MARINens
musikkår
Generalprogram våren 2013

Familjekonsert – Brassgodis
med brasskvintetten
Söndag 10 februari 13.00
Galjonshallen, Marinmuseum,
Karlskrona

Kammarkonsert – Brasset –
Musik i Folkton
Torsdag 7 februari 19.00
Sparresalen, Karlskrona

Kammarkonsert på Slottet –
Träverket
Torsdag 7 februari 19.00
Slottskyrkan, Kungliga Slottet,
Stockholm

Februari

Konsert – Garnisonsturné –
London Calling
Onsdag 23 januari 19.00
Halmstad teater

Konsert – Garnisonsturné –
London Calling
Tisdag 22 januari 19.00
Skövde teater

Konsert – Garnisonsturné –
London Calling
Lördag 19 januari 16.00
Sparresalen, Karlskrona

Trettonhelgskonsert –
Happy New Year
Söndag 6 januari 16.00
Konserthusteatern, Karlskrona

Trettonhelgskonsert –
Happy New Year
Lördag 5 januari 18.00
Ystads teater

Januari

Konsert – An American in Paris
Tisdag 19 mars 19.00
Musikhögskolan i Örebro

Konsert – An American in Paris
Måndag 18 mars 19.00
Culturum, Nyköping

Konsert – An American in Paris
Söndag 17 mars 17.00
Crusellhallen, Linköping

Konsert – An American in Paris
Fredag 15 mars 19.00
Konserthuset, Karlskrona

Avfärd HMS Carlscrona
Onsdag 13 mars
Marinbasen, Karlskrona

Statsbesök
Måndag 11 mars
Stockholm

GMU Soldaterinran med Korum,
SSS
Torsdag 7 mars
Amiralitetskyrkan, Karlskrona

Mars

Konsert – Ljudmässa – Quiet City
Torsdag 28 februari 19.00
Amiralitetskyrkan, Karlskrona

Lunchkonsert – Romeo och Julia
Fredag 15 februari 12.10
Sparresalen, Karlskrona

Konsert – Romeo och Julia
Torsdag 14 februari 19.00
Madesjö kyrka

Sextett vid SSS Sommarsamling
Torsdag 30 maj
Marinbasen. Karlskrona
Invigning Konstverk vid
Amiralitetskyrkan
Fredag 31 maj 14.00
Amiralitetskyrkan, Karlskrona

Lunchkonsert – Cinema Classics
Fredag 26 april 12.10
Sparresalen, Karlskrona

Musikmarsch
Fredag 24 maj 12.00
Karlskrona

Eksjö Garnisons Vårkonsert –
Underlige aftenlufte
Torsdag 16 maj 19.00
Eksjö kyrka

Marinbasens Vårkonsert –
Underlige aftenlufte
Onsdag 15 maj 19.00
Amiralitetskyrkan, Karlskrona

Sjörövarparad och konsert –
Kapten Skam på torra land
Onsdag 8 maj 10.00
(Konserten börjar ca 10.20)
Sjörövarparad från Hoglands
Park till Östersjöhallen, Karlskrona

Jazzensemblen vid Sjövärnskårens Jubileumsbankett
Lördag 4 maj
Göteborg

Revelj
Onsdag 1 maj 07.00
Avmarsch från Sparre, Karlskrona

Maj

HMK Födelsedag
Tisdag 30 april 11.00
Kungliga Slottet, Stockholm

GMU avslutning, SSS
Torsdag 25 april
Konserthuset, Karlskrona

Tapto vid mottagning (Överbefälhavaren)
Måndag 22 april
Karlberg slott, Stockholm

Högvakt
Lördag 20 april – Söndag 21 april
Kungliga Slottet, Stockholm

Marinbasens Vårgenomgång
Fredag 19 april
Konserthuset, Karlskrona

Kadettbal
Lördag 13 april
Marinmuseum, Karlskrona

Kungliga Audienser
Fredag 12 april
Kungliga Slottet, Stockholm

Marschkonsert – ”En känd, En
okänd”
Onsdag 10 april 19.00
Sparresalen, Karlskrona

HMK besöker Blekinge
Lördag 6 april
Stortorget, Karlskrona

April

Konsert – Marininspektörens
konsert – An American in Paris
Onsdag 20 mars 19.00
Musikaliska, Stockholm

Konsert – BIBA
Fredag 28 juni 20.00
Amiralitetskyrkan, Karlskrona

Lövmarknadskonsert – ”På gator
och torg”
Torsdag 20 juni 12.00
Grevagården, Karlskrona

Grevagårdskonsert – ”På gator
och torg”
Onsdag 19 juni 19.00
Grevagården, Karlskrona

Musikmarsch
Fredag 14 juni 12.00
Karlskrona

Marinbasens korum
Fredag 14 juni
Amiralitetskyrkan, Karlskrona

Stortorgskonsert – ”På gator
och torg”
Lördag 8 juni 18.00
Stortorget, Stockholm

Högvakt
Fredag 7 juni – Torsdag 13 juni
Kungliga Slottet, Stockholm

Nationaldagen Stockholm
Torsdag 6 juni
Stockholm

Högvakt
Onsdag 5 juni
Kungliga Slottet, Stockholm

Juni

Konsert – Chamber Music
Festival
Fredag 31 maj 19.00
Amiralitetskyrkan, Karlskrona

KALENDARIUM Våren 2013

Varmt välkommen till vårsäsongen 2013
Vad roligt att just du tar dig tid att läsa vårt generalprogram. Vår publik är oerhört viktig för oss och
vi hoppas att vi under våren 2013 har något att erbjuda för just dig.

Att göra ett generalprogram är inte helt enkelt utan är en lång process som tar tid för att det skall
bli riktigt bra. Det är många saker som vi i programrådet skall ta hänsyn till. Det skall:
- vara bra musik att lyssna till för vår publik
- vara roligt och utvecklande för orkestern och den enskilde musikern
- vara musikaliskt och genremässigt varierande så det passar många olika smaker
- vara nytänkande men samtidigt bevarande av våra militärmusikaliska traditioner
- inom ramen för vår breda uppgift gagna försvarsmakten

Därför är vi i programrådet och hela orkestern förväntansfulla när ett nytt generalprogram
släpps. Blev det som vi tänkt oss? Lyckades vi med alla kriterier? Kommer ni, vår publik, tycka om
programmet och kommer ni att besöka våra konserter?

I programmet för vårsäsongen 2013 presenterar vi flera dirigenter som vi haft hos oss tidigare
men också några nya bekantskaper bl.a. Johannes Liedbergius, som vann Svenska dirigentpriset
2012. På solistsidan är det också några bekanta, men samtidigt nya ansikten som jazzsångerskan
Rigmor Gustafsson och pianisten Per Tengstrand. Vi är glada över att ha ett samarbete med elever
från Törnströmska gymnasiet samt det återkommande samarbetet med Blekinge Internationella
Brassakademien som i år firar 20 år.

En blåsorkester är fantastisk när man ser på vad den kan utföra. Vi möter vår publik på närmare håll
än många andra orkestrar då vi är ute och paraderar och spelar musik också på våra gator och torg.
Vi kan dessutom spela klassiska konserter med klassisk repertoar, underhållningskonserter, barnoch familjekonserter samt marschkonserter m.m. m.m.

Vi hoppas att ni skall känna er varmt välkomna till våra konserter och framträdanden
under våren 2013.

Programrådet, Marinens Musikkår

marinen i sverige
Marinens taktiska stab, MTS, är en del av Försvarsmaktens
insatsledning som finns i Stockholm. Marinens taktiska stab
leder de marina stridskrafternas insatser. Chefen för staben är
Marininspektör, det vill säga marinens högste företrädare.
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.

STOCKHOLM
Marinens taktiska stab

Berga

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

Amfibieregementet
Fjärde sjöstridsflottiljen
Marinbasen

skredsvik

Muskö

Fjärde sjöstridsflottiljen, Röjdykardivisionen

Marinbasen, Sjöinformationskompani Muskö

Göteborg
Amfibieregementet, Amfibiebevakningsbåtkompani,
Sjösäkerhetskompani sjö
Marinbasen, Sjöinformationskompani Göteborg

växjö

visby
Amfibieregementet, hemvärnsbataljon

Marinbasen, hemvärnsbataljoner

Karlskrona

Marinbasen stödjer de marina förbanden med teknisk tjänst,
transporter, basering, bevakning och logistik, 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-, Kalmaroch 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 sjöstridområdet.

Första ubåtsflottiljen
Tredje sjöstridsflottiljen
Marinbasen
Sjöstridsskolan
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Trettonhelgskonserter – Happy New Year

Kammarkonsert på Slottet – Träverket

Per-Otto Johansson – Dirigent
Charlotta Larsson – Sopran
Anders Larsson – Baryton

Cecilie Løken – Dirigent
Torsdag 7 februari 19.00
Slottskyrkan, Kungliga Slottet, Stockholm

Lördag 5 januari 18.00
Ystads teater

Musikkårens träblåsare konserterar i Slottskyrkan.
Flöjtisten Cecilie Løken leder träblåsarna denna
februariafton i ett varierande program, som
presenterar musikerna och träblåsinstrumentens alla
möjligheter.

Söndag 6 januari 16.00
Konserthusteatern, Karlskrona
Marinens Musikkår inleder det nya året med att
önska Happy New Year till vår publik och presenterar
traditionsenliga trettonhelgskonserter. Tillsammans
med solisterna Anders och Charlotta Larsson samt
dirigent Per-Otto Johansson utlovas en mycket
stämningsfull och variationsrik konsert.
Ur programmet:
Giuseppe Verdi - Uvertyr till La Forza del Destino
Gustav Mahler - Ur Des Knaben Wunderhorn
Giacomo Puccini - Vissi d´Arte ur Tosca
Bedřich Smetana - Komedianternas dans ur Brudköpet

Kammarkonsert – Brassensemble
Musik i Folkton
Ingemar Roos – Dirigent
Torsdag 7 februari 19.00
Sparresalen, Karlskrona

Garnisonsturné - London Calling

Under ledning av professor Ingemar Roos framför
brassensemblen ett program där vi rör oss i folkton.
Vackra svenska och nordiska folkmelodier framförs i
spännande arrangemang för brassensemble.

Johannes Liedbergius – Dirigent
Jörgen Ådvall – Tuba
Lördag 19 januari 16.00
Sparresalen, Karlskrona
Tisdag 22 januari 19.00
Skövde teater
Onsdag 23 januari 19.00
Halmstad teater
London kallar till sig uppmärksamheten och vi
presenterar musik utav engelska tonsättare som alla
kommer från, eller har tagit sig till, London där de har
förkovrat sig i sin musikaliska karriär. Före paus får vi
lyssna till musik av Britten och Holst samt musikkårens
tubaist Jörgen Ådvall i Sparkes tubakonsert. Efter
paus blir vi romantiska och bjuder på Elgars
fantastiska Enigma variationer.
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Ur programmet:
Benjamin Britten - Russian Funeral
Philip Sparke - Tuba Concerto
Gustav Holst - Svit ur Planeterna
Edward Elgar - Enigma variationer

Familjekonsert
MARINEN
Brassgodis med brasskvintetten

7

Olle Steimer – Programvärd
Söndag 10 februari 13.00
Galjonshallen, Marinmuseum, Karlskrona
Musik är precis som godis och det finns i massor av
olika smaker. En del smaker passar Dig och andra
passar Mig. Salt, surt eller sött? Vilket tycker Du bäst
om?
Välkomna till en lekfull presentation av
mässingsinstrumenten i Marinens Musikkår.

MARINEN 7

Romeo och Julia

An American in Paris

David Lundblad – Dirigent

Fredrik Burstedt – Dirigent
Rigmor Gustafsson – Sång

Torsdag 14 februari 19.00
Madesjö kyrka

Fredag 15 mars 19.00
Konserthuset, Karlskrona

Fredag 15 februari 12.10
Sparresalen, Karlskrona

Söndag 17 mars 17.00
Crusellhallen, Linköping

Flera kompositörer har tonsatt Shakespeares
berättelse om Romeo och Julia och denna afton
framför vi en svit ur Prokofievs balettmusik.
Förutom Romeo och Julia får vi lyssna till ett knippe
konsertmarscher av Prokofiev och musik ur Stravinskijs
svit nr. 1 och 2 för liten orkester. Därutöver framför vi
också animerad filmmusik från Det levande slottet
komponerad av Joe Hisaishi och Yo Goto.

Måndag 18 mars 19.00
Culturum, Nyköping
Tisdag 19 mars 19.00
Musikhögskolan i Örebro
Marininspektörens konsert
Onsdag 20 mars 19.00
Musikaliska, Stockholm

Ur programmet:
Sergej Prokofiev - Marschsvit
Igor Stravinskij - Ur Svit för liten orkester nr. 1 och 2
Joe Hisaishi / Yo Goto - Det levande slottet
Sergei Prokofjev - Romeo och Jula

En amerikan i Paris? Hur kan detta låta? Det tar vi reda
på när vi presenterar ett program där vi musikaliskt
håller oss i USA och Frankrike och spelar musik av
franska och amerikanska tonsättare. Vi är också
väldigt glada att kunna presentera jazzsångerskan
Rigmor Gustafsson som solist tillsammans med oss vid
denna konsert.
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Ljudmässa – Quiet City

Marschkonsert – ”En känd, En okänd”

Lunchkonsert – Cinema Classics

David Lundblad – Dirigent

Per-Otto Johansson – Dirigent

David Lundblad – Dirigent
Sångare från Törnströmska gymnasiet

Torsdag 28 februari 19.00
Amiralitetskyrkan, Karlskrona

Onsdag 10 april 19.00
Sparresalen, Karlskrona

Ett kyrkorum som i vackra Amiralitetskyrkan inbjuder
till lugn och eftertanke. Musikkåren har denna kväll
valt ett program där all musik är tänkt att skapa
just ett lugn och en harmonisk känsla hos dig som
lyssnare. Välkommen till en annorlunda ljudmässa i
Amiralitetskyrkan.

Musikkåren presenterar marscher från 6 olika
marschkompositörer. Vi spelar kompositörens
mest kända marsch, men också en mindre känd
marsch. Varför blev just den ena känd och inte den
andra? Musikkårens egen antikvarie när det gäller
marscher, Anders Karlsson, ledsagar oss genom denna
porträttkonsert av kända marschkomponister.

Ur programmet:
Arvo Pärt - Fratres
Aaron Copland - Quiet city
Eric Whitacre - Sleep
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Ur programmet:
John Adams - Short Ride in a fast machine
Maurice Ravel - Daphnis et Chloé
Camille Saint-Saëns - Danse Macabre Op. 40
George Gershwin - An American in Paris

Musik av:
John Philip Sousa
Julius Fučík
Kenneth J. Alford
Carl Teike
Viktor Widqvist
Ernst Urbach

Fredag 26 april 12.10
Sparresalen, Karlskrona
Musiken i all film fyller en stor funktion för filmens
helhet men den fungerar också bra utan sina bilder. Vid
denna lunchkonsert spelar vi musik ur lite äldre filmer
och till vår hjälp har vi glädjen att presentera sångelever
från det estetiska programmet på Törnströmska
gymnasiet.
Ur programmet:
Klaus Doldinger - Das Boot
Rodgers / Hammerstein - The Sound of Music, Selection
Charlie Chaplin - Smile
Kenneth J. Alford - Colonel Bogey ur Bron över floden Kwai

MARINEN 9

Sjörövarparad och konsert
Kapten Skam på torra land
Bröxkapellet
Onsdag 8 maj 10.00 (Konserten börjar ca. 10.20)
Sjörövarparad från Hoglands Park
till Östersjöhallen, Karlskrona
De två musicerande sjöbusarna Birger och Hugo tar
med publiken - och orkestern - på en vådlig seglats
med alla ingredienser en sådan kan tänkas bjuda på:
hungriga hajar, kissnödiga utkiksgaster, blodtörstiga
sjörövarkaptener och nedgrävda skatter för att nämna
några. Mustiga rövarhistorier blandas med ljuva toner
och galna upptåg.

Chamber Music Festival
Alexander Hanson – Dirigent
Per Tengstrand – Piano
Fredag 31 maj 19.00
Amiralitetskyrkan, Karlskrona
Marinens Musikkår inleder tillsammans med
pianisten Per Tengstrand årets Carlscrona Chamber
Music Festival. Tillsammans bjuder de på en riktig
festkonsert och bl.a. så framförs Rachmaninovs
Paganinivariationer.

OBS! Vid dåligt väder utgår paraden och vi ses i
Östersjöhallen för konsert ca 10.20

Sommarkonserter – ”På gator och torg”

Vårkonserter – Underlige aftenlufte

Under juni månad ger musikkåren tre sommarkonserter på gator och torg. Programmen är varierade precis som det var förr
i tiden när militärmusikkårerna spelade utanför regementena. Marscher och underhållningsmusik blandas med klassiska
pärlor.

Staffan Larsson – Dirigent
Hannah Holgersson – Sopran

Stortorgskonsert

Grevagårdskonsert

Lövmarknadskonsert

Alexander Hanson – Dirigent
Lördag 8 juni 18.00
Stortorget, Stockholm

Andreas Hanson – Dirigent
Onsdag 19 juni 19.00
Grevagården, Karlskrona

Andreas Hanson – Dirigent
Torsdag 20 juni 12.00
Karlskrona

Marinbasens Vårkonsert
Onsdag 15 maj 19.00
Amiralitetskyrkan, Karlskrona
Eksjö Garnisons Vårkonsert
Torsdag 16 maj 19.00
Eksjö kyrka
Våren är här när aftonluften doftar ljuvligt och
björkarna slagit ut. Musikkåren skildrar med musikens
hjälp vårens glädje men visar samtidigt på dess stråk
av vemod. Sopranen Hannah Holgersson gästar oss
och beskriver vårens dofter och uttryck med vacker
sång.
Ur programmet:
Hugo Alfvén - Fest-ouvertyr
Evgeny Dreisin - Björken
Edvard Grieg - Våren			
Carl Nielsen - Underlige aftenlufte		

BIBA – Blekinge Internationella
Brassakademien
Alexander Hanson – Dirigent
Solister ur BIBA
Fredag 28 juni 20.00
Amiralitetskyrkan, Karlskrona
Blekinge Internationella Brassakademien firar 20-års
jubileum och Marinens Musikkår har deltagit flertalet
av åren. Musikkåren är tacksam för samarbetet med
BIBA där vi har fått möjligheten att genomföra dessa
solistkonserter från år till år. Stort grattis till BIBA och
era 20 år. Vi hoppas att det
blir minst 20 år till och ser
fram emot årets konsert.
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Marinens Musikkår
Marinens Musikkår har anor sedan 1680-talet och
har verkat i obruten linje sedan dess. Musikkåren
är i dag den enda av sitt slag inom Försvarsmakten
i Sverige och består av 30 heltidsanställda
yrkesmusiker. Musikkåren genomför varje år över
hundra 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 försvarsmaktresurs,
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.

Försvarsmusiken

information

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
militärmusiken.

Biljettinformation:
Se lokal annonsering samt www.marinensmusikkar.se
för information om biljetter till respektive arrangemang.

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 2012
Musikdirektör
Vakant

Flaggtrumslagare
Karin Svensson

Högvaktsinformation:
Högvaktsceremonin börjar ca kl. 12.10
på vardagar och lördagar.
Söndagar ca kl. 13.10.
Vaktparaden utgår från Armémuseum.

Flöjt/Piccola

Sabine Jönsson
Katja Wisén

Oboe

Vi reserverar oss för eventuella ändringar.
Se alltid www.marinensmusikkar.se och
www.forsvarsmakten.se/fomus för aktuella uppgifter
Kontakt Marinens Musikkår
Östra Prinsgatan 2
371 31 Karlskrona
Tel: 0455-85 830
Fax: 0455-85 836
www.forsvarsmakten.se/fomusc
www.marinensmusikkar.se
e-post: mmkinfo@mil.se

Marcus Bauer

Klarinett

Gunnar Törnqvist – Konsertmästare
Carina Johansson – Essklarinett
Curt Blomgren
Monika Hedlund
Bengt Martinsson
Dan Ohlsson
Nils-Olof Friberg – Basklarinett

Fagott

Ulf Sigurdsson

Saxofon

Bengt Lindegren
Peter Sarrin
MARINEN 12
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Valthorn

Karin Brodin (tjl)
Emma Widengård
Hans Widerberg
Jonatan Olofzon (vik)

Slagverk

Joakim Berg
Anders Nilsson
Peter Stolpestad

Trumpet/Kornett
Peter Meijer
Mattias Sandsjö
Oskar Sörnäs (tjl)
Bo Åhgren
Per Fastrup (vik)

Trombon

Lars Hedlund
Jan Dohlin
Anders Karlsson – Bastrombon

Eufonium

Anders Hårstadhaugen

Tuba

Administration
Chef

Tomas Hjortenhammar

Stf. Chef

Anne-Charlotte Hartmann (tjl)

Producent
Vakant

Elias Gustafsson
Jörgen Ådvall

Orkesterbibliotekarie

Kontrabas

Scenmästare

Vakant

Lars Sjöberg

Carl-Johan Björkman

anpassad för
svensk miljö

havet
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 i
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 verkar 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.

…men löser
uppgifter
även utomlands
Den som behärskar den miljö som den
svenska skärgården utgör, har goda
förutsättningar att vara framgångsrik
även på andra ställen på jorden.
Marina krigsförband har tjänstgjort
i samband med konflikten utanför
Libanon och vid två tillfällen i den
pågående ”Operation Atalanta”
utanför Somalias kust.
Internationella insatser har också
genomförts i Kosovo och Tchad.
Marinen har, under vissa perioder,
huvudansvaret för den svenska
insatsen i Afghanistan.

Sveriges geografiska och
geopolitiska läge 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.
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Besök marinbloggen

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.

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

