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Jubileumsfirande

Förväntningarna var stora på vänföreningens jubileums
kväll i Sparresalen. När väl biljetterna släpptes gick de
åt som smör i solsken. Styrelsen, som stod för arrang
emanget, fixade och pysslade för att allt skulle fungera.
Sparres gymnastiksal delades av och dekorerades, bord
för mat och dryck sattes ut och scen för dansorkester
fixades. Kontakter med cateringfirma togs. Planeringen
visade sig på jubileumsdagen vara fullbordad och
grundligt genomförd. Lördagen den 8 oktober brakade

det loss. För första gången bjöds konsertbesökarna på en
helkväll med musik, mingel med bubbel och mat samt
möjlighet till dans. För att det skulle bli en glädjens
konsert med klackarna i taket krävdes också ett pro
gram som levde upp till detta. Marinens Musikkår och
dess repertoarråd lyckades fullt ut med ett fantastiskt
underhållningsprogram. Den berömda jazzsångerskan
Rigmor Gustafsson bidrog som solist. Denna kväll
skulle visa sig bli minnesvärd och skapa mersmak.

Genomförda uppdrag

Dirigent Petter Sundkvist ledde orkestern och trakterade
också pianot i några av Rigmors låtar. Programmet
gick i igenkännandets tecken, Ouvertyren till Nabucco
med det kända temat Fångarnas kör och George
Gershwins Ambulatory Suite. Rigmor visade sin stor
het, då hon bland annat framförde gamla jazzpärlor
och dessutom Joni Mitchells Both Sides Now.
Marinens Musikkårs Vänner blev högtidligt uppvaktad med en marsch, speciellt tillägnad föreningen.
Musikkåren hade beställt marschen, av Erik Berndalen
som gåva. Gyllene Ankaret heter marschen och var
mycket uppskattad. Den kommer säkert att framföras
många gånger i samband med föreningens aktiviteter.
Vänföreningen blev också uppvaktad av Marinens
Ungdomsmusikkår.

Det verkade som om publiken längtat efter detta i
många år. Uppskattning och jubel hade inga gränser.
Gamla minnen från Flamingo Club dök upp. När allt
var över kände styrelsen att de tillsammans med Mari
nens Musikkår verkligen levererat ett 25-års jubileum,
som heter duga. Konceptet uppmanar till efterföljd
förhoppningsvis.

Foton: Frans Sjöberg

Efter konserten var det dags för publiken att via foajén
förflyttas till, den med flaggspel dekorerade, gymnas
tiksalen. Bubbel och lättare mingelmat från restaurang
Skeppsgossen serverades gott och rikligt. En blås
kvintett ur musikkåren underhöll under minglet och
förväntningarna var stora på den efterföljande dansen.
En jazzoktett från musikkåren spelade upp. Rigmor
Gustafsson och Petter Sundkvist vikarierade improvise
rat inledningsvis för sångaren Linus Norda och pia
nisten Oskar Appelqvist, som just avslutade ett annat
engagemang. Inga problem med sådana toppmusiker.

"Hur tänkte du när du fick uppdraget att
skriva en jubileumsmarsch?"

Min första tanke var nog faktiskt att gå igenom
kalendern i huvudet för att se om jag skulle hinna!
Jag hade lite andra skrivuppdrag på gång när jag fick
förfrågan, men väldigt snabbt såg jag till att göra plats
för jubileumsmarschen. Jag älskar att skriva marscher
och det finns ju inga bättre förutsättningar för att göra
det än att få en beställning från en så strålande ensem
ble som MMK. Sedan tyckte jag också att initiativet
från MMK:s sida var fint och att det förhoppningsvis
skulle bli en uppskattad present.
"Hur gick du tillväga?"

Jag åkte på semester till Korsika och på stranden där
gjorde jag skisser till marschen i ett skrivblock under
veckan. Jag bestämde tidigt att marschen skulle ha ett
6/8 - gung och bestå av fyra delar. Jag hade lyssnat en
del på marscher under sommaren och särskilt sådana

som Unsere Marine och Brigata
Abruzzi fanns nog i bakhu
vudet när idéerna växte fram.
Själv kan jag i efterhand tycka
att marschen låter lite italiensk
på sina ställen, och det kanske
beror på att den tillkom i vågorna
i Medelhavet!
"Har du haft liknande uppdrag tidigare?"

Ja, men det är några år sedan. Jag är mest aktiv som
arrangör för blåsorkester och symfoniorkester, men
tre marschbeställningar har det blivit. Vägen framåt
och Upplands-Broarnes marsch beställdes av Försvars
musiken (dåvarande Försvarsmusikcentrum) medan
Vita springaren beställdes av Arvika Stadsmusikkår
och spelas nu på varje nationaldagsfirande i Arvika,
där jag är uppvuxen.
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Hej Erik Berndalen!

Genomförda uppdrag

Uruppförande med
Eric Ericsons kammarkör

Foton: Carl-Johan Björkman

Småländska samarbeten

Det är endast två år sedan musikkåren samarbetade
med pianisten Per Tengstrand, men glädjande nog var
det dags i oktober igen. Under Tengstrandfestivalen,
som äger rum vart annat år i Växjö, framfördes Griegs
pianokonsert. Dirigent Joachim Gustafsson, som till
vardags bland annat är förste gästdirigent i Bogata
Filharmoniska orkester, hade önskemål om att efter
paus spela sydamerikansk musik. Gustafsson tog med
sig kompositioner av Ginastera och Revueletas, vilka
mestadels var nya för musikkåren. Konserten framfördes även i Karlskrona och Borås.

I oktober samarbetade Marinens Musikkår med Eric
Ericsons kammarkör i Stockholm. Denna kammarkör
tillhör det absoluta toppskiktet och har belönats med
flera utmärkelser exempelvis Deutsche Schallplatten
preis och Edisonpriset.
För några år sedan, hade Marinens Musikkår i
samband med den årliga adventskonserten glädjen att
gästas av kammarkörens dirigent Fredrik Malmberg.
Denna konsert var inledningen till samarbetet mellan
Marinens Musikkår och Eric Ericssons kammarkör.
Detta samarbete ledde till programmet Um
Mitternacht, som framfördes i Stockholms konserthus
26 oktober. På programmet, som hade stor spännvidd,
stod Mahlersånger med den förtjusande solisten Tuva
Semmingsen, Siegfrieds Naumanns marsch Marcia a
Montecelio, Duke Ellingtons Sacred Concert, som var
specialarrangerad av Örjan Fahlström. Publiken bjöds
dessutom på ett uruppförande.
Thomas Jennefelt hade inför projektet komponerat
Fyra operakörer för kör och symfonisk blåsorkester. Temat
i de olika satserna var nutida och bland annat skildrades mordet på Olof Palme, Berlinmurens fall och den
nya flyktingvågen.
Thomas Jennefelt är tonsättare och sångare, vilket
är en ganska ovanlig kombination. Som sångare har
han länge tillhört Eric Ericsons Kammarkör, men
numera komponerar han mest körmusik med internationell räckvidd. Även om han skrivit både orkesteroch kammarmusik är rösten hans huvudinstrument
med texten som utgångspunkt. I detta nykomponerade verk fick han möjlighet att kombinera text och
ton. Resultatet blev mycket uppskattat av ett välfyllt
Stockholms Konserthus.
Foto: Carl-Johan Björkman

Sångsolist Sabina Zweiacker under Far and Away

Det var däremot länge sedan Marinens Musikkår
hade samarbete med stråkorkestern Musica Vitae
med hemort Växjö. Troligtvis skedde detta senast
någon gång på 90-talet. Ensemblerna återförenades
äntligen i slutet av januari, då de slogs ihop och bil
dade en Sinfonietta. Far and Away som programmet
heter, har gjorts av Underscore Productions AB, som
specialiserat sig på orkesterproduktioner med Science
fiction, fantasy och TV-spels musik, som tema. Film
recensenten Orvar Säfström, som också han tidigare
samarbetet med Marinens Musikkår, presenterade och
höll ihop programmet.
Foto: Frans Sjöberg

Genomförda uppdrag

Livgardets konsert för HMK 70 år

För Marinens Musikkårs del har 2016 års verksamhet
präglats av kung Carl XVI Gustafs 70-årsjubileum.
Livgardets present till kungen var en konsert med för
svarsmusikens alla musikkårer, Marinens Musikkår,
Arméns Musikkår och Livgardets Dragonmusikkår,
som slagits samman till en jätteorkester. Konserten
hölls i Berwaldhallen och blev mycket uppskattad,
inte minst av kungen själv, som i sitt tacktal tyckte att
det var roligt att alla musikerna i försvaret musicerade
ihop. Dirigent David Björkman ledde elegant hela
föreställningen, som präglades av musik med anknyt
ning till födelsedagsbarnet.
Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Lions Luciakonsert

Under många år har Lions varit arrangör för valet av
Karlskronas Lucia. Detta år bestämde sig Lions för att
samarbeta med Marinens Musikkår och göra en Lucia
konsert, som avslutas med tillkännagivandet av årets
Lucia. Idén visade sig vara mycket lyckad. Karlskrona
konserthus fylldes till sista plats. Publiken bjöds bland
annat på sång och musik från musikalvärlden med
solisterna Linus Norda och Johanna Kraft.
Foto: Johanna Rundgren / BLT

Hemvärnssamarbete

Marinens Musikkår är ofta på turné. Då Ängelholm
firade 500 år som stad, deltog Marinens Musikkår i ju
bileet. Musikkåren höll en mycket välbesökt utomhus
konsert på torget. Dagen efter manifesterade Marinens
Musikkår blåsmusikens förträfflighet tillsammans med
Ängelholms och Ystad Hemvärnsmusikkårer, samt
en mindre musikkår, som representerande de gamla
Skånska kavalleritraditionerna.
Marinens Musikkår samarbetar ofta med Sveriges
Hemvärnsmusikkårer, mestadels i form av utbildningshelger, då de professionella musikerna delar med sig
av sina kunskaper. I januari skedde samarbete med
Blekinge och Kalmar hemvärnsmusikkårer, som båda
ligger under Marinbasen.
Foto: Carl-Johan Björkman
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Utomhuskonsert i Ängelholm

Oktett

Marinens Musikkårs Oktett med gammal sättning,
det vill säga äldre tiders instrument, är en ensemble
som kommer till användning speciellt under vintertid,
ceremoniellt inomhus i historiska miljöer. Oktetten har
på senare tid spelat vid Kungliga Örlogsmannasällska
pets möte på Sjöofficersmässen i Karlskrona, i Bodens
Fästning och på Karlbergs slott i samband med interna
tionell representation. Mycket uppskattad verksamhet!
I januari bjöd de även på en lunchkonsert för allmän
heten i Karlskrona.

Oktetten genomför tapto på Rödbergsfortet i Boden

notiser

Ny musiker

Andreas Johansson började tjänstgöra som producent
i Marinens Musikkår redan 2001. Han växte upp i
Skara och kom där tidigt i kontakt med musiken, när
han deltog i det lokala musiklivet. Han gick sin musik
högskoleutbildning på tuba och eufonium vid Musik
högskolan i Göteborg. Andreas byter alltså nu tjänst
i musikkåren. Han provspelade och fick tjänsten som
eufonist efter Anders Hårdstadhaugen, som har flyttat
tillbaks till Norge.
Förutom producent vid Marinens Musikkår har han
också en period tjänstgjort som producent vid Musik
i Syd och som biträdande orkesterchef för Göteborgs
Symfoniker. På hans CV står vidare administratör och
notbibliotekarie vid Göteborg Wind Orchestra, där
han också spelade på sitt eufonium. Som musiker har

vi ofta hört honom vikariera i Marinens
Musikkår både på tuba och eufonium, men fr.o.m. 2017 blir det
eufonium på heltid.
Som den duktige presentatör han är med sitt speciella humoristiska sätt, kan
han kanske någon gång
låta sig övertalas att ledsaga
publiken genom musik
programmen. Vänföreningen
vill tacka Andreas för hans
jobb som producent och önskar honom lycka till som musiker i
Foto: Jörgen Ragnarsson
Marinens Musikkår.

Marinens Ungdomsmusikkår

Stipendiat Lois Ivarsson tillsamans med kamraterna i MUK

Foto: Jari Ringius

Alla hallar går att spela i!

Orkestern inledde och avslutade oktober månad med
repetitioner i Holmsjö Allhall. Övningarna avrundades
båda gångerna med konsert och musikkryss.
I november hölls en prova på kurs för kulturskoleelever. Inslaget uppmärksammades bl.a. av SVT.
I samband med kursen spelades en lunchkonsert i
Sparresalen, Karlskrona. Philip Anderssons stipendie i
god kamratskap delades också ut. Priset gick till hornisten Lois Ivarsson från Ystad.
I december välkomnades deltagarna till årets
Vintermusikskola. Dirigent Per-Otto Johansson ledde
de runt 80 deltagarna. Traditionsenligt instruerade
musiker från Marinens Musikkår. Denna gång fick

även trumslagarna extra uppmärksamhet av instruktörerna Florian Hediger och Severin Parnitzki från Top
Secret Drum Corps, Schweiz. De instruerade även den
nyblivna flaggtroppen.
Temat för kursen var Marsch i all ära, med fördjupning i konsert-, fest- och militärmarscher.
Traditionsenligt spelades det även nya kompositioner,
Den Glada Björnens Marsch av Björn Alexandersson och
För Kronan av Bengt Fridfors.
Kursen avslutades med nyårskonsert i Östersjöhallen
med figurativt program av flaggtroppen. Slagverkarna
visade också prov på vad de lärt sig med nyskriven
trumsalut av Felix Brodén.

Reportageserie: Bakom kulisserna

Bakom kulisserna hos Flaggtrumslagaren!
Vi går vidare i vår serie att se in bakom kulisserna
på Marinens Musikkår. Denna gång möter vi musikkårens flaggtrumslagare Karin Svensson. Hon är
mycket synlig i verksamheten. Framförallt när hon
går i täten när musikkåren marscherar men vi tror
ändå att det finns mycket bakom kulisserna som vi
inte vet något om.
”Varför heter det flaggtrumslagare?”

Haha, denna fråga fick jag faktiskt redan när jag fick
anställningen 1995 av SVT morgon TV. Tamburmajor
(tambour-major), övertrumslagare eller stavförare är
en benämning på en person som med en stav anför
en musikkår i marschformation. Den egentliga
benämningen inom svenska försvaret är
taktofficer och rollen kallas inom flottan
för flaggtrumslagare, inom armén för
regementstrumslagare, inom flyg
vapnet för flottiljtrumslagare och
i hemvärnet för hemvärnstrum
slagare. Trumma heter på fran
ska tambour och långt tillbaka
i tiden var det mest trummor
som man ledde men titeln
lever kvar än idag.
”Vad är flaggtrumslagarens funktion i parad?”

Man kan säga att det är
en kombination av en
dirigent och troppchef.
Jag talar om för kåren med
hjälp av olika tecken med
min stav när och var de ska
gå, svänga och spela. Vid
ceremonier har man också
uppgiften att synka musiken
med andra deltagande enheter.
Vid exempelvis paradmarsch ska
musiken börja exakt på flaggföra
rens första steg.
”Finns det speciella utbildningar
för att bli flaggtrumslagare?”

Det finns bland annat kurser i hemvärnets och Riks
förbundet unga musikanters (RUM) försorg. Ofta
lär man sig direkt från någon som är stavförare. Det
viktiga är att få erfarenhet. Man behöver praktisera
stavföringen framför en musikkår för att bli säker.
Tydlighet och säkerhet är väldigt viktigt när man är
stavförare.
Själv började jag i Norrköpings ungdomsmusikkår och
hade en instruktör från regionmusiken i Linköping
samt kurs på RUM. Sedan blev jag hemvärnstrumsla
gare i Norrköping, där jag då fick möjligheten att gå
hemvärnets kurs. Som hemvärnstrumslagare i Norr
köping gjorde jag min första vaktparad som stavförare.
Jag gjorde värnplikt som musiker på valthorn i Arméns

musikkår Norrland. Efter min värnplikt var jag kvar
som sergeant i ett år. Då fick jag också möjligheten
att gå med stav med dem. Sedan utlystes tjänsten i
Marinens Musikkår som jag fick efter provspelning i
konkurrens med nio andra.
”Ibland genomför musikkåren ett figurativt program, vad är det?”

Ett figurativt program är när orkestern spelar musik
samtidigt som musikerna marscherar i olika givna rikt
ningar för att ge ett synintryck till åhörarna. Ungefär
som truppdans fast att här spelar vi samtidigt. Oftast
vill jag få kåren att se lite större ut genom att bredda
eller länga kåren. Sedan rör sig kåren i olika formatio
ner eller figurer som pil, cirkel eller liknande. Ett
figurativt program ska helst ses från ovan
för att göra rättvisa.
Jag skriver koreografin (stegen) för de
rörelser som musikkåren ska göra.
Sedan håller jag också i instude
ringen av programmet.
”Hur många figurativa program har du skrivit genom
åren?”

Det vet jag faktiskt inte
exakt. Men cirka 15 stycken
har det nog blivit för Ma
rinens Musikkår. De första
programmen var nog lite mer
komplicerade att genomföra
(vändningar på fel fot osv)
men med tiden har jag insett
att något enklare program ger
större frihet på olika arenor.
Man kan lättare justera steg
längd så att musikkåren blir
exempelvis centrerad på ytan. Vi
försöker använda programmen vi
övat in på flera olika platser.
”När musikkåren inte marscherar,
vad gör flaggtrumslagaren då?”

Publiken ser mig ofta i foajén vid konserter
när jag antingen säljer biljetter eller skivor. Jag har
kontakter inför våra ceremonispelningar med ansvarig
POC (Point of contact) på förbanden. Dessutom har jag
flera administrativa uppgifter som till exempel vikarie
hantering, logistik kring orkesterns turnéer (boende och
resor) samt att jag är uniformsansvarig på musikkåren.
”Trivs du med ditt arbete på Marinens Musikkår?”

Ja, det gör jag. Det passar mig väldigt bra. Jag har job
bat som byggnadsingenjör på ett arkitektkontor i fyra
år och har prövat på ett jobb med ”kontorstider”. Jag
trivs bättre i ett omväxlande arbete. Här på Marinens
Musikkår får jag variation i det dagliga arbetet då jag
varvar kontorsarbete med att vara ute i verksamheten.
Ett toppenjobb helt enkelt!

Foto: Jörgen Ragnarsson

Historisk tillbakablick

Historien om Marinens Musikkår - Del 4
I förra numret beskrevs musikkåren vid Marinrege
mentet i Karlskrona. Här fortsätter historien om hur
denna musikkår kom att övergå till armén och dess
vidare verksamhet där.
1872 läggs Marinregementet ned och personalen förs på
s.k. vakantstat. Förspelet till nedläggningen är speciell.
Riksdagsman O F Brunnberg från Karlskrona hade åren
1868-1870 tre år i rad riksdagen föreslagit indragning av
Marinregementet eller förflyttning till annan ort –
där det även i fredstid kunde beredas nyttig sysselsättning,
så att icke som nu är förhållandet, mer än hälften av den
nuvarande garnisonen får gå sysslolös samt sprida och underhålla sådan demoralisation, som av dagdriveri alstra.
Beväringens övningar kunde Kronobergs och Kalmar
regementen svara för enligt motionären.
År 1872 vakantsattes således Marinregementet; det
skulle sålunda avvecklas allt efter manskapets avgång.
Vissa musiker kom att överföras till Flottans musikkår.

Blekinge bataljons musikår (I 30) 1886 – 1901.
När Blekinge bataljon (I 30) sattes upp på Bredåkra
hed i Kallinge 1886, överfördes de kvarvarande musi
kerna från Marinregementet till bataljonens musikkår.
Denna musikkår kom att bestå av 7-8 man, d.v.s.
egentligen endast en förstärkt sextett.
Karlskrona grenadjärregementes musikkår (I 7)
1902 – 1927
Blekinge bataljon (I 30) och Smålands grenadjärkår i
Eksjö (I 7) slogs 1902 samman till Karlskrona grenad
järregemente (I 7), som fick en musikkår om cirka 15
man. Kårerna i regementets föregångare hade omfattat
endast 7-8 man. I 7 musikkår lades ned tillsammans
med regementet den 31 december 1927. Det finns ett
antal exempel på musiker från I 7, som förflyttats både
till flottan och KA 2. Karlskrona hade således åren
1902 – 1928 hela tre militärmusikkårer. En del av I 7
musiker återfinns 1939-42 i den musikkår av inkallade
beredskapsmän, som sätts upp av infanteribesättningen
i Karlskrona fästning (Landstormen).
Olle Melin

…Fortsättning i Nästa Nummer!

Blekinge bataljons (I 30) musikkår omkring 1890

Blekinge bataljons musikkår på marsch genom Ronneby

Karlskrona Grenadjärregementes (I 7) musikkår på
uppmarsch till Stortorget i Karlskrona samband med
mobiliseringen för Första världskriget

Karlskrona Grenadjärregementes musikkår utanför
musikpaviljongen på Gräsvik. 1920-tal. I mitten
första raden musikdirektör Oscar Alm

Vänföreningens stipendium
För att avsluta jubileumsåret på bästa sätt valde styrel
sen att 2016 dela ut två stipendier vid vänföreningens
julkonsert. Många ansökningar hade kommit in och
efter noga övervägande tilldelades musikkårens tubais
ter Elias Gustafsson och Jörgen Ådvall stipendierna.

Foto: Carl-Johan Björkman

Motiveringarna löd:
Elias Gustafsson
Under år 2017 påbörjar Elias en tvåårig Masterutbildning i musik, tubaspel i Zürich, under ledning av tuba
läraren och tubapedagogen Anne Jelle Visser.
Utbildningen kommer att utveckla Elias som musiker, både
tekniskt och konstnärligt. Detta kommer att tillföra MMK
ny inspiration, nya idéer och fler konstnärliga verktyg.
Jörgen Ådvall
Jörgen är medlem av MMK:s repertoarråd. Att besöka den
årliga Musikmässan i Frankfurt kommer att ge stora möjligheter som inspiration till eget musicerande. Men även ge
nya idéer och ny musik till MMK:s kommande program.
Mässan är en internationell utställningsplats som lockar
stora och små notförlag samt instrumenttillverkare.
Den erbjuder därför stora möjligheter att botanisera
bland instrument samt ny och gammal musik för alla
ensembleformer.

Missat att införskaffa musikkårens senaste skivor?
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
"Royal Music - HMK 70 år"
SERPENT-SERCD35

"The Music of the Roya l Swed ish Navy

"
MPR001
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