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Förord 

Försvarsmaktens ceremonier ska genomföras på ett korrekt och värdigt sätt. 

Syftet med serien av reglementen och handböcker ”Parad” (PARAD1/8) är att utgöra 

Försvarsmaktens gemensamma grund för formellt uppträdande i sluten ordning, parader och 

myndighetens traditionsvård. Arméns, marinens och flygvapnets olika traditioner har i det 

längsta omhändertagits och endast förändrats där enhetlighet inom Försvarsmakten är särskilt 

påkallad. 

Reglementena innehåller bindande bestämmelser och förhållningssätt för Försvarsmaktens 

uppträdande i ceremoniella sammanhang. Handböckerna innehåller anvisningar med 

förklaringar och beskrivningar för tjänstens genomförande.  

Handbok PARAD 6 utgör anvisningar för myndighetens traditionsvård.

Deltagande i statsceremonier är en av Försvarsmaktens uppgifter och genomförande av 

förbandsvisa ceremonier och traditionsvård är en del av den militära miljön och utgör en del i 

myndighetens vård av sitt kulturarv. Ceremonier och sättet att utföra dem uppmärksammas av 

försvarsmaktens personal, allmänheten och av utländska turister, gäster och observatörer. Väl 

genomförda bidrar de till att skapa respekt för Försvarsmakten och stärker deltagarnas känsla 

för förbandsandan. 

Varje chef måste vara beredd att anpassa parader efter de förutsättningar som råder. Särskild 

hänsyn måste tas till t.ex: väderlek, åskådare, deltagande kamratföreningar och resultat av 

samverkan med t.ex. kommun och andra deltagande myndigheter. 

Innehållet i denna publikation omfattas inte av sekretess. 
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Läsanvisning 

Gemensamma anvisningar för publikationsserien PARAD. 

 Med förband avses försvarsmaktens olika organisationsenheter.

 Med förbandschef förstås även annan befattningshavare som innehar eller tilldelats

motsvarande befogenheter.

 Med krigsförbandschef förstås även annan befattningshavare som innehar eller

tilldelats motsvarande befogenheter.

 Med trupp förstås även besättning vid fartyg m.m.

 Med kompani förstås även skvadron, flygdivision eller annan motsvarande militär

enhet.

 Med fana, fanvakt och fanförare förstås även dragonfana/standar, standarvakt och

standarförare samt i flottan flagga, flaggvakt och flaggförare.

 Vad avser sammansättning och bärande av uniformsdräkter gäller bestämmelserna i

Försvarsmaktens uniformsbestämmelser.

Publikationsserien omfattar: 

Typ Namn Omfattning 

Reglemente R PARAD 1 Stats- och förbandsvisa ceremonier 

Reglemente R PARAD 2 Flaggor, fälttecken och heraldik 

Reglemente R PARAD 3 Formellt uppträdande 

Handbok H PARAD 4 Marinen 

Handbok H PARAD 5 Militärmusik 

Handbok H PARAD 6 Traditionsvård 

Reglemente R PARAD 7 Salut 

Reglemente R PARAD 8 Högvakt 
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1. Ceremoniordning

1.1.1. Historik 

Av gammal tradition räknas armén främst bland stridskrafterna i Sverige. Detsamma görs i de 

flesta länder, medan marinen räknas som främsta försvarsgren i Storbritannien. 

Den första dokumenterade rangordningen av våra landskapsvis rekryterade regementen står 

att finna i 1634 års regeringsform. Det ska dock observeras att kavalleriet då kom före 

regementena till fots i rangordning. Vidare kan noteras att värvade trupper som garden och 

artilleri inte var upptagna i detta sammanhang. Nummerbeteckningar, som då tillika 

markerade rangordningen, infördes 1816 (för artilleriet 1831) under det att enhetsbeteckningar 

av typ, I 19, K 3 och A 9 etc. kom i bruk först 1914.  

Rangordningen avskaffades 1942, men fortfarande i 1945 års rulla var förbanden upptagna i 

rangordning. Denna rangordning har sedan legat till grund för den ceremoniordning som 

redovisas nedan och som i dagligt bruk avspeglas i t.ex. sändlistor inom myndigheten. 

Vid uppsättning av flygflottiljerna tillämpades anciennitetsprincipen, dvs. först uppsatta 

flottilj fick lägsta nummer osv. 

1.1.2. Allmänt 

Ceremoniordningen är inte att betrakta som någon rangordning av förbanden utan följer i 

huvudsak den ordning som används i Försvarsmaktens sändlista. 

Syftet är att ensa uppställningsordningen vid ceremonier inom Försvarsmakten där flera 

enheter deltar. 

Avvikelser från ceremoniordningen kan göras om särskilda skäl föreligger. 

Vid firandet av ett förbandsjubileum (motsv.) där även andra förband inbjudits ska självklart 

det jubilerande förbandet intar den främsta platsen (främst eller till höger i frontriktningen). 

1.1.3. Ceremoniordning 

Ceremoniordning inom organisationsenhet är: Förbandsledning, krigsförband i 

nummerordning, skolor och utbildningsgrupper. Hemvärnsbataljoner paraderar i anslutning 

till den utbildningsgrupp de utbildas vid. Oavsett militär personalgrupp så paraderar den 

enskilde med sitt krigsförband.  

Organisationsenhet Enhet, avdelning 

Högkvarteret Enligt HKV sändlista 

Livgardet LG/inf, LG/kav, SWEDINT, FHTE, Fömus, 

Livgardesgruppen, Dalregementsgruppen, 

Gävleborgsgruppen 

Livregementets husarer K 3, FÖS, Örebro- och Värmlandsgruppen 

Norrbottens regemente I 19, Arméns jägarbataljon, Norrbottensgruppen, 

Västerbottensgruppen, Västernorrlandsgruppen, 

Lapplandsjägargruppen 

Skaraborgs regemente P 4, Skaraborgsgruppen, Bohus-dalsgruppen 

Södra skånska regementet P 7, Skånska gruppen 
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Artilleriregementet A 9, ArtSS 

Luftvärnsregementet Lv 6, LvSS, Hallandsgruppen 

Göta ingenjörregemente Ing 2, FarbS, Norra Smålandsgruppen 

Ledningsregementet LedR, Upplands- och Västmanlandsgruppen, 

Södermanlandsgruppen 

Trängregementet TrängR, LogS 

Första ubåtsflottiljen 1.ubflj

Tredje sjöstridsflottiljen 3.sjöstridsflj

Fjärde sjöstridsflottiljen 4.sjöstridsflj

Amfibieregementet Amf 1, Södertörnsgruppen, Gotlandsgruppen 

Marinbasen MarinB, Kalmar- och Kronobergsgruppen, Blekingegruppen 

Skaraborgs flygflottilj F 7 

Blekinge flygflottilj F 17 

Norrbottens flygflottilj F 21 

Försvarsmaktens helikopterflottilj FM Hkpflj, Livgrenadjärgruppen 

Försvarsmaktens logistik FMLOG 

Försvarsmaktens telenät- och 

informationssystemförband 

FMTIS 

Särskilda operationsgruppen SOG 

Militärhögskolan Karlberg MHS K 

Militärhögskolan Halmstad MHS H 

Markstridsskolan MSS 

Sjöstridsskolan SSS 

Luftstridsskolan LSS 

Hemvärnets stridsskola HvSS 

Försvarsmaktens tekniska skola FMTS 

Totalförsvarets ammunitions- och 

minröjningscentrum 

SWEDEC 

Totalförsvarets skyddscentrum SkyddC 

Försvarsmaktens underrättelse- och 

säkerhetscentrum 

FM UndSäkC 

Försvarsmaktens HR-centrum FM HRC 

Försvarsmedicincentrum FömedC, Elfsborgsgruppen 

Frivilliga försvarsorganisationer 

enligt ”stora sändlistan” 

Avtalsbunden personal paraderar med det förband avtalet är 

upprättat med. 
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2. Traditionsrum och minnesplats

2.1. Definitioner 

Traditionsrum är en lokal eller del av lokal inom militärt område som avdelas för utställning 

av minnessaker. Deponerade museiföremål från Statens Försvarshistoriska museer (SFHM), 

Statens maritima museer (SMM) eller andra museer kan förekomma.  Sådan lokal ska kunna 

brukas även till andra ändamål. 

Minnesplats är en lokal minnesvård - i annan form än ett minnesmärke - över förolyckade och 

stupade kamrater.  

2.2. Utnyttjande av traditionsrum och minnesplats 

Traditionsrum och annex till sådant ska även kunna användas som lektionssalar, 

sammanträdesrum, mässlokal e.dyl. De bör utöver att utgöra en lokal resurs för att tillvarata 

och bevara relevanta föremål från organisationsenhetens historia, dessutom kunna utgöra 

minnesplats för att minna om omkomna och stupade.    

3. Statens konst

Statens konstråd har tillsyn över myndigheternas vård av konst som tillhör staten och som inte 

står under tillsyn av någon annan myndighet. Statens konstråd ger råd om vården av denna 

konst (SFS 1990:195).  

3.1. Allmänt 

Varje statlig myndighet inventarieför sitt aktuella innehav av konst genom att inventera och 

registrera den konst som tillhör staten i statens konstdatabas. Registreringen dokumenterar 

konstverken och deras placering i myndighetens lokaler och används som grund vid årlig 

inventering, rapport av skador, polisanmälan av stölder, flytt, avveckling och vid revision 

samt övergripande för Statens konstråds tillsyn.  

Försvarsmakten har en sammanhållande konstansvarig som ansvarar för myndighetens 

huvudkonto i statens konstdatabas. Varje organisationsenhet ska ha en utsedd konstansvarig 

som inventerar, registrerar och vårdar eget underkonto i statens konsdatabas. 

3.2. Inventering och registrering 

Föremål som ska inventeras och registreras innefattar både konstverk som överlämnats av 

Statens konstråd och konstverk som myndigheten har inköpt på statliga medel eller som 

myndigheten har mottagit i gåva. Konstverk definieras som unika föremål gjorda i ett 

exemplar eller en numrerad upplaga och med känd upphovsman och/eller proveniens 

(historik). Exempel på konstverk är målningar, grafik, skulpturer, fotografier samt 

konsthantverk (t.ex. glas och textil). 
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3.2.1. Grundinventering 

Inventering utförs årligen och bör i enlighet med Riksrevisionens anvisningar alltid utföras av 

minst två personer. Använd blanketten” Inventeringsformulär” som kan hämtas från Statens 

konstråds hemsida för att systematiskt samla in obligatoriska uppgifter om konstverken och 

deras placering som ska registreras i Konstdatabasen. Alla konstverk ska vara fotograferade i 

sin miljö (max 400 kb och JPEG-format).  

3.2.2. Inventarienummer 

Förbanden ska själv upprätta en inventarienummerserie för konstföremålen, benämnt 

identitetsnummer i Konstdatabasen. Identitetsnumren skrivs även med blyerts på 

konstverkens baksida eller på diskreta pappersetiketter som fästs på kilramen, på kartongen på 

konstverkets baksida, skulpturens undersida eller motsvarande plats. 

3.2.3. Registrering i Konstdatabasen 

Logga in i konstdatabasen.sreg.se (obs! utan www) för att logga in i myndighetens 

konto/underkonto i Konstdatabasen. Följ sedan anvisningarna i användarmanualen för att söka 

och registrera konstverk, skapa inventeringsunderlag etc. 

3.3. Förvärv 

Konstverk som skänkts till Försvarsmakten eller anskaffats på myndighetens anslag är statens 

egendom och ska registreras i statens databas över myndighetens konstinnehav. Mottagare av 

konstverk ska utan dröjsmål meddela Försvarsmaktens konstansvarige vid HKV för vidare 

handläggning i enlighet med Statens konstråds tillsyn. 
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4. Minnesmärken, gravvårdar och minneshallar

4.1. Definitioner 

Minnesmärke är en jordfast artefakt i sten, betong eller liknande, med eller utan inskriptioner, 

och som syftar till att minna om en avslutad eller pågående militär verksamhet.  

Minneshall är del av byggnad som särskilt avdelas för att med inskriptioner av namn, minnas 

omkomna och stupade. Minneshall kan vara specifik för en stridskraft, en insats eller ett krig. 

Gravvård är enskilds begravningsplats. 

4.2. Allmän anvisning 

Nya minnesmärken inom Försvarsmakten utformas så att de inte uppfattas som gravvårdar. 

4.3. Statens minnesmonument 

4.3.1. Veteranmonumentet 

Som ett led i en samlad svensk veteranpolitik har Försvarsmakten på regeringens uppdrag 

uppfört ett minnesmärke för veteraner och andra som genomfört internationella insatser. 

Monumentet är utfört av skulptören Monika Larsen Dennis och kallas ”Restare” vilket är latin 

och betyder att stanna, vila, finns kvar. Monumentet invigdes av H.M. Konungen på 

veterandagen den 29 maj 2013. Försvarsmakten har som uppgift att - i samverkan med andra 

myndigheter och veteranorganisationer - högtidlighålla den svenska veterandagen som en 

statsceremoni. 

Bild 4:1Veteranmonumentet Restare 

4.3.2. FN-monumentet 

Försvarsmakten uppförde på uppdrag av regeringen ett minnesmonument över svenskar som 

har omkommit i FN-tjänst. Monumentet är utfört av konstnär Liss Eriksson och invigdes 

1995. Monumentet ligger mellan Villa Källhagen och Sjöhistoriska museet på området mellan 

Folke Bernadottes väg och Djurgårdsbrunnsviken i Stockholm.  
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Försvarsmakten har årligen genomfört minnesceremonier och kransnedläggningar vid 

monumentet i samband med FN-dagen, FN minnesdag för de fredsbevarande styrkorna, vid 

vissa besök och när svensk FN-personal har omkommit eller stupat i tjänst för freden. Sedan 

statens veteranmonument Restare invigdes i anslutning till monumentet har paradering i 

huvudsak överförts till den nya platsen. 

4.4. Minnesmärken inom riket 

4.4.1. Minnesmärken från internationella insatser 

F.d. FN-skolan hade ett antal minnesmärken uppställda inom kasernområdet i Södertälje. Vid 

flytten till Granhammars kasernområde har Livgardet fullföljt traditionen. Numera finns 

hemtagna minnesmärken omfattande minnen för stupade och omkomna uppställda i 

anslutning till SWEDINT lokaler. Livgardet fullföljer denna tradition och ska ha rutiner för 

att inom ramen för besöksmottagning kunna ta emot besökare till dessa minnesmärken. 

Direktiv för avveckling av insatsområde (förläggning) omfattar även hur minnesmärken som 

enbart omfattar insatsen som sådan ska tas hem till Sverige och var minnesmärket i 

förekommande fall ska ställas upp. 

4.4.2. Minnesmärken på militärt område 

Vid organisationsenhet får nya minnesmärken med veteranperspektiv upprättas inom militärt 

område efter samråd med PROD. Befintliga minnesmärken och ceremoniplatser ska i 

möjligaste mån meranvändas. Vård av minnesmärken sker inom ramen för 

infrastrukturkostnader eller i vissa fall inom ramen för verksamhetsuppdrag avseende 

traditionsvård. 

Bild 4:2 Lokalt minnesmärke med veteranperspektiv i en vid bemärkelse (I 19) 

Vid avveckling av militär verksamhet på visst område ska frågor vad avser ägarförhållanden, 

ansvar för skötsel och långsiktiga kostnader för FM beredas i samråd med PROD före beslut 

om upprättande av minnesmärke. 
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4.4.3. Minnesmärken utanför militärt område 

Minnesmärke med militär koppling som upprättas av annan aktör och utanför militärt område, 

är ett uttryck för samhällsförankringen av försvars- och veteranpolitiken. Förband bör efter 

samråd, med företrädare för kommun eller annan, delta i och genomföra ceremonier även vid 

sådant minnesmärke. 

Äldre minnesmärken för olika former av militär verksamhet eller minnen m.m. förekommer 

på en mängd platser runt om i landet. Försvarsmaktens ansvar för vård av dessa minnemärken 

baseras på respektive förbands traditionsansvar (för traditionerna vidare från, respektive 

bevarar minnet av). PROD regelerar vård av befintliga minnesmärken utanför militärt område 

i verksamhetsuppdrag.  

4.4.4. Riktlinjer för ceremoniell verksamhet vid minnesmärken 

Förbandsvisa ceremonier med anledning av veterandagen ska i möjligaste mån genomföras så 

att allmänheten får tillträde och med fördel genomföras tillsammans med 

veteranorganisationer och representanter för övriga myndigheter och dess veteraner. 

Förbandsvisa ceremonier får inte planeras så att medverkan vid den officiella statsceremonin 

vid statens veteranmonument på Djurgården nedprioriteras. 

4.5. Minnesmärken utom riket 

Förband i internationella insatser ska säkerställa att minnesmärken som upprättas utomlands 

utformas så att de vid insatsens avslutande kan föras till Sverige för uppställning. 

Minnesmärken kvarlämnas endast om det finns överenskommelser om långsiktig vård om 

dessa och kostnadsaspekter ska alltid klarläggas före beslut. Frågor som rör minnesmärken 

som delas mellan flera nationer ska handläggas i samråd med PROD. Minnesmärken ingår i 

den inventering av föremål som Försvarsmakten (i förekommande fall med stöd från Statens 

försvarshistoriska museer) gör i samband med avveckling av en insats. 

4.6. Gravvårdar 

De förband som förvaltar gravrätter fullgör sina respektive åtaganden. I det fall gravrätt löper 

ut ska förnyat åtagande behandlas i samråd med PROD. Förbandschef får genom avtal med 

t.ex. kamratförening säkerställa att vård av befintliga gravrätter sker. Försvarsmakten har inte

för avsikt att åta sig nya gravrätter. 

För krigsgravtjänst gäller särskilda bestämmelser. 

4.6.1. Ceremonier vid gravar 

Förbandschef bör i samråd med kamrat- och veteranföreningar och med stöd av 

Försvarsmaktens veterancentrum i varje särskilt fall bedöma om Försvarsmakten ska delta 

med representation, militära honnörer eller annat vid ceremonier vid gravvårdar för 

krigsveteraner. Verksamhet för Svenska Finlandsfrivilliga har i detta sammanhang en 

särställning.  

För militärbegravning gäller särskilda bestämmelser. 
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4.7. Minneshallar 

4.7.1. Försvarsmaktens minneshallar 

Flygvapnets minneshall 

Flygvapnets minneshall omfattar namn över omkomna inom flygvapnets flygande personal 

och finns vid byggnaden Tre Vapen i Stockholm. För tiden fram till 1926 förekommer även 

namnen på omkomna i arméns och marinens flygväsenden. Flygvapenchefen ansvarar för 

detaljbestämmelser angående minneshallen. 

Bild 4:3 Flygvapnets minneshall 

Minnestavlorna i Karlbergs slottskapell 

Minnestavlorna i slottskapellet vid Militärhögskolan Karlberg är uppförda till minne av forna 

karlbergskadetter som stupat i krig eller i fredens tjänst. Eftersom Militärhögskolan Karlberg 

numera är Försvarsmaktens gemensamma officersskola så är dessa minnestavlor en 

angelägenhet för hela myndigheten. 
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5. Minnessaker och föremål från insatser

5.1. Definition 

Traditions- och ceremoniella föremål och kuriositeter som anskaffats av förbandsenhet, 

tilldelats av Försvarsmakten eller tillhandahållits som gåva i samband med insatsverksamhet. 

Minnessaker kan dessutom utgöras av militära uniformer, utrustning och vapen. För konstverk 

gäller anvisningar för omhändertagande av statens konst. 

5.2. Omhändertagande 

5.2.1. Minnessaker från insatser 

Minnessaker från internationella insatser ska bedömas i samråd med Statens 

försvarshistoriska museer (SFHM) eller, för maritima insatser, Statens maritima museer 

(SMM). Minnessaker av musealt värde överförs på begäran till SFHM/SMM så att statens 

samlingar hålls uppdaterade.  

Övriga objekt av enklare karaktär och ringa musealt värde d.v.s. minnessak, överförs som en 

del av avveckling av insats antingen till LG/SWEDINT eller till förband som har proveniens 

till föremålet.  

Objekt som förvaras i Försvarsmaktens lokaler är antingen depositioner av museiföremål (ofta 

från SFHM/SMM) eller lokalt registerförda minnessaker.  

5.2.2. Fälttecken vid avveckling 

Förband i internationell insats ska för svensk tretungad fana. Dessa fälttecken ärvs vanligen 

mellan roterande förband. Fälttecken överlämnas efter avslutad insats till respektive taktisk 

stab och återanvänds i nya insatser intill det är förslitet. 

Officiella fälttecken överförs efter avslutat bruk till SFHM. Fälttecken kan efter överens-

kommelse med SFHM deponeras vid förband eller vid annan myndighet.  

5.2.3. Kompanitecken 

Flera förband har genom åren anskaffat och fört inofficiella fanor och kompanifanor under 

internationell tjänst. Oavsett utförande så är dessa fanor och kompanifanor en del av 

Försvarsmaktens historia och ska ingå i inventering av föremål efter förbandets insats. 

Kompanifanor bevaras i första hand vid respektive huvudansvarig organisationsenhets 

traditionsrum (motsv.), i andra hand överlämnas de till LG/SWEDINT.  

Även inofficiella fanor kan ha musealt värde och bör i normalfall på begäran överföras till 

t.ex. SFHM.
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6. Kamrat- och militärkulturhistoriska föreningar

6.1. Allmänt 

Kamratskapet och samhörigheten på respektive förband kan förstärkas genom 

kamratföreningars och militärkulturhistoriska föreningars (härefter samlat kallat 

kamratförening) delaktighet i det personalvårdande traditionsvårdsarbetet. Kamratförening 

vid såväl existerande som tidigare existerande förband kan vara föremål för samarbete med 

och stöd från Försvarsmakten. 

Försvarsmakten har - generellt sett - nytta av kamratföreningar och deras verksamhet. För en 

jämförelsevis låg kostnad får myndigheten ofta ett betydande stöd. Den traditionsvård som 

kamratföreningar deltar i är av ett synligt värde för Försvarsmakten, till exempel vid skötsel 

av traditionsrum och minnesmärken eller vid deltagande i förbandsceremoniell verksamhet.  

Kamratföreningar utgör ambassadörer för Försvarsmakten och bidrar till myndighetens 

attraktionskraft. Genom organiserat samarbete med respektive förband och 

målgruppsorienterade aktiviteter kan kamratföreningar attrahera såväl medarbetare i aktiv 

tjänst som före detta anställda och deras anhöriga. 

6.2. Förbandschefs ansvar 

Försvarsmaktens ansvar som arbetsgivare gäller anställda i myndigheten och 

utlandsveteraner. Därutöver finns det ett utrymme av förtroende och kamratligt ansvar för de 

som efter mångårig tjänst har lämnat myndigheten och i detta har förbandet ett stöd av 

kamratföreningar. Genom att vårda relationen mellan förband och kamratförening kan 

Försvarsmakten stärka sitt rykte som en god arbetsgivare, vilket i sin tur kan vara 

rekryteringsfrämjande. Kamratföreningar kan därutöver spela en aktiv roll inom området 

försvarsupplysning, antingen i organiserad form eller genom sina medlemmars 

nätverkskontakter. 

Respektive förbandschef ansvarar för sina relationer och överenskommelser med 

kamratföreningar. I detta ska följande särskilt beaktas: 

 Upprättande av ömsesidig överenskommelse om samarbete mellan förband och

kamratförening ska ske i skriftlig form och sker, förslagsvis, inom ramen för de ordinarie

årliga tidsförhållanden som gäller för DUP/VU. En sådan överenskommelse kan vara flerårig.

 I sådana överenskommelser ska det framgå vilka prestationer och ersättningsförhållanden som

gäller för samarbetet samt hur verksamhetsrapportering & ekonomisk redovisning ska ske,

dock minst årligen.

 Ersättning kan (enligt förbandschefs beslut) ges av Försvarsmakten för i första hand kostnader

motsvarande av kamratföreningen utförda tjänster. Därutöver kan, efter godkännande, en

kamratförening mot inlämnande av faktura erhålla ersättning för sina egna kostnader.

 Förbandschef ska inte stå i jävsförhållande genom att samtidigt vara ordförande i en

kamratförening med vilken förbandet tecknar överenskommelse om samarbete och till vilken

förbandet utger någon sorts ersättning.
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7. Traditionsföremål för paradbruk

7.1. Vaktkäppar, stavar, dagbrickor, ägiljetter och hederskartuscher 

7.1.1. Vaktkäppar 

Vaktkäpp infördes 1793 för vissa befattningshavare i Kungens närhet. 

Vaktkäpp tilldelas för varje särskilt fall den som tjänstgör i befattning där vaktkäpp 

föreskrivs. Vaktkäpp bärs normalt i vänster hand (förd med rak arm, inte i armvecket) och ska 

under marsch hållas stilla utmed sidan. 

Vaktkäpp m/1793 finns i två varianter, 90 cm respektive 67 cm med två svarta silkestofsar. 

Den längre vaktkäppen bärs från överstelöjtnants tjänstegrad, den kortare av major eller 

kapten.  

Bild 7:1 

Vaktkäpp ”Vildmannen”, fastställd 1997, bärs av officerare vid Norrbottens regemente vid de 

tillfällen vaktkäpp m/1793 annars skulle ha burits.  

7.1.2. Stavar 

Stav tilldelas personligen under den tid som viss befattning innehas. Stav bärs normalt i 

vänster hand (med rak arm, inte i armvecket) och ska under marsch hållas stilla utmed sidan. 

Stav bärs vid formella tillfällen och representation. 

Stav m/1815 

För generaladjutanten för armén fastställdes stav m/1815 som tjänstetecken. Denna stav bars 

senare av chefen för lantförsvarsdepartementet, dock endast om denne var militär. 

Stav m/1815 bärs numera av överbefälhavaren och är förgylld och beströdd med blå 

emaljerade kronor samt försedd med knopp och doppsko. 

Stav m/1790 

För kungens vakthavande generaladjutant tillkom som befälstecken stav m/1790. 

Generaladjutantens uppgift var bl.a. att föra befäl över i Stockholm förlagda truppförband. År 

1810 tillsattes en befälhavande generaladjutant för Stockholms garnison. Denne benämns från 

1818 överkommendant för Stockholms garnison och staven bärs numera av 

Överkommendanten i Stockholm.  

Motsvarande stav tilldelades 1911 även kommendanten i Bodens fästning och den bärs 

numera av garnisonschefen i Boden. Staven är stålblå med beströdd med guldkronor samt 

försedd med guldknopp och doppsko.  

Bild 7:2 Stav m/1790 
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Stav m/1802 

Kommendanten i Stockholm och garnisonscheferna i Göteborg och Karlsborg bär stav 

m/1802 vilken är till utseende densamma som vaktkäpp m/1793, 90 cm men försedd med en 

särskild portepé. 

7.1.3. Tecken för vakthavande befäl 

Dagbricka 

Dagbricka m/1799 är en efterföljare till ringkragen och var ursprungligen en gradbeteckning 

från senare delen av 1600-talet. Dagbrickan bärs av befäl ur armén och marinen vid 

tjänstgöring som vakthavande befäl, som vaktchef (stf) vid högvakten, chef för honnörsstyrka 

och som fanförare.  

Dagbricka bärs även enligt förbandschefs bestämmande av vakthavande officer och 

dagofficer (motsv.). Dagbricka m/1799 bärs i blått vattrat band med rosetter. 

Bild 7:3 Dagbricka m/1799 emalj för officer Bild 7:4 Dagbricka m/1799 guldmetall för specialistofficer 

Dagbricka förekommer även i ett enklare utförande som ”dagbricka övrig” som varierar i 

utseende. Förbandschef beslutar om utförande/gravyr m.m. på dagbricka övrig för meniga och 

gruppbefäl som tjänstgör som dagbefäl inom bataljon och kompani. Dagbricka övrig bärs i 

metallkedja. 

Dagtjänst tecken m/38 

I flygvapnet bärs dagtjänst tecken m/38 vid samma tillfällen som dagbricka bärs. 

Bild 7:5 Dagtjänsttecken m/38 

http://info.fmlog.mil.se/tjanster/fmpubl/pubdok/bokpaket/mkat/webb/Images/M7673-409000.jpg
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7.1.4. Ägiljetter 

Ägiljett utmärker officer som tjänstgör som: 

 stabspersonal vid det kungliga huset,

 adjutant till: kunglig person, general och flaggman

 överste och kommendör

 officerare vid f.d generalstabskåren och olika f.d. chefsutvecklingsprogram

 militärattaché.

Stor ägiljett m/1816  

Bild 7:6 Stor ägiljett 

Används av statschefens över- och stabsadjutanter samt av 

officerare vid f.d. generalstabskåren och olika f.d. 

chefsutvecklingsprogram. Den bärs dessutom av samtliga 

överstar och kommendörer. 

Liten ägiljett m/1889  

Bild 7:7 Liten ägiljett 

Bärs av adjutant hos kunglig person, statsråd, 

överbefälhavaren, generalspersoner och flaggmän 

(Ägiljetten benämndes tidigare m/30 i flygvapnet och 

m/1890 i marinen). 

Ägiljett m/1955  

Är tjänstetecken för försvarsattaché och biträdande 

försvarsattaché. Den bärs på vänster axel. 
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Adjutantsnodd m/55  

Bild 7:8 Adjutantsnodd 

Bärs enligt marinchefens bestämmande. 

7.1.5. Hederskartuscher 

Kartuschlåda (ammunitionsväska) med rem bars tidigare bl.a. av officerare vid kavalleriet och 

artilleriet. 

Rätten att bära hederskartusch tilldelades 1815 officerare vid Skånska husarregementet och 

Wendes artilleriregemente efter dessa regementens framgångsrika insatser i kriget 1813–14. 

Allmänt bärande av kartusch avskaffades 1932. 

Hederskartusch m/1815-1849 med kartuschrem för Skånska 

husarregementet bärs av chefen för Södra Skånska regementet 

(P 7) vid representation till daglig dräkt, parad- och 

sällskapsdräkter. 

Bild 7:9 

Wendes artilleriregementes hederskartusch m/1815-1859 med 

kartuschrem bärs av chefen Artilleriregementet (A 9) eller av 

chefen utsedd bataljonschef vid representation till daglig dräkt, 

parad- och sällskapsdräkter. 

7.2. Marina traditionsföremål 

Marina ceremoniella utrustningsdetaljer som giggkläde, skepparpipa, VO-flaggor m.m. 

redovisas i handbok PARAD 4: Marinen. 
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7.3. Religiösa föremål 

Bild 7:10 

7.3.1. Historik 

1535 års sjöartiklar stadgade bl.a. att skeppsprästerna, förutom daglig predikan och 

undervisning i den evangeliska läran, även skulle hålla mässa, d.v.s. nattvardsgudstjänst. För 

detta behövde prästerna medföra nattvardskärl. En fullständig uppsättning bestod av kalk, 

patén och oblatask av silver och ofta delvis förgyllda. Vinflaskan gjordes oftast av tenn. Vid 

enstaka förband finns mycket gamla kalkar bevarade. Från Konung Karl XI:s tid har kronan 

svarat för anskaffningen. Det är också från tiden 1680-1725 som en stor del av vårt bevarade 

militära kyrksilver härstammar.  

Huvuddelen av det äldre kyrksilvret var ännu i bruk vid tiden för andra världskriget. 

Nattvardskärlen ingick i förbandens fältutrustning. Numera tillhör de förbandens främsta 

traditionsföremål, ofta med en förvaring där de kan beskådas av förbandets personal. 

Genom tiderna har det lagts stor vikt vid soldaternas andliga fostran. När seden att resa s.k. 

fältaltare uppstått, är inte känt. Inom Försvarsmakten byggs i förekommande fall ett fältaltare 

med tre marschtrummor, ställda en över två. 

7.3.2. Råd och riktlinjer 

Nattvardskärlen representerar inte bara ett traditionsvärde utan även ett betydande ekonomiskt 

värde. Båda dessa förhållanden innebär att kyrksilvret ska förvaras skyddat mot stöld och 

åverkan. Det är önskvärt att sådan förvaring medger att de alltjämt kan beskådas utan särskild 

framtagning. I en slutlig avvägning mellan olika förvaringsalternativ ska alltid säkerheten 

vara styrande. 

Förbandens kyrksilver bör betraktas som bruksföremål. Statens försvarshistoriska museer ger 

i varje enskilt fall råd om kyrksilvret bör överföras till museiföremål. 

Om förband avvecklas ska kyrksilvret i första hand följa med till det förband som övertar 

traditionerna. Om traditionen inte övertas av utpekat förband, ska Högkvarteret i samråd med 

Statens försvarshistoriska museer avgöra om kyrksilvret ska brukas och därmed överföras till 

annat förband eller om kyrksilvret ska betraktas som museala föremål. 

Till nattvardskärlen, främst kalkarna, finns många gånger även fodralen bevarade. Dessa är 

ofta samtida med sina silverpjäser. Det ska särskilt observeras att dessa föremål har ett högt 

kulturhistoriskt värde och ska vårdas och hanteras som museiföremål. För deras skötsel bör 

samråd sökas med Statens försvarshistoriska museer. 

I denna handbok återfinns en förbandsvis förteckning över huvuddelen av de nattvardskärl 

som förvaras vid förband. 
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8. Nationalsång och kungssång

8.1.1. Historik 

Bruket av särskilda hyllningssånger till ett lands regent kan spåras till slutet av 1500-talet, då 

Nederländernas kungssång tillkom. Bruket spreds, framför allt under 1700-talet. Först i 

samband med uppkomsten av de nya republikerna under 1800-talet uppstod särskilda 

nationalsånger. I vissa länder är kungs och nationalsång fortfarande identiska, t ex i 

Storbritannien och Nederländerna. I Sverige sjöngs under 1700-talet den engelska ”God save 

the King/Queen” med svensk text tills den avlöstes av C M Bellmans sång ”Gustavs skål”, 

tillägnad Konung Gustav III vid statsvälvningen 1772. Den kom dock ur bruk i och med 

kungens död. 

Texten till ”Du gamla, du fria” skrevs av skalden och tonsättaren Rickard Dybeck till en 

folkmelodi från Västmanland och framfördes offentligt för första gången 1844. Senare kom 

den, i något omarbetad form, att användas av Dybeck som avslutningsnummer på hans 

konserter. Den fick vid sekelskiftet allt mer karaktär av patriotisk hymn, men har aldrig 

antagits som officiell nationalsång.  

Kungssången, med text av C V A Strandberg och med musik av Otto Lindblad, sjöngs för 

första gången den 5 december 1844 i Lund som en hyllning till Konung Oskar I vid hans 

trontillträde. Sången spreds snabbt via pressen och blev inom kort mycket populär. Den första 

versen används idag som officiell kungssång. 

8.1.2. Genomförande 

När nationalsången eller kungssången spelas eller sjungs samt då annan nations nationalsång 

eller kungssång (motsv.) spelas eller sjungs: 

 Enskilt uppträdande personal i uniform ska stå upp, inta enskild ställning och göra personlig

hälsning med honnör.

 Befäl framför trupp kommenderar truppavdelning till lystringsgraden givakt och gör personlig

hälsning med honnör (med liten salut av truppförande befäl som bär sabel)

 Fälttecken förs till givakt.

 När Deras Majestäter eller annat lands statsöverhuvud är närvarande ska stor salut göras, fanor

föras till hälsning och trupp med vapen ska skyldra gevär.

 Applåder avges inte efter nationalsång eller kungssång.

 Fanförare och trupp som skyldrar gevär ska inte medverka i sången.

 Om civil klädsel bärs bör eventuell huvudbonad avtas och enskild ställning intas.

8.1.3. Texter 

Nationalsången 

(Text och musik av Rickard Dybeck) 

Du gamla du fria du fjällhöga Nord, du tysta du glädjerika sköna! 

Jag hälsar dig vänaste land uppå jord.  

Din sol, din himmel, dina ängder gröna. 

Din sol, din himmel, dina ängder gröna. 
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Du tronar på minnen från fornstora dar, då ärat ditt namn flög över jorden. 

Jag vet att du är och du blir vad du var. 

Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden! 

Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden! 

Kungssången 

(Text av C V A Strandberg, musik av Otto Lindblad) 

Ur svenska hjärtans djup en gång,  

en samfälld och en enkel sång,  

som går till kungen fram! 

Var honom trofast och hans ätt,  

gör kronan på hans hjässa lätt,  

och all din tro till honom sätt,  

du folk av frejdad stam! 



HANDBOK 

30 

9. Hälsning, tilltal, skålar m.m.

9.1. Kungliga personer 

9.1.1. Vid hälsning 

Kunglig person som hälsar Truppen svarar 

H.M. Konungen Gud bevare Konungen! 

H.M. Drottningen Gud bevare Drottningen! 

H.K.H. Kronprinsessan God dag (middag, kväll, afton) Kronprinsessan! 

Övrig kunglig person God dag (middag, kväll, afton) Prinsen/Prinsessan! 

Utländsk kunglig person Meddelas vid varje särskilt tillfälle 

9.1.2. Vid tilltal 

Kunglig person Tilltalas 

H.M. Konungen ”Ers Majestät” 

H.M. Drottningen ”Ers Majestät” 

H.M. Konungen och Drottningen gemensamt ”Eders Majestäter” 

H.K.H. Kronprinsessan och övriga kungliga personer, enskilt ”Ers Kunglig Höghet” 

H.K.H. Kronprinsessan och övriga kungliga personer, 

gemensamt 

”Eders Kungliga Högheter” 

Utländsk kunglig person Meddelas vid varje särskilt tillfälle 

Exempel på inledning av anförande: 

E(de)rs Majestät(er)!  

E(de)rs Kunglig(a) Höghet(er)!  

E(de)rs Excellens(er)! 

Herr (Fru) Statsråd, Herr (Fru) Landshövding, Mina damer och herrar! 

9.1.3. Vid omtal 

Kunglig person Omtalas Förkortas 

H.M. Konungen Hans Majestät (Konungen)* H.M.K. 

H.M. Drottningen Hennes Majestät (Drottningen)* H.M.D. 

H.M. Konungen och Drottningen Deras Majestäter (Konungen och Drottningen DD.MM. 
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gemensamt)*  

H.K.H. Kronprinsessan och övriga 

kungliga personer, enskilt 

Kronprinsessan 

Prins NN/Prinsessan NN*  

H.K.H 

Kungliga personer gemensamt Deras Kungliga Högheter 

Utländsk kunglig person Meddelas vid varje särskilt tillfälle 

* Orden ”Konungen, Drottningen, Kronprinsessan, Prins och Prinsessa” kan utlämnas vid

upprepat omtal då risk för missförstånd inte föreligger. 

9.2. Militär personal 

Inom förband brukas ofta till- och omtal med befattningsbenämningar eller vid direkt tilltal 

till egen chef med ”chefen”. Olika förband har olika kulturer och former. Nedanstående tabell 

utgör korrekta formella benämningar och ska betraktas som normalfall. 

Grad Hälsning Tilltal Omtal 

ÖB General General Överbefälhavaren eller ÖB. 

Generalsperson General General Fullständig grad och efternamn 

Flaggman Amiral Amiral Fullständig grad och efternamn 

Överste 1. Överste Överste Översten av första graden och 

efternamn 

Kommendör 1. Kommendör Kommendör Kommendören av första graden 

och efternamn 

Militär personal i övrigt Respektive grad Respektive grad Respektive grad och efternamn 

9.3. Civil tjänsteman 

Civila hälsas, tilltalas och omtalas i formella sammanhang och i förekommande fall med 

befattningsbenämning eller titel och namn. T.ex. Kommunikationsdirektören, 

Ekonomichefen, Försvarsöverpsykologen, musikdirektör N.N, förrådsmästare N.N, 

civilekonom N.N.  

9.4. Traditionell hedersbetygelse för kungen och utländska statschefer 

9.4.1. Historik 

Traditionen att tillägna statschefen den första skålen torde ha gamla anor, särskilt inom 

försvaret. Inom Försvarsmakten tillämpas den alltjämt vid officiella högtider med måltid som 

en hyllning åt kungen, även om denne inte är närvarande. Kunglig skål kan drickas även för 

annan kunglig person som deltar i officiell måltid. 

Vid särskilda tillfällen kan kungssången sjungas efter Konungens skål. 
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9.4.2. Genomförande 

Skålen introduceras och utbringas stående av den som leder måltiden, exempelvis 

förbandschefen.  

Exempel: När krigsmän är samlade är det sed att den första skålen tillägnas Hans 

Majestät Konungen. Jag får därför i underdånighet utbringa en skål för Hans Majestät 

Konungen. 

Övriga närvarande reser sig, fattar glasen och lyfter dem till i höjd med bröstbenet, militär 

personal intar enskild ställning och samtliga riktar blicken mot förbandschefen. Denne 

upprepar: (Hans Majestät) Konungens skål och dricker, varvid övriga deltagare gör 

detsamma. Glaset återförs till utgångsläget, blicken riktas rakt fram och därefter ställs glaset 

på borden, med rättning på värden. Förbandschefen utbringar ett leve för kungen genom 

orden: Leve Konungen, vilket besvaras med fyra taktfasta hurrarop.  

Om kungen är närvarande ska, annars får, kungssången därefter sjungas. 

I marinen sjungs kungssången endast om kungen är närvarande. Till bords i gunrum utbringas 

och genomförs skålen sittande. Vid sammankomst där kungssången påbjuds ska marinens 

personal delta även om kungen inte är närvarande. 

Med rättning på chefen sätter sig alla igen. Vinglasen får inte röras förrän kungens skål har 

utbringats. 

9.4.3. Skål för främmande statsöverhuvuden 

När utländsk hedersgäst deltar kan man med de utländska gästerna komma överens om 

följande: 

Efter konungens skål så utbringar den svenske värden en skål för de utländska statsöverhuvud 

som representeras av gästerna. Länderna anges i bokstavsordning utifrån landets namn på 

franska. 

Exempel: 

 Jag utbringar en skål för Hennes Majestät Drottning Margrethe den andra av

Danmark och republiken Finlands president N.N.

 Ladies and gentlemen, Her Britannic Majesty, Queen Elizabeth the Second.

Utländsk nationalsång (motsv.) sjungs inte. Denna skål besvaras omgående av den (utsedde) 

utländske hedersgästen som ånyo utbringar en skål för Konungen av Sverige (som inte åtföljs 

av leven eller kungssång). 

Om ett flertal stater är representerade utbringas lämpligen en gemensam skål (normalt på 

engelska) för dessa. 

Exempel: 

 Ladies and gentlemen, the Heads of State of Nations here represented.

Denna skål besvaras omgående av den (utsedde) utländske hedersgästen, som utbringar en 

skål för Hans Majestät Konungen av Sverige (som inte åtföljs av leven eller kungssång) 
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10. Uniformstraditioner

Sammansättning av uniformspersedlar och tjänstetecken till Försvarsmaktens olika uniformer 

framgår av reglementet Uniformsbestämmelser (Unibest). 

10.1. Arméuniformer 

10.1.1. 1600-talet 

Uniformer av mer enhetlig karaktär infördes i Sverige på mitten av 1600-talet. Tidigare hade 

endast vissa elitförband burit enhetlig klädsel medan övriga förband brukade 

igenkänningstecken av olika slag, t ex bindlar, skärp och plymer av bestämd färg. Som 

exempel på sådant igenkänningstecken kan anföras, hur Erik XIV vid ett par tillfällen för 

armén lät anskaffa gult tyg ”efter det kors, som fördelar vårt vapen och är gult”. Gult är den 

gamla svenska färgen, och den gula kokard som fortfarande brukas på arméns huvudbonader 

är en reminiscens av Erik XIV:s gula fälttecken. Vid strid sattes t .ex. halmknippen i 

huvudbonaderna som igenkänningstecken. Halmkransen under mössknappen i huvudbonaden 

för Livgardets dragoner (LG/kav), f.d. Livregementets grenadjärer och Livregementets 

husarer (K 3) är en kvarleva av detta bruk.  

Allmänt infördes uniformer i Sverige när armén 1654-1655 kort efter Karl X Gustafs 

trontillträde utrustades för kriget i Polen. Regementena tilldelades olika färger och färgen på 

jackan varierade mellan rött, blått, grönt samt brunt. År 1675 fastställde Karl XI en ny 

förordning om färgerna på regementenas uniformer och fanor. Färgerna på uniformerna 

fördelade sig på grått, rött, gult, blått och grönt. Även i uniformsförordningen från 1683 

behölls i stort de angivna färgerna för de olika regementena.  

Bild 10:1 
Först i och med ett kungligt brev år 1687 infördes en enhetsuniform, den karolinska 

enhetsuniformen, för armén, varvid mellanblått fastställdes som färg på uniformsrocken. 



HANDBOK 

34 

10.1.2. 1700-talet 

Snittet på den karolinska enhetsuniformen stod sig, med vissa modifieringar (1756 och 1765) 

i nästan hundra år. 1779 genomförde Gustaf III en genomgripande förändring och uniformen 

anpassades till överensstämmelse med den samtida borgerliga dräkten, dvs. den av Gustaf III 

lanserade, svenska dräkten. Färgen på uniformsrocken var alltjämt mellanblå men 

benkläderna var vita, gula eller röda.  

Nu infördes även fullt ut regementsvisa uniformsknappar till officersuniformer, ett bruk som 

lever kvar i dagens uniform. Gradbeteckningar för officerare utgjordes av olika utformning av 

ringkragen (dagbrickans föregångare) med kungens namnchiffer samt av galoner på rocken. 

10.1.3. 1800-talet 

Bild 10:2 Uniformer omkring 1830, Oljemålning av C.F. Kiörboe 

År 1802 infördes efter utländskt mönster en uniform som bestod av en uniformsfrack som 

livplagg och en svart cylinderhatt som huvudbonad, färgkombinationen var samma som på 

uniform m/1779, dvs. mellanblå respektive vitt, gult eller rött.  

Med erfarenhet från kriget mot Napoleon i Pommern 1805-1807 beslöts att införa en grå 

enhetsuniform m/1807 för den indelta armén. Liv- och hustrupperna behöll den mellanblå 

färgen.  

I början av 1800-talet infördes gradbeteckningar i form av galoner och broderade kragar. 

Grad Beteckning 

Överste tre broderade knapphål 

Överstelöjtnant och överfältläkare två broderade knapphål 

Major och fältläkare ett broderade knapphål 

Kapten och regementsläkare tre galoner 

Fänrik och bataljonsläkare två galoner 

Fanjunkare och underläkare en galon 
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Fram till år 1845 gjordes ett flertal modifieringar och ändringar av uniformstyperna för 

armén och man återgick till den mellanblåa uniformsfärgen på fracken och benkläder i vitt, 

gult eller rött.  

År 1845 genomfördes återigen en genomgripande förändring då vapenrock och kask infördes 

efter preussisk och rysk förebild. Denna uniform följdes av variationer m/1860, m/1872 och 

slutligen m/1886 och m/1895 varvid de senare fortfarande brukas vid Livgardet.  

Utmärkande för den svenska infanteriuniformen under 1800-talets senare del är att den gamla 

svenska mellanblå färgen ersattes med en mörkblå nyans.  

10.1.4. 1900-talet 

Redan 1903 och 1906 togs det fram försöksmodeller på gråbrungröna respektive grå 

uniformer till armén, och 1910 fastställdes en grå enhetsuniform (m/10), 103 år efter det 

första försöket med grå uniform år 1807 och med införandet av uniform m/10 användes ”m/ä” 

som gemensam beteckning för de senaste äldre modellerna av de blå uniformerna.  

Uniform m/1910 ersattes av en gråbrungrön enhetsuniform, m/1923, som i sin tur ersattes av 

uniform m/39 av grått tyg. Uniform m/39 var den sista uniformen som både var fältuniform 

och daglig dräkt/permissionsuniform. När uniform m/52 (grå uniformsrock och mörkgrå-

bruna byxor) infördes som daglig dräkt behölls uniform m/39 som fältuniform för att 1958 

ersättas av fältuniform m/58 i grå vadmal och den gröna sommar- och 

grundutbildningsuniformen, fältuniform m/59.  

År 1960 infördes uniform m/60 som daglig dräkt. Uniformen var stålgrå liksom sin 

efterföljare uniform m/87. Under åren 1968 till 1994 fanns även en grön uniform m/68 

som arbetsdräkt för befäl.  

När fältuniformssystem 90 infördes i början av 1990-talet fick försvaret sin första 

mönstertryckta uniform.  

Arméns uniformstraditioner hämmade länge utvecklandet av en särskild mässdräkt eftersom 

vapenrock kombinerad med paradskärp sedan 1800-talet använts som paraddräkt. 1986 

infördes, efter omfattande remissarbete, en mörkblå mässdräkt med i huvudsak samma snitt 

som marinens och flygvapnets men med fasta axelklaffar. Från 2003 får dessutom mässjackan 

utrustas med lösa axelklaffar av en modifierad m/ä typ för att ytterligare återkoppla till 

arméns uniformstradition.  

10.2. Marinens uniformer 

10.2.1. Flottan 

De första ansatserna till uniformering av den svenska örlogsflottan möter vi i och med 

införandet av båtsmanshållet i början på 1600-talet. Då föreskrevs, att båtsmännen skulle 

förses med jacka och knäbyxor i samma tyg, företrädesvis blått kläde. Mot slutet av detta 

århundrade hade bestämmelserna utökats till att omfatta även filthatt, vadmalströja ”med 

ankarknappar”, strumpor och skor.  

Hur officerarna såg ut på denna tid vet vi inte så mycket om - förmodligen på ungefär samma 

sätt som vid armén, dvs. jacka, knäbyxor, hatt, strumpor och skor, allt utfört enligt gällande 

militärt mode.  

Man kan förmoda att flottans officerare under den karolinska tiden bar en uniform som 

påminde om arméns. Först från 1730-talet har vi dokumenterade belägg för en sådan enhetlig 
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officersuniform. Den byggde, liksom arméuniformen vid denna tid, på den karolinska 

uniformsmodellen med trekantig hatt, blå vapenrock med gult foder, väst och knäbyxor i gult 

skinn. Båtsmännen kläddes ungefär som tidigare.  

År 1779 införde Gustav III en ny befälsuniform, som byggde på den svenska dräkten (jfr 

ovan beträffande armén). För flottans officerare innebar detta en uniform med mörkblå, rikt 

guldgalonerad vapenrock, knäbyxor med vita strumpor samt kängor; på huvudet en hatt med 

plym. Tjänstegraden angavs bl.a. med galoner av olika antal och bredd på ärmuppslagen.  

På initiativ av hertig Karl infördes år 1788 för dagligt bruk en s k liten uniform, som bestod av 

mörkblå jacka med två knapprader, åtsittande mörkblå långbyxor och halvstövlar. 

Tjänstegraden angavs med på olika sätt utförda epåletter - för fänrikar och kadetter endast på 

ena axeln. 1788 års uniform kan sägas vara örlogsflottans första egna officersuniform.  

Även båtsmännen utrustades, i varje fall i teorin, med en uniform påminnande om svenska 

dräkten med rundkullig filthatt, blå rock, blå väst med gula kanter och blå korta byxor med 

lårhöga damasker. I praktiken torde ofta uniformeringen, i likhet med tidigare, ha inskränkt 

sig till blå eller grå vadmalskläder. Även långbyxor i segelduk lär ha burits tämligen allmänt. 

Det bör anmärkas, att beskrivningen ovan av det sena 1700-talets uniformer avser 

örlogsflottan/stora flottan. Skärgårdsflottan/arméns flotta hade egna uniformsmodeller. Dess 

officerare bar en uniform av armésnitt med mörkblå enkelknäppt jacka och korta byxor samt 

lårhöga vita damasker och kängor.  

Bild 10:3 Hertig Karl i slaget vid Hogland 1788 (17juli). Oljemålning av Per Krafft d. y. 1810 

I bilden ovan har Hertig Karl - sedermera Kung Karl XIII - i stridens hetta kastat 

uniformsjackan över trumman närmast till vänster och uppträder i vit uniformsväst, vit skjorta 

med svart halsduk och ordensdekorationer (serafimerorden och svärdsorden). Liksom de 

omgivande officerarna bär han den nya uniformen m/1788. Till uniformen hör ett brett blågult 

skärp. Den vita armbindeln bars till minne av Kung Gustav III:s statskupp 1772. (Uniform 

m/1788 fastställdes formellt först några månader efter slaget.) I krutröken skymtar båtsmän 

iförda grå vadmalskläder, skjorta, halsduk och hatt. I masten en skeppsgosse. Lägg märke till 

infanteristen i bakgrunden till vänster. Ett linjeskepp hade normalt ett hundratal soldater 

ombord för tjänstgöring som marininfanteri. Vissa detaljer i målningen kan ifrågasättas. 
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Enligt reglementet användes de vita långbyxorna till m/1788 endast utom tjänsten och jackan 

skulle sommartid bäras uppknäppt.  

Redan år 1802 kom nästa förändring för örlogsflottans officersuniform. Jackan ersattes av en 

mörkblå frackliknande rock av ungefär knälängd med uppvikta slag. Denna typ av uniform 

behölls med smärre förändringar under 1800-talets första hälft.  

Under de följande decennierna genomgick såväl officers- som manskapsuniformerna en 

successiv anpassning till internationellt marint bruk, främst efter brittisk förebild. Denna 

anpassning kan sägas ha varit avslutad på 1880-talet.  

Ungefär vid denna tid var också officerarnas gradbeteckningssystem med guldgaloner på 

ärmarna i princip helt genomfört, även om antalet galoner för olika tjänstegrader varierat över 

tiden. Den översta galonen försågs från 1866 med en rund ögla. Den blanka svarta hatten med 

fladdrande band bärs ännu, medan blåkragen och råbandshalsduken börjar få sin nuvarande 

utformning.  

1948 fastställdes en ny dubbelknäppt innerkavaj med knappar från 1878 för flottans befäl. Till 

fest används fortfarande mässjacka m/1878 som är en frackskuren midjejacka utan skört.  

För manskapet utvecklades under samma tid den traditionella sjömansuniformen med 

rundmössa med mössband, blåkrage med vita ränder, råbandshalsduk, bussarong och 

långbyxor - som ända in på 1930-talet var försedda med lucka framtill i stället för gylf. 

Långbyxornas vidd har varierat över tiden i takt med modets växlingar. Blåkragen var 

ursprungligen av mer blygsam storlek och täckte enbart kragen på livplagget men växte så 

småningom till nuvarande storlek. 1948 fastställdes nuvarande utformning av uniform för 

sjömän och gruppbefäl vilken alltjämt bärs i mörkblå respektive vit modell.  

Underofficerarna bar ursprungligen chevronger (”vinklar”) på ärmarna, men fick så 

småningom smala galoner. Yrkesbeteckningar bars av underofficerare och manskap i 

anslutning till gradbeteckningen. Vinklarna återinfördes 2009 som gradbeteckning för 

gruppbefäl och brukas tillsammans med skoltecken av kadetter. 

Bilden nedan visar från vänster en båtsman (indelt), en matros (värvad) samt en soldat ur 

marinregementet. 

Bild 10:4 Manskapsuniformer år 1863 
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10.2.2. Amfibieförbanden 

Kustartilleriets uniformer var ursprungligen snarlika flottans men officerarnas ögla på översta 

galonen var utdragen till en spets (”granat”) och manskapets yrkes- och gradbeteckningar 

utfördes i rött kläde i stället för i gult.  

På bilden nedan ses underofficerare i vapenrock och manskap i bussarong, blåkragad skjorta 

och rundmössa från kustartilleriets första tid. Underofficerarnas bär gradbeteckningar i form 

av chevronger på ärmarna och manskapets redgarnsgaloner visar att de är 

underofficerskorpraler  

Bild 10:5 Exempel på tidiga kustartilleriuniformer 

 Eftersom dessa uniformer ansågs mindre lämpade för fältbruk, infördes år 1942 i stället en 

uniform av armémodell, men utan axelklaffar. Gradbeteckningarna bars på karmosinröda 

mattor på kragspeglarna. Gradbeteckningar på kragen behölls i kustartilleriets uniform m/60 

och m/68.  

1987 infördes för kustartilleriet en enkelknäppt, mörkblå vapenrock m/87 och 

gradbeteckningarna återfick sitt ursprungliga utseende. Några år senare infördes den 

dubbelknäppta kavajen m/48 för kustartilleriets befäl. I och med övergången från kustartilleri 

till amfibieförband är uniformstraditionerna hopknutna mellan den marina 

uniformstraditionen och det marininfanteri med sjömålbekämpningskapacitet som kåren idag 

utgör. 

Avslutningsvis kan nämnas att andra uniformer har burits av olika typer av marina förband, 

till exempel av marinregementet och sjöartillerister.  
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10.3. Flygvapnets uniformer 

Genom ett riksdagsbeslut 1925 slogs arméns och marinens flygväsenden samman till det nya 

flygvapnet, som började verka 1926. I beslutet 1925 stadgades bl.a. att den nya försvarsgrenen 

skulle ledas av en ”flygstyrelse” och att dess officerare skulle rekryteras ur de två andra 

försvarsgrenarna. Det var först 1936 som flygvapnet fick en egen officersutbildning. 

Vid tillkomsten 1926 bar de till flygvapnet transporterade officerarna sina tidigare uniformer. 

Efter genomgången grundläggande flygutbildning genomfördes prov för antagning som 

fältflygare och de godkända fick ett fältflygarmärke bestående av en krönt bevingad propeller 

i brodyr som bars på ärmen.  

De första proven med en egen uniform för flygvapnet genomfördes 1927 och var, liksom 

fältflygarmärket, franskinspirerade. En provuniform hade galoner på ärmar, mössan och 

axelklaffarna.  

Som grund för flygvapnets huvudemblem togs flera förslag fram. Även här var man påverkad 

av det franska flygvapnets beteckningar. Det märke som slutligen fastställdes var i huvudsak 

det gamla fältflygarmärket med några smärre modifikationer.  

Internationellt präglas flygvapenuniformer av inslag av de äldre försvarsgrenarnas uniformer. 

Det finns en kakifärgad tradition (t.ex. i Ryssland), en marinblå tradition (Frankrike och 

Sverige) och en gråblå mera “ren” flygvapentradition (Storbritannien, USA, Danmark och 

Norge).  

Den uniform som slutligen fastställdes för det självständiga flygvapnet fick 

modellbeteckningen m/30. Den figursydda vapenrocken knäpptes med fem knappar och hade 

gradbeteckning på underärmarna. Samma år fastställdes även ett mässplagg som bygger på 

marinens mässdräkt med gradbeteckning på arm men med axelträns. Mässdräkten fick sin 

slutliga modellbeteckning 1938 (m/38) och är fortfarande i bruk. 

Bild 10:6 Uniform m/30 

Under 1930- och 40-talen bars en vit sommaruniform med gradbeteckningar på axelklaffarna. 

Den ersattes av en mörkt mellanblå, m/51, med kavajskuren vapenrock med axelklaffar och 

långbyxor med slag. 

Den s.k. flygjackan av midjetyp infördes 1948 och var från början förbehållen flygande 

personal. Något årtionde senare bars den även av övriga befäl. 1987 infördes uniform m/87. 

Vapenrocken knäpps nu med fyra knappar med gradbeteckningar på axelklaffshylsor och 

midjejackan bärs av all personal.  
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När militärflyget var ungt användes skinnrock och på huvudet en hjälm. Skinnrocken ersattes 

efter hand av mera praktiska flygoveraller med benfickor för kartor och liknande. Flyghuvor 

av läder började införas. Fotbeklädnaden var kängor. Under andra världskriget var en blå 

flygoverall av tjockt tyg i allmänt bruk inom flygvapnet. Den var ganska otymplig, men varm 

(dåtidens stridsflygplan var inte försedda med värmesystem) och fyllde sin funktion väl.  

De blå flygoverallerna ersattes successivt under 1940-talet av sandfärgade overaller, vilka 

fanns både för sommar- och vinterbruk. Vinteroverallen hade ett tjockt teddyfoder. 

Fortfarande flög man med uniformen under overallen, eftersom denna inte var godkänd som 

uniform. Flyghuvor av tyg började införas för sommarbruk medan läderhuvorna användes 

under vintern. På fötterna bars vanliga lågskor under sommaren, på vintern tjocka bottiner. 

Flyghjälm började införas på 1950-talet. De första var av fransk och amerikansk typ innan 

tillverkning kom igång i Sverige. 

Bild 10:7 Kadetter i flygtjänst 1951 på F13 

Under 1970-talet började nya typer av flygoveraller införas och en isolerdräkt av impregnerat 

gummimaterial som ökade överlevnadsmöjligheterna om besättningen efter uthopp hamnar i 

vatten. Isolerdräkten var först tvådelad men är nu i ett stycke. Som fotbeklädnad används 

snörkängor. Hjälmen har utvecklats och väger idag under ett kilo. För JAS 39 Gripen har en 

särskild flygdräkt utvecklats som möjliggör att utstå de mycket höga belastningar som 

flygningen innebär. 
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11. Förbandstraditioner

11.1. Definitioner 

11.1.1. Föra traditionerna vidare 

Förband för traditionerna vidare från ett avvecklat förband genom att föra dess heraldik och 

fälttecken antingen tillsammans med, eller inarbetat i ny heraldik och/eller nytt fälttecken. 

Förbandet övertar eller införlivar dessutom valspråk och traditionsföremål. På det 

immateriella planet förs traditionerna vidare genom att förbandets utbildningstradition, 

särskilda kompentenser m.m. inkluderas i det nya förbandet samt att firande av t.ex. 

högtidsdagar inarbetas i förbandets högtider.  

Förbandets traditioner inkluderar därmed det förband som traditionerna förs vidare från (ingår 

i härledningen av förbandets historia). Ett förband som avvecklas och samtidigt sammanslås i 

annan ny eller befintlig organisationsenhet har ur traditionssynpunkt inte avvecklats utan 

sammanslagits.  

Exempel: 

 Livgardet för traditionerna vidare från Svea livgarde och Livgardets dragoner. Varken

Svea livgarde eller Livgardets dragoner har ur traditionssynpunkt avvecklats.

 Norrbottens regemente för traditionerna vidare från Norrbottens regemente,

Norrbottens pansarbataljon och Norrlands dragoner. Inget av förbanden har ur

traditionssynpunkt avvecklats.

 13. hemvärnsbataljonen för traditionerna vidare från Västerbottens regemente. 

Västerbottengruppen var den första enhet som förde traditionen vidare men numera 

stödjer utbildningsgruppen hemvärnsbataljonens förvaltande av regementets 

traditionsarv.  

11.1.2. Bevara minnet av 

Ett förband som avvecklas och inte sammanslås med nytt eller befintligt förband alternativt 

får sina traditioner förda vidare genom ett beslut om att ett annat förband ska bevara minnet 

av förbandet, har ur traditionssynpunkt avvecklats. Ett förband bevarar minnet av ett 

avvecklat förband (skola, centrum) genom att högtidsdagar, inventarier, minnesstenar m.m. 

vårdas och ihågkoms.  

Det förband som bevarar minnet av ett annat förbands traditioner har en traditionsvårduppgift. 

Exempel: Ledningsregementet bevarar minnet av Göta pansarlivgarde. 

11.2. Heraldiska vapen 

Sammanställning över Försvarsmaktens heraldiska vapen finns i reglementet PARAD 2: 

Fanor, fälttecken och heraldik. 

11.3. Fälttecken och bataljonsfanor 

Sammanställning över Försvarsmaktens fälttecken och bataljonsfanor finns i reglementet 

PARAD 2: Fanor, fälttecken och heraldik. 



HANDBOK 

42 

11.4. Valspråk 

Ett valspråk tilldelas ett förband genom beslut och kan således inte självsvåldigt antas. 

Förband som önskar erhålla valspråk ska hemställa om detta vid Högkvarteret.  

Valspråk får inte kommuniceras så att det uppfattas ingå i förbandets heraldiska vapen. Vid 

beredning av ärenden angående valspråk inhämtar Försvarsmakten råd från Försvarets 

traditionsnämnd.  

Fastställda valspråk framgår i traditionsförteckningen för respektive förband. 

11.4.1. Deviser och härskrin 

Krigsförband, utbildningsenheter och kompanier organiserade för grundutbildning m.fl. har 

genom tiderna fört inofficiella deviser. Sådan devis ska vara fastställd i lokal instruktion eller 

motsvarande och är i första hand en lokal tradition.  
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12. Sammanställning av traditionsförvaltning och valspråk

12.1. Försvarsmakten (FM) 

12.1.1. Traditioner 

Myndighet För traditionerna från Bevarar minnet av Anmärkning 

Försvarsmakten Krigsmakten – ÖB är myndighetschef 

12.1.2. Officiella utmärkelsetecken 

Typ Utmärkelse Valör 

Krigsdekorationer Försvarsmaktens förtjänstmedalj med svärd Guld och silver 

Försvarsmaktens medalj för sårade i strid  Guld (endast postumt)  

Silver  

Silver med stjärna (vid 

upprepad tilldelning). 

Förtjänstmedaljer Försvarsmaktens förtjänstmedalj  Guld och silver 

Tjänstgöringsmedaljer Försvarsmaktens reservofficersmedalj Guld och silver 

Försvarsmaktens grundutbildningsmedalj = 

F.d. Försvarsmaktens värnpliktmedalj 

Silver 

Försvarsmaktens medalj för rikets försvar  Guld med tre kronor, guld, 

silver och brons 

Försvarsmaktens medalj för internationella 

insatser  

Brons med spänne och 

lagerkrans  

Brons med spänne 

12.1.3. Överbefälhavaren 

Stav m/1815 (förgylld med blå emaljerade kronor) bärs av överbefälhavaren vid 

representation och ceremonier.  
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12.2. Högkvarteret (HKV) 

12.2.1. Traditioner 

Förband För traditionerna från Bevarar minnet av Anmärkning 

HKV Försvarsstaben (Fst) – C Ledningsstaben är 

överkommendant i 

Stockholm 
Operativa insatsledningen 

(OPIL) 

– 

Arméstaben (Ast) – 

Marinstaben (Ms) – 

Flygstaben (Fs) – 

Rikshemvärnscentrum 

(RiksHvC) 
– 

12.2.2. Överkommendanten 

Överkommendanten i Stockholm bär Stav m/1790 (stål med förgyllda kronor) vid 

representation och ceremonier. 

12.3. Livgardet (LG) 

12.3.1. Traditioner 

Förband För traditionerna från Bevarar minnet av Anmärkning 

LG Svea livgarde (I 1)  – C LG är kommendant i 

Stockholms garnison 

Livgardets dragoner (K 1) Livgardet till häst – 

Livregementets 

dragoner 

– 

SWEDINT Försvarsmaktens 

internationella kommando 

FN Skolan – 

Försvarsmaktens 

Hundtjänstenhet  
Försvarets hundskola Arméns hundskola – 

Livgardesgruppen – – 23. -26.hvbat traditioner

samordnas av C LG 

Dalregements-

gruppen 

Dalregementet (I 13) – 17.hvbat 
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Förband För traditionerna från Bevarar minnet av Anmärkning 

Gävleborgs-

gruppen 

Hälsinge regemente (I 14) – 18.hvbat

Försvarsmusiken Försvarsmusikcentrum 

(FöMusC) 

AMK bevarar 

minnet av 

fotgardenas 

musikkårer.  

LDK bevarar minnet 

av hästgardets och 

Livdragonernas 

beridna musikkårer. 

MMK bevarar 

minnet av Flottans 

och KA musikkårer. 

Militärmusikens 

traditioner. 

12.3.2. Kommunionskärl 

Förband Förvaring 

Svea livgarde  Förvaras i kanslihuset Granhammar 

Livgardets dragoner Förvaras på officersmässen Kavallerikasern. 

Dalregementet Förvaras vid Dalregementsgruppen 

Hälsinge regemente Förvaras vid Gävleborgsgruppen 

12.3.3. Valspråk 

Förband Valspråk Översättning Anmärkning 

Livgardet POSSUNT NEC POSSE 

VIDENTUR 

De göra vad som 

synes omöjligt 

Valspråket fanns sannolikt första 

gången på en av Livgardets fanor 

av 1686 års modell. 

18.hvbat FASTHET, FÖRMÅGA, 

FÖRTROENDE. 

– Valspråket antogs 1984 av 

dåvarande regementschefen för I 

14, öv 1. Ingmar Arnhall. 

12.3.4. Särskild utrustning 

Stav m/1802 bärs av kommendanten i Stockholm. 

Paradskärp m/1817 bärs på vapenrock till högtidsdräkt av major-överste. 
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12.4. Norrbottens regemente (I 19) 

12.4.1. Traditioner 

Förband För traditionerna från Bevarar minnet av Anmärkning 

I 19 Norrbottens regemente med 

Norrbottens pansarbataljon 

(MekB19, I 19/P 5) 

Norrlands luftvärns-

regemente (Lv 7) 

C 19 är 

salutansvarig 

chef 

Norrlands signalkår 

(S 3) 

– 

Svea ingenjörkår (Ing 1) – 

Norrlands ingenjörkår 

(Ing 3) 

– 

Norrbottensbrigaden (IB 19, NB 

19, MekB 19)  

Lapplandsbrigaden 

(NB 20) 

3.brigstab

Norrbottens pansarbataljon (P 5) – 191.mekbat 

Norrbottens regemente (I 19) – 192.mekbat 

Norrlands dragonregemente (K 4) – 193.jbat 

Lapplandsjägar-

gruppen 

Lapplands jägarregemente (I 22/ Fo 

66) 

– 10.hvbat 

Norrbottens gränsjägare (Fo 67) – 11.hvbat 

Norrbottens-

gruppen 

Norrbottens försvarsområde (Fo 63) – 12.hvbat

Västerbottens-

gruppen 

Västerbottens regemente (I 20) – 13.hvbat 

Fältjägargruppen Jämtlands fältjägarregemente (I 5) – 14.hvbat 

Västernorrlands-

gruppen 

Västernorrlands regemente (I 21) – 15.hvbat 

Härnösands kustartilleriregemente 

(KA 5) 

Norrlandskustens 

marinkommando  

16.hvbat

12.4.2. Kommunionskärl 

Förband Förvaring 

Norrbottens regemente Förvaras i monter på officersmässen 

Fortifikationskåren Förvaras i I 19 kanslihus. I bruk som I 19 

kommunionskärl vid insatser. 

Norrlands dragoner –
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Förband Förvaring 

Västerbottens regemente Se I 19 

Jämtlands fältjägarregemente – 

Västernorrlands regemente – 

12.4.3. Valspråk 

Förband Valspråk Anmärkning 

I 19 och dess 

krigsförband och 

13.hvbat

 (ej 193.jbat ) 

"De hava aldrig vikit eller 

för egen del tappat". 
Detta omdöme om dåvarande Västerbottens 

regemente fälldes av Konung Gustaf III inför 

1788 års fälttåg. Norrbottens regemente har 

sitt ursprung i Västerbottens regemente, 

valspråket åtföljde båda regementena vid 

delningen 1841. 

14.hvbat för f.d.

Jämtlands 

fältjägarregementes 

valspråk 

"För Sveriges ära, för 

Sveriges makt, över berg, 

över dal, skallar Jämtlands 

jakt." 

Taget ur sång till Jämtlands fältjägare, Esaias 

Tegnér 1821.) 

15.hvbat för f.d.

Västernorrlands 

regementes valspråk 

"För Ditt land, Din 

hembygd, Ditt regemente." 
Valspråket antogs 1936 i samband med att 

regementets kamratförening bildades. 

12.4.4. Särskild utrustning 

Stav m/1790 bärs av garnisonschefen i Boden vid representation och ceremonier.  

"Vildmannakäppen" bärs som vaktkäpp av vakthavande major vid de kungliga slotten. 

12.5. Livregementets husarer (K 3) 

12.5.1. Traditioner 

Förband För traditionerna från Bevarar minnet av Anmärkning 

K 3 – Göta signalregemente 

(S 2) 

– 

323.fskjskv 

Fallskärmsenheten 
Fallskärmsjägarskolan (FJS) Fallskärmsjägarkåren – 

Förvarets överlevnadsskola Försvarsmaktens idrotts- och 

överlevnadscentrum (IÖC) 
– – 

Örebro- och 

Värmlandsgruppen 

Livregementets grenadjärer 

(I 3) 
– 20.hvbat 

Värmlands regemente (I 2) – 19.hvbat 
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12.5.2. Kommunionskärl 

K 3 kommunionskärl består av sju föremål och härstammar från 1500 talet. Den större patén 

och den större oblatasken är från slutet av 1500-talet. Den större kalken skadades under 

fälttågen så svårt att den 1789 fick förses med nytt skaft och fot. Vinflaskan tillverkades 1701. 

De tre mindre föremålen; kalken, patén och oblatasken, tillverkades 1727 av mästaren Hans 

Eriksson Nordwall. 

12.5.3. Övrigt 

Under 1600-talet hade regementet två silverpukor. Dessa blev genomskjutna i slaget vid 

Klizow 1702. Pukorna reparerades men förlorades i slaget vid Poltava 1709.  Ersättarna till 

dessa förvaras idag vid Fästningsmuseet. Livregementets husarkår tilldelades år 1822 två 

kopparpukor m/1768. Dessa pukor förvaras idag i Ordersalen.  

12.5.4. Valspråk 

Förband Valspråk Översättning Anmärkning 

K 3 PERGITE Framåt Valspråket härleds till texten 

på en medalj som 

officerskåren instiftade 1916. 

323.fskjskv 

Fallskärmsenheten 

VILJA, MOD, 

UTHÅLLIGHET 

– Valspråket antogs 1951 vid 

FJS grundande 

FM Överlevnadsskola PRAEPARATUS 

SUPERVIVET 

Den förberedde 

överlever 

Har brukats sedan starten av 

överlevnadsutbildning inom 

FM 1980. 

19.hvbat för f.d.

Värmlands regementes 

valspråk 

CUM DEA ET 

VICTRICIBUS 

ARMIS 

Med Gud och 

segrande vapen 

Valspråket fanns på en av 

regementets fanor från 1658. 

20.hvbat för f.d.

Livregementets 

grenadjärers valspråk 

ARTIBUS ET ARMIS 

RECUPERATOR 

GLORIA 

Vetande och 

vapen skänker 

ära 

Chefen för armén medgav 

1957 att detta valspråk som 

ursprungligen fördes av 

Närke-Värmlands regemente 

på en fana från 1658, fick 

användas av regementet. 

12.5.5. Särskild utrustning 

Stav m/1802 bärs av garnisonschefen i Karlsborg. Paradskärp m/1817 bärs av överstelöjtnant 

och överste på vapenrock till högtidsdräkt. 
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12.6. Skaraborgs regemente (P 4) 

12.6.1. Traditioner 

Förband För traditionerna från Bevarar minnet av Anmärkning 

P 4 – Västgöta regemente (I 6) – 

Bohus-Dalsgruppen Bohusläns regemente (I 17) – 40.hvbat 

12.6.2. Kommunionskärl 

"Gamla" och "Nya" nattvardskärlen finns förvarade i Garnisonsmuseet. En kopia av de 

"Gamla" nattvardskärlen dessutom på Skaraborgsmässen i kanslihuset. 

12.6.3. Valspråk 

Förband Valspråk Anmärkning 

P 4 ARVET FÖRPLIKTIGAR Valspråket härstammar från Västgöta regemente 

(I 6) och antogs 1981 av dåvarande 

regementschefen överste Norderup i samband 

med Skaraborgs regementes 350-årsjubileum. 

40.hvbat GÄRNINGAR – INTE ORD F.d. Bohusläns regementes (I 17) valspråk 

12.7. Södra skånska regementet (P 7) 

12.7.1. Traditioner 

Förband För traditionerna vidare Bevarar minnet av Anmärkning 

P 7 Skånska dragonregementet (P 2) Norra skånska regementet 

(P 6)  

– 

Skånska dragonbrigaden (PB8) Skånska luftvärnskåren 

(Lv 4) 
– 

Skånska gruppen – – 46. -49.hvbat

traditioner 

samordnas av 

C P 7 

12.7.2. Kommunionskärl 

Södra skånska regementets kommunionskärl tillverkades 1915 av silversmeden Anders 

Nilsson från Lund. 
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12.7.3. Valspråk 

Förband Valspråk Anmärkning 

P 7 SLÅ SNABBT – SLÅ HÅRT Valspråket valdes av överste C A Ehrenswärd då han 

som regementschef ledde regementets omorganisation 

till motorförband 1941-1942. 

12.7.4. Särskild utrustning 

Hederskartusch m/1815-1849 bärs av C P 7 vid representation och ceremonier. 

12.8. Artilleriregementet (A 9) 

12.8.1. Traditioner 

Förband För traditionerna från Bevarar minnet av Anmärkning 

A 9 Svea artilleriregemente (A 1) Göta artilleriregemente (A 2) C A 9 är 

salutansvarig 

chef 

Wendes artilleriregemente (A 3) – 92.artbat 

Norrlands artilleriregemente (A 4) – – 

Smålands artilleriregemente (A 6) – – 

Gotlands artilleriregemente (A 7) – – 

Bodens artilleriregemente (A 8) – – 

Bergslagens artilleriregemente (A 9) – – 

Norrlands artilleribataljon – 91.artbat 

Artilleriets 

stridsskola 

(ArtSS) 

– – – 

12.8.2. Kommunionskärl 

Förband Förvaras Anmärkning 

A 3 A 9 mäss A 9 officiella 

A 1 – A 1 kamratförening 

A 4 Deponerade i storkyrkan i Östersund. – 

A 5 – – 
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Förband Förvaras Anmärkning 

A 6 Deponerade hos Svenska kyrkan i Jönköping – 

A 7 – – 

A 8 C A 9 tjänsterum och ytterligare en uppsättning är 

deponerade på försvarsmuseum i Boden. 

– 

12.8.3. Valspråk 

Förband Valspråk Översättning Anmärkning 

A 9 ULTIMA RATIO REGUM Konungarnas yttersta 

argument - eller - 

Konungars sista medel 

Devisen kommer 

ursprungligen från artilleri 

ute i Europa.  

12.8.4. Särskild utrustning 

Hederskartusch m/1815-1859 för f.d. Wendes artilleriregemente bärs av C A 9 eller av 

krigsförbandschef enligt C A 9 beslut. 

12.9. Luftvärnsregementet (Lv 6) 

12.9.1. Traditioner 

Förband För traditionerna från Bevarar minnet av Anmärkning 

Lv 6 Göta artilleriregemente (A 2) – – 

Karlsborgs luftvärnsregemente (Lv 1) – – 

Östgöta luftvärnsregemente (Lv 2) – – 

Gotlands luftvärnskår (Lv 2) – – 

Roslagens luftvärnskår (Lv 3) – – 

Skånska luftvärnskåren (Lv 4) – – 

Sundsvalls luftvärnsregemente (Lv 5) – – 

Norrlands luftvärnskår (Lv 7)  – – 

Luftvärnets 

stridsskola 

(LvSS) 

Luftvärnets skjutskola (LvSS) – – 

Hallandsgruppen Hallands regemente (I 16) – 45.hvbat 
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12.9.2. Valspråk 

Förband Valspråk Översättning Anmärkning 

Lv 6 SEMPER METAM CONTINGIMUS Vi når alltid målet – 

12.10. Göta ingenjörregemente (Ing 2) 

12.10.1. Traditioner 

Förband För traditionerna från Bevarar minnet av Anmärkning 

Ing 2 Norra Smålands regemente (I 12) Jönköpings regemente 

(I 12) 

– 

Smålandsbrigaden IB 12 Smålands husarregemente 

(K 4) 

– 

Svea ingenjörkår (Ing 1) Smålands artilleriregemente 

(A 6) 
– 

Norrlands ingenjörkår (Ing 3) – – 

Väg- och vattenbyggnadskåren 

(VVK) 

– – 

Fältarbetsskolan 

(FarbS) 
Arméns fältarbetscentrum (FarbC) – – 

Norra Smålands-

gruppen 
Norra Smålands regemente (I 12) – 33.hvbat 

12.10.2. Kommunionskärl 

1927 överlämnades Smålands husarregementes regementes nattvardskärl till Göta 

ingenjörkår. Några av nattvardskärlen återfinns dock i Karlskrona i samlingarna efter det 

indragna systerregementet Karlskrona grenadjärregemente. 

12.10.3. Valspråk 

Förband Valspråk Anmärkning 

Ing 2 

33.hvbat

SMÅLANDS SÖNER – TILL RIKETS VÄRN F.d. Norra Smålands 

regementes valspråk. 
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12.11. Ledningsregementet (LedR) 

12.11.1. Traditioner 

Förband För traditionerna från Bevarar minnet av Anmärkning 

LedR Kungl. Fälttelegrafkåren Göta pansarlivgarde 

(P 1) 
– 

Upplands regemente (I 8) – 21.hvbat 

Signalregementet (S 1) – – 

Göta signalkår (S 2) – – 

Norrlands signalkår (S 3) – – 

Ledningsstridsskolan Ledningscentrum (LedC) – – 

Södermanlands-

gruppen 

Södermanlands regemente (P 10) – 27.hvbat

Upplands- och 

Västmanlandsgruppen 

Västmanlands regemente (Fo 48) – 22.hvbat

12.11.2. Kommunionskärl 

LedR använder f.d. Kungl. Upplands regementes (I 8) kommunionskärl (generalorder nr 

488/1957). 

En större kalk med tillhörande oblatask, patén och äldre fodral av läder med tillhörande 

träpropp att sätta i kupan. Två mindre kalkar med till vardera tillhörande oblatask, patén och 

vinflaska.  Till transport och förvaring av samtliga tre uppsättningar finns ett låsbart schatull i 

trä. 

12.11.3. Valspråk 

Förband Valspråk Översättning Anmärkning 

LedR Ursprungligen 

"NIHIL EST IMPOSSIBILIS" 

Vid nutida bruk används  

NIHIL IMPOSSIBILE EST 

Här finns inga 

omöjligheter 

Valspråket präglades omkring 

1920 av dåvarande kårchefen 

för Fälttelegrafkåren överste 

K.A.B. Amundson. 

27. hvbat REGIMUS NEQUE HOSTIS Det är vi som 

bestämmer - inte 

fienden 

Valspråket antogs 1984 av 

dåvarande brigadchefen för 

Södermanlandsbrigaden, öv 

Björn Bernroth. 
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12.12. Trängregementet (TrängR) 

12.12.1. Traditioner 

Förband För traditionerna från Bevarar minnet av Anmärkning 

TrängR Svea trängkår (T 1) Västmanlands trängkår (T 5) – 

Göta trängkår (T 2) Östgöta trängkår (T 6) – 

Norrlands trängkår (T 3) – – 

Skånska trängbataljonen (T 4) – – 

Logistikskolan 

(LogS) 
Arméns motorskola (MotorS) – – 

Arméns underhållsskola (US) – – 

12.12.2. Valspråk 

Förband Valspråk Anmärkning 

TrängR LOGISTIK – VÅRT ANSVAR Instiftades år 2000 av dåvarande 

regementschefen för T 2, överste Jan Persson-

dson.  

12.13. Ubåtsflottiljen (1.ubflj) 

12.13.1. Traditioner 

Förband För traditionerna från Bevarar minnet av Anmärkning 

1.ubflj 2. ubåtsflottiljen – – 

1.ubåtsavdelningen – – 

12.13.2. Valspråk 

Förband Valspråk Översättning Anmärkning 

1.ubflj ESSE NON VIDERE Att vara utan att synas Var 1967-1994 HMS Sjöormens 

devis. 
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12.14. Tredje sjöstridsflottiljen (3.sjöstriflj) 

12.14.1. Traditioner 

Förband För traditionerna från Bevarar minnet av Anmärkning 

3.sjöstriflj 3. ytstridsflottiljen – – 

Del av 4. minkrigsflottiljen – – 

12.15. Fjärde sjöstridsflottiljen (4.sjöstriflj) 

12.15.1. Traditioner 

Förband För traditionerna vidare från Bevarar minnet av Anmärkning 

4.sjöstriflj 2. minkrigsavdelningen 4. minkrigsflottiljen – 

2. ytattackflottiljen 2. ytstridsflottiljen – 

Kustflottan/Flaggen 

(Flaggskeppsfunktionen) 
– – 

12.15.2. Valspråk 

Förband Valspråk Översättning Anmärkning 

42.minröjdiv PRUDENTIA ET CONSTANTIA Förstånd och 

uthållighet. 
Infördes på 1970-talet för 6. 

minröjningsavdelningen. 

12.16. Amfibieregementet (Amf 1) 

12.16.1. Traditioner 

Förband För traditionerna från Bevarar minnet av Anmärkning 

Amf 1 

28.hvbat

29.hvbat

Vaxholms 

kustartilleriregemente (KA 1) 
Härnösands 

kustartilleriregemente (KA 5) 

– 

Fårösunds 

kustartilleriregemente (KA 3) 

– – 

Älvsborgs amfibieregemente 

(Amf 4) 
– – 

Södertörnsgruppen Södertörns marinbrigad – – 

Roslagens marinbrigad – – 
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Förband För traditionerna från Bevarar minnet av Anmärkning 

Gotlandsgruppen Gotlands regemente (P 18) Gotlands artilleriregemente 

(A 7) 

32.hvbat

– Gotlands luftvärnskår (Lv 2) – 

12.16.2. Kommunionskärl 

32.hvbat disponerar f.d. Gotlands regementes kommunionskärl. 

12.17. Marinbasen (MarinB) 

12.17.1. Traditioner 

Förband För traditionerna från Bevarar minnet av Anmärkning 

MarinB Sydkustens marinbas (MarinB S) Övriga marinbaser C MarinB är 

salutansvarig 

chef 

Ostkustens marinbas (MarinB O) – – 

Karlskrona kustartilleriregemente 

(KA 2) 

– 37.hvbat  

Blekingegruppen – Blekinge bataljon 

(I 30) 

36.hvbat

Kalmar- och 

Kronobergsgruppen 

Kronobergs regemente (I 11) – 35.hvbat 

Kalmar regemente (Fo 18) – 34.hvbat 

12.17.2. Kommunionskärl 

MarinB kommunionskärl förvaltas av Amiralitetsförsamlingen. 

12.17.3. Särskild utrustning 

Stav m/1802 bärs av garnisonschefen i Karlskrona som salutansvarig chef. 

Vaktkäpp m/1793 bärs av fortchefen för Kungsholms fort. 

12.18. Skaraborgs flygflottilj (F 7) 

12.18.1. Traditioner 

Förband För traditionerna från Bevarar minnet av Anmärkning 

F 7 Västgöta flygflottilj (F 6) 1. eskaderstaben – 

Göta flygflottilj (F 9) – – 
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12.18.2. Valspråk 

Förband Valspråk Anmärkning 

F 7 VILJA, KUNNANDE, ÄRA Valspråket togs fram på 1980-talet då överste Björn 

Amelin var flottiljchef. 

12.19. Blekinge flygflottilj (F17) 

12.19.1. Traditioner 

Förband För traditionerna från Bevarar minnet av Anmärkning 

F 17 Skånska flygflottiljen (F 10) 2. eskaderstaben – 

Kalmar flygflottilj (F 12) – – 

Krigsflygskolan (F 5) – – 

12.19.2. Valspråk 

Förband Valspråk Anmärkning 

F 17 STYRKA GENOM SAMVERKAN – 

12.20. Norrbottens flygflottilj (F21) 

12.20.1. Traditioner 

Förband För traditionerna från Bevarar minnet av Anmärkning 

F 21 Jämtlands flygflottilj (F 4) Svenska frivilligflygkåren 

i Finland (F 19) 

– 

Hälsinge flygflottilj (F 15) Flygkommando Norr (FKN) – 

4. eskadern – – 

12.21. Försvarsmaktens helikopterflottilj (Hkpflj) 

12.21.1. Traditioner 

Förband För traditioner från Bevarar minnet av Anmärkning 

Hkpflj Arméflygcentrum (AFC) Arméns 

helikopterskola 

(HkpS) 

1.hkpskv

Norrlands Arméflygbataljon (AF1)  – 1.hkpskv 
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Förband För traditioner från Bevarar minnet av Anmärkning 

Östgöta Arméflygbataljon (AF2) Artilleriflygskolan 

(ArtFlygS) 

2.hkpskv

Marinflygledningen (MFlygL)  – 3.hkpskv 

Norrlands helikopterbataljon (1.hkpbat)  – 1.hkpskv 

Svea helikopterbataljon (2.hkpbat)  – 3.hkpskv 

Göta helikopterbataljon (3.hkpbat)  – 3.hkpskv 

Östgöta helikopterbataljon (4.hkpbat)  – 2.hkpskv 

11. 12. 13.hkpdiv 3.hkpskv

 Marinflygledningen (MFlygfL) Hkpgrp KAX, FRÖ, 

UPP, RBY, SÅT, 

ÄNG.  

Fljstab 

– Östgöta flygflottilj 

(F3) 

Fljstab 

– Bråvalla flygflottilj 

(F13) 

Fljstab 

Livgrenadjär-

gruppen 

Livgrenadjärregementet (I4)  – 30. och 

31.hvbat

12.21.2. Kommunionskärl 

Helikopterflottiljens kommunionskärl består av två uppsättningar som överlämnades den 11 

september 2008, på Malmen. Den ena uppsättningen övertogs från vad man tror är F13 andra 

basbataljon och sockenbudstyget är en gåva från Kristna officersförbundet. Båda 

uppsättningarna är av FM modell. På kalkens baksida är Helikopterflottiljens vapenbild 

graverad. Förvaras med tillhörande schatull i By01.  

12.21.3. Valspråk 

Förband Valspråk Översättning Anmärkning 

Hkpflj SEMPER PARATI Ständigt beredd – 

30. och

31.hvbat

NULLI SECUNDUS Aldrig underlägsen någon Devisen tilldelades Kungl. Andra 

livgrenadjärregementet 1922 av 

arméfördelningschefen, genmj T. 

Rudenschiöld. Det återupptogs av 

Livgrenadjärbrigaden under 

överste T. Tillmans tid som 

brigadchef (1981-1987). 
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12.22. Försvarsmaktens logistik (FMLOG) 

12.22.1. Traditioner 

Förband För traditionerna från Bevarar minnet av Anmärkning 

FMLOG Försvarsmaktens 

underhållscentrum (FMUHC) 

Södra underhållsregementet 

(UhregS) 

– 

– Mellersta underhållsregementet 

(UhregM) 

– 

– Norra underhållsregementet 

(UhregN) 

– 

– Första intendentur regementet (Int 1) – 

12.23. Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemsförband 
(FMTIS) 

12.23.1. Traditioner 

Förband För traditionerna från Bevarar minnet av Anmärkning 

FMTIS Försvarsmaktens telenät- och 

markteleförband (FMTM) 

– – 

Redovisningsavdelningen 

Bergslagen (RAB) 

– – 

1. operativa

ledningsteknikbataljonen 

– – 

12.24. Särskilda operationsgruppen (SOG) 

12.24.1. Traditioner 

Förband För traditionerna från Bevarar minnet av Anmärkning 

SOG Särskilda skyddsgruppen (SSG) – – 

Särskilda inhämtningsgruppen (SIG) FJS befälsgrupp – 

12.25. Militärhögskolan Karlberg (MHS K) 

12.25.1. Traditioner 

Förband För traditionerna från Bevarar minnet av Anmärkning 

MHS K Arméns krigshögskola 

(AKHS) 
Krigsskolan (KS) MHS-K stödjer 

Föreningen 

Finlandsfrivilliga i 

arbetet med att bevara 

minnet av Svenska 
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Förband För traditionerna från Bevarar minnet av Anmärkning 

Frivilligkåren under 

finska vinter- och 

fortsättningskriget. 

– Arméns 

kompaniofficersskola 

(AKS) 

– 

– Armens 

underofficersskola 

(AUS) 

– 

Marinens krigshögskola 

(MKHS) 
Sjökrigsskolan – 

– Militärhögskolan 

Östersund (MHS Ö) 

– 

Försvarsmaktens 

idrotts- och 

friskvårdsenhet 

(FMIF) 

Arméns idrottscentrum 

(AIC) 

– – 

Försvarsmaktens 

utbildningsenhet 

(FMUE) 

– – – 

12.25.2. Kommunionskärl 

Kommunionskärlen förvaras vid och brukas i slottskapellet på Karlbergs slott. 

Vid Militärhögskolan Karlberg används de kommunionskärl som slottspastor Hans Åkerhielm 

lät skänka till Karlberg och som använts av honom under tjänstgöring i Svenska 

Frivilligkåren, frivilligbataljonen och frivilligkompaniet 1940-44.  

12.25.3. Valspråk 

Förband Valspråk Anmärkning 

MHS K IHÄRDIGHET–SEGERVISSHET – 

12.25.4. Särskild utrustning 

Snodd utförd i snörmakeri, i brunt för dagelev och i truppslagsfärg (motsv.) alternativt i blå 

färg för medlem i Höga Rådet (elevråd).  



HANDBOK 

61 

12.26. Militärhögskolan Halmstad (MHS H) 

12.26.1. Traditioner 

Förband För traditionerna från Bevarar minnet av Anmärkning 

MHS H Infanteriets officershögskola 

(Inf OHS) 
– – 

Marinens officershögskola 

(MOHS) 
– – 

Flygvapnets 

officershögskola (FOHS) 
Flygvapnets 

krigshögskola (FKHS) 
– 

Försvarsmaktens 

ledarskaps- och 

pedagogikenhet 

(FMLOPE) 

Försvarsmaktens enhet för 

avancerat distribuerat 

lärande, FMADLE 

– – 

Arméns centrum för 

ledarskap (ACL) 

– – 

12.26.2. Valspråk 

Förband Valspråk Översättning Anmärkning 

MHS H PER OMNIA AUXILIO Till hjälp i alla avseenden. – 

12.27. Markstridsskolan (MSS) 

12.27.1. Traditioner 

Förband För traditionerna från Bevarar minnet av Anmärkning 

MSS Infanteriets stridsskola (InfSS) Infanteriets och kavalleriets 

officershögskola (Inf/KavOHS) 

– 

Stridsskola Syd, Mitt och Nord 

(SSS, SSM, SSN) 

Pansartruppernas officershögskola 

(POHS) 

– 

Pansartruppskolan (PS) Infanteriets skjutskola (InfSS) – 

Pansarcentrum (PAC) – – 

Brigadcentrum (BrigC) – – 

12.27.2. Valspråk 

Förband Valspråk Översättning Anmärkning 

MSS POSSE EST VELLE Förmåga grundad på kunskap och 

vilja 

–
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12.28. Sjöstridsskolan (SSS) 

12.28.1. Traditioner 

Förband För traditionerna från Bevarar minnet av Anmärkning 

SSS Örlogsskolorna (ÖS) Karlskrona örlogsskolor (KÖS) – 

Amfibiestridsskolan (AmfSS) Berga örlogsskolor (BÖS) – 

– Marinens officershögskola (MOHS) – 

– Kustartilleriets skjutskola (KAS) 

FM DNC Marinens dykericentrum 

(MDC) 

– – 

12.28.2. Valspråk 

Förband Valspråk Översättning Anmärkning 

SSS MEMENTO AUDERE Kom ihåg att våga. – 

12.29. Luftstridsskolan (LSS) 

12.29.1. Traditioner 

Förband För traditionerna från Bevarar minnet av Anmärkning 

LSS Flygvapnets Uppsalaskolor (F 20) F 22 (Kongo) – 

Västmanlands flygflottilj (F 1) 3.eskaderstaben – 

Roslagens flygflottilj (F 2) – – 

Svea flygflottilj (F 8) – – 

Södermanlands flygflottilj (F 11) – – 

Upplands flygflottilj (F 16) – – 

Södertörns flygflottilj (F 18) – – 

Flygvapnets flyg-

befälskola (FBS) 

Flygvapnets Bomb- och Skjutskola 

(FBS) 

– – 

 StrilS – – – 

Flygskolan (FlygS) Krigsflygskolan (F5) Arméflygskolan 

(ArméflygS) 

Linköping 
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12.29.2. Valspråk 

Förband Valspråk Översättning Anmärkning 

LSS SCIENTIAE FUNDAMENTO Med kunskap som 

grund. 

Tidigare Flygvapnets 

Uppsalaskolors (F20) motto. 

FlygS DOCENDO DISCIMUS Vi undervisar för att 

lära själva. 

f.d. Krigsflygskolans (F 5) 

valspråk 

12.30. Hemvärnets stridsskola (HvSS) 

12.30.1. Traditioner 

Förband För traditionerna från Bevarar minnet av Anmärkning 

HvSS – – – 

12.31. Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS) 

12.31.1. Traditioner 

Förband För traditionerna från Bevarar minnet av Anmärkning 

FMTS Försvarsmaktens Halmstadskolor 

(FMHS) 

Flygvapnets Halmstadskolor 

(FVHS) 
– 

Arméns tekniska skola (ATS) – – 

Hallands flygflottilj (F 14) – – 

12.32. Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (SWEDEC) 

12.32.1. Traditioner 

Förband För traditionerna från Bevarar minnet av Anmärkning 

SWEDEC Fältarbetscentrum (FarbC) – – 

12.33. Totalförsvarets skyddscentrum (SkyddC) 

12.33.1. Traditioner 

Förband För traditionerna från Bevarar minnet av Anmärkning 

SkyddC Arméns och Försvarets skyddsskola 

(SkyddS) 
– – 
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12.34. Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum (FMUndSäkC) 

12.34.1. Traditioner 

Förband För traditionerna från Bevarar 

minnet av 

Anmärkning 

FMUndSäkC Arméns underrättelseskola (UndS) – – 

Flygvapnets Underrättelseskola – – 

Försvarets tolkskola (TolkS) Arméns tolkskola – – 

12.34.2. Valspråk 

Förband Valspråk Översättning Anmärkning 

Försvarets Tolkskola VERBA ARMA NOSTRA Orden är våra vapen – 

12.35. Försvarsmaktens HR-centrum (FM HRC) 

12.35.1. Traditioner 

Förband För traditionerna från Bevarar minnet av Anmärkning 

FM HRC Rekryteringscentrum (RekryC) – – 

12.35.2. Valspråk 

Förband Valspråk Översättning Anmärkning 

FM HRC SELECTIO PRAESENS 

DEFENSIO FUTURA 

Dagens urval, 

framtidens försvar 

f.d. Försvarsmaktens 

rekryteringscentrums 

valspråk 

12.36. Försvarsmedicincentrum (FömedC) 

12.36.1. Traditioner 

Förband För traditionerna från Bevarar minnet av Anmärkning 

FömedC Försvarsmaktens 

sjukvårdscentrum (FSC) 

Försvarsmaktens 

sjukvårdshögskola (FM 

SjvHS) 

C FömedC är 

salutansvarig chef 

Flygmedicincentrum (FMC) – – 

Elfsborgsgruppen Älvsborgs regemente (I 15) – 41. -44.hvbat 

Västra Götalands 

försvarsområde (fo 32) 

–
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12.36.2. Kommunionskärl 

F.d. I 15 kommunionskärl (kalk 1717 med originalfodral, vinkanna 1828, patén 1730, 

oblatask 1753).finns på mässen i Borås. 

12.36.3. Valspråk 

Förband Valspråk Översättning Anmärkning 

FömedC VITA PRAEPONITUR Vi sätter livet främst Fastställt 1998-01-08 

Elfsborgsgruppen och 

garnisonsförband vid 

FömedC samt 

44.hvbat

VILJA, FÖRMÅGA, 

UTHÅLLIGHET 

– F.d. Älvsborgs 

regementes (I 15) 

valspråk fastställt 

1981-03-20. 

12.36.4. Särskild utrustning 

Stav m/1802 bärs av kommendanten i Göteborg som salutansvarig chef. 

12.37. Hemvärnet 

12.37.1. Traditioner 

Förband För traditionerna från Bevarar minnet av Anmärkning 

Hemvärnet – – Rikshemvärnschefen är placerad vid 

HKV. 
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13. Marscher och igenkänningssignaler

Fastställda förbandsmarscher, traditionsmarscher, signaler m.m. framgår av handbok PARAD 

5: Militärmusik. 
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Bildförteckning 

I denna publikation förkommer följande bilder med verkshöjd; 

Fotografer anges med namn och organisatorisk tillhörighet. 

Kapitel 4 

Bild nr Fotograf Notering 

4:1 Combat Camera Försvarsmakten 

4:2 Fv Patrik Laestadius Försvarsmakten 

4:3 PA/övlt Lennart Berns 

Kapitel 7 

Bild nr Fotograf Notering 

7:1 UniR FM 2009 Försvarsmakten 

7:2 UniR FM 2009 Försvarsmakten 

7:3 Combat Camera Försvarsmakten 

7:4 Combat Camera Försvarsmakten 

7:5 UniR FM 2009 

7:6 Peppe Ericsson Studio Ljusspel 

7:7 Peppe Ericsson Studio Ljusspel 

7:8 Peppe Ericsson 

Combat Camera 

Studio Ljusspel 

7:9 UniR FM 2009 Försvarsmakten 

7:10 CerI FM 2010 Försvarsmakten 

Kapitel 10 

Bild nr Fotograf Notering 

10:1 UniR FM 2009 Försvarsmakten 

10:2 UniR FM 2009 Oljemålning av C.F. Kiörboe 

10:3 UniR FM 2009 Oljemålning av Per Krafft d. y. 

1810 

10:4 UniR FM 2009 Försvarsmakten 

10:5 UniR FM 2009 Försvarsmakten 

10:6 UniR FM 2009 Försvarsmakten 

10:7 UniR FM 2009 Försvarsmakten 
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Litteratur/Källförteckning 

Stiftelsen Sveriges Nationaldag. Flaggan och Fanan. Lund 1999 

Lag om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar (SFS 1970:498) 

Lag om beteckningen försvarsmakten (SFS 1974:615) 

Lag om Sveriges flagga (SFS 1982:269) 

Lag om Sveriges riksvapen (SFS 1982:268) 

Förordning om vissa officiella beteckningar (SFS 1976:100) 

Förordning om allmänna flaggdagar (SFS, 1982:270) 

Förordning med riktlinjer för färgnyanserna i Sveriges flagga (SFS 1983:826) 

Förordning om salut (SFS 1996:931) 

Förordning med bestämmelser för Försvarsmaktens personal (SFS 1996:927, ändrad: t.o.m. 

SFS 2010:652) 

Källor inom Försvarsmakten 

Lärobok i sjömanskap, MARIN (M7734-318001) 

Ceremoni instruktion för Försvarsmakten 2010. UTB (HKV: 2010-12-21, 09 831:69672) 

Ceremonireglemente del 8, Högvaktsinstruktion 2006. UTB (LG: 2006, 09 811:23) 

Arméreglemente del 1, Grunder (M7741-100511), Berlings Arlöv1984 

Exercisreglemente för Infanteriet 1927. Kungl. Maj:t 

Exercisreglemente för Infanteriet 1895. Kungl. Maj:t 

Regler, bestämmelser och handböcker som påverkat innehållet i detta 
reglemente 

FFS  Förordning om fanor, tecken och skyltar m.m. inom Försvarsmakten (FFS 

1994:21) 

Överbefälhavarens kungörelse om fanor och standar m m inom Försvarsmakten 

(FFS 1983:40) 

Försvarsmaktens föreskrifter om flaggning (FFS 1999:04) 

Försvarsmaktens föreskrifter med instruktion för överkommendanten och 

kommendanten i Stockholm (FFS 2005:6) 

FIB - 

Reglemente Uniformsbestämmelser 2015. UTB (FM2015-350014) 

Manual - 

Handbok Handbok Markstrid – Taktiska/Fältmässiga Grunder 2016, ARMÉ (FM2016-

6309:3) 



 

 



 

 



Syftet med serien av reglementen och handböcker ”Parad” (PARAD 1/8) är att utgöra Försvarsmaktens 

gemensamma grund för formellt uppträdande i sluten ordning, parader och myndighetens traditions-

vård. Arméns, marinens och �ygvapnets olika traditioner har i det längsta omhändertagits och endast 

förändrats där enhetlighet inom Försvarsmakten är särskilt påkallad. 

Reglementena innehåller bindande bestämmelser och förhållningssätt för Försvarsmaktens uppträ-

dande i ceremoniella sammanhang. Handböckerna innehåller anvisningar med förklaringar och 

beskrivningar för tjänstens genomförande. 

Deltagande i statsceremonier är en av Försvarsmaktens uppgifter och genomförande av förbandsvisa 

ceremonier och traditionsvård är en del av den militära miljön och utgör en del i myndighetens vård 

av sitt kulturarv. Ceremonier och sättet att utföra dem uppmärksammas av försvarsmaktens personal, 

allmänheten och av utländska turister, gäster och observatörer. Väl genomförda bidrar de till att skapa 

respekt för Försvarsmakten och stärker deltagarnas känsla för förbandsandan.
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