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2022 firar den svenska marinen 500 år. För att uppmärksamma denna milstolpe har 
Marinens Musikkårs Vänner tagit initiativet till en musikalisk dokumentation med 
Marinens Musikkår. Skivan ”En hyllning till marinen 500 år” innehåller musik som 
på ett eller annat sätt har kopplingar till den svenska marinen, havet och Marinens 
Musikkår. Inspelningen hade inte kunnat genomföras utan våra samarbetspartners 
och bidragsgivare Kungl. Karlskrona Amiralitetsförsamling och Källvikenstiftelsen. 
Ett extra stort tack till Marinens Musikkår för att ni alltid levererar på 
absolut högsta nivå i allt ni tar er för. Jag är övertygad om att denna 
skiva kommer glädja många ”vänner” både inom och utom den 
svenska marinen.

Kerstin Haglö, ordförande Marinens Musikkårs Vänner

In 2022 the Swedish Navy celebrates their 500th anniversary. To honor this occasion, the Swedish 
Navy Band Friends Association have initiated a recording with the Royal Swedish Navy Band. 
The album “A tribute to the Navy 500 years” contains music that in one way or another has 
connections to the Swedish Navy, the sea and the Royal Swedish Navy Band. This recording 
could not have been possible without our partners and donors, Royal Karlskrona Admiralty 
Parish and Källvikenstiftelsen. An extra appreciation to the Royal Swedish Navy Band for always 
performing at an absolute top level.  I´m convinced that this recording will bring joy to many 
“friends” both within and outside the Swedish Navy.

Kerstin Haglö, Chairman of the Swedish Navy Band Friends Association 

Foto: Göran Olsson
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Marinen under 500 år
Den 7 juni 1522 anlände Sveriges första stats-
ägda örlogsflotta, ett tiotal fartyg inköpta i 
Lübeck, till Slätbaken utanför Söderköping. 
Detta var ett led i Gustav Erikssons (sedermera 
Gustav Vasa) försök att driva ut de danska 
styrkorna ur Sverige. Händelsen räknas som 
startpunkt för den svenska flottan. Under 
1500-talet påbörjades också en utbyggnad 
av kustbefästningar genom byggstarten av 
Vaxholms fästning. Stockholm blev flottans 
huvudförläggning, dels vid Dalarö och dels 
på Skeppsholmen mitt i huvudstaden.

Under 1600-talet inrättades Amiralitetet 
(1617) och Amiralitetskollegium (1634), som 
flottans styrelse. Rikets örlogsfartyg byggdes 
vid ett antal skeppsgårdar runt kusten, varav 
varvet på Skeppsholmen var det viktigaste. 
Flottan deltog under 1600-talet i ett flertal 
sjöslag och hade självklart en stor betydelse 
för överskeppning av trupper i samband med 
trettioåriga kriget.

Tre freder på 1600-talet, Brömsebro 1645, 
Westfalen 1648 och Roskilde 1658, gjorde 
Sverige till en av Europas stormakter. Sveriges 
arvfiende var Danmark och krav restes på 
att flottan borde få en bas längre söderut i 
riket. Större närhet till arvfienden, säkring 
av förbindelserna med de nyvunna svenska 
provinserna i norra Tyskland samt gynn-
sammare förhållanden vintertid gjorde att 
Karl XI i november beslutade att flottan skulle 

få sin huvudbas på Trossö i Blekinges östra 
skärgård. Trossö och intilliggande öar blev 
staden Karlskrona, som sedan dess betraktats 
som den svenska flottans huvudstation och 
är så än i dag. I Karlskrona anlades varv, kajer, 
brobänkar och mycket annat i en sådan 
rasande takt att staden 1710 hade vuxit till 
rikets tredje stad efter Riga och Stockholm.

Bemanningen av flottans fartyg skedde 
under 1500-och 1600-talen genom utskriv-
ningar och efter 1682 i form av det ständiga 
båtsmanshållet, som var en del av Karl XI:s 
indelningsverk. Detta sätt att rekrytera man-
skap (gemenskap) bestod ända fram till 1901 
års härordning.

Det stora nordiska kriget mellan 1700 och 
1721 förändrade landets gränser och Sveriges 
områden i Baltikum gick förlorade. År 1703 
grundades Sankt Petersburg och efter kriget 
kom Ryssland att ha en domi nerande roll 
i Östersjön, som tidigare så gott som 
hade varit ett svenskt innanhav. 
Detta innebar en viss återgång till 
Stockholm. Ryssarnas härjningar 
på den svenska ostkusten i slutet 
av kriget innebar att Arméns flotta 
bildades 1756 med huvudsaklig 
grupp ering på Skepps holmen i Stockholm och 
på fästningen Sveaborg utanför Helsingfors. 
Karlskronas betydelse som flottstation minsk-
ades avsevärt kring denna tid.

Inför hotet från Ryssland i slutet av 
1700-talet upprustades flottan genom en 
omfattande byggperiod vid Örlogsvarvet i 
Karlskrona. Under åren 1782-1786 byggde 
varvsamiralen Fredrik Henrik af Chapman 
en serie om 10 linjeskepp och 10 fregatter i 
en arbetstakt som nådde vida berömmelse. 
Örlogsvarvet i Karlskrona var under dessa år 
landets största arbetsplats. Fartygen skulle 
sedan komma att användas i det svensk-ryska 
kriget 1788-1790, under vilket krig ett antal 
sjöslag stod. Kända från historien är slaget vid 
Hogland 1788, första slaget vid Svensksund 
1789, Viborgska gatloppet 1790 och andra 
slaget vid Svensksund den 7 maj 1790, där 
Sverige vann sin största seger någonsin i ett 
sjöslag. 

Foto: Helikopterflottiljen/FM
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1800-talet innebar ett förändrat tankesätt 
vad gäller försvaret av riket, det så kallade 
centralförsvaret. Detta innebar för flottans del 
att fartygsbeståndet minskade och det stora  
skeppen ersattes av mindre enheter för kust-
nära strid. Örlogsflottan och arméns flotta 
(skärgårdsflottan) slogs samman 1824.

Parallellt med utvecklingen i flottan byggdes 
systemet med kustbefästningar ut. Bygg-
andet av Karlstens fästning i Marstrand, Nya 
Älvsborg utanför Göteborg samt Drottning-
skär och Kungsholmen utanför Karlskrona 
påbörjades i slutet av 1600-talet.

1800-talet innebar en enorm teknik-
utveckling. De seglande träfartygen ersattes 
med ångfartyg i järn med propeller eller 
skovelhjul. Den framladdade slätborrade 
kanonen ersattes av en räfflad bakladdad 
med självsprängande ammunition. Minan 
och torpeden gjorde sin entré. Utvecklingen 
ställde krav på nya vapenbärare och i slutet 
av 1800-talet byggdes bland annat kanon-
båtar, torpedbåtar och monitorer. Med start 
1885 inleddes en period med pansarskepp, 
en period som kom att verka in på 1950-talet. 
Totalt byggdes 15 pansarskepp från Svea 
1885 till Gustaf V 1922.

1900-talet innebar nya fartygstyper som 
kryssare, jagare och ubåtar. Neutralitets-
vakten under första världskriget ställde stora 
krav på flottan och alla användbara fartyg 
mobiliserades.

Försvarsbeslutet 1925 innebar en kraftig 

reducering av fartygsbeståndet, samtidigt som 
ytterst få nybyggen tillkom. När andra världs-
kriget bröt ut fick därför flottan ta i anspråk 
”allt som flöt”. Trots att en intensiv nybyggnads-
period startade kom många av nybyggena inte 
i tjänst förrän långt efter krigsslutet.

I och med försvarsbeslutet 1958 inleddes 
övergången till en lättare flotta. I stort ligger 
detta beslut ännu som en grund för vår 
nuvarande flotta. 

Dagens lätta flotta är ett resultat av den 
tekniska utveckling som skett under det 
senaste halvseklet med robotar, komposit-
material, smygteknik och digitaliserad ledning.

Kustbefästningarna runt om i landet 
bemannades i huvudsak av personal från 
flottan ända till slutet av 1800-talet. Vaxholms 
artillerikår från 1889 tillhörande armén och 
Carlskrona artillerikår från 1893 tillhörande 
flottan var embryot till kustartilleriet, 
som sattes upp 1902 med artillerikårerna 
och flottans fasta minförsvar som grund. 
Samtidigt skedde en nybyggnad utanför 
kustbefästningarna successivt under 1900-
talet. Mellan 100 och 150 fasta batterier växte 
under 1900-talet upp längsmed våra kuster, 
i huvudsak grupperade kring flottans baser, 
större hamnar och områden med landstig-
ningsmöjligheter.

Med start omkring 1990 sattes 
amfibieförband upp inom kustartilleriet. 
Försvarsbeslutet år 2000 innebar att allt 
kustartilleri försvann och i dag finns två 

amfibieregementen, på Berga respektive i 
Göteborg. Det generationer hade byggt upp 
i form av fasta anläggningar revs i en hiss-
nande takt och försvann in i historien.

Sedan slutet av 1800-talet har ett antal 
förändringar skett i ledningsorganisationen 
för de marina förbanden. Nedan följer några 
viktiga årtal:

Foto: Hampus Hagstedt/FM

1884  Kungl. flottans stab inrättas
1889  Vaxholms artillerikår sätts upp
1893  Carlskrona artillerikår sätts upp
1899  Älvsborgs fästning påbörjas
1902  Kungl. kustartilleriet bildas av Vaxholms och Carlskrona artillerikårer samt fasta  
 minförsvaret. Chefen för kustartilleriet lyder direkt under regeringen
1904  Kustflottan organiseras
1908  Kungl. flottans stab ändras till Marinstaben
1931  Svenska kusten indelas i sex marindistrikt 
1937  Chefen för marinen blir högsta marina myndighet. Chefen för kustartilleriet underställs   
 chefen för marinen
1942  Fästningsbegreppet försvinner och kustartilleriförsvar införs
1957  Marindistrikten ändras till fyra marinkommandon
1966  Marinkommandona ändras till örlogsbaser med två bevakningsområden
1968  Marinförvaltningen ersätts av huvudavdelningen för marinmateriel i Försvarets  
 materielverk
1990  Örlogsbaser och kustartilleriförsvar sammanslås till marinkommandon
1994 Marinledningen ingår i överbefälhavarens högkvarter
2000  Marinkommandona ersätts av två marinbaser, Karlskrona och Muskö
2004  Försvarsbeslutet detta år innebär att marinens organisation blir:
 En ubåtsflottilj (1.ubflj) i Karlskrona  
 Två sjöstridsflottiljer (3.e i Karlskrona och 4.e på Berga)
 En marinbas (Karlskrona)
 En sjöstridsskola (Karlskrona)
 Ett amfibieregemente (Berga)
2019 Marinstab sätts upp (Muskö)
2021 Ett andra amfibiregemente sätts upp (Göteborg)

Olle Melin
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Verkkommentarer
1. Fredrik Gustafsson (f. 1986) Vår marin
Inför marinens 500-årsfirande 2022 gav projektgruppen 
för jubileumsfirandet försvarsmusiken och Marinens Musikkår 
uppgiften att ta fram en jubileumsmarsch. Valet av kompositör blev Fredrik 
Gustafsson, orkesterbibliotekarie vid Marinens Musikkår 2018-2021.

Jubileumsmarschen Vår marin uruppfördes i januari 2022 av Marinens Musikkår i Karls-
krona. Tonspråket är inspirerat av marinens rika marschtradition såväl som av filmmusik och 
svensk folkmusik. Officiella marina signaler såsom flottans igenkänningssignal, komponerad av 
Bo Åhgren, flätas samman med stolta, dramatiska och melankoliska melodier som ett sätt att 
hedra marinens långa och rika historia, i med och motgång. 

Formmässigt är marschen komponerad i svensk marschstil med stolt inledning, friskt huvud-
tema, ett pregnant sidotema i baslinjen och med en sångbar och filmisk triodel som bygger 
upp inför den storslagna avslutningen. Vår marin är tänkt att andas 500 år av historia men 
också signalera marinens ständiga strävan efter utveckling och väg framåt.

1. Fredrik Gustafsson (b. 1986) Our Navy
Our Navy was composed in 2021 as a tribute march to the Swedish Navy’s 500th anniversary. The march 
was premiered in January 2022 by the Royal Swedish Navy Band in Karlskrona. The language in Our Navy 
is inspired by the navy’s rich traditions of miltary music as well as film music and Swedish folk music. Official 
naval routine calls such as the Swedish Navy’s call, composed by Bo Åhgren, are intertwined with proud, 
dramatic and melancholic melodies as a way to honor the Navy’s long and rich history.

Swedish Navy for 500 years
On the 7th of June in 1522, Sweden’s first state-
owned naval fleet, ten or so warships bought in 
Lübeck, Germany, sailed to a place called Slätbaken 
outside Söderköping. This positioning was part of 
the campaign by Gustav Eriksson (later King Gustav 
Vasa) to try to drive Danish forces from Sweden. 
The event is interpreted as the starting point of the 
Royal Swedish Navy.

The building of the Vaxholm fortifications, on an 
island guarding the vast harbour of Stockholm, 
started in the 1500s, as a base for the coastal 
fortifications. Stockholm became the residential 
base of the Fleet’s main billets at Dalarö and on the 
island of Skeppsholmen right in the centre of the 
capital city.

The Admiralty was instigated in 1617 and the 
Admiralty Staff in 1634 as the governing board of 
the Fleet. The kingdom’s warships were built at a 
number of shipyards on the long Swedish coast, 
with the main naval dockyard at Skeppsholmen 
being the most important. The Fleet participated 
during the 1600s in several sea battles and played 
a major role in the transportation of troops in the 
Thirty Years’ War.

King Charles XI made a decision to provide a 
permanent main base for the fleet at Trossö Karlsk-
rona, which has since that day been considered the 
main home base of the Royal Swedish Navy, and 
continues to play that role today. 

In reaction to the threat from Russia at the end of 
the 1700s, the Fleet was rearmed during a period of 
intense construction at the Naval Harbour at Karls-
krona. From 1782 to 1786, this included Admiral 

Fredrik Henrik af Chapman’s commissioning the 
building of ten ships of the line and ten frigates in 
one period of work. 

The defence of the realm was centralised in the 
1800s. The number of warships in the Fleet was 
decreased and the large ships were replaced with 
smaller ships for coastal battles. The Navy Fleet was 
merged with the Army Fleet (the fleet stationed in 
the archipelago) in 1824.

There was an enormous development in technol-
ogy in the 1800s. The wooden sailing ships were 
replaced by iron ships with steam, propellers and 
paddles. Mines and torpedoes made their debut.

The birth of the new century saw the introduction 
of new types of vessel such as cruisers, destroyers, 
and submarines.

Today’s flexible composition of the Fleet is a result 
of the development of technology during the last 
half century in terms of robotisation, composite 
vessels, stealth technology, and digital technology.

Today the navy is organized like this:
• One Submarine Flotilla (the First ubflj) based 

at Karlskrona
• Two Naval Warfare Flotillas (the Third at 

Karlskrona and the Fourth at Berga)
• One Naval Base, at Karlskrona
• One Naval Warfare School, at Karlskrona
• Two Amphibious Regiment (Amf 1 at Berga, 

Amf 4 in Gothenburg)
• The Royal Swedish Fleet Staff, at Muskö 

Olle Melin
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2. Evert Taube (1890-1976) Så skimrande var aldrig havet
Arr. Daniel Fjellström
Evert Taube föddes 1890 i Göteborg och avled 1976 i Stockholm. Taubes samlade litterära 
bidrag får honom att räknas som en av Sveriges nationalskalder. Så skimrande var aldrig havet 
publicerades först som ett fristående poem. 1948 skrev han melodin till visan som blivit en 
klassiker i den svenska visrepertoaren. Marinens Musikkår har framfört den i flera olika arrange-
mang. Här presenteras den i en version av Daniel Fjellström.

3. Stefan Nilsson (f. 1955) Ulrica Pia
Instr. Anders Högstedt
Ulrica Pia är ett beställningsverk av Kungl. Karlskrona Amiralitetsförsamling. Verket beställdes 
som en gåva till Marinens 500-årsfirande 2022. 

- Efter en inspirerande vistelse i Karlskrona i oktober 2020 kom jag hem fullmatad med magiska 
intryck och komponerandet av Ulrica Pia kunde starta. Jag fick tidigt en detaljrik och inspirerande 
förklaring till vad verket skulle symbolisera. Insikten om de täta banden mellan marinen och 
kyrkan gjorde att kompositionsarbetet blev mycket intressant och visade sig också göra gott för 
dramaturgin i musiken. Kontakten med församlingen och musikkårens företrädare har under hela 
processen präglats av tydlighet, stolthet och värdighet.

Två av verkets teman är komponerade för att stå för sig själva och kan arrangeras om för varierande 
sättningar såsom brukskorkestrar, hemvärnskårer, kyrkorgel och tramporgel etc. 

Det jag vill förmedla med stycket är:
“Grandioso”
Harmoni, glädje, bröllop, högtid, allvar, sorg som växer

“Misterioso”
Sjukdom, stress, förvirring, förberedelse, uppladdning, storm, fara, jakt

“Cantabile”
Stillhet, havet som en spegel, ro, psalm, hamn och återhämtning, själavård, ödmjukhet,
havsbris, kraftsamling, strid i begynnelse

“Trionfante”
Hjältemod, kamratskap

“Final”
Hemgång, marsch, hyllningar, kyrkklockor, 
fanfarer, Leve Konungen! Leve Drottningen! Leve 
Staden! Leve Ulrica Pia! 
– Stefan Nilsson

Ulrica Pia uruppfördes av Marinens Musikkår 
och överlämnades till marinchef konteramiral 
Ewa Skoog Haslum av Amiralitetsförsamlingen 
vid en konsert i Amiralitetskyrkan, Ulrica Pia 
den 24 januari 2022.

2. Evert Taube (1890-1976) The Sea Was Never So Shimmering
The Sea Was Never So Shimmering is a song written by Evert Taube in 1948. The Swedish Navy Band has 
performed it in many different arrangments. This version is written by Daniel Fjellström.

3. Stefan Nilsson (b. 1955) Ulrica Pia
Ulrica Pia was commissioned by Royal Karlskrona Admiralty Parish as a gift for the Swedish Navy’s 500th 
anniversary 2022. The work is inspired by the strong bonds between the church and the navy. Two of the 
themes are composed to stand on their own and can be rearranged for varying settings such as homeguard 
bands, church organ and pedalorgan, etc.

Ulrica Pia was premiered by the Royal Swedish Navy Band and handed over to the Chief of the Navy, Rear 
Admiral Ewa Skoog Haslum, by the Admiralty Parish at a concert in the Admiralty Church, Ulrica Pia on 
January 24, 2022.
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4. Ivar Widner (1891-1973) Vår flotta
Marschen Vår flotta skrevs 1917 under titeln ”Militärmarsch”. Namnet Vår flotta 
fick marschen 1932 och blev 1994 förbandsmarsch för numera nedlagda Berga 
örlogsskolor. Kompositören Ivar Widner började sin militärmusikbana vid Norrbottens 
regemente (I19) i Boden och studerade sedan vid musikkonservatoriet 1909-1915. Han var 
musikdirektör vid Hälsinge regemente (I14) i Gävle 1916-1932 och vid Stockholm örlogsstation 
1932-1947. Som chef för Flottans musikkår i Stockholm blev han något av en legend och speciellt 
musikkårens konserter sommartid på Skansen i Stockholm gjorde musikkåren otroligt populär.

5. Jonas Nydesjö (f. 1980)  Underwater Adventures
Underwater Adventures är skrivet till Marinens Musikkår och beställdes när ubåtsprojektet A26 låg i 
startgroparna. Stycket uruppfördes i mars 2018 och finansierades av Marinens Musikkårs Vänner. 

Underwater Adventures är inspirerat av människans nyfikenhet inför att vistas djupt nere i de 
stora haven, en plats vi människor egentligen inte borde kunna vistas på. Tack vare utveck-
lingen av bland annat undervattensfarkoster har människan genom tiderna kunnat söka sig 
djupare och djupare ner under ytan. 

Musiken gestaltar ett äventyr under vattnet som börjar med att vi kastar oss, eller kanske vår 
farkost, i vattnet och vi dyker djupt ner tills vi når havets botten. Denna plats ser inte ut som 
något vi tidigare sett och efter en stund visar det sig att vi nog inte är ensamma. En efter en 
tittar små varelser nyfiket fram, men det finns också faror och en fartfylld jakt uppstår. Till sist 
går vi segrande ur jakten och kan ta oss upp till ytan igen, upp på land där vi människor hör 
hemma. 

6. Mats Janhagen (f. 1961) Song for Peter
Den 24 maj 2018 nåddes vi av det tragiska och sorgliga beskedet att musikkårens slagverkare 
Peter Stolpestad hastigt lämnat oss i sviterna efter en bilolycka. Peter Stolpestad blev 47 år. Peter 
växte upp i Sollentuna och kom till Marinens Musikkår i Karlskrona 1996 efter slagverksstudier vid 
musikhögskolorna i Oslo och Göteborg. Sorgen var stor för många och för Mats Janhagen, vid tiden 
förste musikdirektör vid försvarsmusiken, utmynnade sorgen i kompositionen Song for Peter. 

– Peter och jag lärde känna varandra när han inledde sin bana som militärmusiker i Marinens 
Musikkår. Förutom att han var en mycket skicklig slagverkare var han även en person som enga-
gerade sig i många frågor runt hela verksamheten. Hans vänlighet och humanistiska sida gjorde att 

han alltid möttes med respekt. Hans människosyn präglades av hans kristna tro. Då jag själv drabbades 
av svår sjukdom var Peter en av de första som hörde av sig och uttryckte sitt stöd. När man får ett 
sådant besked, att en god vän och kollega ryckts bort, vet man inte hur och varför man reagerar 
på ett visst sätt. Själv satte jag mig vid pianot. Det var egentligen mest avsett som egenterapi men 
ganska snart växte det fram något som blev ett stycke musik, Song for Peter, för flöjt och piano. 
Även om mitt syfte inte var att det skulle spelas vid Peters begravning kom det att framföras där, 
något som jag är mycket hedrad över. - Mats Janhagen

Tonspråket i Song for Peter liknar en vaggvisa och speglar livets outgrundlighet men visar 
också det ljusa i Peters livsgärning. Mats instrumentationen för flöjt och blåsorkester från 2020 
är en beställning från Marinens Musikkår.

Som solist hör vi musikkårens flöjtist Katja Wisén.

4. Ivar Widner (1891-1973) Our Fleet
Our Fleet, written in 1917, was originally titled “Military March” but received the name Our Fleet in 1932. In 
1994 it became the unit march for the nowadays disbanded Berga Naval Training Centre.

5. Jonas Nydesjö (b. 1980)  Underwater Adventures
Underwater Adventures is written for the Royal Swedish Navy Band and premiered in March 2018. The 
piece was funded by the Swedish Navy Band Friends Association.

Underwater Adventures is inspired by human curiosity of discovering the world under the surface, 
a place that humans maybe should not be able to visit. Thanks to the development of e.g. submarines, 
humans have over time been able to travel deeper and deeper into the oceans.

6. Mats Janhagen (b. 1961) Song for Peter
On May 24, 2018, the tragic news reached us that the Swedish Navy Band percussionist Peter Stolpestad 
passed away after a car accident. The loss was hard for many of us and for Mats Janhagen, at the time first 
music director at Swedish Military Music Department, the grief resulted in the piece Song for Peter.

Song for Peter resembles like a lullaby and reflects unforeseen incidents in life and also shows the bright-
ness in Peter’s life´s work.  As soloist we hear the Navy Bands’ flutist Katja Wisén.
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7. Andreas Hanson (f. 1969) Dristigheten
I slutet av 1700-talet beslutade Gustav III att genomföra en omfattande upprustning av den 
svenska flottan. En central del av detta var att ge Fredrik Henrik af Chapman uppdraget att 
skapa ett antal linjefartyg. De skulle vara i samma klass och ges poetiska, fantasifulla namn.

Linjeskeppet ”Dristigheten” gjorde skäl för sitt namn bland annat i ”Det viborgska gatloppet” 
då hon, under Pukes befäl, seglade ut först av alla. Att döpa marscher efter fartyg är tämligen 
ovanligt och att få en marsch tillägnad sig brukar vara förbehållet kommendörer, amiraler och 
statsöverhuvuden. Detta till trots är marschen tillägnad örlogskapten Morgan Carlsson, chef 
för Marinens Musikkår 2005-2008. Carlsson var chef under en för musikkåren svår tid präglad 
av nedläggningshot. Hans ”dristighet” stod hårt emot nedläggningshoten och musikkåren 
överlevde.

8. Hugo Alfvén (1872-1960) En skärgårdssägen op. 20
Arr. Jerker Johansson
Hugo Alfvén föddes 1872 i Stockholm. Förutom komponist var han också violinist och jobbade 
flera år i Hovkapellet vid Kungliga Operan i Stockholm. Alfvén var också en mycket god målare 
och slets under många år mellan komponerandet och måleriet. Komponerandet tog till slut 
överhanden, mest beroende på de ekonomiska fördelaktigheterna. 

– I djupet av mitt väsen är jag en skärgårdsbo, sa Hugo Alfvén. Kanske är det därför han valde 
att komponera En skärgårdssägen 1903-1904, som sin första och enda symfoniska tondikt. Han 
säger själv om stycket: 

– Den symfoniska tondikten En skärgårdssägen är trots den episka titeln en lyrisk tonmålning 
skildrande havsbandet i nattlig höststämning, med glittrande månljus, med vräkande oväder, i 
drömmande stillhet och i kamp för livet. En skildring som samtidigt låter naturbilderna genom-
gående erbjuda en motsvarighet till den mänskliga lidelsens mörka lycka.

Arrangemanget har skrivits för Marinens Musikkår av Jerker Johansson.

9. Ernst Urbach (1872-1927) Reginamarsch
Reginamarsch (Kungl. flottans defileringsmarsch) antogs 1929 som marsch för Stockholms 
örlogsstation, men marschen kom att användas som defileringsmarsch för hela flottan. Marschen 
är komponerad av den tyske kompositören Ernst Urbach och publicerades postumt 1929 på 
Regina-förlaget, troligen ursprunget till marschens namn. 

Marschen har kommit att bli en av de mest spelade marscherna i 
Sverige. I kompositörens hemland verkar den vara nästintill okänd.

Marinens Musikkår brukar använda marschen som stående extra-
nummer vid sina framträdanden.

7. Andreas Hanson (b. 1969) Dristigheten
At the end of the 18th century, Gustav III decided to implement an extensive rearmament of the Swedish Navy. 
Fredrik Henrik af Chapman was given the task to create a number of liner vessels. They should all be in the 
same class and given poetic, imaginative names. One of these ships was Dristigheten (“the boldness”)

Naming marches after a ship is quite unusual and to dedicate a march to a person is usually reserved for 
commanders, admirals and heads of state. Despite this the march is dedicated to lieutenant-commander 
Morgan Carlsson, head of the Royal Swedish Navy Band 2005-2008. Carlsson was commander during a 
hard and anxious time for the band, marked by threats of closure. Under his leadership and “boldness” the 
Royal Swedish Navy Band survived.

8. Hugo Alfvén (1872-1960) Legend of the Skerries op. 20
Hugo Alfvén was born 1872 in Stockholm. Besides being a composer he was also a violinist and worked 
for several years at the Royal Opera in Stockholm. Alfvén was also a very good painter and for many years 
he was torn between composing and painting. In the end composing prevailed, mostly because of the 
economic advantages.

– My innermost self belongs to the skerries, said Hugo Alfvén. This is perhaps why he chosed to compose 
Legend of the Skerries 1903-1904 as his first and only symphonic poem.

9. Ernst Urbach (1872-1927) The Regina March
The Regina March was adopted in 1929 as the march for the Stockholm Naval Station, yet the march 
became the main processional march for the entire Fleet. The march was composed by the German 
composer Ernst Urbach and published posthumously in 1929 by the Regina Publishing Company, from 
which it probably derived its title. It has become one of the most played marches in Sweden, although it is 
apparently little known in the composers country of birth. 
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Kungl. Karlskrona Amiralitetsförsamling 
Som ett reslutat av flottans stationering i Karlskrona grundades Kungl. Karlskrona Amiralitets-
församling 1681. Den 19 september 1685 marscherade amiralitetsmusikanter ur flottan runt i 
Karlskrona för att kungöra invigningen av Kungl. Amiralitetskyrkan dagen efter. Marinens Musikkår 
har sina historiska rötter i denna händelse. Frågan är vem som var först, kyrkan eller kåren? Istället 
för att tvista om historien väljer kyrkan och församlingen att blicka mot framtiden. Kyrkan, som 
invigdes av superintendenten Canatus Choraelius, var vid invigningen långt ifrån färdig, utan var 
så först på 1720-talet. Kyrkan fick namnet Ulrica Pia efter Carl XI:s gemål Ulrica Eleonora den äldre, 
den fromma. Kyrkan, byggd i trä, var tänkt som en interimskyrka i avvaktan på en större kyrka. Inte 
mindre än nio olika förslag fanns mellan 1730-talet och början av 1900-talet, men inget av förslagen 
kom till utförande. Amiralitetskyrkan Ulrica Pia är Försvarsmaktens och marinens egendom och 
ingår idag som en del av UNESCO:s världsarv Örlogsstaden Karlskrona.

Amiralitetsförsamlingen är idag en av Svenska kyrkans fem icke territoriella församlingar och 
den enda kvarvarande militära församlingen i Sverige. Församlingen är en naturlig och stark del 
av Svenska kyrkan och verkar med sin verksamhet i tiden utan avkall på stil och traditioner. Med 
sin militärpastorala profil och tydliga marina prägel riktar sig verksamheten till församlingens 
medlemmar, såväl civila som militära, men ska i hela sitt varande också inbjuda icke försam-
lingsmedlemmar till delaktighet och kyrklig hemvist.

Läs mer om Kunglig Karlskrona Amiralitetsförsamlingen på facebook och på 
www.svenskakyrkan.se/amiralitetkarlskrona

On September 19, 1685, Admiralty musicians from the Navy marched around Karlskrona to announce the 
inauguration of the Royal Admiralty Church, Ulrica Pia. The Admiralty Church is the property of the Swedish 
Armed Forces and the Navy and is today part of the UNESCO World Heritage List.

The Admiralty Parish is nowadays one of five non-territorial parishes in the Church of Sweden and the only 
remaining military congregation in the country. With its military church profile and clear naval character, 
the activities are aimed for parish members, both civilian and military,

Marinens Musikkårs Vänner
Marinens Musikkårs Vänner är en ideell stödförening för Marinens Musikkår. Föreningen 
bildades 1991 med ändamål att stödja musikkåren i dess kamp för att överleva det nedlägg-
ningshot som då rådde. Föreningen har varit en betydande faktor vad gäller att samla 
opinionen de gånger Marinens Musikkårs existens varit hotad. 

Idag är föreningen väl etablerad och har drygt 2 000 medlemmar inom och utom Sverige. 
Föreningen kommunicerar med sina medlemmar genom medlemstidningen “Reveljen”.  
Vänföreningen stöttar Marinens Musikkår bland annat genom 
marknadsföring, finansiering av ny musik samt som publikvärdar vid 
konserter. Föreningen förvaltar och delar också årligen ut ett stipen-
dium ur Thore Nilssons minnesfond till någon i Marinens Musikkår. 

Medlemskap innebär bland annat att du:
• Ger ett aktivt stöd till musikkårens fortbestånd och utveckling
• Får medlemstidningen ”Reveljen” två gånger om året
• Möjlighet att köpa biljetter till vissa konserter före icke medlemmar
• Medlemspriser på CD och DVD kring kårens verksamhet
• Får Marinens Musikkårs konsertprogram hemskickat

Bli medlem via www.marinensmusikkar.se/blimedlem

The Swedish Navy Band Friends Association is a non-profit support association for the Royal Swedish Navy 
Band. The association was formed in 1991 with the aim of supporting the Navy Band in its struggle to 
survive the threat of closure. 

Today the association is well established and has over 2,000 members within and outside Sweden. The Friends’ 
Association supports the Navy Band e.g. with marketing, financing new music and as hosts at concerts.
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Alexander Hanson - Dirigent
Musikerbanan började med studier på trumpet vid Kungliga Musik högskolan i Stockholm. Sin 
dirigentutbildning fick Alexander vid den världsberömda Sibeliusakademin i Helsingfors där 
han med högsta betyg utexaminerades av professor Leif Segerstam 2004. 

Alexander Hanson är en ofta återkommande gäst-
dirigent hos de flesta framstående orkestrarna i 
Norden. De senaste åren har Alexander utomlands 
gästat orkestrar såsom Royal Philharmonic Orchestra 
i London, Bryssels filharmoniska orkester, Rotterdams 
filharmoniska orkester, Brno filharmoniska orkester, 
Tonkünstler-Orchester och Essener filharmonikerna. 

På GöteborgsOperan har Alexander dirigerat ett 
antal uppsättningar såsom Puccinis Gianni Schicchi, 
Prokofievs balett Romeo och Julia, Chess, La Cage 
aux Folles, Kristina från Duvemåla samt Crazy for You 
och Ringaren i Notre Dame. Alexander har spelat 
in många skivor med orkestrar som Göteborgs 
Symfoniker, Kungliga Filharmonikerna, Norrköpings 
Symfoniorkester, Malmö Symfoniorkester, Gävle 
Symfoniorkester, Svenska Kammarorkestern &  
Göteborg Wind Orchestra.

År 2005-2012 verkade han som chefdirigent och 
konstnärlig ledare för Göteborg Wind Orchestra. År 
2014-2016 verkade han som konstnärlig ledare och 
chefdirigent för Försvarets Musikkår, Nord-Norge.  
Sedan 2018 är Alexander musikdirektör (chefdirigent/konstnärlig  
ledare) vid Marinens Musikkår i Karlskrona.

Alexander Hanson - Conductor
Alexander Hanson started his career as a musician by studying the trumpet at the Royal College of Music in 
Stockholm. He received his education as a conductor at the renowned Sibelius Academy in Helsinki, where 
he graduated with honors from Professor Leif Segerstam in 2004.

Alexander Hanson is a regular guest conductor with most of the leading orchestras in Scandinavia. 
In recent years, Alexander has visited orchestras abroad such as the Royal Philharmonic Orchestra in 
London, the Brussels Philharmonic Orchestra, the Rotterdam Philharmonic Orchestra, the Brno Philhar-
monic Orchestra, Tonkünstler-Orchester and Essener Philharmoniker. Alexander has made many recordings 
with orchestras such as the Gothenburg Symphony Orchestra, the Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, 
the Norrköping Symphony Orchestra, the Malmö Symphony Orchestra, the Gävle Symphony Orchestra, the 
Swedish Chamber Orchestra and the Gothenburg Wind Orchestra.

Since 2018 is Alexander Musical Director of the Royal Swedish Navy Band in Karlskrona.

Foto: Göran Olsson
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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 en av Försvarsmaktens tre professionella musikkårer och består av 30 heltids-
anställda yrkes musiker. Musikkåren är stationerad i världsarvsstaden Karlskrona.
 
Marinens Musikkår genomför varje år ca 150 framträdanden genom medverkan vid officiella 
statsbesök, kungliga audienser, högvakter, förbandsspelningar, tattooer och konserter. Musik-
kåren har deltagit vid utlandsmissioner i bland annat Bosnien, Kosovo och Afghanistan med 
såväl ceremonimusik som musikunderhållning i 
personalvårdande syfte.
 
Musikkåren har en omfattande konsertverksamhet 
tillgänglig för allmänheten, där repertoaren spänner 
brett över olika blåsmusikgenrer och riktar sig till alla 
målgrupper. Musikkårens framträdanden ger Försvars-
makten god marknadsföring och är också viktig för 
framtida rekryteringar.

Med sin långa tradition och musikaliska arv är Marinens 
Musikkår en viktig ambassadör för militär- och blås-
musikens bevarande och utvecklande. Musikkåren har 
kontinuerliga samarbeten med etablerade dirigenter 
och solister. Med sin erkänt höga internationella nivå 
är Marinens Musikkår idag en av de ledande ensem-
blerna av sitt slag i världen.

The Royal Swedish Navy Band
The Royal Swedish Navy Band dates back to 1680s and has operated uninterruptedly since then. The band 
is today one of the Swedish Armed Forces three military bands and it comprises 30 full-time professional 
musicians. The Navy Band is based in the World Heritage town of Karlskrona.

The band makes yearly over 150 public appearances, including official state visits, royal audiences, changing 
of the guards, regimental ceremonies, tattoos and concerts. 

The Royal Swedish Navy Band has a wide range of concerts available to the public where the repertoire 
covers different genres of wind music to attract everyone. The bands performances are good marketing for 
the Swedish Armed Forces and are also important for future recruitment.  

With its long tradition and musical heritage, the band is an important ambassador to maintenance and 
for the development of military music and for the entire Swedish wind music genre. The band continuously 
collaborates with established conductors and soloists, and with its recognized high international standard, 
the Royal Swedish Navy Band today is one of the leading ensembles of its kind in the world.

Foto: Göran Olsson
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Flöjt/Piccola - Flute/Piccolo
Sabine Jönsson
Katja Wisén

Oboe - Oboe
Elin Larsen

Klarinett - Clarinet
Elin Fleischer Konsertmästare - Concertmaster

Cathrine Kullbrandt Essklarinett - Eb clarinet

Filip Alffram
Kristina Lindby
Dan Olsson
Linn Wikström
Nils-Olof Friberg Basklarinett - Bass clarinet (Spår 1, 3, 7, 8)

Rebecca Serrander Basklarinett - Bass clarinet (Spår 2, 4, 5, 6, 9)

Saxofon - Saxophone
Bengt Lindegren
Peter Sarrin

Fagott - Bassoon
Erik Strandberg

Valthorn - French Horn
Jonas Lindström
Emma Widengård
Hans Widerberg

Trumpet/Kornett - Trumpet/Cornet
Per Fastrup
Peter Meijer
Mattias Sandsjö
Bo Åhgren

Trombon - Trombone
Mathilda Gerhardsson
Aron Westberg
Hannes Persson Bastrombon - Bass trombone

Eufonium - Euphonium
Andreas Johansson

Tuba - Tuba
Simon Fröh
Jörgen Ådvall

Kontrabas - Double bass
Erik Ottosson

Slagverk - Percussion
Mikael Bengtsson
Joakim Berg
Anders Nilsson
Joakim Spogardh

Orgel - Organ
Annika Nilsson, Amiralitetsförsamlingen

Marinens Musikkår – The Royal Swedish Navy Band 
Dirigent/Conductor Alexander Hanson

Musikerna presenteras i alfabetisk ordning - The musicians is presented in alphabetical order

Inspelad i / Recorded in
Sparresalen & Amiralitetskyrkan, Karlskrona  
Oktober 2021

Producent / Producer
Lars Nilsson

Inspelningstekniker / Recording Engineer
Joar Hallgren

Editering / Editing
Joar Hallgren & Lars Nilsson

Mixning och mastering / Mixed and Mastered
Lars Nilsson, Nilento Studio, Gothenburg

Koordinator / Coordinator
Joakim Berg

Texter / Texts
Olle Melin och Joakim Berg

Layout / Layout
Joakim Berg

Illustration framsida / Illustration front page
Kajsa Eldsten 
www.kajsaeldsten.se

nilento.se   marinensmusikkar.se
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1. Fredrik Gustafsson Vår marin 04.15
 Manus

2. Evert Taube Så skimrande var aldrig havet 04.31
Arr. Daniel Fjellström Manus

3. Stefan Nilsson Ulrica Pia 13.08
Instr. Anders Högstedt Manus

4. Ivar Widner Vår flotta 03.24
 Manus

5. Jonas Nydesjö Underwater Adventures 06.40
 Manus

6. Mats Janhagen Song for Peter 02.53
 Flöjt - Katja Wisén
 Manus

7. Andreas Hanson Dristigheten 02.46
 Manus

8. Hugo Alfvén En skärgårdssägen op. 20 16.55
Arr. Jerker Johansson © Gehrmans - Manus

9. Ernst Urbach Reginamarsch 02.13 
 © Otto Wrede Verlag. Berlin/Wiesbaden
  
Total speltid / Total playing time:  56.45

2022 Nilento Records - All rights reserved

En hyllning till Marinen 500 år
Marinens Musikkår - Alexander Hanson


