaktens tre professionella musikkårer och 
består av 30 heltidsanställda yrkesmusiker. Musikkåren 
genomför varje år över 150 framträdanden genom 
medverkan vid officiella statsbesök, kungliga audienser, 
högvakter, förbandsspelningar, tattooer och konserter.

Musikkåren har en omfattande konsertverksamhet 
tillgänglig för allmänheten där repertoaren spänner 
brett över olika blåsmusikgenrer och riktar sig till olika 
målgrupper, allt för att möta ny publik. I samband 
med dessa framträdanden verkar musikkåren för 
marknadsföring och rekrytering åt Försvarsmakten.

Marinens Musikkår är en försvarsmaktsresurs, 
både hemma och utomlands, och har deltagit vid 
utlandsmissioner i bland annat Bosnien, Kosovo 
och Afghanistan, med såväl ceremonimusik som 
musikunderhållning i personalvårdande syfte.

Marinens Musikkår är stationerad i världsarvsstaden 
Karlskrona.

Marinens Musikkår Personal

Administration 

Chef
Tomas Hjortenhammar 

Stf. Chef
Vakant

Producent
Andreas Johansson

Orkesterbibliotekarie
Gunnar Törnqvist

Scenmästare
Carl-Johan Björkman

Trumpet/Kornett
Peter Meijer 

Martin Re
Mattias Sandsjö

Bo Åhgren 
 

Trombon
Jan Dohlin 

Vakant
Anders Karlsson – Bastrombon 

Eufonium
Anders Hårstadhaugen 

Tuba
Elias Gustafsson 

Jörgen Ådvall 

Kontrabas
Jacob Bartilson 

 
Slagverk  

Joakim Berg
Anders Nilsson

Peter Stolpestad

Flöjt/Piccola
Sabine Jönsson

Katja Wisén 

Oboe
Elin Larsen

Klarinett  
Carina Johansson – Essklarinett

Elin Fleischer  
Curt Blomgren

Bengt Martinsson
Dan Ohlsson   

Vakant
Nils-Olof Friberg – Basklarinett 

Fagott 
Vakant

Saxofon
Bengt Lindegren

Peter Sarrin

Valthorn
Emma Widengård 
Hans Widerberg 

Vakant

Musikdirektör 
Vakant 

Flaggtrumslagare
Karin Svensson



Havet länkar samman 
människor och förser oss med 
mat och försörjning. För Sverige 
är import- och exporthandeln 
som går via sjöfart väldigt 
viktig. 90 procent av Sveriges 
utrikeshandel går sjövägen.

Sveriges välfärd och utveckling 
är beroende av fri tillgång till 
havet, såväl för transporter 
som för rätten att nyttja de 
naturtillgångar som finns  
wi de havsområden som omger 
Sveriges kust.

Det är i den här miljön marinen 
finns för att ta till vara på 
svenska intressen.

Marinens  
roll
Marinen finns på, under och över ytan, 
både i kustnära områden och långt ut 
till havs. Dygnet runt, året om övervakar 
marinen Sveriges 2 700 km långa kust 
med fartyg, båtar, ubåtar och fasta 
radarstationer. 

Den svenska marinen värnar fred 
och säkerhet, både i Sverige och 
internationellt.  
 
Marinen är i ständig beredskap för 
nationella och internationella insatser. 
De marina förbanden och fartygen är 
slagkraftiga och unika i förmågan att 
verka både fritt till sjöss, kustnära och i 
skärgårdsmiljö.

Havet Anpassad för  
Svensk miljö

Den som behärskar den miljö som den 
svenska skärgården utgör, har goda 
förutsättningar att vara framgångsrik 
även på andra ställen på jorden.

Marina förband har tjänstgjort i 
samband med konflikten utanför 
Libanon och vid flera tillfällen i den 
pågående ”Operation Atalanta” 
utanför Somalias kust. 

Internationella insatser med marinen 
som huvudansvarig har också 
genomförts i Kosovo, Tchad och 
Afghanistan.  

…men löser  
uppgifter  
även utomlands

Sveriges geografiska läge 
och den geopolitiska 
situationen har under 
årens lopp styrt marinen 
att utveckla särskilt 
anpassade system för 
att möta de utmaningar 
som marinstridskrafterna 
kan ställas inför. Idag är 
flera av dessa system 
världsledande i den typiska 
marina miljön som omger 
Sverige, grunda hav och  
omfattande skärgårdar.

Några av dessa system 
är Visbykorvetter, ubåtar 
av Gotlandsklass och 
amfibiesystemet som 
alla rönt internationellt 
intresse.



Marinbloggen är ett kommunikationsforum där alla som 
är intresserade av marinen kan dela information och  
utbyta ideer. Chefer vid förband och i Högkvarteret  
lägger ut information eller tar upp aktuella frågor.

Marinbloggen ger också marint intresserade möjlighet 
att dela information och bidra till att marina frågor 
debatteras på en större bredd.

blogg.forsvarsmakten.se/marinbloggen

Marinbasens informationsavdelning, Box 527, 371 23 Karlskrona  
E-post: info-marinb@mil.se  www.forsvarsmakten.se

Besök Marinbloggen


