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Fljo 425 H.M. Konungens överlämning av ny förbandsfana 
till  Norrbottens Flygflottilj 2014-09-02 
(1 Bilaga, H.M.K fanöverlämning program och ceremoniell del) 

 Svar före 
         

 

1. Orientering 

Norrbottens Flygflottilj har efter genomförd fanspikningsceremoni vid 
Armémuseum nu en färdigställd förbandsfana som är redo för överlämning. 
Överlämning av nya fälttecken har under de senaste århundradena i regel gjorts av 
H.M. Konungen eller den han därtill utsett. 

Utdelning av nya förbandsfanor och eller fälttecken ska ske under högtidliga och 
värdiga former varvid noggranna förberedelser vidtas. Förövning ska ske med 
enskilda, delar av förband samt med alla i ceremonin deltagande. Order med skiss 
över uppställningsplats och formering ska utfärdas. I sådan ska även framgå 
utrustning och klädsel för befattningshavare och förband. Ceremonin vid 
standaröverlämningen ska utföras i en följd.  

Norrbottens Flygflottilj erhöll förbandsfana 1944 vid en ceremoni på Svea 
Flygflottilj (F 8) Barkaby. Denna ursprungliga förbandsfana är nu utsliten och 
H.M. Konungen överlämnar 2014-09-02 ny förbandsfana till Norrbottens 
Flygflottilj. Detta genomförs vid flottiljen, hangar 87 utomhus vid vackert väder 
och inomhus vid regn. 

2. Uppdrag 

Norrbottens Flygflottilj tar emot förbandsfanana av H.M. Konungen vid hangar 
87, 2014-09-02 och genomför ceremoni med efterföljande mottagning i syfte att 
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ge en högtidlig, värdig och minnesvärd inramning. All personal i tjänst vid 
Norrbottens Flygflottilj deltar vid ceremonin1, Delar av utlokaliserad personal ur 
2. Flygbasbataljon vid Uppsala, Såtenäs samt Karlsborg erbjuds deltagande i 
samråd med basbataljonsstaben. Övriga ur Luleå Garnison erbjuds deltagande 
efter anmälan via Garnisonsmötet att deltaga som åskådare. 

3. Genomförande 

3.1 Beslut i stort 

C F 21 tar emot nytt standar av H.M. Konungen vid hangar 87 genom en 
ceremoni som påvisar Norrbottens flygflottiljs mångfacetterade verksamhet i 
allmänhet med de flygande delarna i synnerhet. 

Inledningsvis genomförs förberedelser genom att krigsförband och enheter 
omprioriterar personal för deltagande i genomförandet. Härvid skall transport- 
och förplägnadsbeställningar göras för att möta inbjuden personals deltagande i 
ceremonin. 

Därefter genomförs förövning med nyckelpersonal, transporter samordnas samt 
deltagande personal grupperas för ceremoni. 

Därnäst sker ceremoni enl. bilaga 1.  

Slutligen skall mottagning ske i matsalen hangar 87 och återtransport till ordinarie 
arbetsställen genomföras. 

3.1.1. Riktlinjer 

2 Basbataljonens personal bär: 

• Hel, ren, fältuniform 90 alt m/90 lätt enl. uniformsbestämmelser 
försvarsmakten (UNI R FM) korrekta tjänstetecken och märken bärs under 
genomförandet jämte basker, svarta kängor. Observera att skalplagg M/90 
ej bärs. Enhetschef ansvarar för kontroll. 

Flottiljstaben bär: 

• Hel,ren, M/87 med enl. UNI R FM korrekta tjänstetecken och märken bärs 
under genomförandet jämte basker, svarta lågskor 

 

 

 
1 Givet att detta ej får svåra konsekvenser för övrig verksamhet vid F 21 krigsförband och 
produktionsenheter. FM ekonomiska läge skall särskilt beaktas. 
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SFE bär: 

• Hel, ren M/87 alternativt flygställ (flygande personal) med enl. UNI FM 
korrekta tjänstetecken och märken bärs under genomförandet jämte basker 
och eller flygmössa. 

Övriga bär: 

• Endast vid Norrbottens flygflottilj aktivt tjänstgörande personal deltar i 
ceremonin. Personal vid andra organisationsenheter, kamratföreningar 
samt andra i Försvarsmakten tjänstgörande deltar som åskådare och har 
valfri militär eller civil klädsel 

• Endast Norrbottens Flygflottiljs fana förs vid ceremonin. 

3.2 Program 

Tid  Omfattning Plats Anteckningar 
0800 Samling inför förövning H-87 Samtliga deltagande chefer med ansvar 

för respektive enhet/avdelning 
0815 Förövning med 

avlämnande chefer 
H-87 Flottiljförvaltare Ulrik Danielsson samt 

Ceremonisamordnare Lt Johan 
Borsgård. 

0900 Förövning H-87 Ceremonisamordnare, Lt Johan 
Borsgård. 

0930 Personal som skall delta 
vid ceremonin samlas 

H-87 Fanvakt, Ceremoni enligt bilaga 1. 
 

0920 H.M.K Ankomst 
flottiljvakten, Stf C F 21 
Tommy Henriksson 
möter H.M. K. 
 

Flottiljvakten Stf C F 21 kör egen bil, officer ur 1 FU 
medföljer för att säkerställa inpassering 
för Stf C samt konungens fordon till 
hangaren. 

0930 Ankomst division H-87 Krigsförbandschef ur SFE beredd hålla 
en kort briefing på divisionen om 
genomförd verksamhet 15 minuter. Stf C 
F 21 följer med H. M Konungen och C F 
21 ansluter till ceremonin 

0945 Förflyttning Till väntplats H-87 Stf C F 21 leder H.M konungen till 
väntplatsen, synkronisering av klockor 
inför överflygning samt ceremonin 

0950 Rangering/förberedelser  Stf C F 21 ansvarar för att rangera 
processionen. 
Förare av HM Konungens 
kommandotecken 
Officerstandarvakt (3 off) med nya 
standaret deltar (ur 2 FBB) 

0958  Signalgivning/Ceremoni  C F 21 Tar befälet, överflygning av 
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start fyrgrupp Gripen (SFE har koordinerare 
på plats som synkroniserar tiden med 
flottiljförvaltaren) 

1000 C F 21 lämnar av till 
H.M Konungen 

H-87 Ceremonin fortsätter enligt bilaga 1 efter 
överflygningen. 

 Tal av H.M Konungen  Enl. bilaga 1 
 Överlämning 

förbandsfana 
 Enl. bilaga 1 

 H.M. Konungens 
Inspektion av 
Norrbottens Flygflottilj 
samt musikkåren 

 Enl. bilaga 1 

 C F 21 återtagande av 
befäl 

 Ceremonin slut, krigsförbands- och 
enhetschefer återtar befälet. 

Ca 
1045 

H.M. Konungens 
avtransport 

Transport från H-87 
via airside till 
uppställningsplattan 
för statsflyget 

Flygplatschefen ansvarar för att denna 
transport blir planerad i samband med 
hanteringen av inkommande PPR för 
denna flygning. Fpl C ansvarar också för 
genomförandet 1045. 

 

Ceremonin regleras i detalj i bilaga 1. 

3.3 Uppgifter till krigsförband och enheter 

C F 21 

• Ansvarar för och genomför ceremoni enl. bilaga 1 med stöd av 
Flottiljförvaltaren 

Stf C F 21 

• Deltar i ceremoni enl. bilaga 1. 

• Möter upp H.M. Konungen vid hans ankomst till F 21 vakten, är därefter 
F 21:s sammanhållande kontaktyta mot H.M Konungen under hela 
genomförandet till avresa från förbandet. 

Flottiljstab 

• Underställs Flottiljförvaltaren vid genomförandet av ceremoni. 

• Avdelar personal för deltagande i ceremonin enl. bilaga 1. 

• Avdelar Mj till förare av konungens kommandotecken 

• Samordnar beställning av transporter och förplägnad (Log). 
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• Informerar berörda kamratföreningar (C HR). 

• Dokumenterar ceremonin med bild och text. Samverkar med hovets 
informationsavdelning (C Info). 

• Trycker ut informationsblad vad avser tillverkningsprocessen av fanan 
och hur den gick till som skall finnas att läsa efter ceremonin på den plats 
där fanan finns ställd i sin ställning (C Info) 

• Trycker ut Kungssången i ca 150 exemplar och tilldelar Basbat, SFE samt 
Flottiljstaben under genomförandedagen (C Info) 

• Genomför säkerhetsanalys samt samverkar med SÄPO (C GEN/C SÄK). 

• Säkerställer kaffe och fika för all deltagande personal (Chefssekreteraren) 

SFE 

• Avdelar personal för deltagande i ceremonin enl. bilaga 1 ur 211:e samt 
212:e SFD. 

• Avdelar Flygchefen F 21, Övlt Jörgen Marqvardsen som avlämnande chef 
för SFE vid ceremoni enl. bilaga 1. 

• Avdelar personal till Officersfanvakten Förste fanförare ”nya fanan” samt 
2:e och 3:e fanförare. 

• Genomför överflygning vid ceremonin. 

• Krigsförbandschef planerar och är beredd att genomföra kort briefing på 
division om genomförd verksamhet under max 15 minuter. 

2 Flygbasbataljon 

• Avdelar ceremonisamordnare/fanförare som underställs Flottiljförvaltaren, 
ceremonisamordnaren ansvarar därefter att föröva truppen till tillräcklig 
nivå för att genomföra fanöverlämningen 2 september, övergår till 
fanförare ”gamla fanan” under genomförandet 

• Avdelar personal för övriga delar i fanvakten (gamla fanan). 

• Säkerställer personal vid flottiljvakten under hela dagen i blå uniform 
samt vit ”högvaktsutrustning”. Tillser att den gamla fanan hämtas hos 
chefssekreteraren och att den nya efter genomförd ceremoni låses in på 
chefens kontor. 
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• Säkerställer bevakningspersonal (2 soldater) i blå uniform vid hangaren, 
vägvisning vid grinden samt stöd till att visa personal rätt väg runt 
hangaren till plats för ceremonin. 

• Förbandsfanan ställs upp för allmän beskådan, ceremonisamordnaren 
ansvara för att ställningen till detta kommer på plats. 

4. Stödfunktioner 

4.1 Logistik 

Efter ceremonin genomförs enklare mottagning i Hangaren där C F 21 bjuder på 
kaffe och kaka.  

4.2 Kungssången 

Under ceremoni skall kungssången sjungas av samtlig personal. Krigsförband-
/enhetschef säkerställer att resp. krigsförband/enhet kan kungssången innantill. 

 

Ur svenska hjärtans djup en gång 

En samfälld och en enkel sång, 

som går till kungen fram. 

Var honom trofast och hans ätt, 

gör kronan på hans hjässa lätt, 

och all din tro till honom sätt, 

du folk av frejdad stam.
2
 

4.3 Produktion 

Uppkomna kostnader kopplat till gemensamma transporter och förplägnad 
belastar C F 21/chefsstödet, kostnadsställe 40030769. Uppkomna lönekostnader 
belastar resp. krigsförband/enhet. 

 

 

 

 
2
Text C.V.A Strandberg, musik Otto Lindblad 
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5. Ledning 

C F21 ansvarar och leder genomförandet med stöd av Flottiljförvaltaren. C GEN 
samordnar och informerar F 21 och övriga ur Garnisonens vid garnisonsrapporten 
samt skriver in erforderliga delar i produktionsorder 8 med hänvisning till denna 
order. 

 

 

Ulrik Danielsson 
Flottiljförvaltare F 21 
 
 
Sändlista 
 
Kungliga hovstaterna, avsett för hovmarskalk Kurt Svensson 
HKV PROD FV 
C F 21 
Stf C F21 
Chefsek F 21 
SC 
Stf SC/Flottiljförvaltaren  
C GEN 
C PLAN 
C HR 
2 Flygbasbataljonen 
SFE 
211 SFD 
212 SFD 
ATO 
 
 
Som information 
I 19 
I 19/Försvarshälsa Norr 
I 19/LpLE 
A 9 
SkyddC 
Hkpflj/Hkpskv Kallax 
F 7/MSG Kallax 
FortV/ Luleå 
FMV/FSV Flygverkstaden Luleå 
 


