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Marinens Musikkår - I samverkan

Kalendarium Hösten 2016

Militärmusik utgör ett viktigt fundament i ett samhälle som värnar traditioner. I ett allvarligare och strikt 
professionellt perspektiv är militärmusikkåren, likt övriga militära förband och enheter, också ett av 
Försvarsmaktens verktyg för att lösa tydligt formulerade uppgifter - i djupaste fred såväl som i orostider, 
vid kriser eller krig. Musiken har en samlande kraft! Den berör, ramar in, understryker och skapar högtid. 
Militärmusikens uppgift är också att vara moralhöjande och stärka förbandsandan, ingjuta hopp och mod hos 
soldater och sjömän, skapa uppmuntran, tröst och trygghet för anhöriga i sorg och stolthet vid framgång.  

Marinens Musikkår genomför årligen ca 150 framträdanden. Detta kräver stor flexibilitet och musikalisk 
bredd för såväl bevarande av traditioner som ständig förnyelse där vi följer Försvarsmaktens utveckling 
i tiden. Varje framträdande är unikt och kräver noggranna förberedelser i allt från logistik till val av 
repertoar. För att åstadkomma detta krävs samverkan med andra aktörer, både militära och civila. 

Genom Marinens Musikkårs deltagande i olika militärtattoon, nu senast i Oslo i maj och Hamina 
i augusti, sker samverkan också ur ett musikaliskt perspektiv där några av världens bästa 
militärmusikkårer möts och får möjlighet att ”mäta” sig med varandra inför mångtusenhövdad 
publik. Vid dessa tillfällen knyts också viktiga internationella kontakter inför framtiden. Ett exempel 
kan vara fortsatt samverkan med våra vänner i finska Flottans Musikkår vilket också kan ses som 
en logisk del av Sveriges och inte minst svenska marinens samverkan med finska Försvarsmakten. 

Slutligen är detta generalprogram ett annat exempel på god samverkan. I detta fall med 
Sjöstridsskolan, SSS, i Karlskrona som i samma folder, och på direkt uppdrag av 
marinchefen, presenterar marinens olika delar och verksamhet. Här stödjer vi 
varandra i Försvarsmaktens marknadsföring till allmänheten och ett plus ett blir tre.  

Jag hoppas att höstens program ur såväl ett marint som ett musikaliskt perspektiv 
skall locka till både nyfikenhet, ökad kunskap och glädje. Dessutom, på alla plan, 
inspirera till nya samarbeten – och ytterligare samverkan, inte minst med vår publik!

Tomas Hjortenhammar, Örlogskapten
Chef, Marinens Musikkår

Juli
Vaktparad
Måndag 18 - Torsdag 21 juli
Kungliga Slottet, Stockholm

Vaktparad
Måndag 25 - Onsdag 27 juli
Kungliga Slottet, Stockholm

Augusti
Hamina Tattoo
Torsdag 4 - Lördag 6 augusti
Fredrikshamn, Finland

Vaktparad
Onsdag 10 - Torsdag 11 augusti
Kungliga Slottet, Stockholm

Vaktparad
Tisdag 16 - Torsdag 18 augusti
Kungliga Slottet, Stockholm

Ensemble vid examen
Fredag 19 augusti
MHS, Halmstad

Vaktparad
Måndag 22 - Onsdag 24 augusti
Kungliga Slottet, Stockholm

Vaktparad
Söndag 28 - Tisdag 30 augusti
Kungliga Slottet, Stockholm

September
Marinbaschefens konsert
Operahuset Vasaskjul
Torsdag 1 september 19.00
Vasaskjul, Karlskrona
 
Operahuset Vasaskjul
Fredag 2 september 19.00
Vasaskjul, Karlskrona

Högtidliga Audienser
Tisdag 6 september 
Kungliga Slottet, Stockholm

Ängelholm firar 500 år - Konsert
Fredag 16 september 19.00 
Stortorget, Ängelholm

Ängelholm firar 500 år - Parad 
Lördag 17 september 11.20
Ängelholm

Nielsen & Grieg v/s 
Revueltas & Ginastera 
Torsdag 22 september 19.00
Konserthuset, Karlskrona

Nielsen & Grieg v/s 
Revueltas & Ginastera
Lördag 24 september 16.00
Växjö konserthus

Nielsen & Grieg v/s 
Revueltas & Ginastera
Söndag 25 september 15.00
Åhaga, Borås

Oktober
Marinens Musikkårs Vänner 25 år
Lördag 8 oktober 16.00
Sparresalen, Karlskrona

Marinbasens Höstgenomgång
Fredag 14 oktober
Sparresalen, Karlskrona

Högtidliga Audienser
Torsdag 20 oktober 
Kungliga Slottet, Stockholm

Um Mitternacht
Onsdag 26 oktober 19.00
Stockholms konserthus

November
Chefen Livgardets konsert till HMK 70 år
Tisdag 1 november
Berwaldhallen, Stockholm

Kungliga Örlogsmannasällskapets 
högtidssammanträde
Tisdag 15 november
Göteborg
 
Lussekal!
Söndag 20 november 16.00
Konserthusteatern, Karlskrona

Adventskonsert
Söndag 27 november 15.30 och 18.00
Amiralitetskyrkan, Karlskrona

December
Julkonsert
Torsdag 1 december 18.00
Fästningskyrkan, Karlsborg
 
Regementets högtidsdag, K3
Fredag 2 december
Fästningskyrkan, Karlsborg

Julkonsert för Karlskrona kommun
Måndag 5 december
Konserthusteatern, Karlskrona 

Julkonsert för Boverket
Tisdag 6 december
Sparresalen, Karlskrona

Julavslutning 3:e Sjöstridsflottiljen
Onsdag 7 december
Amiralitetskyrkan, Karlskrona

Julkonsert
Onsdag 7 december 19.00
Eksjö kyrka
 
GMU avslutning
Torsdag 8 december
Amiralitetskyrkan, Karlskrona

Julavslutning F17
Fredag 9 december
Kallinge

Vänföreningens Julkonsert
Söndag 11 december 16.00
Konserthusteatern, Karlskrona

Marinbasens Julkorum
Tisdag 13 december
Amiralitetskyrkan, Karlskrona

Julavslutning FMTS
Onsdag 14 december
S:t Nikolai kyrka, Halmstad
 
Ensemble vid Officersexamen, FMTS
Torsdag 15 december
S:t Nikolai kyrka, Halmstad

Ensemble vid Officersexamen, SSS
Torsdag 15 december
Amiralitetskyrkan, Karlskrona
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MARINENS ROLL
Den svenska marinen värnar fred och säkerhet, både i  
Sverige och internationellt.

Marinen finns på, under och över ytan, både i kustnära  
områden och långt ut till havs.
 
Dygnet runt, året om övervakas Sveriges 2 700 km 
långa kust av fartyg, ubåtar och fasta radarstationer.
Marinen stödjer Kustbevakningen och andra 
myndigheter med bland annat sjölägesinformation
inom svenska havsområden och skärgårdar. 

Marinen stödjer också bland annat vid naturkatastrofer,  
sjöräddningsuppdrag och med saneringsarbete vid  
oljeutsläpp. Årligen omhändertar och oskadliggör  
marinen upphittad ammunition och sprängmedel.

Av Försvarsmaktens ca 20.000 kontinuerligt tjänstgörande  
medarbetare, arbetar ungefär 3.400 i marinen.

MARINEN I SVERIGE
Högkvarteret, HKV, samordnar och leder marinen genom  
marintaktiska staben och marinens produktionsavdelning.

Amfibieregementet, Amf 1. Förbandets kustjägare, amfibie-
soldater och sjömän verkar där vatten möter land. Med olika 
vapensystem och snabbgående stridsbåtar och svävare har 
förbandet en god rörlighet. 

Tredje och fjärde sjöstridsflottiljen skyddar och  
kontrollerar havsområden, sjövägar och sjöfart. Med korvetter, 
minröjningfartyg, röjdykarfartyg, stödfartyg och röjdykardivi-
sion kan förbanden göra insatser mot farkoster på ytan, i luften 
och under vattnet. Minor kan även röjas i hamnområden, 
kustnära farvatten och på öppet hav.

Första ubåtsflottiljen bevakar havsområden, sjövägar och 
sjöfart och gör insatser mot farkoster på ytan och under 
vattnet. Flottiljen består av ubåtar, ubåtsräddningsfartyg, 
sjötransportenhet och signalspaningsfartyg. 

Marinbasen stödjer de marina förbanden med teknisk tjänst, 
transporter, basering, bevakning, logistik och operativ sambands-
ledning. Marinbasen har också uppgiften att radarövervaka 
Sveriges sjöterritorium och ansvarar för de nationella skydds-
styrkorna ur Hemvärnet i Blekinge-, Kalmar- och Kronobergs 
län.

Sjöstridsskolan, SSS, ansvarar för all marin utbildning av 
sjömän och soldater, officerare och specialistofficerare. Skolan 
ansvarar även för studier, försök och ledningsträning av fartygs-
besättningar samt taktik- och teknikutveckling inom sjöstrids-
området. SSS bistår också FMV (Försvarets materielverk) med 
test och verifiering av materiel till marinen. Till SSS hör också 
Försvarsmaktens dykeri och navalmedicinska centrum, FM 
DNC, som hanterar all  
verksamhet inom dykeriområdet.

Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten 



HAMINA TATTOO

Nya CD-skivor 
 
I samband med H.M. Konungens 70-års dag släpptes skivan “Royal 
Music - HMK 70 år”. Kungen är mycket engagerad i musikutbudet på 
Kungliga slottet och har initierat många konserter. Under jubile-
umsåret “40 år på tronen” gjorde Kungen musikvalen till samtliga 
evenemang. Marinens Musikkår genomförde då en jubileumskonsert 
för H.M. Konungen och i samband med 70-årsfirandet 2016 presenteras 
jubileumskonserten på cd-skiva! 
 
Skivan innehåller bland annat Svensksunds-marsch, Bröllopsmarsch och 
Sju variationer av Svenska Kungssången.

En skiva som innehåller den marina svenska musiktraditionen finns nu 
när musikkåren spelat in ”The Music of the Royal Swedish Navy”.  
Marina förbandsmarscher, ceremoniella musikstycken som t. ex. revelj, 
tapto och korum presenteras. Vi får också lyssna till signaler på  
trumma, jägarhorn och skepparpipa.

 
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 plusgirokonto 217 38 – 0  
 
Glöm inte ange följande information: 
- Namn och adressuppgifter 
- Vilken/Vilka skivor ni önskar köpa

OPERAHUSET VASASKJUL - MARINBASCHEFENS KONSERT 

Tattooparad i Fredrikshamn -  Torsdag 4 aug 14.00 
Konsert i Fredrikshamn - Lördag 6 augusti 17.00
 
Tattooföreställningar
Torsdag 4 aug 19.00, Fredag 5 aug 14.00 och 20.00
Lördag 6 aug 14.00 och 21.00
Hamina Bastion, Fredrikshamn, Finland

"Royal Music - HMK 70 år"  
SERPENT-SERCD35

"The Music of the Royal Swedish Navy" 
MPR001

Hamina tattoo är en militärmusikfestival, som har kommit att bli en tradition sedan starten 1990.  Det historiskt 
intressanta fortet i Fredrikshamn skapar en magnifik inramning för föreställningen. Under tattooveckan mång-
dubblas stadens invånarantal av publik, som kan lyssna till ett stort antal konserter i parker och på gator och 
torg. Fortfarande är naturligtvis tattooföreställningen, där deltagarna presenterar egna figurativa uppvisningar, 
själva huvudattraktionen. Dess internationella prägel blir särskilt tydlig när föreställningen rundas av med en 
stor final med samtliga medverkande.

Svenska och finska Marinens Musikkårer. Bild från Oslo Tattoo 2016

Alexander Hanson – Dirigent
Operatrion Divine – Solister

Torsdag 1 september och fredag 2 september 19.00
Vasaskjul, Lindholmen, Karlskrona

En gång om året, mitt i hjärtat av världsarvet, får vi 
möjlighet att framföra musik i Vasaskjul. Exklusivare 
konsertmiljö får man leta efter. Det historiska huset lämpar 
sig särskilt bra för dramatisk musik där orkestern kan klinga 
fullt ut. Så vad passar bättre än operarepertoaren, som 
har allt man behöver för en helafton där alla känslor får 
blomma. Sedan debuten 2007 på Stockholm Water Prize 
har Divine blivit prisade i pressen för sina vackra röster, 
sin stora charm och inte minst för sin humor. Vi vågar på 
förhand utlova något alldeles extra. Vad sägs om följande 
citat “En trio sångare med glimten i ögat och guld i strupen”.

Ur programmet:
W A Mozart  Enleveringen ur Seraljen 
W A Mozart Nattens drottning ur Trollflöjten
Giacomo Puccini Fantasia ur Turandot
Giuseppe Verdi ur Aida
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ÄNGELHOLM FIRAR 500 ÅR

NIELSEN & GRIEG v/s REVUELTAS & GINASTERA

Per Otto Johansson – Dirigent

Torgkonsert 
Fredag 16 september 19.00
Stortorget, Ängelholm 

 
Karin Svensson – Flaggtrumslagare
 
Parad 
Lördag 17 september 11.20
Stortorget, Ängelholm 

Tillsammans med Hemvärnets musikkårer från Ängelholm och 
Ystad visar vi på en av blåsorkesterns många fördelar. Det går på 
ett bra sätt att framföra musik på vitt skilda platser under helt 
olika förutsättningar. Något klassiskt, ett antal marscher, något 
karaktärsstycke men också tongångar från våra dagar skapar ett 
tillfälle med någonting för allas öron. Förutom konsert bjuds också 
de firande på en parad genom stadens gator. 

Evenemanget arrangeras av Hemvärnets musikkår, Ängelholm

MARINENS MUSIKKÅRS VÄNNER 25 ÅR!

Petter Sundkvist – Dirigent
Rigmor Gustafsson – Sång

Lördag 8 oktober 16.00
Sparresalen, Karlskrona

Att vara någons vän, det är något riktigt fint. Marinens Musikkår har 
en hel förening med tusentals vänner, fantastiskt fint! När vänner 
fyller år ger man av det bästa man har, en present, kanske en kram 
eller en hel konsert! Vår present är fylld med musik som vi vet att 
födelsedagsbarnet alltid brukar applådera lite extra åt. Som ett 
extrafint litet paket bjuder vi på några låtar tillsammans med en av 
Sveriges absolut bästa jazzsångerskor. 
 
Dagen och kvällen till ära bjuds det på bubbel i pausen och 
efter konserten en mingeltallrik ackompanjerad av musikkårens 
blåskvintett. Kvällen rundas sedan av med dans till vår jazzensemble.

Hoppas vi får vara vänner för alltid!

Ur programmet:
Giuseppi Verdi Ouvertyr till Nabucco
Joni Mitchell Both Sides Now
Adam Gorb ur Yiddish Dances 
George Gershwin Ambulatory Suite 

Joachim Gustafsson – Dirigent
Per Tengstrand – Piano

Torsdag 22 september 19.00 - Konserthusteatern, Karlskrona

Lördag 24 september 16.00 - Växjö Konserthus

Söndag 25 september 15.00 - Åhaga, Borås 

Den danske tonsättaren Carl Nielsen fascinerades av den grekiska 
soluppgången. Vi inleder med hans hyllning till solguden innan 
pianisten Per Tengstrand ger sig i kast med Griegs älskade 
pianokonsert. Per är en av Sveriges mest framstående pianister 
på den internationella konsertscenen. Som den yngste någonsin 
har han fått den svenska kungliga medaljen Litteris et Artibus. 
Efter paus blir det musik med ett annat temperament då Joachim 
Gustafsson, chefdirigent för Bogotas filharmoniker, botaniserar i 
sydamerikanska tonsättningar.

Ur programmet:
Carl Nielsen Helios Ouvertyr
Edvard Grieg Pianokonsert a-moll
Silvestre Revueltas La Noche de Los Mayas
Alberto Ginastera   Danza Final (Malambo) ur Estancia

Konserterna arrangeras i samarbete med Borås orkesterförening  
och Musik i Syd
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LUSSEKAL!
Petter Sundkvist – Dirigent
Linus Norda – Sång
Johanna Kraft – Sång

Sördag 20 november 16.00  
Konserthusteatern, Karlskrona

En tidig lussekonsert mixad med musikalen, denna dramaform 
som haft en sådan framgångsrik utveckling det senaste decenniet. 
De flesta av oss har någon slags relation till genren och många är 

de som vallfärdar till musikteatrarna för storslagna upplevelser. 
Vi plockar ut några extragoda russin ur musikalkakan och 

bjuder tillsammans med våra sångare på en känslosam 
eftermiddag. Under kvällen presenteras också årets  
luciakandidater och konserten avslutas med att vår 
medarrangör Lions Club Karlskrona redogör för  
resultatet av omröstningen till årets Lucia i Karlskrona 2016. 

 
Ur programmet:

Andersson/Ulvaeus/Rice        ur Chess
Bernstein/Sondheim     ur West Side Story 

Andrew Lloyd Webber            ur Fantomen på operan 
Schönberg/Boublil    ur Les Miserables

Konserten arrangeras i samarbete med Lions    

ADVENTSKONSERTER

JULKONSERTER

Fredrik Malmberg – Dirigent
Amiralitetskyrkans och Fredrikskyrkans körer

Söndag 27 november 15.30 och 18.00
Amiralitetskyrkan, Karlskrona

Adventstiden är historiskt sett en tid för fasta, förberedelse och 
väntan inför firandet av Jesu födelse. På norra halvklotet rymmer 
många hem under den här tiden en adventsljusstake och en stjärna 
i fönstret, den stjärna som visade vägen för de österländska stjärn-
tydarna till det nyfödda barnet. En nyare tradition är att körsångare 
från Stads- och Amiralitetsförsamlingen förenas med Marinens 
Musikkår och framför sina versioner av adventstidens rika repertoar. 

VÄNFÖRENINGENS JULKONSERT
Emil Eliasson – Dirigent
Andreas T Olsson – Estradör

Söndag 11 december 16.00
Konserthusteatern, Karlskrona

Något igenkännande, något nytt och kanske till och med något 
spännande? Det skulle kunna vara en julklapp, men kan också 
vara ett bra grundrecept för en lyckad julkonsert. Tillsammans 
med skådespelaren, dramatikern och skribenten Andreas T 
Olsson avslutar vi årets konsertprogram. En julkonsert som vi 
hoppas ger en bra grund till ett förnämligt julfirande. Det är ju 
ni, kära publik verkligen värda.  

Foto: Stefan A
ndersson

Emil Eliasson – Dirigent

Torsdag 1 december 18.00
Fästningskyrkan, Karlsborg

Onsdag 7 december 19.00
Eksjö kyrka

Julkonserter har en speciell dragningskraft. Jultider är för många 
en tid att ta tillvara, odla och förädla traditioner. Så är det också för 
Marinens Musikkår. Traditionerna är det som för oss runt bland de 
militära förbanden i södra Sverige då Försvarsmaktens personal 
samlas för olika aktiviteter. Tack vare detta får vi också möjligheten 
att till allmänheten förädla och sprida våra tolkningar av julmusik.
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UM MITTERNACHT

Fredrik Malmberg – Dirigent
Tuva Semmingsen – Mezzosopran
Eric Ericsons Kammarkör

Onsdag 26 oktober 19.00
Stora salen Konserthuset, Stockholm

Storslaget, dramatiskt och svindlande vackert. Konserten med 
Eric Ericsons Kammarkör och Marinens Musikkår lyfter fram både 
nattens dunkla drömmar och musikens andliga dimension.
Gustav Mahlers upphöjt sköna Um Mitternacht – Vid midnatt 
– ur Rückert-Lieder gestaltas av den norska sopranen Tuva 
Semmingsen, som gjort en rad uppmärksammade roller på 
Oslooperan. Vi hör henne här även i avsnitt ur Duke Ellingtons 
Sacred Concert. Thomas Jennefelt är en av Sveriges mest 
framstående körtonsättare. Därför är det en tilldragelse när vi får 
höra uruppförandet av ett helt nytt stycke av honom. 

Ur programmet:
Siegfrid Naumann  Marcia a Montecelio nr 1
Thomas Jennefelt  Fyra operakörer för kör och symfonisk  
  blåsorkester (uruppförande)
Gustav Mahler  Um Mitternacht ur Rückert Lieder
Duke Ellington  ur Sacred Concert 

Konserten arrangeras av Stockholms konserthus



MARINEN  12

 
 

13  MARINEN

Foto: Carl-Johan Björkman

Information 
 
Biljettinformation: 
Se lokal annonsering i dagspressen 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

Marinens Musikkårs Vänner
 
Marinens Musikkårs Vänner är en stödförening för 
Marinens Musikkår som startades 1991.

Medlemskap innebär bland annat att du:
• Ger ett aktivt stöd till musikkårens fortbestånd och 
utveckling
• Får medlemstidningen ”Reveljen” två gånger om året
• Får möjlighet att köpa biljetter till vissa konserter före 
icke medlemmar

Bli medlem genom att:
• Sätta in medlemsavgiften för närvarande 100:- på 
postgirokonto 2 17 38 – 0 (uppge namn, adress och 
telefonnummer samt e-mailadress)
• skicka ett e-mail till mmv@marinensmusikkar.se  
alternativt faxa till 0455-858 36

Läs mer på www.marinensmusikkar.se/mmv.shtml

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.

Administration 

Chef
Tomas Hjortenhammar 

Stf. Chef
Vakant

Producent
Andreas Johansson

Orkesterbibliotekarie
Gunnar Törnqvist

Scenmästare
Carl-Johan Björkman

Trumpet/Kornett
Per Fastrup 
Peter Meijer

Mattias Sandsjö
Bo Åhgren 

 
Trombon

Olof Jönsson 
Vakant

Anders Karlsson – Bastrombon 

Eufonium
Vakant 

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

Curt Blomgren 
Elin Fleischer 

Linda Johansson 
Bengt Martinsson

Dan Ohlsson 
Nils-Olof Friberg – Basklarinett 

Fagott 
Erik Strandberg

Saxofon
Bengt Lindegren

Peter Sarrin 
 

Valthorn 
Jonas Lindström

Emma Widengård  
Hans Widerberg 

Musikdirektör 
Vakant 

Flaggtrumslagare
Karin Svensson

Försvarsmusiken
Militärmusiken spelade en betydande roll i det svenska musiklivet redan under första halvan av 1800-talet. Musicerandet 
i föreningar och brukssamhällen 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 militär-
musiken.

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

Marinens Musikkår Personal



28 år, Förste sergeant,
Tredje sjöstridsflottiljen i Karlskrona

”Varje dag har känts meningsfull.  
Det är varierat, men det gör också att man uppskattar både 
de lugnare och de intensivare perioderna. Vi jagar inte ubåt 
varje dag, men det är fantastiskt med alla små uppgifter som 
gör att man får jobba med problemlösning av varierande 
svårighetsgrad. Det sporrar och utvecklar mig.”

Signe Stövring Nielsen
Foto: Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten 

Sebastian Sjö 
 Foto: Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten

VÅRT ERBJUDANDE - VÅRA VÄRDEN

27 år, sjöman, motormekaniker, 
Fjärde sjöstridsflottiljen i Berga

”Du lär dig att funka i grupp tillsammans med andra även 
om ni är väldigt olika. Det är en förmåga som jag har nytta 
av oavsett vad jag gör i framtiden. Mina tekniska kunskaper 
och erfarenheter skulle jag definitivt också ha stor nytta av i 
det civila.”

Många av våra medarbetare beskriver jobbet i Försvarsmakten som  
en möjlighet att vara del av något som är större än en själv.

Oavsett vilken väg du väljer, kommer du dagligen att utmanas och 
utvecklas. Du får möjlighet att göra skillnad för andra människor och 
erfarenheterna du får med dig blir ett meritvärde i många sammanhang. 
Dessutom blir du en del i en stark gemenskap, något som du bär med 
dig resten av livet.

Foto: Alexander Karlsson/Försvarsmakten 



NYFIKEN PÅ ETT YRKESLIV I MARINEN?

LÄS MER OCH ANSÖK
jobb.forsvarsmakten.se

FRÅGOR? 

08-514 390 09, rekrytering@mil.se

INTE REDO ATT ANSÖKA MEN ÄNDÅ NYFIKEN?
jobb.forsvarsmakten.se/mittforsvarsmakten

FÖLJ  OSS I  SOCIALA MEDIER
Försvarsmakten finns på facebook, instagram och twitter


