
PROGRAM 13 AUGUSTI

i

Med reservation för eventuella ändringar.

* Vid vissa moment markerade med * är det risk för starkt ljud, 
öronproppar finns vid berörda platser och vid VIKTIGT!!! i
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Matservering Konsertplats

KUNGSBRON
Marin logistik, det som krävs för att ge mobilt stöd till 
marinens fartyg och båtar. Om vädret tillåter bjuder vi på 
en tur med stridsbåt 90 och g-båt. 

Vilken trafik rör sig runt Sveriges kuster just nu och 
hur sker radiokommunikation med militära enheter? 
Sjöinfokompaniet visar sjölägesbild och samband. 

Vad gör förbandet FMTIS? – Försvarsmaktens Telekom-
munikation och Informationssystem. 

Se lastbilar bestyckade med sjömålsrobotar som kan 
gruppera dolt och bekämpa fientliga fartyg i samarbete 
med fartyg, helikoptrar och flygplan.

Marinhistorisk fotoutställning, Marinen i bild under 500 år.

MiniMARINEN - barnaktiviteter.

Barksegling och turistinfo från Karlskrona kommun om 
du följer den röda pilen på kartan. 

KYRKOMRÅDET
KA 2 kamratförening - följ med en timme i buss i 
Kustartilleriets spår, klockan 10.30 och 13.30.

Världsarvshub, här kan du få svar på alla dina 
frågor om det världsarv Karlskrona utgör. Följ med 

på världsarvsguidning klockan 11,13 och 15 i anslut-
ning till örlogshamnen. 

Marin teknik – prata tekniska utrustning med personal 
från Skeppstekniska sektionen.

Museum för rörligt kustartilleri visar 12/80 pjäs.

Varvshistoriska föreningen i Karlskrona visar repslagning. 

Träffa Flottans män. 

Marinmuseum visar Chapmans släptank. Passa 
också på att fråga en expert och se film – Svenskt 
sjöförsvar under 500 år. Föreläsningar: “1980-talets 
ubåtskränkningar” - “Kläder och skor från skeppet Vasa” 
- “Att bygga och underhålla en flotta i början av 1600-
talet”. Tider, se monter.

Amiralitetskyrkan Ulrica Pia är öppen!

AURORAPARKEN
Försvarsmaktsinformation och rekrytering. Tester, 
utmana dig själv eller dina vänner. Vill du veta hur vi 
tränar i Försvarsmakten? Upplev våra fartyg virtuellt från 
insidan. På platsen finns mycket av vår utrustning som går 
att klämma och känna på.

Ledningsfordon från Helikopterflottiljen och utrustning 
från Blekinge flygflottilj och Ubåtsflottiljen - Högt och lågt. 

Försvarets materielverk, FMV - från Vasa till A 26.

Träffa några av de som jobbar med stöd till anställda 
i Försvarsmakten och deras anhöriga, före, under och 
efter insats. Invidzonen, Svenska soldathemsförbundet, 
Sveriges veteranförbund och idrottsveteranerna.

Provsmaka mat från Marinens 500-åriga historia. 

Sjövärnskåren berättar om sin verksamhet. 

Träffa Hemvärnet, Lottakåren och HV-ungdom.

TROLLE BÅTHAMN
Träffa några av Försvarsmaktens dykare. Visning av 
dykmateriel, utrustning och en mobil tryckkammare 
med mera. Fiskdamm för barn. 

Marinverkstäderna visar bl. a.Torped 62 och Torped 
45. Visning av ROV, dykeri- och säkerhetsmateriel. 
Uppblåsning av livflottar. 

Vad äter soldaten när det inte finns tillgång till kök? 
Leverantörer av stridsportioner förevisar Försvarsmak-
tens mat i fält.

Hemberedskap, vad är bra att tänka på? Civilförsvars-
förbundet visar.

Saab - modeller av Saabs navala produkter. Gör en 
virtuell rundvandring ombord på några av våra fartyg. 
Få en inblick i vad det innebär att designa och bygga 
fartyg. Uppvisning med undervattensfarkosten ”Sea 
Wasp” samt termisk förmåga av camouflagenät.

Ingenjörers betydelse i marinen. Träffa representanter 
från Sveriges ingenjörer och lyssna på föreläsning 
klockan 13.30. 

Uppvisningar
Helikopter 14 och helikopter 15 utför moment på 
uppvisningsplatsen klockan 10.30 och 13.30 med  
HMS Hercules. 

Jas 39 Gripen genomför en flyguppvisning* klockan 12.

Stridsförevisning med Marinbasens Basskyddskom-
pani från stridsbåt 90* klockan 12.30 och 15.15.

Uppvisning klockan 11.00 med Visbykorvett och 
klockan 13 med Minröjningsfartyg.

Föreläsningar
G(l)ömda vrak klockan 11.30 och 14.15

U 137 - En som var med klocka12.45 och 15.15

Mariningenjören - idag, igår och imorgon kl. 13.30

 Konserter
Under hela dagen framförs musik av Marinens musikkår, 
Hemvärnsmusikkår från Blekinge och med Marinens 
Ungdomsmusikkår.  När? se tider till höger.

   

Vi försvarar Sverige tillsammans
Vad är din roll och hur kan du bidra? Kom och ta reda 
på varför just du är en viktig kugge i försvaret av vår 
gemensamma frihet och rätt att leva som vi själva väljer.

10.00 MARINDAGEN öppnar till tonerna  
av Marinens Musikkår följt av  
Hemvärnets musikkår Blekinge

10.30 HKP14 vinschar  
mot HMS Hercules

10.45 Marinens ungdomsmusikkår  
spelar på Vallgatan

11.00 Uppvisning visbykorvett 

11.30 Marinens ungdomsmusikkår  
spelar i Trolle båthamn

Föreläsning - G(l)ömda vrak

12.00 Jas 39 Gripen*

12.10 Hemvärnets musikkår Blekinge  
spelar i Trolle båthamn

12.30 Stridsförevisning stridsbåt*

12.45 Föreläsning 
U 137 - En som var med

13.00 Uppvisning minröjningsfartyg

Marinens ungdomsmusikkår  
spelar i Trolle båthamn

13.30 Föreläsning - Mariningenjören  
- idag, igår, imorgon

HKP14 vinschar  
mot HMS Hercules

14.00 Marinens Musikkår 
spelar i Trolle båthamn 

14.15 Föreläsning - G(l)ömda vrak

14.45 Marinens ungdomsmusikkår 
spelar i Trolle båthamn

15.15 Föreläsning 
U 137 - En som var med

Stridsförevisning stridsbåt*

15.45 Konsert på Vallgatan med 
Marinens Musikkår 
Marinens ungdomsmusikkår 
Hemvärnets musikkår Blekinge

16.00 MARINDAGEN stänger
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Informationi Sjukvårdsplats


