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Våren 2015

Familjekonsert
Söndag 8 februari 13.00
Galjonshallen, Marinmuseum,
Karlskrona

Februari

Konsert – Royal Swedish
Onsdag 28 januari 19.00
Halmstads Teater

Konsert – Royal Swedish
Tisdag 27 januari 19.00
Spira, Jönköping

Konsert – Royal Swedish
Måndag 26 januari 19.00
Skövde Stadsteater

Konsert – Royal Swedish
Fredag 23 januari 19.00
Sparresalen, Karlskrona

Marinstridsdagarna
Tisdag 20 januari
Karlskrona

Konsert – Fantasi
Fredag 16 januari 12.00
Fredrikskyrkan, Karlskrona

Konsert – Fantasi
Torsdag 15 januari 19.00
Kalmar domkyrka

Trettonhelgskonsert
Tisdag 6 januari 16.00
Konserthusteatern, Karlskrona

Trettonhelgskonsert
Måndag 5 januari 17.00
Ystads Teater

Januari

Kungliga Audienser
Tisdag 31 mars
Kungliga Slottet, Stockholm

Marinchefens konsert –
Krigets vindar
Söndag 29 mars 16.00
Berwaldhallen, Stockholm

Konsert – Krigets vindar
Lördag 28 mars 16.00
Konserthallen, Eskilstuna

Konsert – Krigets vindar
Fredag 27 mars 19.00
Crusellhallen, Linköping

Konsert – Krigets vindar
Torsdag 26 mars 19.00
Konserthusteatern, Karlskrona

Konsert – Colours
Torsdag 12 mars 19.00
Amiralitetskyrkan, Karlskrona

GMU Soldaterinran, SSS
Måndag 2 mars
Amiralitetskyrkan, Karlskrona

Mars

Konsert – “Musiken har räddat
mig från idrotten”
Fredag 27 februari 12.10
Sparresalen, Karlskrona

Kammarkonsert på Slottet
Torsdag 12 februari 18.00
Slottskyrkan, Kungliga Slottet,
Stockholm

Nationaldagen Stockholm
Lördag 6 juni
Stockholm
Vaktparad
Söndag 7 juni
Kungliga Slottet, Stockholm

Marinbasens Vårkonsert –
Kärlek och passion
Onsdag 6 maj 19.00
Amiralitetskyrkan, Karlskrona

Vaktparad
Torsdag 4 - Fredag 5 juni
Kungliga Slottet, Stockholm

Vaktparad
Måndag 13 - Torsdag 16 juli
Kungliga Slottet, Stockholm

Musikmarsch
Fredag 10 juli 12.00
Karlskrona

Vaktparad
Måndag 6 - Torsdag 9 juli
Kungliga Slottet, Stockholm

Vaktparad
Onsdag 1 - Torsdag 2 juli
Kungliga Slottet, Stockholm

Juli

Revelj
Fredag 1 maj 07.00
Avmarsch från Sparre, Karlskrona

Maj

HMK Födelsedag
Torsdag 30 april 11.00
Kungliga Slottet, Stockholm

Officersexamen
25 och 26 juni
Karlbergs Slott, Stockholm

Kungliga Audienser
Torsdag 4 juni
Kungliga Slottet, Stockholm

Kadettbal, SSS
Lördag 25 april
Marinmuseum, Karlskrona

Vaktparad
Torsdag 18 - Torsdag 25 juni
Kungliga Slottet, Stockholm

Vaktparad
Måndag 29 - Tisdag 30 juni
Kungliga Slottet, Stockholm

Juni

Marinbasens Vårgenomgång
Fredag 24 april
Konserthuset, Karlskrona

GMU avslutning, SSS
Tisdag 28 april
Amiralitetskyrkan, Karlskrona

Veterandagen
Fredag 29 maj
Sjöhistoriska museet, Stockholm

Ceremoni Ledningsregementet
Torsdag 23 april
Enköping

H.K.H. Prins Carl-Philip Bröllop
Lördag 13 juni
Stockholm

Musikmarsch
Torsdag 11 juni 12.00
Karlskrona

Marinbasens sommarkorum
Torsdag 11 juni
Amiralitetskyrkan, Karlskrona

Grevagårdskonsert
Onsdag 10 juni 19.00
Grevagården, Karlskrona

Vaktparad
Måndag 1 - Tisdag 2 juni
Kungliga Slottet, Stockholm

Sweden International Tattoo
Lördag 23 - Söndag 24 maj
Malmö Arena

Konsert – För fosterlandet
Fredag 17 april 12.10
Sparresalen, Karlskrona

Överbefälhavarens Attachébal
Fredag 8 maj
Karlbergs Slott, Stockholm

Eksjö Garnisons Vårkonsert –
Kärlek och passion
Torsdag 7 maj 19.00
Eksjö kyrka

Musikmarsch med figurativ
uppvisning
Onsdag 20 maj 12.00
Karlskrona

Konsert – För fosterlandet
Torsdag 16 april 18.00
Gammalstorps kyrka, Sölvesborg

Vaktparad
Onsdag 1 april
Kungliga Slottet, Stockholm
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Producenten har ordet!

Kära Publik!

Du håller nu i din hand slutresultatet av ett års arbete med att skapa en bra vårsäsong för den bästa
publik man kan tänka sig! Musikkårens programrådsarbete med att skapa upplevelser är rakt igenom
lustbetonat och vi är glada att kunna presentera såväl traditionsenliga som lite annorlunda och nyare
tongångar under våren.

Säsongens solister är alla sångare och speglar det breda musikaliska utbudet väl; från operapärlor
till swingmelodier via en och annan pop- och musikallåt som alla på sitt sätt utgör en idag verksam
blåsorkesters möjliga repertoar. Arbetet med att hitta nya intressanta dirigenter går vidare och våren
erbjuder tre tillfällen att höra orkestern under nya musikaliska ledarvingar. Det är alltid lika spännande för
alla inblandade med denna process som är så beroende av att det ska ”säga klick på första träffen”.

Vägen fram till en bra mix av olika upplevelser för våra lyssnare är sällan spikrak. Vår verksamhetsdel av
musiklivet har ovanligt många parametrar att förhålla sig till. Högtider som till exempel trettonhelgen och
nationaldagen är enkla att hantera så länge vårt solsystem är i balans medan datum för andra uppdrag
kan vara beroende av regeringsbeslut. Marinens Musikkår värdesätter att kunna medverka vid så många
olika evenemang som möjligt. Från medaljceremonier och vaktparader till konserter. Med sådan bredd på
uppdrag följer också kravet på flexibilitet i planeringen.

Möjligheten att kunna turnera med sina konsertprogram är för många orkestrar inte alldeles självklar.
Därför är det viktigt att sprida den levande musiken och allt det positiva den för med sig genom vårt
avlånga land - allt inom ramen för Försvarsmaktens uppdrag; för staten, förbanden och allmänheten.

Varmt välkommen var än du stöter på Marinens Musikkår, ”Försvarsmaktens leende”!

Andreas Johansson
Producent, Marinens Musikkår

Marinen i Sverige
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 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 uppgifterna att radarövervaka Sveriges sjöterritorium
och att bedriva operativ sambandsledning. Förbandet ansvarar
även 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, är ett marint centrum som utbildar
kadetter till 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. SSS hanterar också all dykverksamhet inom
Försvarsmakten samt stödjer FMV med spetskompetens inom
den marina arenan för en effektiv marin materielförsörjning.

MARINEN 5

Trettonhelgkonserter

Royal Swedish

Joachim Gustafsson – Dirigent
Ann-Christine Larsson – Sopran

Peter Nordahl – Dirigent
Linus Norda – Sång

Måndag 5 januari 17.00
Ystads Teater

Fredag 23 januari 19.00 - Sparresalen, Karlskrona
Måndag 26 januari 19.00 - Skövde Stadsteater
Tisdag 27 januari 19.00 - Spira, Jönköping
Onsdag 28 januari 19.00 - Halmstads Teater

Tisdag 6 januari 16.00
Konserthusteatern, Karlskrona

Under ledning av Peter Nordahl framförs musik
från pennor tillhörande vitt skilda tonsättare och
låtskrivare som Evert Taube, Björn & Benny och Ola
Salo. Tillsammans med sångaren Linus Norda, med bas
i Blekinge, tolkas nyare popalster, musikalhöjdare och
riktiga visklassiker i detta helsvenska program.

Om sommarhalvåret klingar musikkårens framträdanden
oftast i tvåtakt. Några gånger om året balanseras
detta upp med mycket musik i dansant tretakt. Ett
tillfälle är vid våra trettonhelgskonserter. Denna gång
guidas musikkåren av Joachim Gustafsson, en ny
bekantskap med stor erfarenhet av den traditionella
wienermusiken. Han har med sig den förtjusande
sopranen Ann-Christine Larsson och tillsammans
inleder vi det nya musikaliska året.

Ur programmet:
Julius Jacobsen - Royal Swedish
Olle Adolphson - Trubbel
Carl Michael Bellman - Märk hur vår skugga
Benny Andersson / Björn Ulvaeus - Epilog och
Skördefest ur Kristina från Duvemåla

Ur programmet:
Franz von Suppé - Ouvertyr till Pique Dame
Johann Strauss II - Ouvertyr till En natt i Venedig
Franz Lehár - Viljasången ur Glada Änkan
Johann Strauss II - Auf der Jagd

Fantasi

Familjekonsert

Staffan Larsson – Dirigent

Patrik Gullbing – Programvärd/Skådespel
Slagverkare ur Marinens Musikkår

Torsdag 15 januari 19.00
Kalmar domkyrka

Söndag 8 februari 13.00
Galjonshallen, Marinmuseum, Karlskrona

Fredag 16 januari 12.00
Fredrikskyrkan, Karlskrona

Slagverk är kul, särskilt de stora trummorna är roliga att
slå på! Saken är att slagverk är så mycket mer än stora
trummor. Tillsammans med Patrik Gullbing framför våra
tre slagverkare en föreställning där vi får vara med och
utforska de slagverksinstrument som det går att spela
helt vanliga melodier på.

Operatonsättare har genom åren använt sig av
militärmusiken för att sprida sina verk utanför
storstädernas operahus. Ur dessa operor skapades
fantasier som transkriberades för blåsare. Innehållet
bestod av de mest populära vokala och orkestrala
partierna. En av dessa tonsättare var Giacomo Puccini
och vi framför här musik ur hans sista opera Turandot.

Vad kan det vara för prylar de plockat fram den här
gången?
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Giacomo Puccini

Ur programmet:
Eric Whitacre - Equus
Richard Strauss - Allerseelen		
Jean Sibelius - Alla Marcia ur Kareliasvit
Giacomo Puccini - Fantasia ur Turandot

Kammarkonsert på Slottet

Colours

Serenadensemble ur Marinens Musikkår

David Björkman – Dirigent
Annika Nilsson – Orgel

Torsdag 12 februari 18.00
Slottskyrkan, Kungliga Slottet, Stockholm

Torsdag 12 mars 19.00
Amiralitetskyrkan, Karlskrona

På 1700- och 1800-talet höll sig varje hov
med självaktning med blåsare som sörjde för
underhållningen vid officiella tillställningar.
Förutom att musik komponerades för ensemblen
så gjorde kompositörer och kapellmästare allt
som oftast en version av sina större verk för den
s.k. Harmonimusiken. Ett sätt att få spridning av
sin musik utan att det behövdes en stor orkester
och sångare. Vid aftonens konsert fokuserar
serenadensemblen på originalkompositioner.

Amiralitetskyrkan får återigen vara rummet där vi
tar oss en stund för eftertanke och stillhet. För första
gången i Karlskrona hör vi musikkåren, orgeln och
dess organist tillsammans i Ralph Vaughan Williams
Fantasia on a theme by Thomas Tallis. Dessutom
framförs nyskriven musik av Andrea Tarrodi.
”För min inre syn skiftar stycket i flera olika färger. Det
börjar i en mörkt blå/lila ton som gradvis går över i
ett nästan vitt ljus. Sedan träder xylofonen in med
knallröda färgstänk som så småningom med resten av
ensemblen nästan exploderar i ett färgfyrverkeri; och så
till sist slockar musiken ut i ett gulvitt disigt skimmer...”
- Andrea Tarrodi 2013

Program:
Wolfgang Amadeus Mozart - Serenade nr 12
Antonín Dvořák - Serende in D op 44

Ur programmet:
Eric Whitacre - Lux Aurumque			
Samuel Barber - First Essay			
Andrea Tarrodi - Serenade in Seven Colours		
Ralph Vaughan Williams - Fantasia on a theme by
Thomas Tallis

”Musiken har räddat mig från idrotten”
Jerker Johansson – Dirigent
Fredag 27 februari 12.10
Sparresalen, Karlskrona
Kanske äger ni själva eller någon bekant
en tröja med det käcka ordspråket:
Musiken har räddat mig från idrotten!
Självklart är det så att det ena inte
behöver utesluta det andra. Vi avrundar
årets sportlovstider med en exposé över musik
komponerad för och till idrott. Vi känner igen
den från allehanda idrottsevenemang, filmer och
radioprogram. Jerker Johansson, bl a pristagare av
Göteborgs kulturstipendium för sina insatser inom
underhållningsmusiken, leder oss på själsligt
hälsosamma stigar.
Ur programmet:
Percy Faith - Mucho Gusto
Sergei Prokofiev - March for the Spartakiade
Emil Waldteufel - Skridskoåkarnas vals Op. 183
Leo Arnaud/John Williams- Buglers Dream
and Olympic Fanfare Medley
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Krigets vindar – Marinchefens konsert
Petter Sundkvist – Dirigent
Margareta Bengtson – Sång

Torsdag 26 mars 19.00 - Konserthuset, Karlskrona
Fredag 27 mars 19.00 - Crusellhallen, Linköping
Lördag 28 mars 16.00 - Konserthallen, Eskilstuna
Söndag 29 mars 16.00 - Berwaldhallen, Stockholm
Att ett krig påverkar oss och vår framtid vet vi alla.
Kriget påverkar också musiken som komponeras när
ett land befinner sig i konflikt och vi får lyssna till musik
som på olika sätt har anknytning till andra världskriget.
Konserten bjuder på allt från marscher och filmklassiker
till musik som framfördes som soldatunderhållning
på båda sidor. Militärmusiken har under alla tider
verkat för att gjuta mod och ge tröst åt soldaten under
svåra förhållanden. Till vår hjälp har vi den fantastiska
sångerskan Margareta Bengtson och dirigent Petter
Sundkvist som båda rör sig obehindrat mellan olika
genrer.
Ur programmet:		
Herman Hupfeld - As Time Goes By
Harry Warren - Chattanoga Choo-Choo		
Darius Milhaud - Suite Fraincaise			
John Williams - Hymn to the Fallen

För fosterlandet

Sweden International Tattoo

Petter Sundkvist – Dirigent

Lördag 23 maj 14.30 och 19.30
Söndag 24 maj 14.30
Malmö Arena, Malmö

Torsdag 16 april 18.00
Gammalstorps kyrka, Sölvesborg			
			
Fredag 17 april 12.10
Sparresalen, Karlskrona

Sweden International Tattoo är en spektakulär
föreställning för hela familjen med några av
världens främsta militärorkestrar. Medverkar gör
även uppvisningsgrupper med bl a motorcyklar och
dansare samt några av Sveriges främsta artister. Totalt
kommer ca 600 medverkande från hela världen.
Marinens Musikkår gästar tattoot för andra gången.

Marschmusiken är en central del i blåsorkesterns
repertoar. Marschen kan som all annan musik vara
både förskräcklig och fantastisk, vi väljer här den
senare kategorin. Ni får ta del av musikkårens stolta
marschtraditioner och programmet blandas upp med
ett antal klassiska och underhållande tongångar
anpassade för vår annalkande utomhussäsong.
Ur programmet:
Sam Rydberg - För fosterlandet
Viktor Widqvist - Mälardrottningen
Kenneth J Alford - The Thin Red Line
Karel Komzák II - Erzherzog Albrecht marsch

Kärlek och passion
Staffan Larsson – Dirigent
Marianne Eklöf – Mezzosopran
Marinbasens Vårkonsert
Onsdag 6 maj 19.00 - Amiralitetskyrkan, Karlskrona
Eksjö Garnisons Vårkonsert
Torsdag 7 maj 19.00 - Eksjö kyrka
Under 1800-talet tog spanska tonsättare in influenser
utifrån, så mycket att man kan tala om en ny inriktning
i den nationella spanska musiken. Manuell de Falla
förkroppsligade detta arbete och framstår som den
spanska musikens främste förnyare under denna tid.
El amor brujo är en historia fylld av kärlek och passion,
så också George Bizets Carmen. I båda dessa verk har
mezzosopranen Marianne Eklöf, som har en mycket
gedigen rollista från Stockholmsoperan, framträtt med
stor framgång.
Ur programmet:
Giuseppe Manente - Ricordi		
Gioacchino Rossini - Ouvertyr till Barberaren i Sevilla
Manuel de Falla - El amor brujo		
Georges Bizet - Carmensvit

Grevagårdskonsert
Onsdag 10 juni 19.00
Grevagården, Karlskrona
Juni och juli är hektiska månader för musikkåren.
Vaktparader, examensceremonier och i år också ett
prinsbröllop genomförs under denna period. Ett annat
framträdande som inte går att undvara är konserter på
Grevagården. I denna fantastiska oas mitt i Karlskrona
avslutas säsongens konsertserie.

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
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 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
Musikdirektör

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.

Vaktparaden utgår från Armémuseum.

Flöjt/Piccola

Sabine Jönsson
Katja Wisén

Oboe

Elin Larsen

Högvaktsinformation:
Högvaktsceremonin börjar ca kl. 12.10
på vardagar och lördagar.
Söndagar ca kl. 13.10.

Klarinett

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

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

Flaggtrumslagare

Vakant

Peter Meijer
Martin Re
Mattias Sandsjö
Bo Åhgren

Trombon

Chef

Tomas Hjortenhammar

Stf. Chef
Vakant

Andreas Johansson

Eufonium

Orkesterbibliotekarie

Anders Hårstadhaugen

Tuba

Saxofon

Jacob Bartilson

Valthorn

Joakim Berg
Anders Nilsson
Peter Stolpestad

Karin Brodin
Emma Widengård
Hans Widerberg

Administration

Lars Hedlund
Jan Dohlin
Anders Karlsson – Bastrombon

Fagott

Arvid Larsson
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Trumpet/Kornett

Elias Gustafsson
Jörgen Ådvall

Bengt Lindegren
Peter Sarrin

MARINEN 12

Karin Svensson

Kontrabas
Slagverk

Producent

Gunnar Törnqvist

Scenmästare

Carl-Johan Björkman

Anpassad för
Svensk miljö

Havet
Havet länkar samman
människor och förser oss med
mat och försörjning.

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.

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 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.

…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 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.

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.
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