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Marinens Musikkår och Marinens Musikkårs 
Vänner vill rikta ett stort tack till alla som hjälpt 
oss i kampen för att bevara Marinens Musikkår!

Musikkåren är räddad!
I regeringsbeslut daterat den 19 december 2014 skriver försvarsministern följande i regleringbrevet för Försvarsmakten: 

FM ska bedriva försvarsmusikverksamhet med i allt samma inriktning som idag. Vi är givetvis mycket glada och 
stolta över allt stöd vi fått av alla som skrivit på bevarammk.se. Stödet har varit en av de viktigaste pusselbitarna i 
vår opinionsbildning och när protestlistan igår stängdes hade vi kommit upp i 41670 namnunderskrifter. 

Följ oss gärna vidare på www.marinensmusikkar.se och gilla oss på Facebook www.facebook.com/marinensmusikkar 
Det går också bra att stödja Marinens Musikkår genom att bli medlem i musikkårens vänförening. 
Läs mer på www.marinensmusikkar.se/mmv.shtml. Återigen stort tack för ditt stöd! 

Vi fortsätter att mötas i konserthus och på gator och torg!

Marinens Musikkår och Marinens Musikkår Vänner

Foto: Patric söderström / BLTKonsert i Fredrikskyrkan



1. Hösten 2013; Försvarsmakten beslutar att lägga ner 
en musikkår. Grund för nedläggning hänvisas till 
Regeringsbeslut 5 (RB5) där FM blivit ålagd att spara 
på lönemedel med totalt 500 Mkr. Till en början vågar 
man inte säga vilken musikkår (p.g.a. opinionen) men 
efterhand kryper det fram att man har för avsikt att 
lägga ner MMK.

2. Ett gigantiskt opinionsarbete börjar. Peter Stolpestad 
börjar träffa en stor mängd viktiga personer, en efter 
en. Mängder av viktiga/starka/betydelsefulla skrivelser 
skrivs till regering/riksdag/FM till stöd för MMK.

3. Frågan blir enormt stor för de beslutsfattare  
som uppvaktas.

4. Samtliga riksdagspartiers ledamöter med koppling 
mot kultur/försvar uppvaktas liksom musikhögskolor, 
orkestrar, fackförbund, världssolister och kulturperson-
ligheter. Samtliga står bakom MMKs budskap; tillsätt 
utredning av försvarsmusiken.

5. FM står fast vid sin inriktning. ÖB fattar beslutet i 
slutet av maj; MMK ska läggas ner, med start på av-
veckling hösten 2014. FM redovisar för försvarsdepar-
tementet att man lyckats skrapa ihop 225 Mkr av det 
begärda 500 Mkr. I de 225 Mkr ingår MMK som står 
för en besparing på 20 Mkr.

6. Trycket på politikerna tar rejäl fart. Vid försvarsminis-
ter Enströms sista interpellationsdebatt före sommaren 
2014 meddelar ministern; jag har för avsikt att tillsätta 
utredning. På debatten medverkade förutom ministern 
också ledamöter från bl. a. kultur- och försvarsutskotten 
(S, M, FP, MP, C) Samtliga överens att utredning blir 
bra. Dåvarande regering hinner inte fatta det formella 
beslutet att tillsätta utredning.

7. FM meddelar att man nu inte kan gå vidare med ned-
läggning utan tvingas avvakta utredningen, d.v.s. hotet 
mot MMK är inte längre akut. FM meddelar att man 
dock har kvar sin inställning. 

8. Val. Ny regering. Inställningen/inriktningen kvarstår 
hos politikerna. Utredning bäst för alla. Bollen nu hos 
försvarsminister Peter Hultqvist.

9. FM meddelar i sin inriktning till departementet följande; 
I Försvarsmaktens redovisning till regeringen avseende 
reducerade lönekostnader redovisades även en avveck-
ling av Marinens Musikkår i Karlskrona. Regeringen 
aviserade under sommaren 2014 en utredning för att 
se över den statsceremoniella verksamheten inklusive 
försvarsmusik. Intill denna utredning redovisas har 
Försvarsmakten utgått från att Marinens musikkår 
kvarstår och därför reserverat ekonomiska medel för 
personal och viss verksamhet.  
 
Alltså, FM utgår från att MMK ska vara kvar. Strids-
yxan grävs ner.

10. Skriftlig fråga i Riksdagen; ”När tänker ministern till-
sätta utredningen?” skriver Annicka Engblom (M)

11. Ministern svarar; Regeringen har på detta sätt hittills 
bestämt ramarna för försvarsmusikens verksamhet. 
Regeringens inställning är att verksamhetens inrikt-
ning och omfattning, med bl. a. tre musikkårer, i allt 
väsentligt ska fortsätta som i dag. Denna inriktning har 
förtydligats i Försvarsmaktens regleringsbrev för bud-
getåret 2015. Därmed ser jag inget behov av att tillsätta 
en utredning. 

12. Ministerns uppdaterade regleringsbrev; Försvarsmusi-
ken. FM ska bedriva försvarsmusikverksamhet med i 
allt samma inriktning som idag. Alltså, även ministern 
visar nu på handlingskraft.

Detta har hänt

Foto: Frans sjöberg



Sweden International Tattoo är en spektakulär föreställ-
ning för hela familjen med några av världen främsta 
militärorkestrar. Medverkar gör även uppvisningsgrup-
per med bl. a. motorcyklar och dansare samt några av 
Sveriges främsta artister. 

Totalt kommer c:a 600 medverkandefrån hela världen. 
Marinens Musikkår gästar för andra gången. 

Sweden International Military Tattoo
Lördag 23 maj 14.30 och 19.30
Söndag 24 maj 14.30
Malmö Arena

Peter Stolpestad 
Årets Thore Nilsson Stipendiat

Valet av årets Thore Nilsson stipendiat var lätt. Peter Stolpestad har under året gjort ett jättejobb, i sitt arbete med 
musikkårens överlevnad. Han har uppvaktat riksdags ledamöter, lokala politiker, kungliga akademier, fackliga 
organisationer, organisationer och personer inom kulturområdet och medier. Det är flera 1000 sms som har skick-
ats från hans mobil. Peters kalender har varit fulltecknad med mötestider med personer som har kunnat påverka 
frågan om Marinens Musikkårs överlevnad. Ett stort tack till Peter.



Historien om en resa till Medelhavet  
och Sultan Hamids medalj

Det var på den gamla goda tiden då vårt land kunde sända ut två långresefartyg för övning i vidsträckta vatten 
och visa svensk flagg i utländska hamnar. Vintern 1889-90 var korvetten Frejas långresa förlagd till orienten. Freja 
var vid den tiden ett modernt och praktiskt inrett långresefartyg och blev för många generationer av flottans män 
ett minnesrikt fartyg.

Den 28 september avseglade Freja från Karlskrona. Under färden över Nordsjön, Engelska kanalen och Biscaya 
gynnades korvetten av gott väder. På Malta sammanträffade Freja med större delen av engelska medelhavseskadern 
och visiterväxlades mellan fartygen, varvid engelsmännen visade stor älskvärdhet mot Frejas besättning. 

Efter Malta gick färden mot turkarnas huvudstad Konstantinopel (nuvarande Istanbul). Den 26 november ank-
rade Freja i Dardanellerna, där fartygschefen kunde uppvisa sultanens tillståndsbevis att inlöpa med korvetten i Mar-
marasjön. Sedan passerat gamla seraljen, Gyllene Hornet, fälldes ankaret mitt för ett av sultanens ståtligaste palats. 
Sultanen var Abdul Hamid II som vid denna tid stod på höjden av sin makt. Efter kanonbåten Blenda, som gjorde 
visit 1877, under rysk-turkiska kriget hade inget svenskt örlogsfartyg besökt staden. Så snart tillfälle gavs, skyndade 
alla som var lediga iland för strövtåg i den intressanta staden. Gatorna med sitt brokiga liv och de många färgrika 
dräkterna erbjöd  tavlor som de svenska sjömännen såg med aldrig sinande intresse.

Korvetten ”Frejas” musiksextett kommenderad av Kungl. Flottans Musikkår i Karlskrona, som följde med fartyget under 
långresan 1889-90, bestod av följande; befälhavare F. A. Petterson och musikanterna: G.A. Bengtsson, C.H. Jonasson, C.A. 
Olsson, F. Gadd, W. Asp och H. Gummeson.



Den 29 november inviterade sultanen halva antalet 
officerare till sitt storslagna palats, och andra halvan 
påföljande dag. Efter middagen fick fartygschefen Leo-
pold von Horn audiens hos Sultanen.

Fartygets musiksextett, kommenderad från Karls-
krona utmärkte sig särskilt vid en konsert för sulta-
nen. Genom den svenske ministern hade sultanen 
att sextetten en afton skulle få spela på hans privata 
teater i Yidiz, vilket också skedde några dagar senare. 
Musikanterna mottogs och fördes till den lilla teaterns 
scen där de utförde ett litet utvalt musikprogram. I 
hela salongen syntes endast sultanen och några uppas-
sare. Det enda musikstycke han begärde var ”Norma”, 
vilket man lyckligtvis hade med sig. Efter konserten 
bjöds musikerna på god supé med vin och vid avske-
det fick var och en silkespunginnehållande 5 turkiska 
pund i guld – en ansenlig summa motsvarande mer 
än en årslön för en musikant. Till musikdirektör Frans 
Ferdinand Heimdahl överlämnades Medjidiordens  
medalj i 5:e storleken.

En följd av denna konsert var att sultanen, som 
påstod sig aldrig hört så vackra toner ur mässingsin-
strument, beställde en uppsättning dylika från Sverige. 
Vid hemkomsten till Karlskrona avprovade Heimdahl 
instrumenten och ombesörjde att sändningen kom till 
Konstantinopel.

Som tack för medaljen komponerade Heimdahl 
”Sultan Abdul  II marsch”. När Sultanen fick höra 
denna marsch beordrade han att förplägnad skulle 
sändas till den svenska korvetten. Följande dag anlände 
en pråm med några lådor bordeauxvin, bröd, frukt och 
tio levande får.
Den 11 dec. lämnade korvetten Freja Konstantinopel.

Korvetten H.M. ”Freja”
Musikdirektör Frans F. Heimdahl 



Legendariska musiker
Ivan ”Wedis” Wedeborg var född 1920 och upp-
vuxen i Lyckeby. ”Wedis” musikaliska bana började i 
Odenstens gossorkester, Karlskrona. Musikelev i Flot-
tans Musikkår blev han som 14-åring. ”Wedis” huvud-
instrument var klarinett och han var under flera år mu-
sikkårens soloklarinettist. När Johan Skoglöf 1944 blev 
utnämd till ledare för Flottans Musikkår i Karlskrona, 
bildades ”Sjömansoktetten en ensemble som regelbun-
det medverkade i Sveriges Radios musikprogram. Ivan 
spelade 1:a klarinett i Sjömansoktetten.
1962 blev Wedis ledare och dirigent för Johansfors 
musikkår. För denna musikkår komponerade han 
Johansfors marsch. Ivan var även flitig arrangör för 
musikkåren  och skräddarsydde sina arrangemang efter 
kårens musikaliska kapacitet och de enskilda  musiker-
nas förmåga. Wedis var ledare för Johhansfors musikkår 
till 1990. Sedan musikkåren bildades 1914 är Ivan den 
som har varit musikalisk ledare  längst , 28 år.”Wedis”  
bildade också oktetten ”Rosenbommarna”  ensemble 
med glad musik och många framträdande i TV. Ivan 
Wedeborg gick bort i juli 1993.



Nedan: Odenstens Gossorkester
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Hans Tryck & Förlag, karlskrona 2014

Vintermusikskolan
Under dagarna mellan jul och nyår hölls årets Vintermusikskola. Ungdomar från hela landet sammanstrålade för 
3 dagars orkesterspel. De 65 ungdomarna var i åldern 12-26 år. Under dessa dagar fick deltagarna spela med den 
engelske dirigenten Graham Jones. 

Graham har en lång karriär bakom sig inom engelsk militärmusik bl. a. som lärare vid Kneller Hall (Engelska 
arméns militämusikskola) och musikdirektör för the Goldstream Guards. För de unga musikanterna var det inte 
bara musik utan även en lektion i ”the Queens English”. Som alla andra skolor hade årets vintermusikskola ett 
examensprov med den Nyårskonsert som hölls i Sparresalen. Konferencier vid konserten var Nassim al Fakir.


