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1 Livgardet/Försvarsmusiken

1

Livgardet/Försvarsmusiken

Detta kapitel behandlar
1.1
Stor paraddräkt m/1886 musik ................................................................................................................................................................... 5
1.2
Liten paraddräkt m/1886 musik ................................................................................................................................................................. 8
1.3
Daglig dräkt m/1886 ............................................................................................................................................................................................... 10
1.4
Musikuniform m/1847 (tidigare m/93) ................................................................................................................................................. 12
1.5
Musikuniform m/92 – musikdirektörsfrack ................................................................................................................................... 14
1.6
Modellbeskrivning av persedlar ............................................................................................................................................................... 16
1.7
Tillåtna uniformspersedlar ............................................................................................................................................................................. 18
1.8
Tjänstetecken och särskild utrustning ................................................................................................................................................ 20
1.9
Musikuniform m/87 (A och V), m/48 och m/1878 .................................................................................................................. 42
1.10
Fältmusikdräkter ......................................................................................................................................................................................................... 49
1.11
Musikmateriel ................................................................................................................................................................................................................ 50
Detta avsnitt gäller LG/Fömus utom Livgardets dragonmusikkår (LDK) som bär uniform m/1895 för LG/
kav
Uniform m/1886 (typ II) för f.d. Göta livgarde bärs av personal vid Arméns musikkår samt av militär‐
personal vid försvarsmusikens stab.
Musikdirektör och musikinspektörers uniformer beskrivs i avsnitt 6.1.4 och 6.1.5.
Övriga musikuniformer för AMK, LDK och MMK beskrivs i avsnitt 6.1.9 samt i kapitel 8.3.
Vad som i texten beskrivs för militär personal gäller även för militärmusiker med anställning som
civil arbetstagare om inget annat anges i texten.

1.1

Stor paraddräkt m/1886 musik

Tabell 1:1 M/1886 MUSIK för specialistofficer och officer
Plagg

Uniformsplagg

Anmärkning m.m.

F-benämning

F-beteckning

F-benämning

F-beteckning

V-ROCK M1886 MU OFF

M7351-166000

V-ROCK M1886 MU OFF M7351-193000
KV

V-ROCK M1886 MU OR6/9

M7351-196000

V-ROCK M1886 MU
OR6/9 KV

M7351-197000

Grad-beteckning

EPÅLETT M/

-

-

-

Halsbindel

Vit löskrage

-

HALSBINDEL

M7344-802010

Långbyxor b)

LÅNGBYX M1872 MU

M7352-038000

LÅNGBYX M1872 MU
KV

M7352-039000

KOCKBYXOR

M7370-211000

-

-

Byxbälte

BYXBÄLTE BLÅTT

M7390-703000

-

-

Huvudbonad
c)

KASK M/1887

M7347-803000

MÖSSA M/Ä DIAGONAL M7346-099000

PLYM T KASK

M7347-803019

-

-

PÄLSMÖSSA M/Ä

M7346-254000

-

-

Ytterplagg
Livplagg a)

1830
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Plagg

Uniformsplagg

Anmärkning m.m.

F-benämning

F-beteckning

F-benämning

F-beteckning

STÖVLETTER SVARTA

M7336-143000

PARADKÄNGOR 04

M7336-142000

LÅGSKOR SVART PARAD

M7335-224000

LÅGSKOR PARAD DAM M7335-225000

VINTERKÄNGOR 90

M7336-196000

-

-

PARADSKÄRP M/1817

M7390-145000

LIVREM 04 MÄ VIT /K

M7390-125201

PARADSK M/1819-1829

M7390-146000

-

-

PARADSK M/1823-1931

M7390-148000

-

-

SKINNHANDSK VIT FO

M7332-252000

SKINNHANDSK VIT
OFO

M7332-251000

TUMHAND VIT M KRAGE

M7331-225090

TUMVANTAR FROTT

M7330-132000

Skjorta

SKJORTA M/78 VIT LÄ

M7320-055000

SKJ M/78 VIT LÄ KV

M7320-059000

T-tröja

T-SHIRT GRÖN

M7321-161000

-

-

Strumpor

KNÄSTR STÅLGRÅ FILT

M7323-025000

ANKELSOCKOR FÄLT

M7323-027000

YTTERSTRUMP FR VIT

M7323-053000

ANKELSOCKOR SVAR- M7323-018000
TA

Skodon d)

Skärp e)

Handskar f)

Underkläder

Förstärkningsplagg
Kappa

KAPPA M1872 MU

M7361-132000

KAPPA M1872 MU KV

M7361-148000

Regnplagg

REGNKAPPA SVART

M7379-202000

-

-

Sabel g)

SABEL M/1899 INF

M4900-101000

SABEL M/1899 INF

M4900-102000

Portepé g)

PORTEPE M/1797 INF

M7392-015000

PORTEPE M/1797
SERG

M7392-016100

Sabelkoppel
g)

FÖRENK KOPPEL LG IN

M7390-712120

SABELBÄRREM BRUN

M7390-119000

Utmärkelsetecken i original

-

Utbildningstecken enligt bestämmelser för uniform
m/87A

Sidogevär

Får bäras
Tjänste- och
utmärkelsetecken

a) Epålett bärs på vapenrock. Halsbindel eller vit löskrage bärs.
b) Vita långbyxor ersätter på order byxa m/1872 vid stark värme.
c) Vid enskilt uppträdande eller då så anges får mössa m/1865-1899 bäras. Pälsmössa mä bärs på order till kappa då väderleken så erfordrar
d) Vid enskilt uppträdande får svarta lågskor bäras. Vid parad får stövletter bäras. Från majors grad får dessa vara försedda
med förnicklade fasta klacksporrar, varvid byxorna ska vara försedda med hälla under foten.
e) Skärp bärs till vapenrock m/1886. Vit livrem m/04 bärs vid behov av officer vid tjänst ”i ledet”. Livrem 04 bärs även utanpå
kappa.
f) Vita femfingerhandskar i skinn bärs i regel. Vid stark kyla får vita tumhandskar i getskinn med tumvantar bäras.
g) Vid parad ska regementstrumslagare bära sidogevär i axelskärp. Sabel bärs i övrigt med förenklat sabelkoppel m/1859 eller
sabelbärrem brun av därtill berättigad ”utanför ledet”.

Bild 1:1 M/1886 MUSIK stor parad. Menig - sergeant
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Tabell 1:2 M/1886 MUSIK stor parad för menig - sergeant
Plagg

Uniformsplagg
F-benämning

Anmärkning m.m.
F-beteckning

F-benämning

F-beteckning

M7351-176000

V-ROCK M/1886
KV

M7351-177000

M7351-194000

V-ROCK M1886
MU OR3/5KV

M7351-195000

Musikbeteck- BRAGON M/Ä
ning

M7671-004100

-

-

Halsbindel

HALSBINDEL

M7344-802010

-

-

Byxor i)

LÅNGBYX M1872 MU

M7352-038000

LÅNGBYX M1872
MU KV

M7352-039000

KOCKBYXOR

M7370-211000

-

-

Byxbälte

BYXBÄLTE BLÅTT

M7390-703000

-

-

Huvudbonad
j)

KASK M/1887

M7347-803000

BÅTMÖSSA M/Ä
MANSK

M7346-219000

PLYM T KASK

M7347-803019

-

-

PÄLSMÖSSA M/Ä

M7346-254000

-

-

PARADKÄNGOR 04

M7336-142000

VINTERKÄNGOR
90

M7336-196000

LÅGSKOR SVART PARAD

M7335-224000

LÅGSKORPARAD M7335-225000
DAM

LIVREM 04 MÄ VIT /K

M7390-125201

-

-

M7332-252000

SKINNHANDSK
VIT OFO

M7332-251000

TUMHAND VIT M KRAGE

M7331-225090

TUMVANTAR
FROTT

M7330-132000

Skjorta

SKJORTA M/78 VIT LÄ

M7320-055000

SKJ M/78 VIT LÄ
KV

M7320-059000

Strumpor

KNÄSTR STÅLGRÅ FILT

M7323-025000

ANKELSOCKOR
FÄLT

M7323-027000

YTTERSTRUMP FR VIT

M7323-053000

ANKELSOCKOR
SVARTA

M7323-018000

Ytterplagg
Vapenrock h) V-ROCK M1886 MU
V-ROCK M1886 MU OR3/5

Skodon k)

Paradlivrem
l)

Handskar m) SKINNHANDSK VIT FO

Underkläder

Förstärkningsplagg
Kappa

KAPPA M1886 MUSIK

M7361-139000

KAPPA M1886
MUSIK KV

M7361-145000

Regnplagg

REGNKAPPA SVART

M7379-202000

-

-

Utmärkelsetecken i original

-

Utbildningstecken
enligt bestämmelser för uniform m/
87A

-

Får bäras
Utmärkelsetecken

h) Halsbindel eller vit löskrage bärs. Militärmusiker bär bragoner på båda axlarna på vapenrock.
i) Vita långbyxor ersätter på order byxa m/1872 vid stark värme.
j) Vid enskilt uppträdande eller då så anges får båtmössa m/04 bäras. Pälsmössa mä bärs på order till kappa då väderleken
så erfordrar
k) Vid enskilt uppträdande får svarta lågskor och svarta strumpor bäras.
l) Vita femfingerhandskar i skinn bärs i regel. Vid stark kyla får vita tumhandskar i getskinn med tumvantar bäras.
m)Livrem m/04 bärs även utanpå kappa.
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1.2

Liten paraddräkt m/1886 musik

Bild 1:2 M/1886 MUSIK liten parad. Officer
Tabell 1:3 M/1886 MUSIK liten parad för specialistofficer och officer
Plagg

Uniformsplagg

Anmärkning

F-benämning

F-beteckning

F-benämning

F-beteckning

V-ROCK M1886 MU OFF

M7351-166000

V-ROCK M1886 MU OFF M7351-193000
KV

V-ROCK M1886 MU OR6/9

M7351-196000

V-ROCK M1886 MU
OR6/9 KV

M7351-197000

Halsbindel

Vit löskrage

-

HALSBINDEL

M7344-802010

Långbyxor b)

LÅNGBYX M1872 MU

M7352-038000

LÅNGBYX M1872 MU
KV

M7352-039000

KOCKBYXOR

M7370-211000

-

-

Byxbälte

BYXBÄLTE BLÅTT

M7390-703000

-

-

Huvudbonad
c)

KASK M/1887

M7347-803000

MÖSSA M/Ä DIAGONAL M7346-099000

PÄLSMÖSSA M/Ä

M7346-254000

-

-

Skodon d)

STÖVLETTER SVARTA

M7336-143000

PARADKÄNGOR 04

M7336-142000

LÅGSKOR SVART PARAD

M7335-224000

LÅGSKOR PARAD DAM M7335-225000

VINTERKÄNGOR 90

M7336-196000

-

-

PARADSKÄRP M/1817

M7390-145000

LIVREM 04 MÄ VIT /K

M7390-125201

PARADSK M/1819-1829

M7390-146000

-

-

PARADSK M/1823-1931

M7390-148000

-

-

SKINNHANDSK VIT FO

M7332-252000

SKINNHANDSK VIT
OFO

M7332-251000

TUMHAND VIT M KRAGE

M7331-225090

TUMVANTAR FROTT

M7330-132000

Skjorta

SKJORTA M/78 VIT LÄ

M7320-055000

SKJ M/78 VIT LÄ KV

M7320-059000

T-tröja

T-SHIRT GRÖN

M7321-161000

-

-

Strumpor

KNÄSTR STÅLGRÅ FILT

M7323-025000

ANKELSOCKOR FÄLT

M7323-027000

YTTERSTRUMP FR VIT

M7323-053000

ANKELSOCKOR SVAR- M7323-018000
TA

Ytterplagg
Livplagg a)

Skärp e)

Handskar f)

Underkläder

Förstärkningsplagg
Kappa

KAPPA M1872 MU

M7361-132000

KAPPA M1872 MU KV

M7361-148000

Regnplagg

REGNKAPPA SVART

M7379-202000

-

-

Sabel g)

SABEL M/1899 INF

M4900-101000

SABEL M/1899 INF

M4900-102000

Portepé g)

PORTEPE M/1797 INF

M7392-015000

PORTEPE M/1797
SERG

M7392-016100

Sabelkoppel
g)

FÖRENK KOPPEL LG IN

M7390-712120

SABELBÄRREM BRUN

M7390-119000

Sidogevär

8

1 Livgardet/Försvarsmusiken

Plagg

Uniformsplagg

Anmärkning

F-benämning

F-beteckning

F-benämning

F-beteckning

Utmärkelsetecken i original

-

Utbildningstecken enligt bestämmelser för uniform
m/87A

Får bäras
Tjänste- och
utmärkelsetecken

a) Axelklaff bärs på vapenrock. Halsbindel eller vit löskrage bärs.
b) Vita långbyxor ersätter på order byxa m/1872 vid stark värme.
c) Vid enskilt uppträdande eller då så anges får mössa m/1865-1899 bäras. Pälsmössa mä bärs på order till kappa då väderleken så erfordrar
d) Vid enskilt uppträdande får svarta lågskor bäras. Vid parad får stövletter bäras (Från OF-3 får dessa vara försedda med
förnicklade fasta klacksporrar) varvid byxorna ska vara försedda med hälla under foten.
e) Skärp bärs till vapenrock m/1886. Vit livrem m/04 bärs vid behov av officer vid tjänst ”i ledet”. Livrem 04 bärs även utanpå
kappa.
f) Vita femfingerhandskar i skinn bärs i regel. Vid stark kyla får vita tumhandskar i getskinn med tumvantar bäras.
g) Vid parad ska musikanförare bära sidogevär i axelskärp. Sabel bärs i övrigt med förenklat sabelkoppel m/1859 eller sabelbärrem brun av därtill berättigad ”utanför ledet”.

Bild 1:3 M/1886 MUSIK liten parad. Menig - sergeant
Tabell 1:4 M/1886 MUSIK för menig - sergeant
Plagg

Uniformsplagg
F-benämning

Variation
F-beteckning

F-benämning

F-beteckning

M7351-176000

V-ROCK M/1886
KV

M7361-14500

V-ROCK M1886 MU OR3/5

M7351-194000

V-ROCK M1886
MU OR3/5KV

M7351-195000

Musikbeteckning

BRAGON M/Ä

M7671-004100

-

-

Halsbindel

HALSBINDEL

M7344-802010

-

-

Byxor i)

LÅNGBYX M1872 MU

M7352-038000

LÅNGBYX M1872
MU KV

M7352-039000

KOCKBYXOR

M7370-211000

-

-

Ytterplagg
Vapenrock h) V-ROCK M1886 MU

(vita)
Byxbälte

BYXBÄLTE BLÅTT

M7390-703000

-

-

Huvudbonad
j)

KASK M/1887

M7347-803000

BÅTMÖSSA M/Ä
MANSK

M7346-219000

PÄLSMÖSSA M/Ä

M7346-254000

-

-

PARADKÄNGOR 04

M7336-142000

VINTERKÄNGOR
90

M7336-196000

LÅGSKOR SVART PARAD

M7335-224000

LÅGSKOR PARAD M7335-225000
DAM

Paradlivrem l) LIVREM 04 MÄ VIT /K

M7390-125201

-

-

Handskar m)

SKINNHANDSK VIT FO

M7332-252000

SKINNHANDSK
VIT OFO

M7332-251000

TUMHAND VIT M KRAGE

M7331-225090

TUMVANTAR
FROTT

M7330-132000

SKJORTA M/78 VIT LÄ

M7320-055000

SKJ M/78 VIT LÄ
KV

M7320-059000

Skodon k)

Underkläder
Skjorta
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Plagg
Strumpor

Uniformsplagg

Variation

F-benämning

F-beteckning

F-benämning

F-beteckning

KNÄSTR STÅLGRÅ FILT

M7323-025000

ANKELSOCKOR
FÄLT

M7323-027000

YTTERSTRUMP FR VIT

M7323-053000

ANKELSOCKOR
SVARTA

M7323-018000

Förstärkningsplagg
Kappa

KAPPA M1886 MUSIK

M7361-139000

KAPPA M1886 MU- M7361-145000
SIK KV

Regnplagg

REGNKAPPA SVART

M7379-202000

-

-

Utmärkelsetecken i original

-

Utbildningstecken
enligt bestämmelser för uniform m/
87A

-

Får bäras
Utmärkelsetecken

h) Halsbindel eller vit löskrage bärs. Militärmusiker bär bragoner på båda axlarna på vapenrock.
i) Vita långbyxor ersätter på order byxa m/1872 vid stark värme.
j) Vid enskilt uppträdande eller då så anges får båtmössa m/04 bäras. Pälsmössa mä bärs på order till kappa då väderleken
så erfordrar
k) Vid enskilt uppträdande får svarta lågskor och svarta strumpor bäras.
l) Livrem 04 bärs även utanpå kappa.
m)Vita femfingerhandskar i skinn bärs i regel. Vid stark kyla får vita tumhandskar i getskinn med tumvantar bäras.

1.3

Daglig dräkt m/1886

Bild 1:4 M/1886 MUSIK daglig dräkt. Officer
Tabell 1:5 M/1886 MUSIK daglig dräkt för specialistofficer och officer
Plagg

Uniformsplagg

Anmärkning

F-benämning

F-beteckning

F-benämning

F-beteckning

V-ROCK M1886 MU OFF

M7351-166000

V-ROCK M1886 MU OFF M7351-193000
KV

V-ROCK M1886 MU OR6/9

M7351-196000

V-ROCK M1886 MU
OR6/9 KV

M7351-197000

Halsbindel

Vit löskrage

-

HALSBINDEL

M7344-802010

Långbyxor b)

LÅNGBYX M1872 MU

M7352-038000

LÅNGBYX M1872 MU
KV

M7352-039000

Ytterplagg
Livplagg a)

KOCKBYXOR

M7370-211000

-

-

Byxbälte

BYXBÄLTE BLÅTT

M7390-703000

-

-

Huvudbonad
c)

KASK M/1887

M7347-803000

MÖSSA M/Ä DIAGONAL M7346-099000

PÄLSMÖSSA M/Ä

M7346-254000

-

-

Skodon d)

STÖVLETTER SVARTA

M7336-143000

PARADKÄNGOR 04

M7336-142000

LÅGSKOR SVART PARAD

M7335-224000

LÅGSKOR PARAD DAM M7335-225000

VINTERKÄNGOR 90

M7336-196000

-

-

BEFHANDSKAR SV OFOD

M7331-104000

BEFHANDSK SVART
FOD

M7331-103000

TUMHAND VIT M KRAGE

M7331-225090

TUMVANTAR FROTT

M7330-132000

SKJORTA M/78 VIT LÄ

M7320-055000

SKJ M/78 VIT LÄ KV

M7320-059000

Handskar e)

Underkläder
Skjorta
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Plagg
Strumpor

Uniformsplagg

Anmärkning

F-benämning

F-beteckning

F-benämning

F-beteckning

KNÄSTR STÅLGRÅ FILT

M7323-025000

ANKELSOCKOR FÄLT

M7323-027000

YTTERSTRUMP FR VIT

M7323-053000

ANKELSOCKOR SVAR- M7323-018000
TA

Förstärkningsplagg
Kappa

KAPPA M1872 MU

M7361-132000

KAPPA M1872 MU KV

M7361-148000

Regnplagg

REGNKAPPA SVART

M7379-202000

-

-

Utmärkelsetecken släpspännen

-

Utbildningstecken enligt bestämmelser för uniform
m/87A

Får bäras
Tjänste- och
utmärkelsetecken

a) Lös axelklaff bärs på vapenrock. Halsbindel eller vit löskrage bärs. Inomhus och under transporter får vid enskilt uppträdande
vapenrock avläggas. Härvid ska vit skjorta bäras utan slips, översta knappen vara uppknäppt och skjortan försedd med
mörkblå axelklaffshylsa. Blå tröja m/87 (S) får bäras i stället för vapenrock som lättnad i klädseln vid t.ex transporter.
b) Vita långbyxor ersätter på order byxa m/1872 vid stark värme.
c) Vid enskilt uppträdande eller då så anges får mössa m/1865-1899 bäras. Pälsmössa mä bärs på order till kappa då väderleken så erfordrar
d) Vid enskilt uppträdande får svarta lågskor och svarta strumpor bäras. Svarta stövletter får bäras (från OF-3 får dessa vara
försedda med förnicklade fasta klacksporrar) varvid byxorna ska vara försedda med hälla under foten.
e) Svarta femfingerhandskar i skinn bärs i regel. Vid stark kyla får vita tumhandskar i getskinn med tumvantar bäras.

Bild 1:5 M/1886 MUSIK daglig dräkt. Menig - sergeant
Tabell 1:6 M/1886 MUSIK daglig dräkt för menig - sergeant
Plagg

Uniformsplagg

Variation

F-benämning

F-beteckning

F-benämning

F-beteckning

V-ROCK M1886 MU

M7351-176000

V-ROCK M/1886
KV

M7351-177000

V-ROCK M1886 MU OR3/5

M7351-194000

V-ROCK M1886
MU OR3/5KV

M7351-195000

Musikbeteckning

BRAGON M/Ä

M7671-004100

AXELPRYDNAD

-

Halsbindel

HALSBINDEL

M7344-802010

-

-

Byxor g)

LÅNGBYX M1872 MU

M7352-038000

LÅNGBYX M1872
MU KV

M7352-039000

KOCKBYXOR

M7370-211000

-

-

Ytterplagg
Vapenrock f)

(vita)
Byxbälte

BYXBÄLTE BLÅTT

M7390-703000

-

-

Huvudbonad
h)

KASK M/1887

M7347-803000

BÅTMÖSSA M/Ä
MANSK

M7346-219000

PÄLSMÖSSA M/Ä

M7346-254000

-

-

PARADKÄNGOR 04

M7336-142000

VINTERKÄNGOR
90

M7336-196000

LÅGSKOR SVART PARAD

M7335-224000

LÅGSKOR PARAD M7335-225000
DAM

TUMHAND VIT M KRAGE

M7331-225090

TUMVANTAR
FROTT

M7330-132000

SKJORTA M/78 VIT LÄ

M7320-055000

SKJ M/78 VIT LÄ
KV

M7320-059000

Skodon i)

Handskar j)
Underkläder
Skjorta
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Plagg
Strumpor

Uniformsplagg

Variation

F-benämning

F-beteckning

F-benämning

F-beteckning

KNÄSTR STÅLGRÅ FILT

M7323-025000

ANKELSOCKOR
FÄLT

M7323-027000

YTTERSTRUMP FR VIT

M7323-053000

ANKELSOCKOR
SVARTA

M7323-018000

Förstärkningsplagg
Kappa

KAPPA M1886 MUSIK

M7361-139000

KAPPA M1886 MU- M7361-145000
SIK KV

Regnplagg

REGNKAPPA SVART

M7379-202000

-

-

Utmärkelsetecken släpspännen

-

Utbildningstecken
enligt bestämmelser för uniform m/
87A

-

Får bäras
Utmärkelsetecken

f) Halsbindel eller vit löskrage bärs. Militärmusiker bär bragoner på båda axlarna. Inomhus och under transporter får vid enskilt
uppträdande vapenrock avläggas. Härvid ska vit skjorta bäras utan slips, översta knappen vara uppknäppt och skjortan
försedd med röd axelklaffshylsa. Blå tröja m/87 (S) får bäras i stället för vapenrock som lättnad i klädseln vid t.ex transporter.
g) Vita långbyxor ersätter på order byxa m/1872 vid stark värme.
h) Vid enskilt uppträdande eller då så anges får båtmössa m/04 bäras. Pälsmössa mä bärs på order till kappa då väderleken
så erfordrar
i) Vid enskilt uppträdande får svarta lågskor och svarta strumpor bäras.
j) Vid kyla får svarta femfingervantar eller vita tumhandskar i getskinn med tumvantar bäras.

1.4

Musikuniform m/1847 (tidigare m/93)

Bärs vid behov av militärmusiker i befattning som musikdirektör och musikinspektör jämlikt G.O. 20
dec. 1889, n:r 1229.
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Bild 1:6 Musikuniform m/93 (röd krage och skärp bärs inte till m/1847)
Tabell 1:7 CF-1/5
Plagg

Uniformsplagg

Anmärkning

F-benämning

F-beteckning

F-benämning

F-beteckning

Livplagg a)

V-ROCK M93 MÖRKBLÅ

M7351-168000

-

-

Halsbindel

Vit löskrage

-

HALSBINDEL

M7344-802010

Långbyxor

LBYXOR M93 MÖRKBLÅ

M7352-048000

Byxbälte

BYXBÄLTE BLÅTT

M7390-703000

-

-

Huvudbonad
b)

HATT TREKANTIG FÖR HOVKAPELLET

-

MÖSSA M/Ä DIAGONAL M7346-099000
(m/93)

PÄLSMÖSSA M/Ä

M7346-254000

-

-

STÖVLETTER SVARTA

M7336-143000

PARADKÄNGOR 04

M7336-142000

LÅGSKOR SVART PARAD

M7335-224000

LÅGSKOR PARAD DAM M7335-225000

VINTERKÄNGOR 90

M7336-196000

-

-

Skärp d)

SABELKOPPEL M/1859

-

-

-

Handskar e)

SKINNHANDSK VIT FO

M7332-252000

SKINNHANDSK VIT
OFO

M7332-251000

Skjorta

SKJORTA M/78 VIT LÄ

M7320-055000

SKJ M/78 VIT LÄ KV

M7320-059000

Strumpor

KNÄSTR STÅLGRÅ FILT

M7323-025000

ANKELSOCKOR FÄLT

M7323-027000

YTTERSTRUMP FR VIT

M7323-053000

ANKELSOCKOR SVAR- M7323-018000
TA

Ytterplagg

Skodon c)

Underkläder

Förstärkningsplagg
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Plagg

Uniformsplagg

Anmärkning

F-benämning

F-beteckning

F-benämning

F-beteckning

Kappa

KAPPA M1872 MU

M7361-132000

KAPPA M1872 MU KV

M7361-148000

Regnplagg

REGNKAPPA SVART

M7379-202000

-

-

Utmärkelsetecken i original

-

Utbildningstecken enligt bestämmelser för uniform
m/87A

Får bäras
Tjänste- och
utmärkelsetecken

a) Halsbindel eller vit ståndkrage bärs. Vid nyanskaffning ska vapenrocken utföras utan passpoaler och med kragen i kläde
av samma färg som vapenrocken (som m/1847).
b) Trekantig hatt bärs vid stor parad. Mössa bärs vid liten parad och till daglig dräkt.
c) Vid enskilt uppträdande får svarta lågskor och svarta strumpor bäras.
d) Sabel m/1899 bärs med sabelkoppel m/1859.
e) Vita handskar bärs vid stor och liten parad. Svarta handskar bärs till daglig musikdräkt.

1.5

Musikuniform m/92 – musikdirektörsfrack

Bärs av musikinspektör och musikdirektör vid konserter samt vid tillfällen i övrigt som högtidsdräkt
enligt eget bestämmande.

Bild 1:7 Musikuniform m/92
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Tabell 1:8 Musikuniform m/92 för musikdirektör och musikinspektör
Plagg

Uniformsplagg

Anmärkning m.m.

F-benämning

F-beteckning

F-benämning

F-beteckning

Livplagg

FRACKROCK M/92

-

-

-

Halsbindel

VIT ROSETT

-

-

-

Långbyxor

FRACKBYXOR

-

-

-

Byxbälte

HÄNGSLEN VIT

-

-

Huvudbonad
a)

Hatt m/1854-1859

-

-

-

Skodon b)

LÅGSKOR SVART PARAD

M7335-224000

LACKSKOR

-

LÅGSKOR PARAD DAM

M7335-225000

LACKSKOR

-

SKINNHANDSK VIT FO

M7332-252000

SKINNHANDSK VIT
OFO

M7332-251000

Skjorta c)

Vit skjorta med enkel krage

-

-

-

Strumpor

ANKELSOCKOR SVARTA

M7323-018000

-

-

Ytterplagg

Handskar
Underkläder

Förstärkningsplagg
Kappa

Rundskuren kappa m/86

-

-

-

Regnplagg

REGNKAPPA SVART

M7379-202000

-

-

Dräktvärja för musikdirektör

-

-

-

Utmärkelsetecken i miniatyr

-

Utbildningstecken enligt bestämmelser för uniform
m/48

Sidogevär
Sabel
Får bäras
Tjänste- och
utmärkelsetecken

a) Hatt m/1878 för övriga officerare och vederlikar
b) Till svarta skor ska svarta strumpor bäras.
c) Skjorta ska vara vit med enkel upprättstående krage som framtill får ha ut- eller nedvikta snibbar och ska ha styvstärkta veck
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1.6

Modellbeskrivning av persedlar

1.6.1

Vapenrock m/1886 MUSIK

Bild 1:8 Beskrivning vapenrock m/1886 typ II

Bärs av specialistofficer och officer:
Av mörkblått kläde/yllediagonal, helfodrad och försedd med två innerfickor. Livskuren och försedd
med skulder‐ och skörtsömmar med fållklaffar (”bakfickor”). Skörten, öppna baktill, icke kortare än till
skrevet och inte längre än till 10 cm nedanför detsamma. Enradig med åtta knappar av LG inf större
modell med nedersta knappen i livsömmen. På ömse sidor i livsömmen midjehakar. 5 cm hög stån‐
dkrage av rött kläde som igenhäktas nedtill (svart lapp täcker kraghålet).
På vardera sidan av kragen ett 130‐140 mm långt så kallat knapphål: i silverbrodyr för officer, 20 re‐
spektive 9 mm galon m/1878 för specialistofficer. Ärmarna försedda med fasta runda ärmuppslag, var‐
dera framtill försett med en 90 mm hög rakskuren klaff av rött kläde med tre blinda så kallade knapphål:
i silverbrodyr för officer respektive 20 och 9 mm silvergalon m/1878 för specialistofficer, tre knappar av
LG inf större modell (den understa ”oknäppt”).
På axlarna hällor för löstagbara axelklaffar. Epålettslejfar av 10 mm galon m/1860 i silver på rött kläde.
Röd passpoal framtill från kragen ända ned samt omkring ärmuppslag och på fållkanter (bakfickor”).
Meniga ‐ sergeant:
Samma som vapenrock m/1886 för officer med följande undantag:
Ripsdiagonal, fasta axelklaffar som på ovansidan förses med rött kläde. Ingen passpoal framtill. 130‐140
mm långa så kallade knapphål av vitt 20 och 9 mm band m/ä på krage och på ärmuppslagens klaffar.
Knappar m/ä (övergångsvis m/39‐60). Epålettslejfar av vitt 10 mm band m/ä på rött kläde.
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1.6.2

Vapenrock m/1847 för musikdirektör och musikinspektör

Bild 1:9 Beskrivning vapenrock m/1847 för musikdirektör ( inspektör)

Av mörkblå ripsdiagonal, helfodrad och försedd med två innerfickor. Livskuren och försedd med skul‐
der‐ och skörtsömmar med fållklaffar (”bakfickor”).
Enradig med åtta knappar m/ 1779 (f.d. I 3), båda i guldfärg med nedersta knappen i livsömmen. Stån‐
dkrage som igenhäktas nedtill och är försedd med broderi för musikdirektör. Ärmarna är försedda med
fasta uppslag. Ärmuppslagen försedda med vågformad guldgalon för militärmusiker.

1.6.3

Frackrock för musikdirektör och musikinspektör

Bild 1:10 Beskrivning frackrock

Av mörkblått kläde med en rad 8 knappar m/1779 i guldfärg skörten med mörkblått eller svart foder; 2
livknappar baktill; ståndkrage med brodyr i guld för musikdirektör samt längs kanten en rad 15 mm
vågigt guldbroderi. Fasta uppslag med två små knappar m/1779 i guldfärg och i ovankant en rad 15
mm vågigt guldbroderi (två rader för musikinspektör).

1.6.4

Långbyxor m/1872 musik

Samma som långbyxor m/1872 Iinfanteri men med 3‐5 mm passpoal i rött.
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1.6.5

Långbyxor m/1847 mörkblå

Frackbyxor med revärer av 20.2 mm guldgalon m/1859. (Långbyxor m/93 mörkblå med revärer av 30
mm guldgalon ersätts efterhand med m/1847).

1.6.6

Vita sommarbyxor

Av bomullstwills försedda med två insydda sidfickor och en påstickadbakficka. Byxorna har löst mi‐
djeband samt hällor för livrem.

1.6.7

Kappa m/1872 musik

Bärs av specialistofficer och officer:
Av mörkblått kläde, helfodrad och med en innerficka placerad i vänster foders framstycke. Tvåradig,
högknäppt med fem knappar av respektive modell. Rundkrage med 20 mm stånd, lösa ärmuppslag,
sidfickor med rakskurna lock, hål för sabelbärrem (sabel) vid vänstra sidfickan samt 42 mm breda
axelklaffar av kappans tyg vardera med en knapp av respektive modell (knappen dold då kragen är
nedfälld). Baktill 50 mm bred delad sleif knäppt med två knappar av respektive modell. Baktill ett till
skrevet gående sprund med knäppgylf. Kragen försedd med 2‐3 mm röd passpoal av kläde samt att
kragståndet på kragens insida ska fodras med samma typ av kläde. Svart foder. Kappan ska nå 100‐200
mm nedanför knäet.

1.6.8

Kappa m/1886 musik

Bärs av menig ‐ sergeant:
Av mörkblått kläde, helfodrad och med en innerficka placerad i vänster foders framstycke. Tvåradig,
högknäppt med fem knappar av respektive modell. Rundkrage med 20 mm stånd, lösa ärm uppslag,
två raka fickor baktill i ryggens sidsömmar med två (falska) knappar i över‐ och underkant. Ryggslits
och 42 mm breda axelklaffar av gult tyg vardera med en knapp av respektive modell. Framkanter, krage,
lösa ärmuppslag, axelklaffar samt ficklock ska stickas 4 mm brett.

1.6.9

Rundskuren kappa m/86

Av mörkblått tyg med svart foder, rundskuren, fällkrage högst 70 mm bred, spänne m/86 strax under
kragen, gylfknäppning med fem stora uniformsknappar, nederkanten 100‐200 mm nedanför knäna. Bärs
till musikdirektörsfrack.

1.6.10

Vit styvstärkt skjorta:

Av vitt tyg med förstärkt bröstparti och förstärkta manschetter, med fast eller lös styvstärkt snibbkrage.
Bärs till frackrock m/92.

1.6.11

Lågskor svart parad

Klisterpinnade, svarta skodon i molierskärning utan tåhätta. Blad och skaft i boxcalf. Skinnfoder i skaft
och tyg i blad. Sulan är av gummi, formgjutna med fast klack.

1.7

Tillåtna uniformspersedlar

Tillåtna persedlar anskaffas uteslutande på den enskildes bekostnad och genom den enskildes försorg.
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1.7.1

Syrtut m/1829-1854 för LG/fömus

Bild 1:11 Beskrivning syrtut

Får bäras av specialistofficer och officer till liten paraddräkt samt till daglig dräkt vid enskilt uppträ‐
dande. Syrtut m/1829‐1854 bärs inte i sluten avdelning eller vid statsceremonier.
Av mörkblått kläde; tvåradig med i varje rad åtta större knappar m/1779 för LG/inf, avståndet mellan
knappraderna ska vara 7,5‐10 cm nedtill och 11‐13,5 cm upptill (efter kroppsbyggnad). Ståndkrage med
4‐4,5 cm höjd som igenhakas nedtill. Krage och slag fodrade med kläde av samma färg som syrtuten.
Ärmuppslagen är runda och 11‐14 cm höga. På bakre skörten sitter två spetsiga 22,5 cm långa fållklaffar
(bakfickor) vardera med tre knappar m/1779 för LG/inf, varav en sitter i livet, en i mitten och en vid
klaffens nedre ända. Röd passpoal på: Kragen, uppslagen och fållklaffar. Rött foder. Skörten får inte
vara kortare än till 3 cm och icke längre än till 5 cm nedanför knäet. Musikdirektör bär knapp m/1799 i
guldfärg.
• Sidogevär bärs i sabelkoppel m/1859.
Kask m/1887 får bäras då syrtut ersätter kappa vid liten parad.

1.7.2

Ridbyxor m/1886 för LG/Fömus

Samma som ridbyxor m/1895 med följande undantag:
Av mörkblått kläde/yllediagonal/ripsdiagonal. I yttersömmen från fickans överkant till sprundets över‐
kant en 2‐3 mm bred röd passpoal.
• Bärs endast vid ridning (enskilt uppträdande).

1.7.3

Rundskuren grå kappa m/06

Rundskuren grå kappa m/06 (motsvarar mörkblå slängkappa m/86) får bäras vid enskilt uppträdande
av specialistofficer och officer vid enskilt uppträdande i stor och liten paraddräkt.
Tabell 1:9 Rundskuren kappa m/06
F-benämning

F-beteckning

KAPPA
X7361-000001
RUNDSKUREN
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1.8

Tjänstetecken och särskild utrustning

1.8.1

Tjänstetecken på axelklaffar

Epåletter på vapenrock
Epåletter bärs till stor paraddräkt och fästs mot vapenrocken så att de inte sticker ut utanför ärminfäst‐
ningen på axeln.
Epålett m/1830‐1908
Ersätter efterhand epålett m/91. M/1830‐1908 för f.d. Göta livgarde utförs i fin metallisk väv på epålett
och hals med knapp m/1799 i silver. Epålett m/1830‐1908 utmärks med 40 mm namnchiffer och grad‐
beteckning i guldfärg samt för militärmusiker med lyra m/06 i guldfärg på epåletthalsen.
Bärs till stor paradmusikdräkt av specialistofficer och officer. Epåletten är försedd med namnchiffer m/
74 i guldfärgad metall och gradbeteckning av stjärna m/2000 eller stjärnknapp m/ä.
Militärmusiker bär lyra m/06 av guldfärgad metall mitt på epåletthalsen.
• Major och överstelöjtnant bär på epåletterna fina buljoner (fransar) i silverfärg och gradbeteckning
av guldfärgad metall (silverfärgade för reservofficer).
Epålett m/1804‐1895
Av silverfärgad ciselerad plåt med mörkblått foder, matta av silverplatta på epåletthalsens mellersta
del. Bärs till stor paraddräkt av OR‐6 till OR‐8. Epåletten är försedd med namnchiffer m/74 (40 mm) av
guldfärgad metall och gradbeteckning stjärnknappar m/ä. Militärmusiker bär lyra m/06 av guldfärgad
metall mitt på epåletthalsen.
• OR‐6/8 anlägger gradbeteckning av guldfärgad metall (silverfärgad för reservofficer).
Tabell 1:10 Epålett
Grad

Tjänstetecken

F-benämning

F-beteckning

Major och överstelöjtnant Fina buljoner monterade
mot epåletten

EPÅLETT M1830
OF-3/4

M7671-811010

Fänrik, löjtnant ochkapten

EPÅLETT M1830
OF1/2

M7671-810010

EPÅLETT M1830
OR-6/8

M7671-809010

Fina buljoner monterade
mot epåletten

1.e sergeant, fanjunkare Inga buljoner
och förvaltare

Tabell 1:11 Gradbeteckningar
Grad/epålett

Tjänstetecken

Överstelöjtnant

Fina buljoner. Två stjärnor bred- STJÄRNA 2000 GULD
vid varandra på mattan i övre de- STJÄRNA 2000 SILVER
len av epåletthalsen.

M7670-107100

Fina buljoner.

STJÄRNA 2000 GULD

M7670-107100

En stjärna på mattans mittlinje i
övre delen av epåletthalsen.

STJÄRNA 2000 SILVER

M7670-108100

Major
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Grad/epålett

Tjänstetecken

Kapten

Tre stjärnor i triangel på mattan, STJÄRNA 2000 GULD
med två stjärnor bredvid varand- STJÄRNA 2000 SILVER
ra i övre delen av epåletthalsen
och den tredje mitt på densamma
mot nedre delen.

M7670-107100

Löjtnant

Två stjärnor på mattans mittlinje i STJÄRNA 2000 GULD
övre delen av epåletthalsen.
STJÄRNA 2000 SILVER

M7670-107100

Fänrik

En stjärna på mattans mittlinje i
övre delen av epåletthalsen.

STJÄRNA 2000 GULD

M7670-107100

STJÄRNA 2000 SILVER

M7670-108100

STJÄRNKNAPP MÄ SILV

M7670-137100

STJÄRNKNAPP MÄ GULD

M7670-137000

STJÄRNKNAPP MÄ SILV

M7670-137100

Förvaltare

F-benämning

Tre stjärnknappar i triangel på
epåletthalsen, med två

F-beteckning
M7670-108100

M7670-108100

bredvid varandra i övre delen och
den tredje mitt på densamma mot
nedre delen.
Fanjunkare

1:e Sergeant

Två stjärnknappar bredvid varSTJÄRNKNAPP MÄ GULD
andra i övre delen av epåletthal- STJÄRNKNAPP MÄ SILV
sen.

M7670-137000

En stjärnknapp centrerat i övre
delen av epåletthalsen.

STJÄRNKNAPP MÄ GULD

M7670-137000

STJÄRNKNAPP MÄ SILV

M7670-137100

Bild 1:12 Namnchiffer m/74 Bild 1:13 Stjärna m/2000
(guld)

Bild 1:14 Stjärna m/2000
(silver)

Bild 1:15 Stjärnknapp mä
(guld)

Bild 1:17 Lyra M/06 (guld)

Bild 1:16 Stjärnknapp mä
(silver)

M7670-137100

Lösa axelklaffar på vapenrock
Bärs på vapenrock m/1886 (m/91). Axelklaffen fästs med en underliggande slejf i två på axeln fastsydda
tygband. Lösa axelklaffar bärs till liten paraddräkt, daglig dräkt och motsvarande musikdräkter.
Axelklaff m/1895‐1899 (‐2009) är försedd med FÖRBANDSTECKEN, M7675‐206000 (namnchiffer m/74,
40 mm) och gradbeteckning, båda av guldfärgad metall (gradbeteckning silverfärgad för reservofficer)
samt FÖRB‐PERSKÅRKNAPP S, M7670‐416010 för LG. Militärmusiker bär även facktecken LYRA M/
06 22MM GULD, av guldfärgad metall.
Axelklaff m/1895‐1899 (‐2009):
40 mm breda och 130 mm långa med hård stomme som förses med matta och foder i samma färg och
av samma tyg som vapenrockens krage. En knapp på varje axelklaff av samma slag som i vapenrocken
samt gradbeteckning och statschefens namnchiffer i guldfärg (40 mm).
Montering:
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• Namnchiffer m/74 anbringas 10 mm från axelklaffens yttre ände.
• Stjärnor/stjärnknappar m/ä placeras längs axelklaffens mittlinje så att en stjärnspets är riktad mot för‐
bandsknappen på axelklaffens inre ända. Centrumavståndet mellan stjärnor/stjärnknappar ska vara
16 mm. Mellan stjärna/stjärnknapp och förbandstecken ska avståndet vara 5 mm.
Stjärnor och stjärnknappar för militärmusiker med förvaltare och kaptens grad monteras i triangel
under musiklyran.
• Musiklyra m/06 placeras 5 mm ovanför gradbeteckning alternativt förbandstecken.
Major och överstelöjtnant bär axelklaff, flätad av två jämnlöpande BELÄGGNSNÖRE 6MM S,
M7676‐282100 i silver på bottenplatta klädd med rött kläde.
1.e sergeant, fanjunkare, förvaltare, fänrik, löjtnant och kapten bär axelklaff, med fem jämnlöpande
släta BELÄGGNSNÖRE 8MM S, M7676‐282000 i silver på bottenplatta klädd med rött kläde.

Bild 1:18 Namnchiffer m/74
Bild 1:19 Stjärna mä (guld) Bild 1:20 Stjärna mä (silver)

Bild 1:21 Stjärnknapp mä
(guld)

Bild 1:22 Stjärnknapp mä
(silver)

Bild 1:23 Lyra M/06 (guld)

Tabell 1:12 Lös axelklaff m/1899 musik
Grad

F-benämning

F-beteckning

Överstelöjtnant

AXELKL M1899 MU ÖVLT

M7674-210600

Major

AXELKL M1899 MU MJ

M7674-210500

Kapten

AXELKL M1899 MU KN

M7674-210400

Löjtnant

AXELKL M1899 MU LT

M7674-210350

Fänrik

AXELKL M1899 MU FK

M7674-210300

Förvaltare

AXELKL M1899 MU FÖ

M7671-210200

Fanjunkare

AXELKL M1899 MU FJ

M7674-210100

1.e sergeant

AXELKL M1899 MU 1SERG

M7674-210000

Tabell 1:13 Gradbeteckningar
Grad

Tjänstetecken

Överstelöjtnant

Två stjärnor

Major

En stjärna

Kapten

Tre stjärnor

Löjtnant

Två stjärnor

Fänrik

En stjärna

Förvaltare

Tre stjärnknappar

Fanjunkare

Två stjärnknappar

1.e Sergeant

En stjärnknapp
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Fasta axelklaffar och axelklaffshylsor
Fasta axelklaffar finns på kappa m/1872 för OR‐6/9 och OF‐1/5 samt på vapenrock och kappa m/1886
för menig ‐ sergeant. Axelklaffshylsa bärs på regnkappa, blå tröja m/87(S) och skjorta m/78.
Fasta axelklaffar på kappa

Bild 1:24 Menig - sergeant

Bild 1:25 Specialistofficer och officer (fänrik)

AXELKLH M/87 BLÅ RD, M7674‐767000 bärs av specialistofficer och officer

Bild 1:26 Sppecialistofficer och officer (fänrik)

Bild 1:27 Major ochöverstelöjtnant (major)

AXELKLHY RÖD MILMUS, M7674‐163000 bärs av menig ‐ sergeant.

Bild 1:28 Menig

Bild 1:29 Menig 1kl. år 3

Major och lverstelöjtnant bär på mörkblå fasta axelklaffar och på mörkblå axelklaffshylsor m/87, grad‐
beteckning bestående av:
• två längs sidan monterade GALON 16MM M/1860 S, M7676‐213000
• STJÄRNA M/Ä SILVER, M7670‐137100
• militärmusiker anlägger silverfärgad LYRA M/06 22MM SILV, M7673‐161000.
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Speciaslistofficer och fänrik, löjtnant och kapten bär på mörkblå fasta axelklaffar till kappa m/1872
och på mörkblå axelklaffshylsor m/87 till svart regnkappa, blå tröja m/87(S) och vit skjorta m/78, grad‐
beteckning bestående av:
• STJÄRNA M/Ä SILVER, M7670‐507000 för OF‐1/2
• STJÄRNKNAPP MÄ SILV, M7670‐137100 för OR‐6/9
• militärmusiker anlägger silverfärgad LYRA M/06 22MM SILV, M7673‐161000
OR‐9 bär 2 stjärnknappar mä och två längs sidan monterade GALON 16MM M/1860 S, M7676‐213000.
Vicekorpral, korpral och sergeant bär på axelklaff till vapenrock och kappa m/1886 endast förband‐
stecken. På AXELKLHY RÖD MILMUS bärs dessutom gradbeteckning bestående av:
• silverfärgad VINKEL M/39‐60, M7670‐158000
• silverfärgat FÖRBANDSTECKEN, M7675‐208000
• militärmusiker anlägger dessutom silverfärgad LYRA M/06 22MM SILV, M7673‐161000.
Menig 1kl. bär på axelklaff till vapenrock och kappa m/1886 samt på AXELKLHY RÖD MILMUS tecken
bestående av:
• silverfärgad STOLPE M/39‐60, M7670‐148000 för OR‐2
• silverfärgat FÖRBANDSTECKEN, M7675‐208000
• militärmusiker anlägger dessutom silverfärgad LYRA M/06 22MM SILV, M7673‐161000.
Menig bär på axelklaff till vapenrock och kappa m/1886 samt på AXELKLHY RÖD MILMUS tecken
bestående av:
• silverfärgat FÖRBANDSTECKEN, M7675‐208000
• militärmusiker anlägger dessutom silverfärgad LYRA M/06 22MM SILV, M7673‐161000.
Montering:
• LYRA M/0640 MM anbringas 5 mm över FÖRBANDSTECKEN eller gradbeteckning.
• FÖRBANDSTECKEN anbringas 10 mm från axelklaffens nedre ände (mot ärm) och 5 mm över axel‐
klaffshylsas nedre kant.
• Stjärnor/stjärnknappar m/ä placeras längs axelklaffens mittlinje. Centrumavståndet mellan stjärnor/
stjärnknappar ska vara 16 mm. Stjärnor och stjärnknappar för militärmusiker med förvaltare och
kaptens grad monteras i triangel under musiklyran.
• Mellan vinkel/stolpe m/39‐60 och förbandstecken ska avståndet vara 5 mm. Avståndet mellan vinklar/
stolpar m/39‐60 ska vara 5 mm.
• Musiklyra m/06 22mm placeras 5 mm ovanför gradbeteckning (OR‐6/9 och OF‐1/5).
Tjänstetecken på fasta axelklaffar och hylsor

Bild 1:30 Namnchiffer m/74
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Bild 1:33 VINKEL M/39-60
(silver)

Bild 1:34 STOLPE M/
39-60, (silver)

Bild 1:35 Lyra M/06 22mm
(silver)

Tabell 1:14 Gradbeteckningar på fasta axelklaffar för specialistofficer och officer samt gradbeteckning på axelklaffshylsor för menig - sergeant
Grad/tjänsteställning

Tjänstetecken

F-benämning

F-beteckning

Överstelöjtnant

Två stjärnor

STJÄRNA M/Ä SILVER

M7670-507000

Silverfärgad 16 mm galon m/1860

GALON 16MM M/1860 S,

M7676-213000

En stjärna

STJÄRNA M/Ä SILVER

M7670-507000

Silverfärgad 16 mm galon m/1860

GALON 16MM M/1860 S,

M7676-213000

Kapten

Tre stjärnor

STJÄRNA M/Ä SILVER

M7670-507000

Löjtnant

Två stjärnor

STJÄRNA M/Ä SILVER

M7670-507000

Fänrik

En stjärna

STJÄRNA M/Ä SILVER

M7670-507000

Förvaltare

Tre stjärnknappar

STJÄRNKNAPP MÄ SILV

M7670-137100

Fanjunkare

Två stjärnknappar

STJÄRNKNAPP MÄ SILV

M7670-137100

1.e Sergeant

En stjärnknapp

STJÄRNKNAPP MÄ SILV

M7670-137100

Sergeant

3 vinklar

VINKEL M/39-60

M7670-158000

Namnchiffer m/74, 40
mm

FÖRBANDSTECKEN

M7675-208000

2 vinklar

VINKEL M/39-60

M7670-158000

Namnchiffer m/74, 40
mm

FÖRBANDSTECKEN

M7675-208000

1 vinkel

VINKEL M/39-60

M7670-158000

Namnchiffer m/74, 40
mm

FÖRBANDSTECKEN

M7675-208000

1- 4 stolpar

STOLPE M/39-60

M7670-148000

Namnchiffer m/74, 40
mm

FÖRBANDSTECKEN

M7675-208000

Namnchiffer m/74, 40
mm

FÖRBANDSTECKEN

M7675-208000

Major

Korpral

Vicekorpral

Menig 1:kl

Menig

1.8.2

Tjänstetecken på bröstet

På bröstet på vapenrock m/1886 (m/91) och syrtut m/1829‐ 1854 bärs:
• utbildningstecken ovanför höger bröstficka (motsv. plats) respektive mitt på vänster bröstficka
(motsv. plats) enligt bestämmelser för uniform m/87A
• utmärkelsetecken ovanför vänster bröstficka (motsv. plats) enligt bestämmelser för uniform m/87A.

1.8.3

Tjänstetecken på krage

På krage bärs: gradbeteckning, anställningstecken, broderier och ”knapphål”.
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Gradbeteckning
Gradbeteckning bärs på syrtut m/1829‐1854

Bild 1:36 Major och överstelöjtnant

Bild 1:37 Specialistofficer, fänrik, löjtnant och kapten

Officer bär STJÄRNA M/Ä SILVER, specialistofficer bär STJÄRNKNAPP MÄ SILV.
• Gradbeteckningen monteras 15 mm in på kragens båda sidor på kragen.
• Centrumavståndet mellan stjärnor/stjärnknappar ska vara 16 mm.
• Major ochöverstelöjtnant bär dessutom en GALON 16MM M/1860 S, i silverfärg längs kragens över‐
kant.
Grad

F-beteckning

F-benämning

Officer

STJÄRNA M/Ä SILVER

M7670-507000

Major och överstelöjtnant

GALON 16MM M/1860 S

M7676-213000

Specialistofficer

STJÄRNKNAPP MÄ SILV

M7670-137100

Anställningstecken
CVicekorpral, korpral ochsergeant bär på vapenrock m/1886 musik en 10 mm galon i silverfärg längs
kragens överkant.

Bild 1:38 Anställningstecken (bilden visar LG/kav)
F-beteckning

F-benämning

GALON 10MM M1860 S

M7676-213100

Broderier och ”knapphål”
Vapenrock m/1886
Kragen är försedd med ett 130‐140 mm långt så kallat knapphål.
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Bild 1:39 Knapphål i brodyr
för officer

Bild 1:40 Knapphål av band m/ä för menig - sergeant

Grad

F-beteckning

F-benämning

Anmärkning

Officer

-

-

Broderi i silvertråd

Specialistofficer

GALON 20MM M/1878 S

M7676-208000

GALON 9MM M/1878 S

M7676-207000

BAND 20MM M/Ä VITT

M7676-291020

BAND 9MM M/Ä VITT

M7676-291009

Menig - sergeant

Vapenrock m/1847 (m/93)
Kragen har ett enkelt 15 mm vågigt guldbroderi samt guldbroderi för musikdirektör och ett dubbelt vågigt
guldbroderi för musikinspektör.

Bild 1:42 Vågigt guldbroderi

Bild 1:41 Guldbroderi musikdirektör

Utmärkelsetecken
Till vapenrock med ståndkrage bärs utmärkelsetecken avsedda för bärande runt halsen med bandet
avpassat i längd så att utmärkelsetecknets övre del hamnar omedelbart under ståndkaragens nedre del
så att bandet inte syns. Bärs flera halsdekorationer placeras dessa under varandra, ett i höjd med varje
knapphål.

1.8.4

Tjänstetecken på ärmar

På vapenrock m/1886 ärmar bärs:
•
•
•
•

gradbeteckning för vicekorpral, korpral och sergeant
befälstecken
ärmuppslagsklaffar
trumslagarvinklar.

Ärmuppslag
Anställningstecken
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Vicekorpral, korpral och sergeant bär en 10 mm galon m/1860 i silverfärg över passpoalen på ärmupps‐
lagen.
F-beteckning

F-benämning

GALON 10MM M1860 S

M7676-213100

Befälstecken
Musikdirektör och musikinspektör bär på ärmuppslag på vapenrock m/1847 (m/93), frackrock och på
kappa m/1872 buren till vapenrock m/1847:

Bild 1:43 Vågigt guldbroderi

• dubbelt 15 mm vågigt guldbroderi bärs av musikinspektör
• enkelt 15 mm vågigt guldbroderi bärs av musikdirektör.

Ärmuppslagsklaffar
På ärmuppslagsklaffar till vapenrock m/1886 musik bärs tre blinda så kallade knapphål.
Knapp mä K 1 ersätter efterhand försvarsgrensknapp m/39‐60 för menig ‐ sergeant.

Bild 1:44 Menig - sergeant

Bild 1:45 Specialistofficer

Bild 1:46 Officer

Grad

Anmärkning

F-beteckning

F-benämning

Officer

Broderi i silvertråd

-

-

Tre knappar m/1779

FÖRB-PERSKÅRKNAPP S

M7670-416010

GALON 20MM M/1878 S

M7676-208000

GALON 9MM M/1878 S

M7676-207000

FÖRB-PERSKÅRKNAPP S

M7670-416010

BAND 20MM M/Ä VITT

M7676-291020

BAND 9MM M/Ä VITT

M7676-291009

GALON 10MM M1860 S

M7676-213100

KNAPP M/Ä K1 S OMVB

M7670-329000

BAND 20MM M/Ä VITT

M7676-291020

BAND 9MM M/Ä VITT

M7676-291009

KNAPP M/Ä K1 S OMVB

M7670-329000

Specialistofficer
Tre knappar m/1779
Vicekopral, kopral och sergeant

Tre knappar för mä
Menig ochmenig 1kl.
Tre knappar för mä

Gradbeteckning
Gradbeteckning bärs av vicekorpral, korpral och sergeant på vänster överärm på vapenrock och kappa.
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1 till 3 vinklar av 10 mm galon m/1860 sys mot textilbakgrund i samma utförande som vapenrocken/
kappan. Översta vinkeln fästs 15 cm nedan axelklaffens ytterkant, spetsarna uppåt.
Olika former av gradbeteckningar på ärm över trumslagarvinklarna utprovas av LG/Fömus för
senare fastställande.
Tabell 1:15 Anställningstecken och gradbeteckningar på vänster ärm
Grad

Tjänstetecken

F-benämning

F-beteckning

Sergeant

3 vinklar

GALON 10MM M1860 S

M7676-213100

Korpral

2 vinklar

GALON 10MM M1860 S

M7676-213100

Vicekorpral

1 vinkel

GALON 10MM M1860 S

M7676-213100

F-beteckning

F-benämning

GALON 10MM M1860 S

M7676-213100

Trumslagarvinklar
Trumslagarvinkel m/1829‐1845 av vitt 35 mm band m/ä med en vinkel av 9 mm band m/ä på vardera
sidan samt dito spegelvänt på underärmen. Specialistofficer och officer bär vinklar i motsvarande bredd
i silvergalon.
• Trumslagarvinklar bärs på båda ärmarna till vapenrock av slagverkare.
• Trumslagarvinklarna fästs med översta vinkelspetsen ca 100 mm nedanför axelklaffen och med 20
mm mellanrum.

1.8.5

Tjänstetecken på huvudbonader

Hatt m/1889

Bild 1:47 Hatt m/1899

Trekantig, av den för hovkapellets medlemmar antagen modell. Bärs av musikdirektör och musikins‐
pektör till stor parad i musikuniform m/1847 (m/93) samt till musikuniform m/92.
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Kask m/1887

Bild 1:48 Kask med plym

På kask m/1887 bärs vapenplåt, stjärna och kokard samt pik eller plym.
Montering:
• Kasken förses med kokard under hakremsfästet på höger sida.
• Pikfäste för specialistofficer och officer monteras med STJÄRNA T KASK 1887.
Grad

F-beteckning

F-benämning

Anmärkning

Officer

KASK M/1887

M7347-803000

Vapenplåt och kokard för OR-1/5

Menig - sergeant

PIK T KASK 1887 MAN M7347-803059

Specialistofficer och officer

PIK T KASK 1887 OFF

M7347-803049

Alla

PLYM T KASK

M7347-803019

Grad

F-beteckning

F-benämning

Officer

V-PLÅT KASK OFF M/Ä M7347-803069

-

STJÄRNA T KASK 1887 M7347-803029

-

KOKARD GU OFF
KASK

M7671-183100

Officer

KOKARD BLÅGUL
HJÄLM

M7671-183000

Officers vederlike

V-PLÅT KASK SPECOFF MÄ

-

-

Specialistofficer

Anmärkning

STJÄRNA T KASK 1887 M7347-803029

-

KOKARD GU OFF
KASK

M7671-183100

Specialistofficer

KOKARD BLÅGUL
HJÄLM

M7671-183000

Specialistofficers vederlike

Till stor paraddräkt ersätts pik av vit plym med ståndare.
Plymen består av hängande vitt buffeltagel, på en 100 mm hög ståndare av blank försilvrad metall.
Plymens längd ska vara till skärmens nederkant och vid korrekt bärande ska plymen läggas så att det
uppstår en delning vid vapenplåten.
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Lägermössa m/1865-1899

Bild 1:49 Lägermössa sida och front

Lägermössa m/1865‐1899 utförs av tyg i samma färg som livplagget med skärm och rem av lackerat
läder med släta spännen i guldfärg. Hakrem fästs med två små knappar av samma modell som i liv‐
plagget.
• Lägermössa bärs utanför ”ledet” vid statsceremoni då kask m/1887 inte bärs.
• FM tillhandahåller lägermössa till chefspersonal och militärmusiker som förväntas delta i verksamhet
som kräver lägermössa.
Lägermössa m/1865‐1899
På lägermössa bärs mössmärke och gradbeteckning:
• Specialistofficer och officer har även två vertikala 4 mm silvergaloner m/1865 med två mm mellanrum
på mössans sidor samt på baksidan
• Menig ‐ sergeant har rött 5 mm beläggningssnöre runt mössans nederkant med en ögla längst bak.
Mössmärket sammansätts av nedanstående tecken:

Bild 1:50 Gul sidenkokard m/ Bild 1:51 Blågul sidenkokard Bild 1:52 KNAPP M/1865 (of1865 (KOKARD M/Ä BEFÄL) m/1865 (KOKARD M/93) Spe- ficer)
Specialistofficer och officer
ciallistofficers och officers vederlike

Bild 1:53 KNAPP M/
1865-1960 (specialistofficer)

Bild 1:54 KNAPP M/
39-60 STOR (sergeant)

Bild 1:55 KNAPP M/Ä Bild 1:56 NATIONALFÖR MÖSSA (menig - MÄRKE M/Ä (menig sergeant)
korpral)

Grad

Anmärkning

F-beteckning

F-benämning

Officer

Officer

KOKARD M/Ä BEFÄL

M7671-175000

Officers vederlike

KOKARD M/93

M7671-176000

KNAPP M/1865

M7670-215000

GALON 4MM M/1865 S

M7676-211000
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Grad

Anmärkning

F-beteckning

F-benämning

Specialistofficer

Specialistofficer

KOKARD M/Ä BEFÄL

M7671-175000

Specialistofficers vederlike

KOKARD M/93

M7671-176000

KNAPP M/1865-1960

M7670-401000

GALON 4MM M/1865 S

M7676-211000

NATIONALMÄRKE M/Ä

M7670-242100

KNAPP M/39-60 STOR

M7670-405000

NATIONALMÄRKE M/Ä

M7670-242100

MÖSSM MUSIK M/Ä

-

Sergeant
Menig - korpral

Gradbeteckning runt mössans kulle sammansätts av 12 och 4 mm silvergalon m/1860.
Grad/tjänsteställning

Tjänstetecken

F-benämning

F-beteckning

Överste

En 12 mm silvergalon

GALON 12MM M/1865 S

M7676-212000

Tre 4 mm silvergaloner

GALON 4MM M/1865 S

M7676-211000

En 12 mm silvergalon

GALON 12MM M/1865 S

M7676-212000

Två 4 mm silvergaloner

GALON 4MM M/1865 S

M7676-211000

En 12 mm silvergalon

GALON 12MM M/1865 S

M7676-212000

En 4 mm silvergalon

GALON 4MM M/1865 S

M7676-211000

Kapten

Tre 4 mm silvergaloner

GALON 4MM M/1865 S

M7676-211000

Löjtnant

Två 4 mm silvergaloner

GALON 4MM M/1865 S

M7676-211000

Fänrik

En 4 mm silvergalon

GALON 4MM M/1865 S

M7676-211000

Regementsförvaltare

Fyra 4 mm silvergaloner

GALON 4MM M/1865 S

M7676-211000

Förvaltare

Tre 4 mm silvergaloner

GALON 4MM M/1865 S

M7676-211000

Fanjunkare

Två 4 mm silvergaloner

GALON 4MM M/1865 S

M7676-211000

1.e Sergeant

En 4 mm silvergalon

GALON 4MM M/1865 S

M7676-211000

Överstelöjtnant
Major

Lägermössa m/93:

Bild 1:57 Lägermössa m/93

Musikdirektör och musikinspektör bär lägermössa m/93 till vapenrock m/1847 i liten parad.
Lägermössa m/93 utformas som lägermössa m/1895‐1899 men har två vertikala 5 mm guldgaloner m/
51 med två mm mellanrum på mössans sidor samt på baksidan. Gradbeteckning i guldgalon.
Mössmärket sammansätts av nedanstående tecken:
Grad

F-beteckning

F-benämning

Major och överstelöjtnant

KOKARD M/93 militärmusiker

M7671-176000

KNAPP M/1865

M7670-215000
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Gradbeteckning runt mössans kulle sammansätts av 11 och 5 mm guldgalon m/51:
Grad/ motsv. tjänsteställning

Tjänstetecken

F-benämning

F-beteckning

Överstelöjtnant/Musikinspektör

En 11 mm guldgalon

GALON M/51 11MM K

M7676-615100

Två 5 mm guldgalon

GALON M/51 5MM K

M7670-215000 (AVREG)

En 11 mm guldgalon

GALON M/51 11MM K

M7676-615100

En 5 mm guldgalon

GALON M/51 5MM K

M7670-215000 (AVREG)

Major/Musikdirektör

Båtmössa m/04

Bild 1:58 Båtmössa m/04

Båtmössa m/04 bärs till stor‐, liten och daglig dräkt m/1886 (m/91) då kask m/1887 eller lägermössa m/
1865‐1899 inte bärs.
På mörkblå båtmössa m/04 bärs nedanstående tjänstetecken:
Officer:
•
•
•
•
•
•
•

gul sidenkokard m/1865 (KOKARD M/Ä BEFÄL)
blågul sidenkokard m/1865 (KOKARD M/93 för officers vederlike)
mössknapp m/1865 (KNAPP M/1865)
en 35 mm silvergalon m/1845
gradbeteckning av silvergalon m/1865 på vardera sidan
två längsgående och ett tvärgående 4 mm silverfärgad galon m/1860
en, från mössans övre högra framkant hängande tofs i silverfärg.

Specialistofficer:
•
•
•
•
•
•
•

gul sidenkokard m/1865 (KOKARD M/Ä BEFÄL)
blågul sidenkokard m/1865 (KOKARD M/93 för specialistofficers vederlike)
mössknapp m/1865‐1960 (KNAPP M/1865‐1960)
en 35 mm silvergalon m/1845
gradbeteckning av silvergalon m/1865 på vardera sidan
två längsgående och ett tvärgående 4 mm silverfärgad galon m/1860
en, från mössans övre högra framkant hängande tofs i silverfärg.

Sergeant:
• mössknapp m/39‐60 stor (KNAPP M/39‐60 STOR)
• nationalitetsbeteckning m/41 (NATIONALMÄRKE M/Ä)
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• ett 35 mm vitt band m/ä på vardera sidan
• två längsgående och ett tvärgående 4 mm vitt fyrkantsnöre
• en, från mössans övre högra framkant hängande röd (militärmusiker) tofs.
Menig ‐ korpral:
•
•
•
•
•

nationalitetsbeteckning m/41 (NATIONALMÄRKE M/Ä)
mössknapp kompani m/ä (MÖSSM MUSIK MÄ)
ett 20 mm vitt band m/ä på vardera sidan
två längsgående och ett tvärgående 4 mm vitt fyrkantsnöre
en, från mössans övre högra framkant hängande röd (militärmusiker) tofs.

Grad

Anmärkning

F-beteckning

F-benämning

Officer

Levereras utan 35 mm galon och sutagé

BÅTMÖSSA M/Ä OFF

M7346-218000

KOKARD M/Ä BEFÄL

M7671-175000

KOKARD M/93 militärmusiker

M7671-176000

KNAPP M/1865

M7670-215000

TOFS M/Ä OFF S

M7346-218119

GALON 35MM BYXREV S

M7676-209000

Monteras som sutagé

FYRKANTGALON 4MM S

M7676-271000

Levereras utan 35 mm galon och sutagé

BÅTMÖSSA M/Ä OFF

M7346-218000

KOKARD M/Ä BEFÄL

M7671-175000

KOKARD M/93 militärmusiker

M7671-176000

KNAPP M/1865-1960

M7670-401000

TOFS M/Ä OFF S

M7346-218119

GALON 35MM BYXREV S

M7676-209000

FYRKANTGALON 4MM S

M7676-271000

BÅTMÖSSA M/Ä MANSK

M7346-219000

NATIONALMÄRKE M/Ä

M7670-242100

KNAPP M/39-60 STOR

M7670-405000

TOFS M/Ä MANSK VIT

M7346-219119

TOFS M/Ä MANSK RÖD

M7346-219139

Ersätter 20 mm vitt band på BAND 35MM BYXREV V
båtmössa m/ä manskap

M7676-291040

Officxers vederlike

Specialistofficer

Specialistofficers vederlike

Monteras som sutagé
Sergeant

Menig - korpral

Militärmusiker

BÅTMÖSSA M/Ä MANSK

M7346-219000

NATIONALMÄRKE M/Ä

M7670-242100

KOMPANIMÄRKE MÄ

-

TOFS M/Ä MANSK VIT

M7346-219119

TOFS M/Ä MANSK RÖD

M7346-219139

Gradbeteckning runt mössans kulle sammansätts av:
Grad/tjänsteställning

Tjänstetecken

F-benämning

F-beteckning

Överstelöjtnant

En 12 mm silvergalon

GALON 12MM M/1865 S

M7676-212000

Två 4 mm silvergaloner

GALON 4MM M/1865 S

M7676-211000

En 12 mm silvergalon

GALON 12MM M/1865 S

M7676-212000

En 4 mm silvergalon

GALON 4MM M/1865 S

M7676-211000

Major
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Grad/tjänsteställning

Tjänstetecken

F-benämning

F-beteckning

Kapten

Tre 4 mm silvergaloner

GALON 4MM M/1865 S

M7676-211000

Löjtnant

Två 4 mm silvergaloner

GALON 4MM M/1865 S

M7676-211000

Fänrik

En 4 mm silvergalon

GALON 4MM M/1865 S

M7676-211000

Förvaltare

Tre 4 mm silvergaloner

GALON 4MM M/1865 S

M7676-211000

Fanjunkare

Två 4 mm silvergaloner

GALON 4MM M/1865 S

M7676-211000

1:e Sergeant

En 4 mm silvergalon

GALON 4MM M/1865 S

M7676-211000

Pälsmössa MÄ

Bild 1:59 Pälsmössa

På vit PÄLSMÖSSA M/Ä, M7346‐254000 bärs som gradbeteckning på oval vit tygplatta m/14:
Officer:
• gul sidenkokard m/1865 (KOKARD M/Ä BEFÄL)
• blågul sidenkokard m/1865 (KOKARD M/93 för CF)
• mössknapp m/1865 (KNAPP M/1865).
Specialistofficer:
• gul sidenkokard m/1865 (KOKARD M/Ä BEFÄL)
• blågul sidenkokard m/1865 (KOKARD M/93 för CR)
• mössknapp m/1865‐1960 (KNAPP M/1865‐1960).
Sergeant:
• mössknapp m/39‐60 stor (KNAPP M/39‐60 STOR)
• nationalitetsbeteckning m/41 (NATIONALMÄRKE M/Ä).
Menig ‐ korpral:
• nationalitetsbeteckning m/41 (NATIONALMÄRKE M/Ä).
Gradbeteckning på mössplattan sammansätts av vinklade 11 och 5 mm guldgalon m/51:
Grad/tjänsteställning

Gradbeteckning

F-benämning

F-beteckning

Överstelöjtnant

En 11 mm galon

GALON M/51 11MM K

M7676-615100

Två 5 mm galoner

GALON M/51 5MM K

M7670-215000 (AVREG)

En 11 mm galon

GALON M/51 11MM K

M7676-615100

En 5 mm galon

GALON M/51 5MM K

M7670-215000 (AVREG)

Major
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Grad/tjänsteställning

Gradbeteckning

F-benämning

F-beteckning

Kapten

Tre 5 mm galoner

GALON M/51 5MM K

M7670-215000 (AVREG)

Löjtnant

Två 5 mm galoner

GALON M/51 5MM K

M7670-215000 (AVREG)

Fänrik

En 5 mm galon

GALON M/51 5MM K

M7670-215000 (AVREG)

Förvaltare

Tre 5 mm galon

GALON M/51 5MM K

M7670-215000 (AVREG)

Fanjunkare

Två 5 mm galoner

GALON M/51 5MM K

M7670-215000 (AVREG)

1:e Sergeant

En 5 mm galon

GALON M/51 5MM K

M7670-215000 (AVREG)

Sergeant

-

NATIONALMÄRKE M/Ä

M7670-242100

-

KNAPP M/39-60 STOR

M7670-405000

Korpral

-

NATIONALMÄRKE M/Ä

M7670-242100

Vicekorpral

-

NATIONALMÄRKE M/Ä

M7670-242100

Menig 1.kl

-

NATIONALMÄRKE M/Ä

M7670-242100

Menig

-

NATIONALMÄRKE M/Ä

M7670-242100

1.8.6

Uniformsknappar och spännen

Knappar
Knapp m/1779 för specialistofficer och officer bärs till lösa axelklaffar, vapenrock m/1886 musik, syrtut
och kappa m/1872. Liten knapp bärs till lägermössa m/1865‐1899.

Bild 1:60 Knapp m/1779
Tabell 1:16 KInapp för officer ochspecialistofficer
Anmärkning

F-benämning

F-beteckning

Knapp m/1779. Stor obottnad för knappar som inte knäpps

FÖRB-PERSKÅRKNAPP S

M7670-416010

Knapp m/1779. Stor bottnad för knappar FÖRB-PERSKÅRKNAPP S
som knäpps

M7670-415010

Knapp m/1779. Liten för lägermössa m/ FÖRB-PERSKÅRKNAPP L
1865-1899

M7670-414010

Knapp m/ä för menig ‐ sergeant bärs till vapenrock och kappa m/1886 musik.
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Bild 1:61 Knapp m/ä
Tabell 1:17 Knapp för menig - sergeant (Knapp m/39-60 får tills vidare ersätta knapp m/ä)
Anmärkning

F-benämning

F-beteckning

SLÄT F MANSKAP, SILVERFÄRGAD

KNAPP K1 M/Ä S OB

M7670-327000

KNAPP M/Ä,FÖR MANSKAP, SILVER,
OMVIKT BOTTEN

KNAPP M/Ä K1 S OMVB

M7670-329000

Musikinspektör och musikdirektör bär till musikdirektörsfrack m/92 knapp m/1779 (f d I 3):
• stor på frack
• liten på väst.

Bild 1:62 Knapp m/1799 (guld)
Tabell 1:18 Knapp m/1779
Beskrivning

F-benämning

F-beteckning

GULDFÄRGAD BOTTNAD M/1779

FÖRB-PERSKÅRKNAPP S

M7670-412030

GULDFÄRGAD OBOTTNAD M/1779

FÖRB-PERSKÅRKNAPP S

M7670-413030

GULDFÄRGAD LITEN M/1779

FÖRB-PERSKÅRKNAPP L

M7670-411030

Spännen
Menig ‐ sergeant bär till stor och liten paraddräkt spänne m/39‐93 i silverfärg till vitt bälte m/04.
Specialistofficer och officer bär vid behov till stor och liten paraddräkt spänne m/39‐93 i silverfärg till vitt
bälte m/04 vid tjänst i marscherande musikkår då Försvarsmusikinspektören så anger.
F-benämning

F-beteckning

SPÄNNE LIVREM 04 MÄ

M7390-990189

På rundskuren kappa m/86 bärs spänne m/43‐86 i guldfärg till musikuniform m/92.
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Bild 1:63 Knappspänne m/43-86
F-benämning

F-beteckning

KNAPPSPÄNNE M/43-86

M7673-531100

1.8.7

Passpoaler

Långbyxor

Bild 1:64 Röd passpoal

Långbyxor m/1872 musik är försedda med en 3‐5 mm bred röd passpoal längs de yttre sömmarna.
Långbyxor m/92 till musikuniform m/1847 (m/93) samt musikuniform m/92 är försedda med revär längs
yttre sömmarna ersätts efterhand med långbyxa m/1847:
• långbyxor m/92‐93, mörkblå, är försedda med revär av 30 mm guldgalon m/1845
• långbyxor m/1847 är försedda med revär av 22 mm guldgalon m/1859.
F-benämning

F-beteckning

GALON M/51 30MM

M7676-612000

GALON M/51 23MM (ersättningsgalon)

M7676-613000

Vapenrock och kappa
Vapenrock m/1886 musik för specialistofficer och officer har en 2‐3 mm bred röd passpoal framtill från
kragen och ända ned samt omkring ärmuppslag och på fållkanter (”bakfickor”).
Vapenrock m/1886 musik för menig ‐ sergeant har en 2‐3 mm bred röd passpoal omkring ärmuppslag och
på fållkanter (”bakfickor”).
Vapenrock m/93, mörkblå har en 2‐3 mm bred röd passpoal framtill från kragen och ända ned samt omkring
ärmuppslag och på fållkanter (”bakfickor”). Vid nyanskaffning anläggs vapenrock m/1847 utan pass‐
poaler.
Kappa m/1872 musik har en 2‐3 mm bred röd passpoal runt kragen.
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1.8.8

Skärp, koppel och bälten/livremmar

Skärp
Skärp bärs på framsidan mellan vapenrockens två nedersta knappar, på sidorna nedfört i sidhakar och
på ryggen ovanför de två översta ryggknapparna. Skärp med tofsar bärs med spännen och de två tof‐
sarna på vänster sida samt med den bakre dubbelvikta delen instoppad i den främre. Skärpdelen mellan
spännen och tofsar får vara högst 150 mm. Skärp bärs inte under eller utanpå kappa.
Skärp m/1817 bärs till stor och liten paraddräkt av major och överstelöjtnant:
• 50 mm brett. Guldvävt med smal rand av mellanblått silke samt foder av naturellt skinn. Ytterst tofsar
av mellanblått silke och utanpåliggande guldfrans. Skärpet knäpps med två guldfärgade spännen
vilka också reglerar längden.

Skärp m/1819‐1829 bärs till stor och liten paraddräkt av förvaltare, fänrik, löjtnant och kapten:
• 50 mm brett. Vävt av gult redgarn med bred mellanblå rand samt foder av naturellt skinn samt försedd
med två tofsar i samma färger. Skärpet knäpps med två guldfärgade spännen vilka också reglerar
längden.

Skärp m/1819‐1931 bärs till stor och liten paraddräkt av 1.e sergeant och fanjunkare:
• 50 mm brett. Vävt av gult redgarn med bred mellanblå rand samt foder av naturellt skinn samt försedd
med två tofsar i samma färger. Skärpet knäpps med två guldfärgade spännen vilka också reglerar
längden.
Tabell 1:19 Paradskärp
F-benämning

F-beteckning

PARADSKÄRP M/1817

M7390-145000

PARADSK M/1819-1829

M7390-146000

PARADSK M/1823-1931

M7390-148000
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Koppel
Sabelkoppel m/1859 med läderförstärkt gult kläde och 22 mm silvergalon m/1845 samt spänne och beslag
i silverfärgad metall får bäras till syrtut m/1829‐1854.
• Sabelkopplet bärs över livplaggets nedersta knapprad.

Bild 1:65 (bilden utvisar modell för LG/kav)
F-benämning

F-beteckning

KOPPEL 1859 LG/INF

-

Förenklat sabelkoppel m/1859‐2000 får bäras vid enskilt uppträdande med sabel.
• Förenklat sabelkoppel bärs under vapenrock (i livrem eller gehäng).

Bild 1:66 22 mm silvergalon m/1845
F-benämning

F-beteckning

FÖRENK KOPPEL LG/INF

-

Livrem
Livrem m/04 vit, av genomfärgat läder med spänne av silverfärgad metall med lilla riksvapnets tre
kronor.
Bärs mellan vapenrockens två nedersta knappar och på ryggen ovanför de två ryggknapparna till stor
och liten paraddräkt på vapenrock, kappa och regnkappa av menig ‐ sergeant.
Specialistofficer och officer bär vid behov livrem m/04 till stor och liten paraddräkt på vapenrock, kappa
och regnkappa vid tjänst i marscherande musikkår då Försvarsmusikinspektören så anger.
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Bild 1:67 Vitt livrem m/04 med spänne m/39-93
F-benämning

F-beteckning

LIVREM 04 MÄ VIT /K

M7390-125201

1.8.9

Sidogevär

Miliärmusiker som inte är yrkes‐, eller reservofficer bär inte sidogevär vid enskilt uppträdande eller i
sluten ordning i musikkår. Regementstrumslagare bär aktuellt sidogevär i axelskärp.

Sabel
Vid tjänst till fot bärs sabel hängande i sabelbärrem m/1899 som träs genom ett hål i midjesömmen på
vapenrockens ochkappans vänstra sida alternativt i förenklat sabelkoppel m/1859.
Sabel m/1899 (officer)

Sabel m/1899 för officer vid infanteriet med portepé m/1797 i gulddrageri bärs till stor och liten parad‐
dräkt av officer:
• rak, 860 mm lång dubbeleggad klinga med dubbla blodränder och ornament i guld med överliggande
text ”Konungen” på vänster sida respektive ”Fäderneslandet” på höger sida samt lilla riksvapnet och
nordstjärnan på båda sidor av klingan
• svart fäste av trä omlindat med tvinnad metalltråd i guldfärg samt hel fästkappa som går över i ett
lejonhuvud
• svart stålbalja med fast bärögla på ringbandets insida och på dess ovansida samt doppsko.
Sabel m/1899 (specialistofficer)

Sabel m/1899 för sergeant vid infanteriet med portepé m/1797 i silverdrageri bärs till stor och liten
paraddräkt av OR‐6/9:
• rak, 830 mm lång dubbeleggad klinga med dubbla blodränder
• svart fäste av trä omlindat med tvinnad metalltråd i guldfärg samt hel fästkappa med nitknapp
• svart stålbalja med fast bärögla på ringbandets insida och på dess ovansida samt doppsko.
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Tabell 1:20 Sidogevär
F-benämning

F-beteckning

SABEL M/1899 INF

M4900-101000

(officer)

SABEL M/1899 INF

M4900-102000

(specialistofficer)

SABEL M/1899

M4900-107000

Numrerade och märkta. Avsedd för statsceremoni
(officer)
PORTEPE M/1797 SERG

M7392-016100

(specialistofficer)

PORTEPE M/1797 INF

M7392-015000

(officer)

SABELBÄRREM BRUN

1.8.10

M7390-119000

Axelprydnader

Bragoner, så kallad ”piprensare”, bärs på båda axlarna till stor‐, liten‐ och daglig paradmusikdräkt av
menig ‐ sergeant vid musikavdelning avdelad som spel eller tropp.
• Axelprydnad bragoner fästs i sömmen mellan axel och ärm och bärs inte under eller på kappa.
Bild: Axelprydnad bragoner
F-benämning

F-beteckning

BRAGON M/Ä

M7671-004100

1.9

Musikuniform m/87 (A och V), m/48 och m/1878

1.9.1

Musikuniform m/48

Musikuniform m/48 sammansätts av daglig dräkt m/48 med musikutrustning och bärs av Marinens
musikkår (MMK).
Till musikuniform m/48 bärs som förstärkningsplagg, kappa m/1878.
F-benämning

F-beteckning

KAPPA M/78 Ä FL

M7361-138000
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Särskild utrustning:
• sabel i axelskärp av flaggtrumslagare
• vita kraghandskar får bäras av flaggtrumslagare och slagverkare
• kvinnlig personal får vid enskilt uppträdande och vid sittande konserter ersätta långbyxa m/87 med
kjol m/87 härvid bärs svarta pumps med sluten tå.

Lågskor svart parad
Klisterpinnade, svarta skodon i molierskärning utan tåhätta. Blad och skaft i boxcalf. Skinnfoder i skaft
och tyg i blad. Sulan är av gummi, formgjutna med fast klack.
• Svarta lågskor parad nyttjas.
Tabell 1:21 Svarta lågskor
F-benämning

F-beteckning

LÅGSKOR SVART PARAD

M7335-224000

LÅGSKOR PARAD DAM

M7335-225000

1.9.2

Musikuniform m/87 vit

Bild 1:68 Uniform m/87 vit

Musikuniform m/87 vit bärs sommartid även inom riket av Marinens musikkår (MMK) och sammansätts
av daglig dräkt m/87V.
Till musikuniform m/87 bärs som förstärkningsplagg vid regn:
• svart regnkappa med mörkblå axelklaffshylsor m/87.
Särskild utrustning:
• sabel i axelskärp av flaggtrumslagare
• vita kraghandskar får bäras av flaggtrumslagare och slagverkare
• kvinnlig personal får vid enskilt uppträdande och vid sittande konserter ersätta långbyxa m/87 vit
med vit kjol m/87.

Vapenrock m/27 för militärmusiker
Av vitt tyg utan sprund med stående krage, en rad av fem knappar m/1878 av större modell; fickor vars
öppningar löpa parallellt med kavajens nedersta knapp (i höjd med naveln). Till kavajen bärs axelklaffar
försedda med gradbeteckning. Bärs sommartid av all personal vid MMK.
Vapenrock m/27 är för närvarande inte anskaffad.
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1.9.3

Musikuniform m/1878

Musikuniform m/1878 bärs av specilistofficer och officer vid Marinens musikkår (MMK) vid sittande
konsert i konsertsal och sammansätts av stor mässdräkt m/1878. Menig ‐ sergeant bär vid sådant tillfälle
bussarong m/48 RD.
Till musikuniform m/1878 bärs som förstärkningsplagg, kappa m/1878.
F-benämning

F-beteckning

KAPPA M/78 Ä FL

M7361-138000

Lågskor svart parad
Klisterpinnade, svarta skodon i molierskärning utan tåhätta. Blad och skaft i boxcalf. Skinnfoder i skaft
och tyg i blad. Sulan är av gummi, formgjutna med fast klack.
• Svarta lågskor parad nyttjas till musikuniform m/1878, m/48 och m/87 vit (till kjol bärs svarta pumps
med sluten tå).
Tabell 1:22 Svarta lågskor
F-benämning

F-beteckning

LÅGSKOR SVART PARAD

M7335-224000

LÅGSKOR PARAD DAM

M7335-225000

1.9.4

Musikuniform m/87A

Musikuniform m/87A bärs av:
• militärmusiker vid LG/Fömus utom vid marinens musikkår (MMK).
Musikuniform m/87A sammansätts av arbetsuniformer m/87A. Vid uppträdande i sluten ordning med
musikutrustning bärs daglig dräkt.
Särskild utrustning:
• paradskärp m/60 bärs av dirigent och regementstrumslagare
• axelskärp med sabel samt trumslagarstav bärs av regementstrumslagare
• svarta paradkängor eller lågsko parad får ersätta lågsko svart.

Lågskor svart parad
Klisterpinnade, svarta skodon i molierskärning utan tåhätta. Blad och skaft i boxcalf. Skinnfoder i skaft
och tyg i blad. Sulan är av gummi, formgjutna med fast klack.
• Svarta lågskor parad får nyttjas till musikuniform m/87A.
Tabell 1:23 Svarta lågskor
F-benämning

F-beteckning

LÅGSKOR SVART PARAD

M7335-224000

LÅGSKOR PARAD DAM

M7335-225000

1.9.5

Truppmusikuniform m/87A

Truppmusikuniform m/87A bärs vid stats‐ och förbandsanknutna ceremonier av:
• militärmusiker vid LG/Fömus utom vid marinens musikkår (MMK).
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Till truppmusikuniform m/87A, bärs musikuniform m/87A med:
•
•
•
•
•
•

LIVREM PARAD VIT, M7390‐709010 och DAMASKER VIT
vita vantar (handskar)
vita kraghandskar får bäras av slagverkare
utmärkelsetecken i original
röd basker med baskertecken för LG
svarta paradkängor.

Särskild utrustning:
• paradskärp m/60 bärs av dirigent och regementstrumslagare
• axelskärp med sabel samt trumslagarstav bärs av regementstrumslagare.

1.9.6

Tjänstetecken och särskild utrustning

Axelklaffar/axelklaffshylsor och tjänstetecken på dessa
Militärmusiker vid LG/Fömus ‐MMK bär blå axelklaffshylsa med aktuell tjänstegrad (motsvarande
tjänsteställning) i guldgalon samt facktecken i form av broderad lyra på uniformspersedlar med fasta
axelklaffar. (Äldre tjänsteställningsgaloner brukas övergångsvis).
• Axelklaff för specialistofficer förses med guldbroderad lyra som facktecken enligt anvisningar i kap
8.2 (militärmusiker).
Axelklaff för officer utgörs av ordinarie axelklaffshylsa m/02B (flaggtrumslagare och musikdirektör).
F-benämning

F-beteckning

-

-

HYLSA 02B

Militärmusiker vid LG/Fömus utom vid MMK anlägger tjänstetecken enligt anvisningarna för uniform
m/87A på axelklaff till vapenrock och kappa m/87A samt på axelklaffshylsor till övriga plagg med axel‐
klaff:
• gradbeteckning (motsvarande tjänsteställning) i silvermetall
• förbandstecken m/74 för LG.
F-benämning

F-beteckning

FÖRBANDSTECKEN

M7675-207000

Tjänstetecken på bröstet
På bröstet bärs: Utbildningstecken, tjänstgöringsplatstecken och utmärkelsetecken enligt anvisningar
för dessa.
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Tjänstgöringstecken
• Tjänstgöringstecken enligt Unibest FM 2009 anläggs i förekommande fall mitt på höger bröstficka.
Utmärkelsetecken
Utmärkelsetecken bäras enligt bestämmelserna för uniform m/87(A) och m/48.
• Utmärkelsetecken i miniatyr bärs på vänster kragsnibb på musikuniform m/1878.
• Till daglig musikdräkt bärs släpspänne om inget annat anges.
• Till truppmusikdräkt bärs utmärkelsetecken i original.

Tjänstetecken på krage
Militärmusiker
Militärmusiker vid LG/Fömus utom vid MMK anlägger stor lyra m/52‐60 som facktecken enligt anvis‐
ningarna i kap 8.2 på kragspegel till jacka, vapenrock och kappa m/87A:
F-benämning

F-beteckning

LYRA M/52-60 STO SI

M7673-162000

Tjänstetecken på ärmar
Gradbeteckning och facktecken
På ärmar till innerkavaj m/48 och mässjacka m/1878 bärs aktuell tjänstegrad i guldgalon enligt anvis‐
ningarna i kap 8.2 för flottans gradbeteckningar (personalkategori specialist). (Äldre tjänsteställnings‐
galoner brukas övergångsvis).
• Specialistofficer bär guldbroderad lyra som facktecken enligt anvisningar för flottans övriga fack‐
områden.
Nationsmärke

Bild 1:69 Nationsmärke m/94 exklusiv

Nationsmärke m/94 exklusiv, av textil i form av en svensk flagga bärs av all personal 30 mm nedanför
axelsömmen på vänster ärm till vapenrock m/87(A, Vit), innerkavaj m/48 och vapenrock m/87 vit. Mär‐
ket får bäras på mörkblå tröja m/87(S) och skjorta m/78 LÄ/KÄ.

Tjänstetecken på huvudbonader
Skärmmössa
Militärmusiker vid LG/Fömus utom vid MMK bär tjänstetecken på skärmmössa m/87A enligt anvis‐
ningar för LG/inf. Vid uppträdande i sluten ordning bärs enhetlig huvudbonad (basker).
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Militärmusiker vid LG/ Fömus ‐MMK bär tjänstetecken på skärmmössa m/48 enligt anvisningar för
marinen (flottan). Menig ‐ sergeant bär till bussarong m/48 RD rundmössa m/48 med texten “Kungl.
Flottan”.
Basker
• LG/Fömus (utom MMK) anlägger baskertecken för LG i silverfärgad metall på röd basker m/60.
Basker bärs till musikdräkt m/87A enligt övriga bestämmelser för basker:
F-benämning

F-beteckning

BASKER RÖD

M7346-041000

BASKERTECKEN 02 LG

M7675-129100

Uniformsknappar och spännen
Knappar
Militärmusiker vid LG/Fömus ‐AMK bär förbandsknappar enligt anvisningarna för LG/inf. LDK bär
knappar enligt anvisningarna för LG/kav.
Militärmusiker vid LG/Fömus ‐MMK, bär knapp m/1878 enligt anvisningarna för uniform m/48 (m/
1878).
Spännen

Guldfärgat spänne m/60 bärs till paradskärp m/60.

Skärp och bälten
Skärp
Dirigent och regementstrumslagare bär paradskärp m/60 till vapenrock m/87A.
F-benämning

F-beteckning

PARADSKÄRP M/60

M7390-128000

Bälte
Vit läderlivrem bärs vid ceremoniell tjänst av all personal i m/87A.
F-benämning

F-beteckning

LIVREM PARAD VIT

M7390-709010

Sidogevär
Sabel
Regementstrumslagare bär sabel hängande i axelskärp.
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F-benämning

F-beteckning

Anmärkning

SABEL M/1899 INF

M4900-101000

Officer

SABEL M/1899 INF

M4900-102000

Specialistofficer

SABEL M/1899

M4900-107000

Förnicklad balja. Numrerade och
märkta. Avsedd för statsceremoni
(officer)

PORTEPE M/1797
SERG

M7392-016100

Specialistofficer

PORTEPE M/1797
INF

M7392-015000

Officer

Flaggtrumslagare bär sabel m/15 med portepé m/1797 i axelskärpet.

Bild 1:70 Sabel m/15
F-benämning

F-beteckning

SABEL M/15

M4900-105000

PORTEPE M/1797 KAV

M7392-016000

Axelprydnader
Militärmusiker vid LG/Fömus utom vid MMK bär axelprydnad m/54. Axelprydnanden fäst i vänster
axelklaffs båda ändar vid militärmusikaliska framträdanden och då militärmusiker nyttjar uniform som
högtids‐ eller sällskapsdräkt:
• för musikinspektör med tofsar i guld
• för musikdirektör med vitt och gult silke och guldtråd
• för specialistofficer, fänrik, löjtnant och kapten med vitt och gult silke (bärs tillsvidare även enhetligt
av hemvärnsmusikkår.)
• menig ‐ sergeant med tofsar av vitt silke.

Bild 1:71 Menig - sergeant Bild 1:72 Specialistofficer,
fänrik, löjtnant och kapten
Grad/befattning

F-benämning

F-beteckning

MUSIKINSPEKTÖR

AXELPRYDNAD (m/54)

M7671-001000

MUSIKDIREKTÖR

AXELPRYDNAD (m/54)

M7671-002000
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Grad/befattning

F-benämning

F-beteckning

Specialistofficer, fänrik, löjtnant och kapten

AXELPRYDNAD (m/54)

M7671-003000

Menig - sergeant

AXELPRYDNAD (m/54)

M7671-004000

1.10

Fältmusikdräkter

1.10.1

Fältmusikdräkt 90

Fältmusikdräkt 90 sammansätts av fältparaddräkt 90 med musikutrustning.

1.10.2

Sjömusikdräkt 93

Sjömusikdräkt sammansätts av sjöparaddräkt 90 med musikutrustning.
Sjömusikdräkt används företrädesvis vid parad och andra officiella ceremonier ombord när truppen
har sjöparaddräkt.

1.10.3

Tjänstetecken och särskild utrustning

Tjänstetecken på krage
På kragsnibbar till fältjacka 90 bärs:
• gradbeteckning invävd i bronsfärg på kragspegel m/58 bärs på vänster kragsnibb av militärmusiker
förordnad i grad eller i motsvarande tjänsteställning enligt kapitel 8.1
• lyra invävd i bronsfärg i kragspegel m/58 bärs som facktecken av militärmusiker.
F-benämning

F-beteckning

KRAGSPEGEL M/58 MUS

M7676-765000

Tjänstetecken på axlar
På axelklaffar till sjöjacka 93 bärs tillsvidare HYLSA 02B för aktuell tjänstegrad (motsvarande tjänste‐
ställning) med broderad lyra som facktecken.
HYLSA 02 med invävda gradbeteckningar och yrkestecken (lyra) är under anskaffning och ersätter
efterhand HYLSA 02B.

Tjänstetecken på bröstet
På bröstet bärs tjänstetecken enligt bestämmelserna för fält‐ sjöstridsdräkter:
• gradbeteckning invävd i bronsfärg på kragspegel m/58 bärs på vänster sida av bröstet till värmejacka
90.
• gradbeteckning m/87 GR BR bärs på fältjacka 90(L, TR GR, TR BE).

Tjänstetecken på ärmar
Tjänstetecken bärs enligt bestämmelserna för fält‐ och sjöstridsdräkter:
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Tjänstetecken på huvudbonader
Basker
• Militärmusiker vid LG/Fömus AMK och LDK bär röd basker till fältparaddräkt.
Båtmössa m/48
• Militärmusiker vid LG/Fömus ‐MMK bär båtmössa m/48 till sjöparaddräkt.
Pälsmössa m/59
• Tjänstetecken bärs enligt bestämmelserna för stridsuniformssystemet.
Vintermössa blå
• Tjänstetecken bärs enligt bestämmelserna för stridsuniformssystemet.

Bälte
• Vit läderlivrem bärs till fältmusikdräkt på fältjacka 90 och sjöjacka 93 av all personal.
F-benämning

F-beteckning

LIVREM PARAD VIT

M7390-709010

Sidogevär
Sabel
• Regementstrumslagare i fältmusikdräkt 90 bär sabel m/1899 med portepé m/1797 i axelskärpet.
• Flaggtrumslagare i sjömusikdräkt 93 bär sabel m/02‐15 med portepé m/1797 i axelskärpet.

1.11

Musikmateriel

1.11.1

Axelskärp

105‐110 mm brett med stomme av sadelgjord klädd med kläde och med galon i guld/silver. Galoner och
ränder i textil följer hela skärpets längd. Insidan skodd med läder i blå nyans med fästöglor för sabel
(stickert) i skärpets nedre del på den runda plattans insida. Skärpet fästs hop på vänster höft med en
rund platta av samma material som skärpet i övrigt. På plattan fästs en cirkelformad galon i guld/silver
och i dennas mitt en förbands‐ eller försvarsgrensknapp. Mitt på bröstdelen en oval platta med fäste för
två trumstockar i miniatyr samt sköld med heraldiskt vapen i guldfärg, krönt av en kunglig krona i
guldfärg.
Axelskärp bärs över höger axel av regements‐ och flaggtrumslagare:
• regementstrumslagare bär infanterisabel m/1899 för officer alternativt för sergeant med portepé m/
1797
• flaggtrumslagarge bär sabel m/15 för officer i flottan med portepé m/1878 i gulddrageri.
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Bild 1:73 Axelskärp AMK

Bild 1:74 Axelskärp MMK

F-benämning

F-beteckning

REGTRUMSLAGARSKÄRP

M7390-201000

1.11.2

Trumslagarstav

Kula, doppsko och käpp. Kulan är i regel päronformad med en kunglig krona på översidan och ut‐
smyckad runtom med försvarsgrenstecken (3‐4 st). Doppskon kan vara utsmyckad med små öppna
kronor.
Kula och doppsko är i silver‐ eller guldfärgad metall. Käppen är av svart trä med kedjeträns (alternativt
kan kedjan utbytas mot en guldsnodd) och längden avpassas efter stavförarens egen längd.
Stav (regements‐ eller flaggtrumslagarstav) förs av regements‐ och flaggtrumslagare.

Bild 1:75 Flaggtrumslagarstav

1.11.3

Vit utrustning

F-benämning

F-beteckning

TRUMREM VIT

M7390-133000

BÄRREM VIT T TRUMMA

M7390-122000

BÄRREM VIT T LYRA

M7390-121000

BÄRREM VIT BASTRUMM

M7390-120000

BÄRSELE VIT BASTUBA

-

HÅLLARE VIT TRUMSTOCK

-

BÄRREM VIT TILL BLÅS KAV

-

1.11.4

Banderoll till jägarhorn

Jägarhorn förses med blå‐gul banderoll med två tofsar.
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F-benämning

F-beteckning

BANDEROLL T SIGNH

M3890-102119

1.11.5

Kraghandskar

Vita kraghandskar bärs i förekommande fall enhetligt av regementstrumslagare, flaggtrumslagare och
slagverkare till uniform m/87A och m/48 samt fält/sjö‐paraddräkt.
F-benämning

F-beteckning

KRAGHANDSKAR VITA

M7331-116000

1.11.6

Pukfanor

Pukor används i par. Pukfanor har brukats i Sverige sedan 1600‐talet och används alltjämt vid parad
eller vid framförandet av annan militär musik enligt berörd chefs bestämmande.
Pukfanor tillverkas av sidendamast eller annat lämpligt material. Dekoren får utföras i intarsia, som
brodyr, applikation eller målning. Pukfana har frans i dukens bottenfärg längs de tre fria sidorna.
Innan pukfanor nyanskaffas, upprättas ritning i samråd med Statens försvarshistoriska museer.
Pukfanor av typ A har rektangulär duk försedd med fransar i dukens bottenfärg och är den som normalt
ska användas av musikkårer enligt nedan:

Arméns musikkår
AMK får anlägga Svea livgardes pukfanor enligt C LG bestämmande.
Röda pukfanor med arméns f.d. heraldiska vapenbild (korslagda svärd och kunglig krona) och lyra.

Marinens musikkår
Blå pukfanor med marinens respektive flottans heraldiska vapenbild i gult och på röd duk i mitten visa
amfibiekårens heraldiska vapenbild i gult.

1.11.7

Trumpetfanor

Trumpetfanor används företrädesvis på fanfartrumpeter men får även användas på andra trumpeter.
De används vid parad eller vid framförandet av annan militär musik enligt berörd chefs bestämmande.
Duken är av sidendamast, nylon eller annat lämpligt material. Dekoren får utföras i intarsia, som brodyr
eller målning.

Arméns musikkår (AMK)
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Bild 1:76 Äldre trumpetfana vid AMK med f.d. FömusC vapen

Stor parad
AMK får anlägga trumpetfanor av Svea livgardes modell enligt C LG bestämmande.
Röd trumpetfana typ A utförs med arméns f.d. heraldiska vapenbild (korslagda svärd och kunglig
krona) och lyra.
Duken är av två tyglager rött mönstrat natursiden med en fri höjd av 61 cm och en bredd av 47 cm samt
6 cm röd frans längs de tre fria sidorna. Den vid trumpeten fästade kanten motsvarar fanans överkant.
Vapenbilden anbringas så att trumpetfanans utsida som är den åt höger vända sidan då trumpeten är
lyft till blåsning, utgör en spegelbild av insidan.
• AMK får föra trumpetfana typ B (se MMK) vid stor parad om så bedöms lämpligt.
Innan trumpetfanor typ A nyanskaffas, upprättas ritning i samråd med HKV och Statens försvarshi‐
storiska museer.
Liten parad
Trumpetfana typ C har duk kluven i blått och gult med det gula fältet närmast klockstycket. Den ska
ha en fri höjd av 70 cm och en bredd av 47 cm samt 6 cm frans i ombytta färger längs de tre fria sidorna.

Marinens musikkår (MMK)
Trumpetfana typ B utformas som den tretungade svenska flaggan. Fäst vid fanfartrumpeten ska duken
ha en fri höjd av 100 cm och vara utförd i de proportioner som föreskrivs i lagen om Sveriges flagga
(SFS 1982:269). Den vid trumpeten fästade kanten ska motsvara flaggans inre kant mot stången.

1.11.8

Notställsdekorationer

Notställsdekorationer utförs av siden, nylon eller annat lämpligt material.
Notställsdekorationer används enligt berörd chefs bestämmande.

Arméns musikkår (AMK)
AMK får anlägga Svea livgardes notställdekorationer enligt C LG bestämmande.
Arméns musikkår anlägger på röd duk, arméns f.d. heraldiska vapenbild (korslagda svärd och kunglig
krona) och lyra.

Marinens musikkår (MMK)
Marinens musikkår anlägger på blå duk, marinens heraldiska vapen.
Innan notställsdekorationer nyanskaffas, upprättas ritning i samråd med Statens försvarshistoriska
museer.

1.11.9

Trumdekor

Eventuell dekor på trummor (stommarna) ansluter i sitt heraldiska innehåll till berört förbands/musik‐
kårs heraldiska vapen. Dekor på trumskinn får ej förekomma. Bastrummas trumskinn kan orneras efter
samråd med HKV och Försvarets traditionsnämnd. Innan trummor orneras upprättas ritning i samråd
med Statens försvarshistoriska museer.
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Arméns musikkår (AMK)
AMK får anlägga Svea livgardes trumdekor enligt C LG bestämmande.
Arméns musikkår anlägger på vita trummor arméns f.d. heraldiska vapenbild (korslagda svärd och
kunglig krona) och lyra.

Marinens musikkår (MMK)
Marinens musikkår anlägger på blå trummor marinens heraldiska vapen.

1.11.10

Tilläggsutrustning vid sorg

Pukfanor, trumpetfanor och notställsdekorationer som används under tid då förbandets personal
bär sorgtecken i samband med statschefens eller dennes gemåls frånfälle eller då regeringen så
föreskriver, ska i likhet med fanor vara försedda med sorg‐(krus)flor. Därvid ska måtten på krus‐
florets ändar vara 15 cm.
Till trummor anläggs, svart sorgflor runt trummas sida. Lyra förses med svart sorgflor.
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Musikuniformer för hemvärnsmusikkårer bärs vid tjänst vid hemvärnsmusikkår. Hemvärnets musik‐
kårer för även traditionerna vidare från de tidigare förbandsmusikkårerna och har en viktig funktion
för att bibehålla militärmusikalisk verksamhet runt om i landet.
Musikkårer med tillhörighet till frivilliga försvarsorganisationer (Försvarsutbildarna) bär musik‐
uniform vid framträdanden på uppdrag av Försvarsmakten
Försvarsmaktens nya personalförsörjningssystem med tillhörande nya tjänstegrader innebär att tidigare
nyttjade särskilda tjänsteställningstecken är avskaffade. Militärmusiker förordnas till den grad som be‐
fattningen i musikkåren motiverar enligt hemvärnets befordringsbestämmelser.
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2.1

Musikuniform m/87A

Bild 2:1 Hemvärnsmusiker vid musikkår med arméprofil

Musikuniform m/87A bärs av:
• militärmusiker vid hemvärnsmusikkårer med arméprofil
• militärmusiker vid frivilligmusikkårer med arméprofil.
Musikuniform m/87A sammansätts av daglig dräkt m/87A med skärmmössa m/87A eller basker en‐
hetligt inom musikkår. Daglig dräkt sammansätts enligt kapitel 3.1.
Särskild utrustning:
• paradskärp m/60 bärs av dirigent och hemvärnstrumslagare (musikanförare i frivillig musikkår)
• trumslagargehäng med sabel samt trumslagarstav bärs av hemvärnstrumslagare och musikanförare
vid frivillig musikkår
• svarta paradkängor får ersätta lågsko svart.

2.2

Truppmusikuniform m/87A för hemvärns- och
frivillig musikkår

Truppmusikuniform m/87A bärs vid statsceremoniell tjänst av:
• militärmusiker vid hemvärnsmusikkårer med arméprofil
• militärmusiker vid frivilligmusikkårer med arméprofil.
Till truppmusikuniform m/87(A) bärs musikuniform m/87A med:
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•
•
•
•
•
•

LIVREM PARAD VIT, M7390‐709010
DAMASKER M/54 VITA, M7338‐221000
vita vantar (handskar) (vita kraghandskar får bäras av slagverkare)
utmärkelsetecken i original
basker
svarta paradkängor får ersätta lågsko svart.

Särskild utrustning:
• paradskärp m/60 bärs av dirigent och hemvärnstrumslagare
• trumslagargehäng (axelskärp) med sabel samt trumslagarstav bärs av hemvärnstrumslagare.

2.3

Musikuniform m/87 (m/48)

Musikuniform m/87 (m/48 för flottan) bärs av:
• militärmusiker vid hemvärnsmusikkårer med marinprofil (amf)
• militärmusiker vid frivilligmusikkårer med marinprofil (amf).
Musikuniform m/87 (m/48) sammansätts av daglig dräkt m/87 (m/48) med skärmmössa m/48 enhetligt
inom musikkår med amfibieprofil (m/87 för amfibiekåren).
Musikkår med marinprofil för flottan bär i förekommande fall bussarong m/48 RD med rundmössa
inom musikkår med militärmusiker med graderna menig ‐ sergeant. Daglig dräkt sammansätts enligt
kapitel 3.1.
Särskild utrustning:
• dirigent, hemvärnstrumslagare och musikanförare bär innerkavaj m/48
• vita vantar (handskar) (vita kraghandskar får bäras av slagverkare)
• trumslagargehäng (axelskärp) med sabel samt trumslagarstav bärs av hemvärnstrumslagare och
musikanförare
• svarta paradkängor får ersätta lågsko svart.

2.4

Truppmusikuniform m/87 (m/48)

Truppmusikuniform m/87 (m/48) bärs vid statsceremoniell tjänst av:
• militärmusiker vid hemvärnsmusikkårer med marinprofil (amf)
• militärmusiker vid frivilligmusikkårer med marinprofil (amf).
Till truppmusikuniform m/87(m/48) bärs musikuniform m/87 (m/48) med:
•
•
•
•
•
•

LIVREM PARAD VIT, M7390‐709010
DAMASKER M/54 VITA, M7338‐221000
vita vantar (handskar) (vita kraghandskar får bäras av slagverkare)
utmärkelsetecken i original
basker
svarta paradkängor får ersätta lågsko svart.

Särskild utrustning:
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• dirigent, hemvärnstrumslagare och musikanförare bär innerkavaj m/48
• vita vantar (handskar) (vita kraghandskar får bäras av slagverkare)
• trumslagargehäng (axelskärp) med sabel samt trumslagarstav bärs av hemvärnstrumslagare och
musikanförare
• svarta paradkängor får ersätta lågsko svart.

2.5

Musikuniform m/87

Bild 2:2 M/87 (musikkår med flygvapenprofil)

Musikuniform m/87 bärs av:
• militärmusiker vid hemvärnsmusikkårer med flygvapenprofil
• militärmusiker vid frivilligmusikkårer med flygvapenprofil.
Musikuniform m/87 sammansätts av daglig dräkt m/87 med skärmmössa m/87 eller basker enhetligt
inom musikkår. Daglig dräkt sammansätts enligt kapitel 3.1.
Särskild utrustning:
• paradskärp svart och stickert bärs av musikanförare
• vita vantar (handskar) (vita kraghandskar får bäras av slagverkare)
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• trumslagargehäng (axelskärp) samt trumslagarstav bärs av musikanförare
• svarta paradkängor får ersätta lågsko svart.

2.6

Truppmusikuniform m/87

Truppmusikuniform m/87 bärs vid statsceremoniell tjänst av:
• militärmusiker vid hemvärnsmusikkårer med flygvapenprofil
• militärmusiker vid frivilligmusikkårer med flygvapenprofil.
Till truppmusikuniform m/87 bärs musikuniform m/87 med:
•
•
•
•
•
•

LIVREM PARAD VIT, M7390‐709010
DAMASKER M/54 VITA, M7338‐221000
vita vantar (handskar) (vita kraghandskar får bäras av slagverkare)
utmärkelsetecken i original
basker med baskertecken för flygvapnet
svarta paradkängor med klack och tåjärn får ersätta lågsko svart.

Särskild utrustning:
• paradskärp svart och stickert bärs av flottiljtrumslagare
• trumslagargehäng (axelskärp) samt trumslagarstav bärs av flottiljtrumslagare.

2.7

Tjänstetecken och särskild utrustning

2.7.1

Axelklaffar/axelklaffshylsor och tjänstetecken på dessa

Uniform m/87A (arméprofil)
Militärmusiker vid hemvärns‐ och frivillig musikkår anlägger förbandstecken och gradbeteckning för
den grad vederbörande militärmusiker är förordnad till (befattningsanknuten) på röd axelklaffshylsa,
enligt anvisningarna för uniform m/87A, till vapenrock och kappa m/87A samt på övriga plagg med
axelklaff:
• förbandstecken för aktuellt förband (enligt tabell i kapitel 8.3)
• gradbeteckning.
F-benämning

F-beteckning

AXELKLHY RÖD MILMUS

M7674-163000

Uniform/87 (marinprofil, amfibiekåren)
Militärmusiker vid hemvärnsmusikkår och frivilligmusikkår med marinprofil anlägger tjänstetecken
och gradbeteckning för den grad vederbörande militärmusiker är förordnad till (befattningsanknuten)
på röd axelklaffshylsa, enligt anvisningarna för uniform m/87 (amfibie), till vapenrock och kappa m/87
samt övriga plagg med axelklaff:
• gradbeteckning enligt kapitel 8.2 för m/87 (amfibie).
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Uniform m/87 (flygvapenprofil)
Militärmusiker vid hemvärnsmusikkår och frivilligmusikkår med flygvapenprofil anlägger tjänsteteck‐
en och gradbeteckning för den grad vederbörande militärmusiker är förordnad till (befattningsanknu‐
ten) på röd axelklaffshylsa, enligt anvisningarna för uniform m/87, till vapenrock och kappa m/87 samt
övriga plagg med axelklaff:
• gradbeteckning enligt kapitel 8.2 för m/87 (flygvapnet).

2.7.2

F-benämning

F-beteckning

FLYGEMBLEM M/51

M7675-305000

AXELKLHY RÖD MILMUS

M7674-163000

Tjänstetecken på bröstet

På bröstet bärs: Utbildningstecken, tjänstgöringsplatstecken och utmärkelsetecken enligt anvisningarna
för dessa i kapitel 8.2.

Tjänstgöringstecken
• Hemvärnsmusiker bär facktecken för hemvärnsmusiker över höger bröstficka på vapenrock m/87(A).
F-benämning

F-beteckning

FACKTECKEN HV MUSIK

M7678-372000

Facktecknet för hemvärnsmusiker får inte kombineras med andra utbildningstecken över höger
bröstficka.

Utmärkelsetecken
Utmärkelsetecken får bäras ovanför vänster bröstficka.
• Till musikdräkt bärs släpspänne om inget annat anges.
• Till truppmusikdräkt bärs utmärkelsetecken i original om inget annat anges.

2.7.3

Tjänstetecken på krage

Militärmusiker i hemvärnsmusikkår med arméprofil
Militärmusiker vid hemvärnsmusikkår anlägger truppslagstecken för hemvärnet enligt anvisningarna
i kapitel 8.2 för uniform m/87A till vapenrock och kappa m/87A:
• tjänstetecken i silver bärs av militärmusiker i hemvärnet kopplad till hemvärnsförband som bär
tjänstetecken i silver.
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F-benämning

F-beteckning

TJTECKEN M/46-60

M7673-202200

TJTECKEN M/46-60 SI

M7673-202210

Militärmusiker vid frivillig musikkår med arméprofil
Militärmusiker vid frivillig musikkår med tillhörighet till försvarsutbildarna iklädd uniform m/87A bär
stort FBU‐tecken m/52 av guldfärgad metall som frivilligtecken på båda kragsnibbarna till vapenrock
och kappa m/87A.
F-benämning

F-beteckning

TJÄNSTETECKEN M/52

M7673-329000

2.7.4

Tjänstetecken på ärmar

Nationsmärke m/94 exklusiv av textil (svensk flagga) bärs av all personal 30 mm nedanför axelsömmen
på vänster ärm till vapenrock m/87(A). Märket får bäras på kappa m/87(A), mörkblå tröja och skjorta
m/78 LÄ/KÄ.

Gradbeteckning och facktecken för uniform m/48
Militärmusiker vid musikkår med marinprofil för flottan anlägger gradbeteckning på ärm enligt an‐
visningarna i kapitel 8.2 för uniform m/48.
Facktecken för militärmusiker anläggs över gradbeteckning på innerkavaj m/48. Yrkestecken för mu‐
sikman menig‐sergeant till bussarong m/48 RD anskaffas lokalt som ersättning för yrkestecken för YR‐
KESEMB F EAVD ÖVR.
F-benämning

F-beteckning

(Facktecken för musikman i brodyr)

-

YRKESEMB F EAVD ÖVR (menig - sergeant) M7674-812000
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2.7.5

Tjänstetecken på huvudbonader

Skärmmössa
Skärmmössa bärs i förekommande fall enhetligt inom musikkår till musikdräkt m/87(A).
Musikkår med arméprofil
Militärmusiker i hemvärns‐ och frivillig musikkår med arméprofil bär tjänstetecken på skärmmössa m/
87A till musikdräkt m/87A enligt anvisningar i I FM Unibest 2009 med följande kompletterande anvis‐
ningar:
• skärmmössa m/87A med mössmärke m/60 och mössträns rem svart för sergeant bärs av militärmu‐
siker med grader menig ‐ sergeant.
Tabell 2:1 Mössmärke för militärmusiker menig - sergeant (skärmmössa)
F-benämning

F-beteckning

MÖSSM M/60 SKM

M7671-153010

MÖSSM M/60 SKM (silver)

M7671-153020

Musikkår med marinprofil
Militärmusiker i hemvärns‐ och frivillig musikkår med marinprofil bär tjänstetecken på skärmmössa
m/48 till musikdräkt m/87 enligt anvisningar i I FM Unibest 2009 med följande kompletterande anvis‐
ningar:
• skärmmössa m/48 med mössmärke m/87 för specialistofficer (vederlike) och mössrem m/51 (motsv.)
bärs av menig ‐ sergeant.
F-benämning

F-beteckning

MÖSSMÄRKE M/87

M7671-711010

Guldfärgat broderi för specialistofficer samt kadett i amfibiekåren. Bärs dessutom av militärmusiker ,med graderna menig - sergeant i musikkår med marinprofil (amfbie)

Musikkår med flygvapenprofil
Militärmusiker i hemvärns‐ och frivillig musikkår med flygvapenprofil bär tjänstetecken på skärm‐
mössa m/87 till musikdräkt m/87 enligt anvisningar i kapitel 8.2.

Basker
Basker bärs enhetligt till truppmusikdräkt m/87(A) och får enhetligt ersätta skärmmössa m/87A till
musikdräkt m/87(A):
• militärmusiker i hemvärnet anlägger baskertecken m/02 för armén på brun basker oavsett vilken
profil som musikkåren har
• militärmusiker i frivillig musikkår anlägger den basker och det baskertecken ʺtraditionsförbandetʺ
bär.

Vintermössa
Militärmusiker i uniform m/87A bär stålgrå vintermössa m/87A vid kylig väderlek.
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Militärmusiker i uniform m/87 bär blå vintermössa m/87 vid kylig väderlek.
• Tjänstetecken bärs enligt I FM Unibest 2009.

2.7.6

Uniformsknappar och spännen

Knappar
Militärmusiker i hemvärnsmusikkår bär:
• förbandsknappar/försvarsgrensknappar enligt anvisningarna för respektive hemvärnsförband eller
försvarsgrensuniform (OR‐1/9 bär försvarsgrensknapp).
Militärmusiker i frivilligmusikkår bär:
• förbandsknappar/försvarsgrensknappar enligt anvisningarna för respektive ʺtraditionsförbandʺ eller
försvarsgrensuniform (OR‐1/9 bär försvarsgrensknapp).

Spännen

Bild 2:3 Spänne m/60

Guldfärgat spänne m/60 bärs av dirigent, hemvärnstrumslagare och musikanförare vid frivillig musik‐
kår till paradskärp m/60 (uniform m/87A). I den mån spänne m/61 för militärmusiker finns att tillgå får
spänne m/61 bäras. (Spänne m/61 är avregistrerat och nyanskaffas inte).

2.7.7

Skärp och bälten

Skärp
Dirigent och hemvärnstrumslagare, (musikanförare vid frivillig musikkår) bär paradskärp m/60 till va‐
penrock m/87A till musik‐ och truppmusikuniform m/87A. Spänne m/61 får nyttjas till paradskärp m/
60. (Spänne m/61 är avregistrerat och nyanskaffas inte).

Bild 2:4 Paradskärp m/60

Dirigent och hemvärnstrumslagare, (musikanförare vid frivillig musikkår) med flygvapenprofil bär
paradskärp svart på vapenrock och kappa m/87 till musik‐ och truppmusikuniform m/87.

Bild 2:5 Paradskärp svart
F-benämning

F-beteckning

PARADSKÄRP M/60

M7390-128000

PARADSKÄRP SVART

M7390-127000
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Bälte
Vit läderlivrem bärs till truppmusikdräkt av all personal utom dirigent, hemvärnstrumslagare och mu‐
sikanförare.
Som ersättning får vit livrem m/52 bäras.

Bild 2:6 Livrem parad vit
F-benämning

F-beteckning

LIVREM PARAD VIT

M7390-709010

LIVREM M/54 VIT

M7390-115000

2.7.8

Sidogevär

Hemvärnstrumslagare och musikanförare i musikkår med armé‐ och marinprofil bär sabel hängande i
axelskärp. Dirigent, hemvärnstrumslagare och musikanförare i musikkår med flygvapenprofil bär stick‐
ert m/30 till svart paradskärp.

Sabel
Sabel m/1899 (officer)

• Rak, 860 mm lång dubbeleggad klinga med dubbla blodränder och ornament i guld med överliggande
text ʺKonungenʺ på vänster sida respektive ʺFäderneslandetʺ på höger sida samt lilla riksvapnet och
nordstjärnan på båda sidor av klingan.
• Svart fäste av trä omlindat med tvinnad metalltråd i guldfärg samt hel fästkappa som går över i ett
lejonhuvud.
• Svart stålbalja med fast bärögla på ringbandets insida och på dess ovansida samt doppsko.
Sabel m/1899 för officer vid infanteriet med portepé m/1797 i gulddrageri bärs till musikdräkt, trupp‐
musikdräkt och fältmusikdräkt av hemvärnstrumslagare och musikanförare i nivå OF‐1/5 vid musikkår
med arméprofil.
Sabel m/1899 (specialistofficer)

• Rak, 830 mm lång dubbeleggad klinga med dubbla blodränder.
• Svart fäste av trä omlindat med tvinnad metalltråd i guldfärg samt hel fästkappa med nitknapp.
• Svart stålbalja med fast bärögla på ringbandets insida och på dess ovansida samt doppsko.
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Sabel m/1899 för sergeant vid infanteriet med portepé m/1797 i silverdrageri bärs till musikdräkt, trupp‐
musikdräkt och fältmusikdräkt av hemvärnstrumslagare och musikanförare i nivå OR‐6/9 vid musikkår
med arméprofil.
Sabel m/15

• Rak, tvåeggad klinga, etsad på båda sidor och förgyllt lindat fäste och förgylld parerplåt med krönt
ankare omgivet tre kronor.
• Balja av svart läder med förgyllda mässingsbeslag, det övre försett med ring för sabelkopplets fäs‐
tande.
Sabel m/15 för flottan med portepé m/1797 (KAV) i gulddrageri bärs till musikdräkt, truppmusikdräkt
och fältmusikdräkt av hemvärnstrumslagare och musikanförare vid musikkår med marinprofil (flot‐
tan).
Sabel m/02‐15

• Rak, ca 860 mm lång dubbeleggad klinga med dubbla blodränder.
• Svart fäste av trä omlindat med tvinnad metalltråd i guldfärg samt hel fästkappa som går över i en
knapp.
• Svart stålbalja med fast bärögla på ringbandets insida och på dess ovansida samt doppsko.
Sabel m/02‐15 för amfibiekåren med portepé m/1797 i gulddrageri bärs till musikdräkt, truppmusik‐
dräkt och fältmusikdräkt av hemvärnstrumslagare och musikanförare vid musikkår med marinprofil
(amfibiekåren).
Tabell 2:2 Sidogevär
F-benämning

F-beteckning

SABEL M/1899 INF

M4900-101000

(officer)

SABEL M/1899 INF

M4900-102000

(specialistofficer)

SABEL M/15

M4900-105000

SABEL M/02-15

M4900-106000
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F-benämning

F-beteckning

PORTEPE M/1797 SERG

M7392-016100

(specialistofficer)

PORTEPE M/1797 INF

M7392-015000

(officer)

PORTEPE M/1797 KAV

M7392-016000

SABELBÄRREM SVART

M7390-118000

SABELBÄRREM BRUN

M7390-119000

Stickert
Dirigent, hemvärnstrumslagare och musikanförare i musikkår med flygvapenprofil samt flygvapen‐
profil bär stickert m/30 med portepé m/30 i paradskärp svart.

Bild 2:7 Stickert m/30 med portepee
F-benämning

F-beteckning

STICKERT

M4900-111000

2.7.9

Axelprydnader

Axelprydnad m/54 fäst på båda ändarna av vänster axelklaff av militärmusiker i hemvärns‐ och frivillig‐
musikkår.
• För musikdirektör (samt dirigent vid hemvärns‐ och frivillig musikkår) med vitt och gult silke och
guldtråd.
• För specialistofficer, fänrik, löjtnant och kapten med vitt och gult silke.
• Menig ‐ sergeant med tofsar av vitt silke.
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Bild 2:8 Menig - sergeant Bild 2:9 Specialistofficer,
fänrik, löjtnant och kapten
Grad/befattning

F-benämning

F-beteckning

För MUSIKDIREKTÖR

AXELPRYDNAD (m/54)

M7671-002000

Specialistofficer, fänrik, löjtnant och kapten

AXELPRYDNAD (m/54)

M7671-003000

Menig - sergeant

AXELPRYDNAD (m/54)

M7671-004000

Under en övergångsperiod till 2013‐09‐30 får axelprydnad med vitt och gult silke bäras även av
militärmusiker (menig ‐ sergerant) i hemvärns ‐ och frivillig musikkår.

2.8

Fältmusikdräkter

2.8.1

Fältmusikdräkt 90 för hemvärns- och frivillig musikkår

Fältmusikdräkt 90 sammansätts av fältparaddräkt 90 enligt kapitel 4.3.

2.8.2

Tjänstetecken och särskild utrustning

Tjänstetecken på krage
På kragsnibbar till fältjacka 90 bärs tjänstetecken enligt bestämmelserna för stridsuniformer:
• gradbeteckning invävd i bronsfärg på kragspegel m/58 bärs på vänster kragsnibb av befäl
• hemvärnstecken invävt i bronsfärg på kragspegel m/58 bärs på höger eller båda kragsnibbarna av
militärmusiker vid hemvärnsmusikkår
• FBU‐tecken KRAGSPEGEL, M7676‐762000 invävt i bronsfärg på kragspegel m/58 bärs på höger eller
båda kragsnibbarna av militärmusiker vid frivillig musikkår med tillhörighet till försvarsutbildarna.

Tjänstetecken på bröstet
På bröstet bärs tjänstetecken enligt bestämmelserna för stridsuniformer i kapitel 8.1.
• Facktecken hv musik i textilt utförande bärs på bröstets högra sida av hemvärnsmusiker.
• Gradbeteckning invävd i bronsfärg på kragspegel m/58 bärs på vänster sida av bröstet till värmejacka
90.

Tjänstetecken på ärmar
Tjänstetecken bärs enligt bestämmelserna i kapitel 8.1.
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Tjänstetecken på huvudbonader
Basker
• Militärmusiker vid hemvärnsmusikkår anlägger baskertecken m/02 för armén av guldfärgad metall
på brun basker.
• Militärmusiker vid frivillig musikkår med armé‐ och flygvapenprofil anlägger basker och basker‐
tecken för ʺtraditionsförbandetʺ/flygvapnet.
Pälsmössa m/59
Tjänstetecken bärs enligt bestämmelserna för stridsuniformssystemet.

Bälte
• Militärmusiker utom hemvärnstrumslagare och musikanförare vid musikkår med flygvapenprofil
bär vit paradlivrem till fältmusikdräkt 90.

Sidogevär
Sabel och stickert
• Hemvärnstrumslagare och musikanförare i musikkår med arméprofil bär till fältmusikdräkt, sabel
m/1899 med portepé m/1797 i axelskärpet.
• Hemvärnstrumslagare och musikanförare i musikkår med marinprofil bär till fältmusikdräkt, sabel
m/15 för musikkår med flottans traditioner och sabel m/02‐15 för musikkår med amfibieregementets
traditioner (bägge med portepé m/1797) i axelskärpet.
• Hemvärnstrumslagare och musikanförare i musikkår med flygvapenprofil bär till fältmusikdräkt,
stickert m/30 med portepé m/30 och paradskärp svart.

2.9

Musikmateriel

Bild 2:10 Hemvärnstrumslagare med axelskärp och trumslagarstav

2.9.1

Axelskärp

105‐110 mm brett med stomme av sadelgjord klädd med kläde och med galon i guld/silver. Galoner och
ränder i textil följer hela skärpets längd. Insidan skodd med läder i blå nyans med fästöglor för sabel
(stickert) i skärpets nedre del på den runda plattans insida. Skärpet fästs hop på vänster höft med en
rund platta av samma material som skärpet i övrigt. På plattan en cirkelformad galon i guld/silver och

68

2 Hemvärns- och frivilligmusik

i dennas mitt en förbands‐ försvarsgrensknapp. Mitt på bröstdelen en oval platta med fäste för två
trumstockar i miniatyr samt sköld med heraldiskt vapen, krönt av en kunglig krona i guldfärg.
Axelskärp bärs över höger axel av hemvärnstrumslagare och musikanförare:
• hemvärnstrumslagare i musikkår med arméprofil bär infanterisabel m/1899 för officer alternativt för
m/1899 för sergeant med portepé m/1797
• hemvärnstrumslagare och musikanförare i musikkår med marinprofil bär sabel m/15 för musikkår
med flottans traditioner och sabel m/02‐15 för musikkår med amfibieregementets traditioner (med
portepé m/1797).
Axelskärp för hemvärnet och frivilliga musikkårer utformas olika för olika kårer (utifrån traditionsför‐
bandets/försvarsgrenens och hemvärnets modeller).
F-benämning

F-beteckning

REGTRUMSLAGARSKÄRP

M7390-201000

2.9.2

Trumslagarstav

Kula, doppsko och käpp. Kulan är i regel päronformad med en kunglig krona på översidan och ut‐
smyckad runtom med försvarsgrenstecken (för hemvärnet hemvärnsemblem) (3‐4 st). Doppskon kan
vara utsmyckad med små öppna kronor.
Kula och doppsko är i silver‐ eller guldfärgad metall. Käppen är av svart trä med kedjeträns (alternativt
kan kedjan utbytas mot en guldsnodd) och längden avpassas efter stavförarens egen längd.
• Hemvärnstrumslagarstav förs av hemvärnstrumslagare vid musikkår med arméprofil.
Regementstrumslagarstav förs av musikanförare vid musikkår med arméprofil.
Flottiljtrumslagarstav förs av hemvärnstrumslagare och musikanförare vid musikkår med marin‐ och
flygvapenprofil.

Bild 2:11 Flottiljtrumslagarstav

2.9.3

Vit utrustning

Exempel på vit musikutrustning
F-benämning

F-beteckning

TRUMREM VIT

M7390-133000

BÄRREM VIT T TRUMMA

M7390-122000

BÄRREM VIT T LYRA

M7390-121000

BÄRREM VIT BASTRUMM

M7390-120000
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F-benämning

F-beteckning

BÄRSELE VIT BASTUBA

-

HÅLLARE VIT TRUMSTOCK

-

Kompletterande vit musikutrustning som notväska eller dyligt får anläggas efter tillstånd från
HKV (PROD UTB).

Kraghandskar
Vita kraghandskar bärs i förekommande fall enhetligt av hemvärnstrumslagare/musikanförare och
slagverkare.
F-benämning

F-beteckning

KRAGHANDSKAR VITA

M7331-116000

2.9.4

Banderoll till jägarhorn

Jägarhorn förses med blå‐gul banderoll med två tofsar.
F-benämning

F-beteckning

BANDEROLL T SIGNH

M3890-102119

2.10

Utsmyckningar

2.10.1

Allmänt

Bestämmelserna om pukfanor, trumpetfanor, notställsdekorationer och trumdekor gäller för musikkå‐
rer som tillhör Försvarsmakten. Bestämmelserna gäller i tillämpliga delar för musikkårer som har avtal
om musiksamverkan med Försvarsmakten.
Pukfanor, trumpetfanor och notställsdekorationer används vid parader och därmed jämförliga högtid‐
liga tillfällen, vid större festligheter där delar av Försvarsmakten medverkar samt vid offentliga kon‐
serter.
Pukfanor, trumpetfanor och notställsdekorationer som används under tid då förbandets personal bär
sorgtecken i samband med statschefens eller dennes gemåls frånfälle ska i likhet med fanor vara försedda med
sorg‐(krus)flor.
Nyanskaffning av puk‐ och trumpetfanor, notställsdekorationer och trumdekor sker efter samråd
med HKV som inhämtar råd av Försvarsmusikinspektören och Försvarets traditionsnämnd.

2.10.2

Pukfanor

Pukor används i par. Pukfanor har brukats i Sverige sedan 1600‐talet och används alltjämt vid parad
eller vid framförandet av annan militär musik enligt berörd chefs bestämmande.
Pukfanor tillverkas av sidendamast eller annat lämpligt material. Dekoren får utföras i intarsia, som
brodyr, applikation eller målning.
Pukfanor av typ A har rektangulär duk försedd med fransar i dukens bottenfärg längs de tre fria sidorna
och är den som ska användas av musikkårer enligt nedan.
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Musikkårer med arméprofil
Pukfanornas utformning ska till sitt heraldiska innehåll ansluta till berört förbands fälttecken dock utan
segernamn.
Hemvärnsmusikkårer för i regel pukfanor i blå duk vilka i mitten visar hemvärnets heraldiska musi‐
kemblem.

Musikkårer med marinprofil
Pukfanorna ska på blå duk i mitten visa marinens respektive flottans heraldiska vapen i gult och på röd
duk i mitten visa amfibiekårens heraldiska vapen i gult.

Musikkårer med flygvapenprofil
Pukfanorna ska på blå duk, i mitten visa flygvapnets heraldiska vapen i gult.

2.10.3

Trumpetfanor

Trumpetfana som nyanskaffas ska vara av typ A vid armé‐ och amfibieenheter, av typ B inom flottans
enheter och av typ D inom flygvapnets enheter.
Trumpetfanor används företrädesvis på fanfartrumpeter men får även användas på andra trumpeter.
De används vid parad eller vid framförandet av annan militär musik enligt berörd chefs bestämmande.
Duken är av sidendamast, nylon eller annat lämpligt material. Dekoren får utföras i intarsia, som brodyr
eller målning.
Trumpetfana typ A överensstämmer till sitt heraldiska innehåll med respektive förbands fälttecken
(utan segernamn) alternativt med respektive musikkårs heraldiska vapen.
Duken är av två tyglager mönstrat natursiden med en fri höjd av 61 cm och en bredd av 47 cm och frans
i dukens bottenfärg längs de tre fria sidorna. Den vid trumpeten fästade kanten motsvarar fanans över‐
kant.
Vapenbilder ska anbringas så att trumpetfanans utsida som är den åt höger vända sidan då trumpeten
är lyft till blåsning, utgör en spegelbild av insidan.

Musikkårer med arméprofil
Hemvärnsmusikkårer använder trumpetfana typ A med blå duk och hemvärnets heraldiska musikem‐
blem. Den vid trumpeten fästade kanten ska motsvara vapenbildens överkant. Vid statsceremoniell
verksamhet bör trumpetfana typ C brukas.
Trumpetfana typ C har duk kluven i blått och gult med det gula fältet närmast klockstycket samt frans
i ombytta färger. Den ska ha en fri höjd av 70 cm och en bredd av 47 cm. Fransen ska vara 6 cm.
• Musikkår med arméprofil använder trumpetfana typ A med duk och vapenbild enligt traditionsför‐
bandets fana.
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Musikkårer med marinprofil
Trumpetfana typ B utformas som den tretungade svenska flaggan. Fäst vid fanfartrumpeten ska duken
ha en fri höjd av 100 cm och vara utförd i de proportioner som föreskrivs i lagen om Sveriges flagga
(SFS 1982:269). Den vid trumpeten fästade kanten ska motsvara flaggans inre kant mot stången.
• Hemvärnsmusikkår med marin profil använder trumpetfana typ A och vid statsceremoniell verk‐
samhet bör trumpetfana typ B användas.
- Vid musikkårer med marinprofil förs trumpetfanor av typ A med röd duk och Amf 1 Heraldiska
vapenbild vid musikkår som för amfibieregementets traditioner.
- Vid musikkårer med marinprofil förs trumpetfanor av typ B vid musikkårer som för flottans tra‐
ditioner.

Musikkårer med flygvapenprofil
Hemvärnsmusikkårer med flygvapenprofil för trumpetfana typ D.
Trumpetfana typ D ska vara tillverkad av ljusblå sidenväv med en fri höjd av 57,5 cm och en bredd av
36 cm samt vara försedd med en sex cm frans av gult silke på tre sidor. I dukens övre del ska finnas tre
snoddar av blått silke för trumpetfanans fästande i trumpeten. Trumpetfanans mitt ska prydas av flyg‐
vapnets vapenbild varjämte i övre vänstra hörnet av duken ska vara anbringat det särskilda kännetecken
som är fastställt för respektive flygförbands fana.
Vid flygvapenmusikkårer får trumpetfanor av typ A, B och D föras.

2.10.4

Notställsdekorationer

Notställsdekorationer utförs av siden, nylon eller annat lämpligt material och används enligt berörd
chefs bestämmande.

Hemvärnsmusikkårer
Hemvärnsmusikkårer använder Hemvärnets heraldiska musikemblem på notställsdekorationer.

Frivilliga musikkårer
Notställsdekorationer för frivillig musikkår ska utgöras av traditionsförbandets heraldiska vapen.

2.10.5

Trumdekor

Dekor på trumskinn får inte förekomma. Bastrummas trumskinn kan orneras efter samråd med HKV
och Försvarets traditionsnämnd.
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Hemvärnets musikkårer
Blå trummor med hemvärnets musikemblem och i förekommande fall även med traditionsförbandets
heraldiska vapen.

Frivilliga musikkårer
Blå trummor med traditionsförbandets heraldiska vapen.

2.10.6

Tilläggsutrustning vid sorg

Pukfanor, trumpetfanor och notställsdekorationer som används under tid då förbandets personal bär
sorgtecken i samband med statschefens eller dennes gemåls frånfälle eller då regeringen så föreskriver
ska i likhet med fanor vara försedda med sorgflor. Därvid ska måtten på florets ändar vara 15 cm.
Till trummor anläggs, svart sorgflor runt trummas sida. Lyra förses med svart sorgflor.
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