Antalet militärmusikkårer i Sverige 1901-1971

År 1901 fanns musikkårer vid 56 militära förband, fördelade på följande sätt:
Infanteriet 30
Kavalleriet 8
Artilleriet 9
Fortifikationen (senare benämning ingenjörstrupperna) 2
Trängen 4
Flottan 2
Kustartilleriet 2
År 1905 hade antalet ökat till 59 genom att artilleriet fått ytterligare en musikkår och
ingenjörstrupperna samt trängen vardera två. Samtidigt som två infanterimusikkårer dragits
in.
År 1920 ökades antalet till 60 i och med att det nyuppsatta A 10 fick musikkår. Därmed
uppnåddes det högsta antalet svenska militärmusikkårer. Detta antal nåddes aldrig mer.
Som en följd av 1925 års försvarsbeslut försvann hela 26 kårer in enligt följande:
Infanteriet 7 indragna, kvar 21
Kavalleriet 4 indragna, kvar 4
Artilleriet 7 indragna, kvar 3
Ingenjörstrupperna 3 indragna, kvar 1
Trängen 5 indragna, kvar 1
Ingen ändring vid Flottan och Kustartilleriet, kvarvarande musikkårer alltså 34.
År 1937 drogs tre kårer in, resterande antal alltså 31.
Under krigsåren ökades antalet med 13 kårer enligt följande:
Luftvärnet 3 nya
Flygvapnet 8 nya
Samt ny musikkår vid GÖS (flottan i Göteborg) och KA 3. Totalt antal alltså 44. Samtidigt
bytte tre regementen benämning till P 2, P 3 och P 4 men det påverkar ju inte det totala
antalet.
1952 drogs musikkåren vid P 2 in. Resterande antal alltså 43.
1957 skedde den sista större neddragningen då hela 17 musikkårer försvann. Enligt följande:
Infanteriet -1
Kavalleriet -1 (den sista)
Artilleriet -2
Trängen -1 (den sista)
Kustartilleriet -3

Luftvärnet -3 (samtliga)
Flygvapnet -6
Resterande antal alltså 26. Samtidigt flyttades tre musikkårer till annat förband inom orten
men det påverkar ju inte det totala antalet.
1961 drogs musikkåren vid F 8 in. Resterande antal alltså 25.
1971 avskaffades militärmusiken och musikkårerna blev ”regionmusikavdelningar”. Genom
att kårerna vid I 12 och KA 4 drogs in helt samt att de två stockholmskårerna slogs ihop blev
det 22 regionmusikavdelningar av de 25 kårerna.
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