SFHM/Försvarets traditionsnämnd

Försvarets traditioner 2018-11-12

Exempel på aktuella länkar inom traditionsområdet

Bilaga 6
Sida 1 (2)

(Chrome-webbläsare rekommenderas)
Övergripande, ceremonier, salut, högvakt, veteraner, traditionsvård
1) Försvarets traditionsnämnd med dess olika publikationer
http://www.sfhm.se/verksamhet/forsvarets-traditionsnamnd/

2) Stats- och förbandsceremonier (Försvarsmaktens reglemente del 1):
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/reglementen/r-parad-12017.pdf

3) Försvarsmaktens information om ceremonier och medaljer för veteraner:
http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/for-veteraner/ceremonier-och-medaljer/

4) Salut (Försvarsmaktens reglemente del 7)
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/reglementen/r-parad-72017.pdf

5) Högvakt (Försvarsmaktens reglemente del 8)
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/reglementen/r-parad-82017.pdf
6) Formellt uppträdande (Försvarsmaktens reglemente del 3)
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/reglementen/r-parad-32017.pdf

7) Traditionsvård (Försvarsmaktens reglemente del 6)
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/handbocker/h-parad-62017.pdf

Fälttecken och heraldik
8) Försvarets traditionsnämnd – Fälttecken och heraldik
https://www.sfhm.se/verksamhet/forsvarets-traditionsnamnd/falttecken/

9) Flaggor, fälttecken, heraldik (Försvarsmaktens reglemente del 2)
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/reglementen/r-parad-22017.pdf

10) Svenska arméns fälttecken efter millennieskiftet (pdf) – Christian Braunstein, 2004
https://www.sfhm.se/contentassets/84a6e4f1b2ce4e2b96c4ba578a41c503/sfhm-skriftserie_svenskaarmens-falttecken-efter-millennieskiftet_av_christian-braunstein.pdf
Utmärkelsetecken, uniformer

11) Heraldiska vapen inom det svenska försvaret (pdf) – Christian Braunstein, 2006
https://www.sfhm.se/contentassets/84a6e4f1b2ce4e2b96c4ba578a41c503/heraldiska-vapeninom-det-svenska-forsvaret-sfhm-skrift-9.pdf
12) Kommandotecken, exercisfanor m.m. – Uppsats av L. Törnquist (tidigare överintendent
SFHM)
https://www.sfhm.se/contentassets/cf7c9aff3dcf416a9e34713b7a885db7/kommandoteckenexercisfanor-mm---uppsats-av-l.-tornquist-tidigare-overintendent-sfhm.pdf
Utmärkelsetecken
13) Utmärkelsetecken på militära uniformer (SFHM:s skriftserie nr 12)
https://www.sfhm.se/contentassets/84a6e4f1b2ce4e2b96c4ba578a41c503/sfhm-skriftserieutmarkelsetecken-pa-militara-uniformer-christian-braunstein-2007.pdf

14) Försvarsmaktens information om medaljer:
https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/medaljer-och-utmarkelser/forsvarsmaktensmedaljer/
https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/medaljer-och-utmarkelser/
https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/medaljer-och-utmarkelser/andra-medaljer/

Marinen
15) Försvarsmaktens reglemente del 4:
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/handbocker/hparad-4-2017.pdf
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Uniformer
16) Försvarsmaktens uniformsreglemente 2015 (ändringar t.o.m. 2018-08-29):
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/reglementen/fm20142132.23--r-unibest-2015-a2.pdf

17) Svenska arméns uniformer: D.1 Kavalleriet (pdf) = Uniforms of the Swedish army P.1
The Cavalry – Christian Braunstein, 2013
https://www.sfhm.se/contentassets/84a6e4f1b2ce4e2b96c4ba578a41c503/sfhmskriftserie_svenska-armens-uniformer-del1-kavalleriet.pdf
18) Svenska arméns uniformer: D.2 Infanteriet (pdf) = Uniforms of the Swedish army P.2
The Infantary– Christian Braunstein, 2013
https://www.sfhm.se/contentassets/84a6e4f1b2ce4e2b96c4ba578a41c503/sfhmskriftserie_svenska-armens-uniformer-del2-infanteriet.pdf
19) Svenska arméns uniformer: D.3 Artilleriet, övriga truppslag och 1900-talets
enhetsuniformer = Uniforms of the Swedish army P.3 Artillery, other branches and
standard uniforms of the 20th century – Christian Braunstein, 2013
https://www.sfhm.se/contentassets/84a6e4f1b2ce4e2b96c4ba578a41c503/svenska-armensuniformer---del-3-ovriga-sfhm-skrift-nr-18c.pdf
Svenska militära minnesmärken inom och utom Sverige
20) Svenska militära minnesmärken i Sverige och i utlandet:
http://smvu.se/
21) Förteckning över garnisonsminnen inom huvudstadsområdet:
http://www.garnisonsminnen.se/
22) Flygminnesmärken i Sverige:
http://www.flyghistoria.org/flyghistoria/flygminnesmarken
Bibliotek (urval)
Libris
http://libris.kb.se/

Riksarkivet
http://webbsok.mikromarc.se/Mikromarc3/web/default.aspx?Unit=6487&db=riksarkivet

Anna Lindbibliotekets katalog (Försvarshögskolan)
www.annalindhbiblioteket.se

Försvarets Materielverks bibliotek
www.fmv.se/Bibliotek

Krigsarkivets bibliotek
http://riksarkivet.se/krigsarkivets-bibliotek

Försvarsmaktens biblioteksportal
www.forsvarsbiblioteken.se

Armémuseums- och Flygvapenmuseums och Statens maritima muséers respektive bibliotek
http://www.armemuseum.se/besok-oss/bibliotek-och-arkiv/biblioteket/
http://www.flygvapenmuseum.se/samlingar/Arkiv-och-bibliotek/
https://www.maritima.se/

Bilder på fälttecken i Armémuseum (digitalt museum)
http://digitaltmuseum.se/search?query=f%C3%A4lttecken
Sök även på orden "kommandotecken" och "kommandoflagga":
http://digitaltmuseum.se/search?owner_filter=S-AM&query =kommandotecken

Flygvapenlitteratur (Svensk Flyghistorisk Förenings arkiv)
www.flyghistoria.org

Kungliga Örlogsmannasällskapet (KÖMS)
http://www.koms.se/bibliotek/

Teknikutveckling: Digitalt tillgänglig information om dokument/böcker (samlade av Försvarets
historiska telesamlingar/FHT)
www.fht.nu

