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I det militära, där alla tecken på status och kompetens bärs synligt 
på uniformen, har utmärkelsetecken och hur dessa får bäras all-
tid tillmätts stor betydelse. Detta inte minst mot bakgrund av att 
man inte bara vid högtidliga tillfällen i paraduni-form utan ock-
så i mer vardagliga sammanhang  med släpspänne markerar de 
utmärkelser man fått. Särskilt angelägen har kunskapen om hur 
de bestämmelser som reglerar detta ser ut, blivit för den militära 
personal som i samspel med andra natio-ners officerare numera 
tjänstgör internationellt. 

Utmärkelsetecken som kan bäras offentligt har alltid väckt starka 
känslor hos människor. Dessa kan vara beundran, avundsjuka, 
politisk irritation eller i värsta fall internationellt bråk. Detta be-
ror oftast på vem som har skänkt utmärkelsen. Kommunistiska 
och nazistiska ordnar och medaljer är det idag få som stoltserar 
offentligt med. Särskilt känsligt blir det självfallet om de bärs till 
militär uniform i ett demokratiskt land. Är landet dessutom Sve-
rige med sitt snart 200 åriga alliansfria förflutna, blir det extra 
svårt. 

I Sverige fattas beslut om vilka utmärkelsetecken som får bäras 
till uniform sedan ett par decennier av ÖB. Frågans vikt framgår 
dock av att det dessförinnan var ett beslut som låg hos kungen. 

Statens försvarshistoriska museer som inom sig också har ansva-
ret för Försvarets traditionsnämnd har därför sett det som an-
geläget att komplettera den skriftserie vi ger ut kring heraldiska 
vapen, fälttecken m.fl. traditionsbärande inslag, också med en ge-
nomgång av utmärkelsetecknen och hur de får användas.

Statens belöningar är lika viktiga som dess bestraffningar och det 
tomrum som uppstod i Sverige när det svenska ordens-väsendet 
avskaffades för svenskar 1974 samtidigt som många statliga för-
tjänstmedaljer mer eller mindre glömdes bort, har varit proble-
matiskt för Försvarsmakten i dess nya internationella roll. Om 
detta och mycket annat kan läsas i den här boken där dock hu-
vuddelen består av en sammanställning där alla utmär-kelser som 
instiftats i Sverige under det senaste århundradet och fått bäras 
till svensk militär uniform, finns listade och avbildade.
   ----------------------

In the military where all signs of status are shown on the uniform, 
decorations have always played an important role. Worn not only 
on parade, they are also shown  as ”ribbons” on the ordinary tunic 
in daily use. During the last decade the know-ledge about deco-
rations and how they are worn has become more important in 
the new international situation where many Swedish officers are 
working.

Publicly worn decorations have always roused strong feelings. 
These can be admiration, envy, political irritation or in worst case 
international trouble often depending on who has presented the 
decoration. Very few people are today ”showing off ” their nazi 
and communist orders and medals. Of course this is a special-
ly sensitive matter if it is on a military uniform in a democratic 
country like Sweden.

The matter is so important that earlier it was the King who deci-
ded which decorations would be allowed on a military uniform 
but today it has been delegated to the Supreme Commander.

The National Swedish Museums pf Military History, which also 
includes the Board of Military Traditions, think it is important 
to complete their series of books about military heraldry, colours 
and traditions with a book about military decorations and how 
these are worn.

Rewards of the government are as important as punishments and 
the empty space which opened up in 1974 when the Swedish sys-
tem of orders was abolished, has been a problem for the Armed 
Forces. About this You can read in the book but the main part of it 
is a list of all decorations (with pictures) which have been allowed 
on a military uniform in Sweden during the 20th century.
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Ordnar och medaljer har en lång historia; ordnarna ca 1000 år 
och medaljerna minst 500 år men är troligtvis äldre. Deras ur-
sprung är dock olika. 

Ordnar

Andliga riddarordnar, det vill säga internationella samfund el-
ler föreningar som Johanniterorden (från 1040-talet), Tempel-
herreorden (från 1118), tillkom under korstågen till det heliga 
landet. De följdes av andra korstågsordnar som Alcantaraorden 
(från 1156) i Spanien och Svärdsriddarorden (från 1202), senare 
uppgående i Tyska orden i nordöstra Europa. För att visa sin or-
denstillhörighet, anlades ett för varje orden bestämt kors på rid-
darens klädnad och sköld. Några av dessa ordnar lever alltjämt 
kvar i vissa europeiska länder men sysslar numera huvudsakligen 
med humanitär verksamhet.

De första världsliga riddarordnarna tillkom i slutet av medelti-
den. Dessa samfund skapades av europeiska monarker med syfte 
att vara en belöning för framstående personer och knyta dessa 
till monarkens person och familj. Sambandet med kyrkan bibe-
hölls dock genom att påven normalt stadfäste ordnarna samt att 
dessa många gånger innehöll riter med religiöst innehåll. Or-
denstillhörigheten markerades nu oftast av en halskedja med ett 
ordenstecken. Som exempel på sådana ordnar kan nämnas den 
brittiska Strumpebandsorden (från 1348), den spanska Gyllene 
skinnets orden (från 1429), den danska Jungfru Maria orden, ef-
ter reformationen ombenämnd till Elefantorden (från 1464) och 
den franska S:t Mikaelsorden (från 1469). Flera av dessa medel-
tida ordnar finns alltjämt kvar och är ofta respektive stats främsta 
utmärkelse.

Antalet världsliga riddarordnar växte i Europa under 1600- och 
början av 1700-talen och för att ytterligare markera värdigheten 
användes nu ibland särskilda ordensdräkter som bars vid ordens-
kapitel och ibland även i statsceremoniella sammanhang. Or-
dentecknen bars inledningsvis i en kedja eller en silkessnodd om 
halsen men under 1600-talet övergick man för det mesta till ett 
sidenband över ena axeln. Ungefär samtidigt tillkom kraschanen 
vilken bars på bröstet fastsatt vid livplagget.

Flera försök att införa ett nationellt ordenssystem gjordes under 
denna tid av svenska monarker. Konung Erik XIV bar en kedja 
som var sammansatt av vasar och änglahuvuden och som uppbar 
en medaljong med en bild av Frälsaren. Den kallas sedan lång 
tid tillbaka för Salvatorskedjan. Även bröderna Johan III och Karl 
IX är avbildade bärande kedjor vilka benämns Agnus Dei-kedjan 
respektive Jehovahkedjan. Den sistnämnda finns bevarad i Liv-
rustkammaren. Då inga statuter eller uppgifter om att motsva-
rande kedjor burits av andra  personer finns, torde de inte kunna 
räknas som ordnar. 

År 1653 instiftade dock drottning Kristina en orden som fick nam-
net Amarantherorden. Ordenstecknet bestod av två sammanflä-
tade, motvända A vilka omgavs av en lagerkrans och bars i ett 
eldfärgat band. Denna orden förlänades både svenskar och utlän-
ningar men upphörde efter drottningens tronavsägelse 1654. Den 
Stora Amarantherorden som alltjämt existerar är från 1760-ta-
let då det gamla namnet övertogs av en fest- och sällskapsorden. 
Även konung Carl X Gustaf  instiftade 1656 en riddarorden, Jesu 
Namn Orden, vilken dock inte överlevde instiftaren.

Ett försök att införa en hovorden skedde 1744 då prinsessan Lo-
visa Ulrika, dagen före sitt bröllop med kronprins Adolf Fredrik, 
instiftade l´Ordre de l´Harmonie, oftast benämnd Solfjädersor-
den, då orsaken var en sönderbruten solfjäder. Av politiska skäl 
fick dock denna orden en mycket kort tillvaro.

HISTORIK OCH BAKGRUND

Jehovah-kedjan/
Jehovah-chain



Orders and medals have a long history; the orders about a 1000 
years and the medals are at least 500 years but probably older. 
Their origins are different.

Orders

Spiritual orders, that is international congregations or societies 
like the Order of St. John (from 1040) or the Order of Knights 
Templar (from 1118), were established during the crusades to the 
Holy Land. These orders were followed by others like the Alcan-
tara orden (from 1156) in Spain and the Knights Order of the 
Sword (from 1202), later merged with the Teutonic Order in the 
north-eastern part of Europe. To show membership of an order, 
a special cross for each order was applied on the garment and 
the shield of the knight. Some of these orders still survive in som 
European countries but are nowadays mostly busy with humani-
tarian activities.

The first secular orders of knighthood arose at the end of the 
Middle Ages. These associations were created by European so-
vereigns as a reward to prominent persons and to attach them to 
the person and family of the monarch. The connection with the 
church was retained as the Pope normally confirmed the orders 
and these often involved religious rites. Membership of an order 
was often shown through a chain with a badge of the order. Ex-
emples of such orders are the British Order of the Garter (from 
1348), the Spanish Order of the golden Fleece (from 1429), the 
Danish Order of the Virgin Mary, after the reformation named 
Order of the Elephant (from 1464) and the French Order of St 
Michel (from 1469). Several of these medieval orders still exist 
and are often the foremost decoration of the government.

The number of secular Orders grew in Europe during the 17th 
and the beginning of the 18th century and in order to further 
accentuate the dignity of the order special dresses were someti-
mes used during chapters of the orders and sometimes even at 
Governmental ceremonials. The badge of an order was at the ini-
tial stage worn in a chain or a cord of silk around the neck but 
during the 17th century it was tranferred to a silk ribbon upon 
one shoulder. At about the same time the grand star worn on the 

breast fixed to the coat was established. 

Several attempts to introduce national orders were made during 
this time by Swedish monarchs. King Erik XIV wore a chain 
which was put together by wheat-sheaves and heads of angels and 
which supported a medallion with a picture of the Saviour. It has 
during a long time been called the Salvator-chain. His brothers 
Johan III and Karl IX are also reproduced wearing chains which 
are named the Agnus Dei-chain and the Jehovah-chain. The last 
one is preserved in the Royal Armoury. As no regulations or in-
formation of the chains have been found it is not possible to rank 
them as orders.

However, in the year of 1653, Queen Kristina instituted an order 
which was named Amaranther order. The badge of the order was 
composed of two interlaced, counter-turned A inside a wreath of 
laurel and it was worn in a flame-coloured ribbon. This order was 
confered both to Swedes and to foreigners but expired after the 
Queen´s abdication 1654. The Great Amaranther Order which 
still exists has its origin from the 1760:s when the old name was 
assumed by a festivity and society order. King Carl X Gustaf  also 
instituted an order of knighthood Jesu Name Order in 1656, but 
it didn´t survive the founder.

An attempt to introduce a court order took place in 1744 when 
princess Lovisa Ulrika, on the day before her wedding to crown-
prince Adolf Fredrik, instituted l´Ordre de l´Harmonie, com-
monly named the ”Order of the Fan”, as the reason was a 

HISTORY AND BACKGROUND

Jesu Namns Orden/
Jesu Name Order



I förhållande till många andra 
europeiska stater införde Sve-
rige ett officiellt ordensväsen 
sent. Detta skedde först under 
konung Fredrik I:s regerings-
tid eller närmare bestämt den 
23 februari år 1748. Det kan 
nämnas att i memorialet till 
riksdagen i denna fråga på-
pekades det då att ”Inget rike 
finnes i Europa, som icke äger 
egna riddareordnar; undan-
tagande Sverige och republiken 
Holland.” 

Det nya svenska ordensvän-
det bestod av tre riddarord-
nar; Serafimerorden eller 
Kungl Maj:ts orden för kung-
liga personer, rikets främ-
sta män och framstående 
utlänningar, i första hand 
statsöverhuvuden, Svärdsor-
den för medlemmar av Krigs-
makten och Nordstjärneorden 
för ämbets- och tjänstemän, 
vetenskap och uppfinningar. 
Tjugofyra år senare, 1772,
instiftades den fjärde och sista av våra officiella riddarordnar, 
Vasaorden, av konung Gustaf III. Denna orden tillkom som en 
”fri” orden och var avsedd som belöning för gärning inom sådana 
områden som inte täcktes av de tidigare s k tjänsteordnarna, t ex 
köpenskap och handel och konstnärlig verksamhet.

Dessa fyra ordnar benämns de Kungl Svenska Riddarordnarna 
och konungen är dessas ”Herre och Mästare”. Samtliga utom Se-
rafimerorden indelades i ett antal grader eller värdigheter, i början 
färre men efterhand fastställdes antalet till fem; kommendör med 
stora korset, kommendör av första klassen, kommendör, riddare 
av 1.kl och riddare. Präster benämndes ledamöter av det andliga 
ståndet och när ordnar så småningom förlänades till kvinnor blev 
dessa också ledamöter. Insignierna består av kedja, stort och litet 
ordenstecken samt storkors- och kommendörskraschaner. Vissa 
avvikelser och tillägg finns dock. Ordenstecknen är utformade 

som malteserkors och tillverkade av guld, silver och emalj. Det 
inledande undantaget var Vasaorden som mellan 1772 och 1860 
var formad som en oval medaljong, den s k ”Vasatrissan”. Samt-
liga ordnar hade särskilda ordensdräkter men redan 1844 upp-
hörde bärandet av dessa.

Ordensväsendet är en praktisk och billig belöningsmetod  av 
statschefer för förtjänta medborgare. I Sverige förvanskades 
dock under slutet av 1800-talet detta ändamål framför allt  inom 
tjänsteordnarna med resultatet att en viss statlig tjänst, civil eller 
militär, efter ett visst antal år resulterade i en viss ordensutmä-
relse i princip oavsett om man gjort sig förtjänt av denna eller 
inte. Detta, jämte att systemet för många framstod som belöning 
endast för en viss samhällsklass, gjorde att socialdemokraterna 
och liberalerna (nuvarande Folkpartiet) under lång tid agerade 
för att avskaffa det. Så skedde också efter en regeringsproposition 
(1973:91) och beslut av 1974 års riksdag. I stället för att reformera 
ett bra och billigt belöningssystem så avskaffades huvuddelen av 
detsamma. 

Serafimerorden och Nordstjärneorden (med nytt band) behölls 
men reserverades för utländska statschefer och andra personer. 
Reglerna för den förstnämnda orden ändrades dock när kron-
prinsessan Viktoria nådde sin myndighetsdag så att medlemmar 
av det svenska kungahuset erhåller densamma. Sverige befinner 
sig alltså i den internationellt märkliga situationen att ha ett or-
densväsende som inte berör landets egna medborgare.

Ordensärenden handläggs numera enligt bestämmelserna i Kungl 
Majt:s ordenskungörelse (SFS 1974:768) och av Kungl Majt:s Or-
den stadgar för Serafimer- och Nordstjärneordnarna. Alla svens-
ka medborgare kan lämna förslag om att utländsk medborgare 
skall tilldelas en viss utmärkelse. Förslaget inlämnas till det de-
partement som anses knutet till gärningen eller till UD:s proto-
kollavdelning eller till svensk ambassad/svenskt generalkonsulat. 
Dessa instanser granskar och till- eller avstyrker förslaget. UD:s 
protokollavdelning gör upp en lista på inkomna ansökningar vil-
ken föredras av protokollchefen för ordenskanslern som i sin tur 
är föredragande för konungen som fattar beslut i varje enskilt fall.

Så kallade inofficiella ordnar förekommer ganska allmänt inom 
ordenssällskap och föreningar. Dessa bärs endast i samband med 
respektive sällskaps möten och sammankomster. Huvuddelen av 
dessa är s k slutna sällskap som Svenska Frimurare

Solfjäderorden/
Order of the Fan



broken fan. For poltical reasons this order was very shortlived.

Compared to many other European countries, Sweden introdu-
ced an officiel order-system rather late. It happened during the 
reign of king Fredrik I or more exactly on 23 february 1748. It 
may be mentioned that the memorandum for the parliment sta-
ted that ”There is no country in Europe which doesn´t have its own 
orders of knighthood; except Sweden och the republic of Holland.” 

The new Swedish system of orders was made up of three orders 
of knighthood; Order of the Seraphim, or the King´s Order for 
royalty, the foremost men of the realm and important foreigners, 
notably Heads of state, order of the Sword for the Armed forces 
and the Order of the Pole- or North-star for civil servants, science 
and inventions. Twentyfour years later, in 1772, the fourth and 
last of our officel orders was instituted; Order of Vasa, by king 
Gustaf III. This order became a ”free” order and was used as a 
reward for deeds of business, trade and artistic activity.

These four orders are named the Royal Swedish Orders of Knight-
hood and the king is their ”Lord and Master”. All, exept the Order 
of Seraphim was divided up in several grades or honours, and 
after a while the number of these was prescibed to five; Com-
mander of the Grand cross, Commander 1st class, Commander, 
Knight 1st class and Knight. Clergymen were namned Fellow of 
the Clerical order and when orders by and by were awarded to 
women. these also became fellows. The insignias were chain, big 
and small badge of order and stars of Grand cross and of Com-
mander.  The badges are in the shape of Maltese crosses and made 
of gold, silver and enamel. The only exception was the Order of 
Vasa, which between 1772 and 1860 was formed like an oval med-
allion, commonly called the ”Vasa-trundle”. Every order had its 
own Order garb but but these were only used up to 1844.

The system of orders is a practical and cheap way for heads of 
state to award merited citizens. In Sweden this purpose was cor-
rupted in the end of the 19th century particularly within the or-
ders of duty, with the result that a job in the Government, civilian 
or military, after a certain amount of years resulted in an order 
irrespective of if you had de-served it or not. This, apart from 
the fact that it was considered rewards for a certain segment of 
society - motivated the Social Democrats and the Liberals in their 

long struggle to abolish them. This happened after a Government 
bill  (1973: 91) and a decision by the 1974 parlia-ment. Instead 
of  reforming a good and cheap system of rewards, the principal 
parts of it were abolished. 

The Order of the Seraphim and the 
Order of the Pole star  (with a new 
ribbon) were retained but were re-
served for foreign heads of state and 
other important persons. The rules 
of the first-mentioned order were 
however changed when the crown-
princess Victoria reached her co-
ming-of-age day, so members of the
Swedish Royal family now receive it. 
So Sweden is in an internationally 
peculiar situation to have a system 
of orders which don´t concern the 
country´s own citizens.

Business of the Orders are today dealt 
with according to the regulations in 
the King´s in council Proclamation 
of the Orders (SFS 1974:768) and of 
the King´s in council Regulations  of 
the Orders of the Seraphim and of the 
Pole star. 
All Swedish citizens can enter a suggestion that a foreigner should 
be given a certain decoration. The suggestion will be handed in 
to the department which is closest to the deed, or to the Protocol 
of the Foreign Office or to a Swedish embassy/Swedish consulate 
general. These instances examine and recommend or reject the 
suggestion. The Protocol of the Foreign Office makes a list of all 
applications which is presented by the Head of Protocol to the 
Chancellor of the Orders who in turn presents it to the King who 
makes his decision in every case.

So called inofficiel orders are rather common inside secret socie-
ties and associations. These are only worn at the meetings of each 
society. The principal part of these are closed societies like The 
Swedish Freemasons, the Carpenter Order, Arla Colorden,  Tim-

”Vasatrissan”/
”Vasa-trundle”



Ordnarnas grader och värdigheter motsvaras av medaljernas me-
tallslag och i vissa fall olika storlek. De största medaljerna bärs, 
liksom ordnarna i band eller kedja om halsen medan det vanli-
gaste är att medaljer bärs på bröstet. En viktig skillnad var att även 
om det fanns ett betydligt större antal medaljer än ordnar så har 
antalet medaljer som utdelats oftast varit färre.

Belöningsmedaljer
Inledningsvis var detta medaljer som utdelades som belöning för 
insatser inom näringslivet och praktiska reformer. Nydanaren 
här var konung Adolf Fredrik som tillsammans med sin gemål 
Lovisa Ulrika tog fram ett antal kungliga medaljer, d v s medal-
jer med kungaparets bild på framsidan och belöningsändamålet 
på frånsidan. Här kan nämnas medaljerna För berömlig kvinnlig 
spinnslöjd (1751-1765), För utmärkt fabriksarbete (1753-1770), 
För plantering av mullbärsträd (1755-1770), För stenbyggnader 
på landet, (1762-1770) samt För jordbrukets förbättring (1765-ca 
1850). Huvuddelen av dessa gjordes i 8:e alternativt 16:e storleken 
både i guld och i silver samt kunde bäras i kedja av samma metall 
eller i knapphål. Endast en av dem överlevde instiftarna.

Innocenceorden/
Innocence Order

Medaljen För berömlig 
kvinnlig spinnslöjd/
For laudable female
spinning handiwork   

Medaljen För utmärkt 
fabriksarbete/

For excellent factory 
work

Medaljen För plantering 
av mullbärsträd/

For the planting of mul-
berry trees 

Medaljer med band

Vid sidan av ordnar finns i de flesta länder bärbara medaljer. 
Dessa kan indelas i belöningsmedaljer både för krigs- och freds-
bruk samt minnesmedaljer. Dessa har funnits sedan minst ett 
halvt årtusende, oftast avbildat den regerande fursten och ibland 
gjorts bärbara. Så har även skett i Sverige där minnesmedaljer 
som kröningsmedaljer (skådepenningar) använts sedan slutet av 
1500-talet. Systemet med belöningsmedaljer utvecklades dock 
först under andra hälften av 1700-talet i Sverige. 

Till skillnad från ordnar, vilka ofta visar innehavarens sociala 
värdighet och vederbörandes samhällsställning, anger en belö-
nings- eller förtjänstmedalj vad bäraren verkligen har åstadkom-
mit. I vissa fall kan denna erhållas först efter ett helt livs ansträng-
ningar och i andra fall efter en enda särskilt uppmärksammad 
handling. Medaljer visar alltså bärarens sociala värde och insatser 
i samhället.

Utöver de i egentlig mening första militära och civila förtjänst-
medaljerna instiftade Gustaf III även nya belöningsmedaljer 
vilka reglerades noggrant. Bland dessa kan nämnas Illis Quo-
rum meruere labores (åt dem vilkas verksamhet gjort dem därav 
förtjänta) från 1785 som ”förlänas för kulturella, vetenskapliga, 
välgörande och andra allmännyttiga ändamål” och som alltjämt 
utdelas (se sid 47).

Stora Amarantherorden/
 Great Amaranther Order

mermansorden, Arla Coldinu, Odd Fellow och Par Bricole. Som 
öppna sällskapsordnar kan den tidigare beskrivna Stora Ama-
rantherorden och Innocenceorden nämnas.



dinu, Odd Fellow and Par Bricole. Open orders are the earlier 
described Great Amaranther Order and Innocence Order (see 
page 10).

Medals with ribbons

Beside the orders there are medals you can wear in most countri-
es. These can be divided in medals of merit both for war and 
peace and memorial medals. These medals have existed during 
more than 500 years, most often with the picture of the sovereign 
and are sometimes possible to wear. This was also the situation in 
Sweden where memorial medals as coronation medals have been 
used since the end of the 16th century. In Sweden the system of 
medals of merit was deve-loped during the second half of the 
18th century. 

Unlike the orders which often show the social rank and position 
of the keeper, a medal of merit or distinction indicates what the 
keeper really has done. Sometimes it can be obtained after a full 
life of efforts and in other cases after one single specta-cular deed. 
So medals show the keeper´s social value and contributions to 
the society.

The ranks and dignities of the Orders correspond with the metal 
of the medals and sometimes their different size. The bigger med-
als are worn, like the orders, in a ribbon or a chain around the 
neck but the most common is that medals are worn on the breast. 
An important difference was that even if there are more different 
medals than orders, the number of distributed medals have been 
fewer.

Medals of merit

At the beginning it was normally medals which were awarded for 
contributions within the commercial and industrial life and prac-
tical reforms. The breaker of new ground here was king Adolf 
Fredrik who together with his queen, Lovisa Ulrika instituted a 
number of royal medals, medals with a picture of the royal couple 
on the obverse and the reason for the reward on the reverse. The 
medals For laudable female spinning handiwork (1751-1765), 

For excellent factory work (1753-1770), For the planting of 
mulberry trees (1755-1770), For stone buildings in the country, 
(1762-1770) and For the improvement of the agriculture (1765-
ca 1850) could be mentioned. Most of these medals were made 
in two sizes, both in gold and silver and could be worn in a chain 
of the same metal or in the buttonhole. Only one of the medals 
survived the institutors.

Medaljen För stenbyggnader 
på landet/

For stone buildings at 
the country

Medaljen För jordbrukets 
förbättring/

For the improvement of 
the agriculture 

Beside the first real military and civilian medals of merit, king 
Gustaf III also instituted new medals of reward which were 
thoroughly regulated. Among these Illis Quorum meruere labo-
res (to them whose activities have made them merited) of 1785 
which ”is awarded for culturel, scientific, charitable and other 
purposes of public utility” and which still is conferred (see page 
47).

During the first four decades of the 19th century further medals 
of reward came into being from which the main part still are dist-
ributed (see page 48-49). From those which have disappeared the 
medal For useful innovations of 1832 and only distributed in one 
copy 1865 could be mentioned.

Today there are still a number of medals which are conferred 
personally by the ruling sovereign like the Seraphim medal, the 
King´s medal and others. All other ”royal” medals are now awar-
ded by the Government. In addition to that there also are official



Under 1800-talets fyra första decennier tillkom ytterliga belö-
ningsmedaljer varav huvuddelen alltjämt utdelas (se sid 48-49). 
Av dem som försvunnit kan nämnas medaljen För nyttiga uppfin-
ningar från 1832 som endast utdelats i ett enda exemplar år 1865.

Krigsutmärkelser

Sverige har i likhet med de flesta andra länder dessutom krigs-
utmärkelser. Inledningsvis var det enbart officerare som kunde 
erhålla ordensutmärkelserna inom Svärdsorden. Den första 
medaljen kom efter statskuppen 1772 och benämns Gustav III:s 
revolutionsmedalj i guld och silver. Denna utdelades till de av 
Stockholms borgare som stött konungen samt till underofficerare 
vid Livgardet. Guldmedaljen bars i Svärdsordens band och sil-
vermedaljen i vitt band. Under kriget mot Ryssland 1788-1790 
instiftades sedan Medaljerna för tapperhet i fält och till sjöss (sid 
33). Dessa präglades inledningsvis endast i silver och tilldelades 
underofficerare och manskap. 1806 tillkom de första exemplaren 
av dessa medaljer i guld vilka då var avsedda för officerare. 

Konung Gustaf III instiftade under kriget mot Ryssland 1790-1792 
även ”kampanjmedaljerna” Hoglandstecknet (av första och andra 
graden buret i svart band med gula kanter) samt Fredrikshamns- 
och Svensksundsmedaljen. (11:e storleken i guld och silver  och 
7:e storleken i guld) att bäras i kedjelänkar. I samband med Oscar 
I:s kröning instiftades även  Svärdsmedal-jen för manskap. 

Då Sverige inte varit i krig sedan 1815 har dessa tapperhets medal-
jer självfallet utdelats mycket sparsamt. Senaste gången Medaljen 
för tapperhet i fält utdelades till svenskar var 1915 till officerare 
som tjänstgjorde i dåvarande Persien. 1951 års krigsdekorations-
kommitté föreslog en ändring av bestämmelserna för tapperhets-
medaljerna vilka föreslogs skulle ensas till en medalj ”För tapper-
het i krig” samt att en ny medalj ”För mod och vilja inför fienden”  
i silver skulle instiftas. Inga beslut fattades dock i ärendet.

Under Kongo-krisen i början av 1960-talet deltog svensk trupp i 
strider och några befäl och meniga rekommenderades för utmär-
kelser. Märkligt nog fattades då beslutet att de svenska krigsut-
märkelserna endast kunde utdelas om Sverige befann sig i krig. 
Resultatet då blev att man använde sig av Vasa-medaljen och 
Medaljen för berömliga gärningar till de förtjänta. 1992 var det 
dags igen - personal vid den svenska FN-bataljonen i f d Jugosla-
vien anmäldes som mycket förtjänta av en krigsutmärkelse. Nu 
var läget ännu med bekymmersamt då den tidigare utnyttjade 
Vasa-medaljen hade försvunnit i samband med ordensväsendets 
omstrukturering 1975. Försvarsledningen reagerade mot att

Medaljen För nyttiga uppfinningar/
For useful innovations

Idag finns det alljämt att antal medaljer som förlänas personligen 
av den sittande statschefen som Serafimermedaljen, HM Kon-
ungens medalj m fl. De övriga tidigare nämnda kungliga medal-
jerna förlänas numera av regeringen. Härutöver finns även offici-
ella medaljer som utdelas av statliga verk och institutioner samt 
av de Kungliga akademierna.

De största grupperna för belöningsutmärkelser har efterhand bli-
vit de så kallade halvofficiella medaljerna med normalt ko-nung-
ens bild och kunglig krona samt gruppen medaljer och andra 
utmärkelsetecken som ej har konungens bild och kunglig krona. 
Dessa utmärkelsetecken är oftast belönings- och för-tjänstme-
daljer och utdelas vanligtvis av myndigheter, organisationer och 
föreningar. 

Medaljer utförs normalt i valörerna guld, silver och brons. I vissa 
fall även i järn, vilket då är den förnämsta valören och bärs i band 
- för vissa medaljer även i kedja. 



medals granted by Government departments and institutions and 
by the Royal Academies.

The largest group of decorations for merit has by degrees become 
the so called semi-official medals, normally with the king´s pic-
ture and a royal crown. These decorations are mostly medals of 
merit and medals of reward and are normally conferred by Go-
vernment departments, organisations and associations.
 
The medals are normally made of gold, silver or bronze but some-
times also in iron which then is the foremost and they are worn 
in a ribbon - some medals also in a chain.

Decorations of war

Furthermore Sweden has, as most 
other countries, decorations of 
war. In the start only officers 
could get the Order of the Sword. 
The first medal appeared after the 
coup d´etat in 1772 and is named 
Gustaf III´s Revolution medal in 
gold and silver. This medal was 
con-ferred to the burghers of 
Stockholm who had supported 
the king and to the non commis-
sioned officers of the Life Guards. 
The gold medal was worn in the 
ribbon of the Order of the Sword 
and the silver medal in a white rib-
bon. During the war with Russia 
1788-1790 the Medals for bravery 
in the field and at sea (see page 
33). These were at the beginning 
only made of silver and awar-ded 
to non commissioned officers and 
to rank and file. 1806 the medal 
was also made of gold which were 
intended for officers. 

King Gustaf III instituted during the war with Russia 1790-
1792 also the ”campaign medals” the Hogland sign (of first and 

second class worn in a black ribbon with yellow edges) and the 
Fredrikshamn and Svensksund medal in gold and silver to be 
worn in a chain. At the coronation of Oscar I the Royal Medal of 
the Sword for other ranks were instituted

Gustaf III:s revolutions
medalj 1772/

Gustaf III´s Revolution 
medal 1772

Hoglandstecknet av 1:sta och 2:dra klassen/
Hogland sign 1st and 2nd class

Fredrikshamns- och Svensksundsminnesmedaljen/
Fredrikshamn and Svensksund memory medal

As Sweden hasn´t been in war since 1815 these medals for bravery 
of course have been granted very rarely. The last time the Medal 
for bravery was awarded to Swedes was in 1915 to officers serving 
in Persia of that time. The committée of war decorations of 1951 
suggested a change of the rules for the medals for bravery which 
ought to be amalgamated to on medal ”For bravery in war” and 
that a new medal ”For courage and resolution in the precence of 
the enemy” in silver should be instituted. No decisions were made 



Minnesmedaljer som kröningsme-
daljer (skådepenningar) har använts 
sedan slutet av 1500-talet men den 
store nydanaren var Gustaf II Adolf 
som under sin livstid tog fram ett 
antal andra minnesmedaljer. Även 
efter konungens bortgång instiftades 
en dylik. Normalt ej bärbara ”skåde-
penningar” togs även fram för efter-
följande kungar.

I samband med Oscar I:s kröning in-
stiftades Svärdstecknet för underof-
ficerare och Svärdsmedaljen för 
manskap. 1854 instiftades minnes-
medal-jen från 1813-1814 års krig 
vilken tilldelades alla då levande offi-
cerare som deltagit i fälttåget (silver, 
8:e storleken med band kluvet i gult, 
blått, gult, blått och gult).

Minnesmedaljer har även instiftats 
efter större idrottsevangemang så-
som OS 1912 (sid 50), ryttarOS 1956 
(sid 84), fotbollsVM 1958 (sid 67), 
och ryttarVM 1990 (sid 93). En an-
nan grupp är jubileumsmedaljer där 
det finns ett antal kungliga (se sid 
34-35 och sid 50-51) men även an-
dra som Kungl Segelsällskapets (sid 
61), de två Lingiadernas (sid 62 och 
sid 65) samt övriga jubileumsme-
daljer. Under åren 1997 - 2005 har 
även ett stort antal minnesmedaljer 
instiftats i samband med nedlägg-
ningen av Försvarsmaktens förband 
och skolor.

berömliga gärningar som utförts under krigsförhållanden skulle 
jämställas med de som normalt gällde för den s k ”livräddnings-
medaljen”. Det tidigare beslutet om de svenska krigsutmärkel-
serna stod dock fast och försvarsledningen då såg ingen annan 
utväg än att instifta en egen belöningsmedalj ”Försvarsmaktens 
belöningsmedalj för internationella insatser” (se sid 71). Denna 
åtföljdes efter Estoniakatastrofen av ”Försvarsmakten förtjänst-
medalj” med eller utan svärd (se sid 71). Det måste dock anses 
märkligt att ingen på statschefs- och regeringsnivå uppmärksam-
mat någon av de, i vissa fall ytterst hjältemodiga och uppoffran-
de gärningar som svenska officerare och soldater utfört under i 
många fall extremt svåra förhållanden i den idag så prioriterade 
internationella tjänsten.

Även ”kampanjmedaljen” har återinförts från 1994 då statuterna 
för ”Försvarsmaktens medalj för internationella insatser” (sid 72) 
ändrades så att medaljen tilldelas all personal som med godkända 
vitsord genomfört internationell tjänst.

Minnesmedaljer

Svenska kungliga jubileums- och 
minnestecken har under många år-
hundraden tagits fram i samband 
med speciella  händelser inom 
kungafamiljen som kröningar, be-
gravningar eller andra jubileer.  

Karl XIV Johans kröningsmedalj 1818
Karl XIV Johan´s coronation medal 1818

En Gustaf IV Adolfs medalj/
A Gustaf IV Adolf medal

Minnesmedalj från 
1813-1814 års krig/

Memorial medal from 
the war 1813-1814

Gustaf III:s kröningsmedalj/
Gustaf III´s coronation medal



During the Congo-crise in the beginning of the 1960:ies Swedish 
contingents participated in fighting and some officers and men 
were recommended for honours. Remarkably the decision was 
made that Swedish war-honours only could be granted if Swe-
den was at war. The result was that the Vasa-medal and the For 
Conspicuous deeds were granted. Next time this happened was 
in 1992 - personel at the Swedish UN-battalion in ex-Yugoslavia 
were nominated for war-honours. Now it was even bigger pro-
blems as the earlier used Vasa-medal had disappeared when the 
system of orders were changed in 1975. The High command of 
the Armed Forces was negative to the proposals that deeds per-
formed during war-conditions would rank equal with those 
which normally were applied to the so called ”life-saving medal”. 
The earlier decision about the Swedish war-honours remained 
and the Headquarter had no other choice than to institute its own 
medal of merit  ”Armed Forces International Service medal of 
reward” (see page 71). After the Estonia-catastrophe this medal 
was followed by ”Armed Forces medal of merit” with or without 
sword (see page 71). The odd thing is that nobody at the level 
of Head-of-state or Government has paid any attention to any 
of the, in some cases, extremly heroic and selfsacrificing deeds 
of Swedish officers and men during, in many cases very difficult 
circumstances, in the prefered internationel service of today.

The ”campain medal” has also been reintroduced from 1994 when 
the regulations of the ”Armed Forces International Service med-
al” (see page 72) were changed, so today the medal is awarded to 
all personel who have done international service with approved 
testimonial.

Memorial medals

Royal Swedish Jubilee or Memorial medals have since the 16th 
century been produced at special events within the royal family 
as coronations, weddings or other ceremonies. Memorial medals 
like coronation medals were used since the end of the 16th cen-
tury but the great inovator was king Gustaf II Adolf who produ-
ced a number of other memorial medals during his lifetime. Even 
after the king´s death, a memorial medal was produced. Other 
kings produced more medals but these were normally not meant 
to wear.

When king Oscar I was crowned the Sign of the Sword for non-
commissioned officers and the Medal of the Sword for the ranks 
and file were introduced. In 1854 the memorial medal of the 
1813-1814 war which was presented to all officers still alive at the 
moment who had participated in the campaign (silver with a rib-
bon divided in yellow, blue, yellow, blue and yellow).

Memorial medals have also been instituted after important sport-
events like the  Olympic games in 1912 (page 50), the Equestrian 
Olympic games in 1956 (page 84), the World Championship in 
football in 1958 (page 67) and the World Equestrian Games in 
1990 (page 93).  Another section is the jubilee medals including 
some royal ones (see page 50-51) but also others like the Royal 
Sailing Society´s  (sid 61), the two Lingiads´ (page  62 and page 
65). During the last decade before 2000, a number of military 
memorial medals have also been instituted when regiments and 
military schools have been abolished. 

Karl XV:s kröningsmedalj 1860
Karl XV´s coronation medal 1860

Oscar II:s kröningsmedalj 1872/
Oscar II´s coronation medal 1872



Innebörd av vissa benämningar i samband med utmärkelseteck-
en anges nedan:

Benämningen ”orden” innebär:

dels ordenstecken bestående av endera
    
a) ordenskedja liggande   kommendör med stora korset
över axlarna med stort 
ordenstecken jämte stor 
kraschan
b) stort ordenstecken i    -”-
band över axeln jämte stor 
kraschan
c) stort ordenstecken i    kommendör av 1.klassen
band om halsen jämte liten 
kraschan
d) liten kraschan  -”-
e) stort ordenstecken i    kommendör
band om halsen 
f) litet ordenstecken i band  riddare, ledamot på av 1.klassen 
samt på bröstet   riddare och ledamot
g) svärdstecken i band på  svärdsman
bröstet 
h) miniatyr av orden enligt  riddare, ledamot, av 1.klassen, 
f) - g) ovan i band på brös- riddare och ledamot samt 
tet eller i knapphål  svärdsman

dels ordensband (släpspänne) som bärs på bröstet i stället för or-
denstecken.

Benämningen  ”utan band”  innebär att  i  fråga om ordnar enligt  
b) - c)  ovan  bärs endast kraschan.

Benämningarna ”medalj”, ”minnestecken”, ”förtjänstmedalj”, 
”förtjänsttecken”m fl tecken innebär:

dels medalj  (motsv)
a) i eller (i förekommande fall) utan band på bröstet
b) miniatyr av medalj etc enligt a) i band på bröstet eller i knapp-
hål.

dels medaljband (släpspänne) som bärs på bröstet i stället för 
medalj etc.

Benämningen  ”svenska  krigsdekorationer” innefattar värdig-
heter inom Kungl  Svärdsorden samt medaljerna För tapperhet i 
fält och För tapperhet till sjöss.

Benämningen ”kungliga minnestecken” innefattar av  HM  Kon-
ungen  personligen  förlänade jubileums- och minnestecken för 
särskilda händelser inom det kungliga huset.

Benämningen ”kungliga medaljer” innefattar de av HM Kon-
ungen personligen förlänade medaljerna:  Serafimermedal-jen 
sedan  1975,  HM  Konungens medalj,  medaljen  Litteris et Arti-
bus, Prins Eugen-medaljen och Prins Carl-medaljen.

Benämningen ”kungliga riddarordnar” innefattar  Serafi-mer-
orden,  Svärdsorden, Nordstjärneorden och Vasaorden.

Benämningen ”officiella  svenska  ordnar” innefattar  de  kung-
liga riddarordnarna  och Carl XIII:s orden.

BENÄMNINGAR



The meaning of certain denominations related to honours is sta-
ted below:

The denomination ”order” means:

on one hand the original order consisted by either
    
a) a chain placed upon     commander of the big cross 
the shoulders with a grand 
badge of the order and 
a grand star 
b) grand badge of the order   -”-
in a sash worn over the right
shoulder and a grand star
c)grand badge of the order  commander 1.class
in a ribbon around the neck 
and a small star
d) small star   -”-
e) grand badge of the order  commander
in a ribbon around the neck 
f) small badge of the order   knight and member 1.class 
on the breast   knight and member
g) sign of the sword in a   man of the Sword
ribbon on the breast 
h) miniature of order as to  knight and member 1.class
 f) - g) above in a ribbon on knight and member and 
the breast or in a button-hole man of the Sword

on the other hand the ribbon (clasp) which is worn on the breast 
instead of an order.

The description  ”without ribbon”  means that  according to or-
ders in  b) - c)  above only the star is worn.

The descriptions ”medal”, ”memorial sign”, ”medal of merit”, ”sign 
of merit” and further mean:

on one hand the original medal 
a) with or without a ribbon on the breast
b) miniature of medal as to a) in a ribbon on the breast or in a 
button-hole.

on the other hand the ribbon (clasp) worn on the breast instead 
of a original medal.

The denomination  ”Swedish war decorations” includes grades 
within the Royal Order of the Sword and the medals For Bravery 
in the field and For Bravery at sea.

The denomination ”Royal memorial badges” includes jubilée- 
and memorial badges awarded by HM the King in person for spe-
cial events within the royal family.

The denomination ”Royal medals” includes the medals awarded 
by HM the King in person: The Seraphimer medal since 1975, 
HM the King´s medal, the medal Litteris et Artibus, the Prince 
Eugen-medal and the Prince Carl-medal.

The denomination ”Royal orders” includes the Order of the Se-
raphim, the Order of the Sword, the Order of the Pole star and the 
Order of Vasa.

The denomination ”official Swedish orders” includes the Royal 
orders and Charles XIII: order.

DENOMINATIONS



Benämningen ”ordensmedaljer”innefattar Serafimermedal-jen, 
de av HM Konungen i ordenskapitel före 1975 utdelade medal-
jerna Serafimermedaljen, Svärdsmedaljen och Vasa-medaljen 
samt den från 1986 utdelade Nordstjärnemedaljen.

Benämningen ”statliga medaljer” innefattar av Kungl Maj:t före 
1975 och av regeringen  fr o m 1975 utdelade medaljer, av  HM 
Konungen vid enstaka tillfällen förlänade medaljer som  Minnes-
medaljen över kolonien Nya Sverige i Amerika (sid 51) samt de 
medaljer som utformats och utdelas enligt beslut av regeringen.

Benämningen ”halvofficiell orden” innefattar Johanniterorden i 
Sverige.

Benämningen  ”halvofficiella medaljer” innefattar, med HM 
Konungens tillstånd instiftade och med hans gillande, av olika 
organisationer utdelade medaljer (tecken).

Medaljerna har i regel Konungens bild och kunglig krona.

Benämningen ”andra förtjänst- och minnesmedaljer (-tecken)”  
innefattar medaljer och  tecken som inte har Konungens bild och 
kunglig krona.

I denna skrift finns endast  redovisat de  utländska och  inter-
nationella utmärkelsetecken för vilka ett generellt  bärandetill-
stånd  har givits.  Övriga utländska och internationella utmär-
kelser får endast bäras sedan erforderligt tillstånd erhållits från 
Försvarsmakten (högkvarterets protokollavdelning).

Utländska utmärkelsetecken bärs efter svenska och internatio-
nella efter utländska. Utmärkelsetecknen bärs i görligaste mån i 
enlighet med givarens (givarlandets) bestämmelser.

Medaljstorlekar

Medaljers storlek anges enligt en skala som uppgjordes av numis-
matikern och kanslirådet K R Berch på 1700-talet.

18:e storleken har en diameter av 56 mm
15:e storleken har en diameter av 51 mm
12:e storleken har en diameter av 43 mm
8:e storleken har en diameter av 33 mm
6:e storleken har en diameter av  27mm
5:e storleken har en diameter av 24 mm

18:e och 15:e storlekarna bärs normalt i kedja om halsen, 12:e 
storleken i band om halsen och övriga storlekar i band på bröstet.

Kamratföreningen Smålands 
husarers förtjänstmedalj



The denomination ”order medals” includes the Medal of the Se-
raphim, the medals awarded by HM the King before 1975: the 
Medal of the Sword and the Vasa medal and from 1986 the Medal 
of the Pole star.

The denomination ”government medals” includes the medals 
awarded by the HM the King in council before 1975 and then by 
the government, medals occationally awarded by HM the King in 
court as the King´s medal on account of the bicentenary of Uni-
ted States of America in 1976 (see page 51) and medals modelled 
and awarded by the govenment.

The denomination ”semiofficial order” includes the Order of S:t 
John in Sweden.

The denomination ”semiofficial medals” includes the medals 
(badges) awarded by different associations and approved by HM 
the King.

These medals normally have the King´s picture and are sur-
mounted by a royal crown.

The denomination ”other medals (badges) of merit or memo-
rial medals” includes the medals and badges which normally do 
not have the King´s picture and the royal crown.

In this book only those foreign and international honours 
which have been given a generically permit to be worn on mi-
litary uniforms are mentioned. Other foreign and international 
honours may only be worn after the Protocol department of the 
Headquarters has approved.

Foreign honours are worn after (left) Swedish honours and inter-
national after foreign. The honours are, if possible, worn accor-
ding to the rules of their home country.

Sizes of medals

 The sizes of Swedish medals are stated according to a scale made 
by the  numismatologist and assistant secretary K R Berch in the 
18th century.

18th size has a diameter of 56 mm
15th size has a diameter of 51 mm
12th size has a diameter of 43 mm
8th size has a diameter of 33 mm
6th size has a diameter of 27 mm
5th size has a diameter of 24 mm

18th and 15th sizes are normally worn in a chain around the neck, 
12th size in a ribbon around the neck and other sizes in a ribbon 
on the chest.

K R Berchs skala/
K G Berch´s scale



Det finns idag inga allmänt fastställda regler och bestämmelser 
för bärandet av utmärkelser. Självfallet får envar till civila kläder 
bära vilken utmärkelse som helst, när som helst och var som helst 
men om man skall uppträda i officiella sammanhang kan en väg-
ledning ofta vara välkommen. Personer som är klädda i uniform 
får dock normalt inte bära vad som helst till denna och då För-
svarsmakten är den största och kanske enda myndighet som ger 
ut bestämmelser för utmärkelsers bärande så används dessa be-
stämmelser ofta som rikslikare. De nu gällande bestämmelserna 
grundar sig på ”Försvarsmaktens föreskrifter” (FFS 1996:14, 1996-
11-21)” som reglerar vilka svenska samt (efter särskilt tillstånd)  
utländska och internationella utmärkelsetecken som får bäras till 
uniform samt bestämmelser för dessas bärande. 

Före 1900-talet reglerade i princip Kungl Majt:s Orden (KMO) 
bärandet av såväl ordnar som kungliga medaljer. Dessa benämn-
des efterhand officiella utmärkelsetecken. Under 1800-talet togs 
ett fåtal andra medaljer fram av olika organisationer som Kungl 
Patriotiska sällskapet, Kungl Sällskapet Pro Patria samt de nyin-
stiftade Hushållningssällskapen. Dessa instiftades med HM Kon-
ungens nådiga tillstånd och hade normalt Konungens bröstbild 
på åtsidan och var försedda med en kunglig krona men delades 
ut av respektive organisation. Dessa utmärkelsetecken kom att 
benämnas halvofficiella. Den sista gruppen av utmärkelsetecken 
började tas fram i början av 1900-talet framför allt av organisatio-
ner som då ofta hade en nära militär anknytning som idrotts- och 
skytteförbund. Dessa hade då normalt den egna organisationens 
emblem eller motsvarande på åtsidan och saknade krona. Denna 
grupp vidgades relativt snabbt och är sedan mitten av 1950-talet 
den definitivt största. Huvuddelen av dessa medaljer utdelas för 
stora tjänster mot organisationen men 1971 kom även den första 
rena minnesmedaljen i samband med att den svenska militär-
musiken lades ned. Antalet minnesmedaljer ökade framför allt 
under 1900-talets sista decennium i samband med de stora för-
bandsnedläggningarna då.

De militära bärandeföreskrifterna fanns länge i den av förvars-
departementet utgivna publikationen ”Tjänstgöringsreglemente 
för krigs- (senare försvars-) makten” där det angavs vilka utmär-
kelser som fick bäras till uniform, hur de skulle bäras och i vilken 
ordning. Försvaret rättade sig härvid normalt efter KMO bestäm-

melser. Från 1994 fick den då nya myndigheten Försvarsmakten 
överta beslutanderätten härvidlag.   Bestämmelserna i det tidi-
gare nämnda FFS 1996:14 har sedan utvecklats inom ramen för 
Försvarsmaktens uniformsreglementen där de idag finns samlade 
i Uniformsreglemente för Försvarsmakten 2003, bilaga 3. Själv-
fallet tilllåts här med automatik bärandet av huvuddelen av de 
svenska officiella och halvofficiella utmärkelsetecknen. Vad avser 
bärandetillstånd för de medaljer och andra utmärkelsetecken som 
ej har konungens bild och kunglig krona sker prövning av varje 
enskild medalj. Utöver Försvarsmaktens egna utmärkelser och de 
som utdelas av de frivilliga försvarsorganisationerna har ett re-
lativt stort antal civila myndigheters, förbunds och föreningars 
utmärkelser godkänts. Inom Försvarsmakten tilllåts generellt att 
varje förband/centrum/skola får ha en förtjänstmedalj samt om 
denna enhet läggs ner förtjänstmedaljen ersätts av en minnesme-
dalj. För frivilliga försvarsorganisationer och civila myndigheter 
och föreningar är normalregeln att endast huvudorganisationens 
utmärkelser får bäras. Vissa avsteg av äldre ursprung från denna 
regel finns dock t ex inom den frivilliga befälsutbildningen där 
varje FBU-förbunds förtjänstmedalj får bäras. Medaljer från OS, 
VM, EM och SM får normalt s k enskilt bärandetillstånd medan 
huvuddelen av övriga idrottsmedaljer som utdelas inte erhållit 
sådant. 

Innan Försvarsmaktens högkvarter godkänner bärandet av en 
medalj inhämtas yttrande från Försvarets traditionsnämnd vid 
Statens försvarshistoriska museer som i sin tur, vid behov, tar 
kontakt med statsheraldikern avseende medaljens utseende och 
färgsammansättningen på medaljbandet. Utmärkelsetecken som 
av ett eller annat skäl inte har Försvarsmaktens godkännande får 
dock bäras till militär unifom vid interna sammankomster. I den 
här boken har endast medtagits de medaljer i denna grupp som 
har godkänts av Försvarsmakten att bäras till militär uniform 
samt några som troligtvis hade fått tillstånd om sådant sökts t ex 
hushållningssällskapenas medaljer.

UTMÄRKELSERS BÄRANDE



Today, there are no strict regulations of how to wear honours. 
Anybody is allowed, at any time and at any place to wear a de-
coration on a civilian coat but if you are to appear at an official 
occation, a guidance might be welcome. However, persons dres-
sed in uniforms are normally not allowed to wear whatever to it 
and as the Armed forces are the biggest and maybe the only of-
ficial organisation which writes down its regulations of honours, 
these rules are thereforoften used as a national standard. The ru-
les of today are assembled in ”Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 
1996:14, 1996-11-21)” which regulate the Swedish, foreign and 
international honours; which and how they may be worn to mi-
litary uniform.

Before the 20th century as a principle, the ”Kungl Majt:s Orden 
(KMO)” regulated the wearing of  all official orders and royal 
medals. These were by degrees called ”official honours” During 
the 19th century a few other medals were inaugurated by socie-
ties like ”Royal Patriotic Society”, ”Royal Society Pro Patria” and 
the new rural-economy associations. These were installed at His 
Majesty´s command and normally had the king´s bust on the 
near side and sur-mounted by a royal crown proper but were dist-
ributed by the the association. These were named ”semi-official 
honours”. The last group of honours came in the beginning of the 
20th century and were instituted by associations normally close 
to the military like athletics and rifle-club societies. The honours 
often had the badge of the society on the near side and didn´t 
have the royal  crown. This last category was enlarged rather fast 
and, since the middle of the 1950ies,  it is once for all the big-
gest. Most of these medals are conferred for great services to the 
associations, but in 1971 the first true memorial medal arrived 
when the Swedish military bands were discontinued. The number 
of memorial medals increased above all during the last decade of 
the 20th century connected with the great reduction of the Ar-
med forces at that time.

During a long time the military instructions for honours were 
written in the ”Service Regulations for the Armed forces” published 
by the Ministry of Defence. There it was stated which honours 
you were allowed to wear to a military uniform, how they should 
be worn and in which order. The Armed forces normally confor-
med to the rules of KMO. From 1994 the right of decision in these 
matters was transferred to the then new authority ”The Armed 

forces”. The regulations in the earlier mentioned FFS 1996:14 have 
later been developed within the compass of the ”Uniform Regula-
tions of the Armed forces”, the last one confirmed in 2003, appen-
dix 3. Of course here it is stated that you are allowed to wear most 
of the Swedish official and semi-official honours without special 
permission. Regarding sanctions to wear the medals without the 
king´s picture, each medal is submitted to a special investigation. 
Besides the military medals and those given by the voluntary de-
fence organisations, quite a number of honours of civilian autho-
rities, associations and organisations have been approved. Within 
the Armed forces each unit, schools or centra are allowed to have 
one medal of merit and, if the unit is dis-continued, this medal of 
merit is replaced by a memorial medal. The rules for the volun-
tary defence organisations and civilian associations are that only 
the honour of the principal organisation may be worn. Medals 
from Olympic games, World, European and Swedish champion-
ships normally get a personal permit but other athletic medals are 
not allowed.

Before the Headquarters of the Armed forces approves of a medal, 
the opinion of it is taken from the ”Board of Traditions” within the 
National Museums of Military History which, when need arises, 
contacts the National heraldist concerning the look of the medal 
and the colours of the ribbon. honours which have not got the 
permisson may yet be worn at internal meetings. In this book 
only approved medals and a few of those which probably would 
have been approved are included.

Generally
Honours in miniature may (with a bouton or similar at the rib-
bon) show all ranks within an order.

Higher ranks of honours must always be worn in the same 
way as worn to full dress.

WEARING OF HONOURS



Allmänt  

Miniatyrtecken kan (med bouton eller motsv på bandet) markera 
alla grader av en orden.
Högre värdigheter av utmärkelsetecken skall alltid bäras på sam-
ma sätt som till högtidsdräkt.

Svenska dekorationer placereras i den ordning som anges i denna 
skrift (dock går en högre valör före en lägre inom samma grupp) 
framför (till höger) om utländska och internationella vilka place-
ras inbördes med utländska till höger om internationella. Utländ-
ska placeras normalt i bokstavsordning enligt ländernas namn på 
franska med ordnar före medaljer. Dekorationer från de nord-
iska länderna placeras normalt före övriga länders. Släpspännen 
ordnas på samma sätt som originalutmärkelserna. I närvaro av 
utländsk statschef bör av artighetsskäl detta lands dekorationer 
placeras före de svenska.

Utländska ordnar, minnestecken och förtjänstmedaljer/-tecken  
får, till militär uniform, normalt endast bäras av den därtill be-
rättigade efter enskild ansökan till Försvarsmaktens högkvarter. 
Det fåtal utländska utmärkelsetecken har fått generellt bärande 
tillstånd redovisas i denna skrift (sid 161).

Internationella utmärkelsetecken som utdelas av organisationer 
som Sverige tillhör får bäras utan särskilt tillstånd.
 
 
Civil klädsel
Till civil klädsel bärs i Sverige sedan slutet av 1800-talet utmär-
kelser - ordnar och medaljer -  normalt endast till högtidsdräkt 
(frack) om inte annat är anbefallt. Numera kan även folkdräkt 
jämställas med högtidsdräkt. Det förekommer även, framför allt 
i militära kamratföreningar att utmärkelser bärs till kavaj. Däre-
mot bärs de mycket sällan till smoking och i så fall endast som 
miniatyrer. Bruket av medaljband/släpspännen förekommer en-
bart bland uniformerad personal och det i många andra länder 
vanliga bruket att till kavaj bära rosett och ”bouton” i utmärkel-
sens färger är relativt ovanligt i Sverige. Samma bestämmelser 
gäller för damer som för herrar. 

Utmärkelsetecken i original och som miniatyrer bör inte  bäras 
samtidigt i band på bröstet. 

Uniform
Militära och civila uniformer kan utseendemässigt indelas i fyra 
grupper:
- fracktyp med ståndkrage eller nedvikt krage (hovet,  UD,
  Försvarsmakten),
- enkelknäppt rock med ståndkrage (hovet, UD),
- enkelknäppt rock med nedvikt krage (Försvarsmakten, poli-
  sen, tullen, brandkåren m fl),
- dubbelknäppt kavaj med nedvikt krage (Försvarsmakten).
Dessutom har det förekommit och i viss mån förekommer kvinn-
liga uniformer av olika typer för sjuksköterskor, kvinnlig frivil-
ligpersonal m fl.

Inom Försvarsmakten motsvaras civil frack av paraddräkt/hög-
tidsdräkt och i viss mån av stor mässdräkt, smoking av sällskaps-
dräkt respektive av liten mässdräkt och kavaj av daglig dräkt.

Utmärkelsetecken i original  och  som miniatyrer får inte  bäras 
samtidigt till militär uniform i band på bröstet. 

Utmärkelsetecken till olika klädselsammansätt-
ningar

Civil högtidsdräkt 
Riddartecken och medalj i original bärs i band på bröstets vänstra 
sida. Om flera utmärkelser bärs kan miniatyrer användas. Hög-
re värdigheter bärs i ordens- eller medaljband eller i kedja runt  
halsen, alternativt i axelband över högra axeln. Härutöver bärs 
mindre eller större kraschan på bröstets vänstra sida. 

Militär och civil parad-(högtids-)dräkt
För båda dräkterna gäller att riddartecken och medalj i original 
bärs i band på bröstets vänstra sida. Högre värdigheter bärs i or-
dens- eller medaljband runt  halsen, alternativt i axelband eller i 
kedja. Härutöver bärs mindre eller större kraschan bäras på brös-
tets vänstra sida. 



Swedish honours are placed in the order mentioned in this book 
(yet a higher value goes before a lower within the same group) 
before (to the right of) international and foreign ones which are 
placed with foreign before (to the right of) international honours. 
Foreign honours are normally placed in alphabetical order accor-
ding to the names of the countries, spelled in French with orders 
before medals. Honours of the Nordic countries are normally pla-
ced before the others. Ribbons are placed in the same way as the 
original honours. In the presence of a foreign Head of State the 
honours of that country, out of courtesy, should be worn before 
the Swedish.

Foreign orders and medals are normally only allowed to be worn 
after a personal application to the Headquarters of the Armed 
forces. The few foreign honours which have got general permits 
are mentioned in this book (from page 161).

International honours which are presented by organisations to 
which Sweden belongs, may be worn without special permission.

Civilian dress
Since the end of the 19th century, honours - orders and medals - 
are normally only worn to full dress (tails) in Sweden if nothing 
else is ordered. Now also peasants costumes are on par with full 
dress. It is also common, especially inside military old comra-
des´ associations, that honours are worn to a civilian coat. On 
the other hand they are very seldom worn to a tuxedo except as 
miniatures. The use of ribbons occurs only for uniforms and the 
common custom in many other countries, to wear a rosette or 
bouton in the colours of the honour is only used rather seldom in 
Sweden. The same rules apply for women.

Original honours and miniatures should not be worn at the same 
time on the chest.

Uniform
The look of military and civilian uniforms can be split up in four 
groups:
- dress coat with simple or double collar (the Royal court, the 
   Foreign department, the Armed forces),
- coat with one row of buttons and simple collar (the Royal 
   court, the Foreign department),
- coat with one row of buttons and double collar (The Armed 

   forces, the Police, the Customs, the Fire-brigades  and others),
- coat with two rows of buttons and double collar (the Armed 
   forces).
Furthermore women´ uniforms for nurses, voluntary defence or-
ganisations and others exist.

Within the Armed forces a civilian dress coat corresponds with 
parade dress and in some ways with full mess dress, a tuxedo cor-
responds with dress no 1 and with mess dress and a civilian coat 
with dress no 2.

Original honours and miniatures must not be worn at the same 
time on the chest to a military uniform.

Honours at different dressings

Civilian dress coat
An original order of knighthood in a ribbon is worn on the left 
side of the chest. If more than one honour are worn, miniatures 
may be used. An order of higher rank is worn in a ribbon or a 
chain around the neck or in a sash over one shoulder. Further-
more a grand-star/a star is worn on the left side of the chest.

Military and civilian parade dress
An original order of knighthood in a ribbon is worn on the left 
side of the chest. An order of higher rank is worn in a ribbon or 
a chain around the neck or in a sash over one shoulder. Further-
more a grand-star/a star is worn on the left side of the chest.

Military Full mess dress
At first it must be mentioned that a mess dress at first hand is a 
festivity dress. Orders of knighthood and medals are worn as mi-
niatures in ribbons on the left lapel of the mess jacket. As an alter-
native original orders and medals in ribbons may be worn on the 
left side of the chest. Higher ranks are worn in a ribbon or a chain 
around the neck or in a sash over one shoulder. Furthermore a 
grand-star/a star is worn on the left side of the chest. 



Militär stor mässdräkt
Först måste det konstateras att mässdräkt i första hand är en 
fest- och sällskapsuniform. Här bärs riddartecken och  medalj i 
miniatyr i band på mässjackans vänstra slag. Alternativt får rid-
dartecken och  medalj i original bäras i band på bröstets vänstra 
sida. Högre värdigheter bärs i ordens- eller medaljband runt hal-
sen, alternativt i axelband eller i  kedja. Härutöver bärs mindre 
eller större kraschan på bröstets vänstra sida.

I de fall när frack är anbefallt och mässdräkt används i stället 
för paraddräkt bärs riddartecken och medalj i original i band på 
bröstets vänstra sida samt övriga tecken enligt ovan (exempel 
akademiers årsmöten och dyl).

Civil smoking och militär liten mässdräkt
Ordenstecken och medaljer i miniatyr får bäras i band på jack-
ans vänstra slag.

Militär och civil sällskapsdräkt 
Släpspänne får bäras på bröstets vänstra sida.

Civil kavaj samt militär och civil daglig dräkt 
Riddartecken och medalj i original får bäras i band  på  bröstets 
vänstra sida. Till militär daglig dräkt bärs släpspänne på bröstets 
vänstra sida.

Militär trupparaddräkt och fältparaddräkt 
Ordenstecken och medaljer bärs i band på bröstets vänstra sida.

Militär musikdräkt/fältmusikdräkt
Släpspänne bärs på bröstets vänstra sida. Vid militär spelning  
tillsammans med  trupp iförd  trupparaddräkt/fältparaddräkt 
skall ordenstecken/medaljer bäras på samma sätt som gäller i 
fråga om trupparaddräkten.

Militär och civil uniformsskjorta med axelklaffar och 
bröstfickor
Släpspänne får bäras på bröstets vänstra sida.

Hur utmärkelsetecken bärs

I band på bröstet
Ett utmärkelsetecken som bärs på bröstet i tecknets band skall 
bäras på bröstets vänstra sida (bild 3). Bandet skall monteras på 
ett spänne eller en nål. Bandet skall normalt ha en längd av 4,5 
cm.

Högst fyra utmärkelsetecken i originalstorlek respektive åtta 
miniatyrer bör bäras bredvid varandra. De skall placeras så att 
bandens överkant  respektive  tecknens underkant  kommer i rak  
linje med varandra. 

Bärs fler än  fyra (åtta) utmärkelsetecken kan dessa  placeras 
på motsvarande sätt,  något  förskjutna,  liggande  på varandra,  
med den  förnämsta överst och till höger.  Endast en rad får bä-
ras. Damer bör bära högst två - tre utmärkelsetecken samtidigt. 
Vid större antal bör miniatyrer bäras.

- På frackrock fästs ett utmärkelsetecken i original med bandets 
övre raka del i höjd med bröstfickans övre del och intill vänstra 
slaget. Miniatyrtecken bärs i höjd med knapphålet på vänstra 
slaget. Damer bär utmärkelsetecken i original på väns-ter sida på 
eller omedelbart under klänningens axelband. Tecknet hänger i 
en rosett som fäst med en nål.

Utmärkelsetecken i band på bröstet



When full dress is ordered and mess dress is used, original orders 
and medals in ribbons are worn on the left side of the chest.

Civilian tuxedo and military Mess dress 
Orders of knighthood and medals are worn as miniatures in rib-
bons on the left lapel of the mess jacket.

Military dress no 1
Ribbons may be worn on the left side of the chest.

Civilian jacket and military dress no 2
Original orders of knighthood and medals may be worn in rib-
bons on the left side of the chest. Ribbons are worn to military 
dress no 2.

Military Troops parade dress and Field parade dress
Orders and medals in ribbons are worn on the left side of the 
chest.

Military music dress/Field music dress
Ribbons are worn on the left side of the chest. When the band is 
playing together with a military unit dressed in Troops parade 
dress or Field parade dress, orders and medals are worn in the 
same way as the military unit do.

Military and civilian uniform shirt with shoulder-straps 
and breast-pockets
Ribbons may be worn on the left side of the chest.

How to wear an honour

In a ribbon on the chest
An honour in a ribbon on the chest must be worn on the left 
side of the chest (see page 24). The ribbon is fixed to a clasp or a 
needle. The length of the ribbon is normally 4,5 cm.

Four original honours or eight miniatures at most are worn be-
side each other. They must be placed so the upper edge of the rib-
bon and bottom part of the honour are in a straight line.

If more than four (eight) honours are worn, these may be over-

laying each other with the most distinguished uppermost and to 
the right. It is only allowed to wear one row. Ladies may wear two 
- three honours at most or miniatures.

- On a dress coat an original honour is attached with the straight 
  upper part of the ribbon on the level with the upper part of 
  the breast-pocket and close to the left lapel. Ladies wear 
  their original honours on the left side on or just under the 
  shoulder strings of the dress. The honour is suspended from 
  a rosette attached to a needle.

- On a military or civilian tunic an original honour is attached 
  with the straight upper part of the ribbon as high over the up- 
  per part of the breast-pocket and with the right edge of the 
  ribbon is in line with the right edge of the pocket-flap that the 
  honour vertically is suspended in the middle of the pocket. 
  Honours in miniature are not allowed on a military tunic.

- On a military coat (marine) an original honour is attached 
  with the straight upper part of the ribbon 6-8 cm straight below 
  the point of the left lapel and close to it. Honours in miniature 
  are not allowed on a military coat.

- On a military mess-jacket an honour in miniature with ribbons 
  (half width) is attached to the buttonhole or the same place 
  on the left lapel. Original honours may be worn at the same 
  place as on a military coat.

- An original honour is attached on a civilian jacket with the 
straight upper part of the ribbon on the level with the upper part 
of the breast-pocket and close to the left lapel. As an alternative a 
bouton of an order may be attached to the buttonhole of the lapel 
(may also be used on a tuxedo). The bouton may be equipped 
with wings of different colours to show the rank of the order. At 
most, a bouton can show four different orders which are shown 
by the colours of it. Possesion of a medal can be shown by a nar-
row rosette of the ribbon colour(-s). Honours in miniature are 
not supposed to be worn.



- På militär och civil uniformsrock fästs ett utmärkelsetecken 
med bandets övre raka del så  högt över  bröstfickans övre del 
och med bandets högra del i linje med ficklockets högra kant, att 
tecknet i höjdled hänger mitt på fickan (bild 3). 
Miniatyrtecken får inte bäras på vapenrock.

- På  militär kavaj skall ett utmärkelsetecken  fästas med  bandets 
övre raka del 6-8 cm rakt nedanför spetsen på vänstra kavajsla-
get och intill detsamma. Miniatyrtecken får inte bäras på militär 
kavaj.

- På militär mässjacka bärs miniatyrtecken i ett miniatyrband 
som fästs i knapphålet eller på motsvarande plats på mässjackans 
vänstra slag. Utmärkelsetecken i original får bäras på motsvaran-
de plats som på militär kavaj.

- På civil kavaj bärs ett utmärkelsetecken i original med bandets 
övre raka del i höjd med bröstfickans övre del och intill vänstra 
slaget. Som alternativ kan en ordensknapp (bouton) som anger 
ordensinnehav anläggas på kavajslagets knapphål (kan även an-
läggas på smokingjacka). En bouton kan förses med tillägg av 
vingar i olika färg för att ange grad inom orden. 
En bouton kan ange högst fyra ordnar vilket visas genom bou-
tonens färgsättning. Innehav av medalj kan anges genom en smal 
rosett i bandfärgen (-erna). Miniatyrtecken bör inte bäras.

I band om halsen
Ett utmärkelsetecken som bärs i ett band om halsen skall placeras

- till frackrock och militär mässjacka så att tecknet hänger ome-
delbart under rosetten. Teckenbandet läggs över rosettens band 
och under rock-/jackkragen. 

- till militär och civil uniformsrock samt till militär och civil kavaj 
så att tecknet hänger ovanpå slipsen, omedelbart under slipsens 
knut och med bandet under kragsnibbarna och skjortkragen. 
Bandets fästanordning får inte synas i nacken.

Högst tre utmärkelsetecken bör bäras samtidigt om halsen. Dessa 
placeras bredvid varandra. Om två bärs placeras det finaste till 
höger (från bäraren sett) och om tre bärs i mitten med det näst 
finaste till höger och det tredje till vänster. Det finaste tecknets 
band skall ligga ytterst. Av praktiska skäl bör de övrigas band av-

kortas och fästas på det förra. Damer bär utmärkelsetecken i stor 
rosett på samma sätt som beskrivits tidigare. Av utrymmesskäl 
bör högst två bäras samtidigt.

Kraschan
En kraschan skall till samtliga livplagg placeras på vänstra bröst-
fickan (eller motsvarande plats) nedanför ordenstecken och med-
aljer och nära bröstfickans nedre del.

Om flera kraschaner bärs samtidigt gäller följande:

- storkorskraschan skall bäras före kommendörskraschan,

- högst fyra kraschaner får bäras samtidigt,

- bärs två kraschaner skall den förnämsta placeras ovanfö den an-
dra,

- bärs tre kraschaner skall den  förnämsta placeras överst  och de 
två övriga  på en undre rad,

Bärande av orden och utmärkelsetecken i miniatyr på mässjacka



In a ribbon around the neck
An honour worn in a ribbon around the neck is placed

- on a dress coat and a military mess-jacket so the honour is sus-
pended directly under the bowtie. The ribbon is placed over the 
string of the bowtie and under the coat/jacket.

- on military and civilian tunics and also on military (marine) 
and civilian coats, the honour is suspended above the tie and di-
rectly under its knot and with the ribbon under the collarpoints 
and the collar of the shirt. The knot of the ribbon must not be 
seen in the back.

At most three honours should be worn around the neck at the 
same time. These are placed beside each other. If two are worn the 
highest must be to the right (seen from the wearer) and if there 
are three the highest is to be worn in the middle with the second 
highest to the right and the third to the left. The ribbon of the hig-
hest honour must be placed outermost. Out of practical reasons  
the ribbons of the other two should be shortened and attached to 
the first. Ladies wear honours suspended from a big rosette as de-
scribed earlier. From considerations of space at most two should 
be worn at the same time.

Grand star
On all coats, tunics and jackets a grand star is placed on the left 
breast-pocket (or the same place) beneath orders and medals and 
close to the bottom part of the pocket.

If more than one grand star is worn the following applies:

- a grand star of the Grand cross is worn before a grand star of a 
Commander 1.class,

- at most four grand stars could be worn at the same time,

- if two grand stars are worn, the higest ranking is placed  above 
  the other,

- if three grand stars are worn, the highest ranking is placed 
  above the other two which are placed beside each other,

- if four grand stars are worn they may be placed two by two 

  or from above with one, two and one. 

The grand star of certain foreign orders must be worn on the right 
side. Ladies normally wear at most two grand stars which are pla-
ced above or beside each other at or just above the waist.

Sash of the Grand cross
A sash of the Grand cross must be worn on the prescribed shoul-
der (right for Swedish orders)

- on a dress coat (tails) and a military mess-jacket under these but 
over the waistcoat,

- on a military and civilian tunic and also on a military coat  (ma-
rine) outside these and under the shoulder-strap and the parade 
belt.

The length of the sash must be adapted so the order is resting on 
the hip. The Grand star which belongs to the Grand cross is worn 
on the left side of the chest, as mentioned above. A person with 
more than one Grand coss must only wear the sash and the Grand 
star of the highest ranking. Ladies wear the sash attached to the 
shoulder string which preferably should be wider than the sash.

The phrase ”without sash” means that only the Grand star is worn.

Chain of order
An order or a medal with a chain must be placed

- at dress coat (tails) and military coat (marine) lying over the 
shoulders with the order suspended at the middle of the chest and 
with equal parts of the chain on the chest and on the back,



- bärs fyra kraschaner skall dessa placeras två och två med ord-
ningsföljd uppifrån höger, från bäraren sett, eller en, två och en 
uppifrån sett.

För vissa utländska ordnar skall kraschanen bäras på höger sida. 
Damer bär i regel högst två kraschaner som då placeras ovanför 
eller bredvid varandra i eller strax ovanför midjan.

Storkorsband
Ett storkorsband skall bäras över föreskriven axel (höger för 
svenska ordnar) 

- till frackrock och militär mässjacka under respektive plagg men 
över västen,

- till militär och civil uniformsrock samt militär kavaj utanpå va-
penrocken under axelklaffen och paradskärpet. 

Bandets längd skall anpassas så att ordenstecknet vilar mot höf-
ten. Till storkorset hörande kraschan skall bäras på  bröstets 
vänstra sida enligt ovan. Den som har flera storkorsvärdigheter 
skall endast bära bandet och kraschanen för den förnämsta. För 
de övriga skall endast kraschanen bäras. Damer bär storkorsband 
fäst i axelbandet som helst skall vara bredare än storkorsbandet. 

Uttrycket ”utan band” innebär att endast kraschan bärs.

Ordenskedja
En kedja med ordenstecken eller medalj skall placeras 

- till frackrock och militär kavaj liggande över axlarna med or-
denstecknet hängande i bröstets mittlinje och med kedjan häng-
ande lika mycket på bröstet som på ryggen,

- till livplagg med axelklaffar liggande över axlarna, ovanpå axel-
klaffarna, med ordenstecknet hängande i bröstets mittlinje och 
med kedjan hängande lika mycket på bröstet som på ryggen. 

Ordenskedja bärs inte till mässdräkter.

Släpspänne
Band eller släpspännen för utmärkelsetecken skall  bäras  på  
vänstra sidan av bröstet (bild 5). Bandet skall sättas på ett cirka 
35 mm  brett och 10-12 mm högt metallspänne eller sys fast på 
uniformsplagget med en bredd och höjd motsvarande spännets. 
Högst fyra band  får bäras i bredd. 

Band (släpspännen) på bröstet 
till vapenrock

Band (släpspännen) på bröstet 
till skjorta

Bärs fler än fyra utmärkelsetecken skall banden bäras i nya rader 
under varandra.

Bärs mer än ett band för utmärkelsetecken får band  med mins-
kad  bredd,  cirka 16 mm vardera, användas. Högst åtta miniatyr-
band får bäras i bredd.

Utländska  och  internationella  utmärkelsetecken

Utländska  och  internationella  utmärkelsetecken får bäras först 
sedan tillstånd lämnats i varje enskilt fall av Försvarsmaktens 
högkvarter. De vanligaste utländska utmärkelsetecknen samt de 
utländska och internationella utmärkelsetecken som får bäras 
utan speciellt tillstånd redovisas i denna skrift. Dessa utmärkel-
setecken bärs på samma sätt som svenska.



- at tunics with shoulder-straps lying on the shoulders, upon 
  the shoulder-straps, with the order suspended at the middle 
  of the chest and with equal parts of the chain on the chest 
  and on the back.

An order with a chain must not be worn on a mess-jacket.

Ribbons
Ribbons of honours must be worn on the left side of the chest 
(see page 28). The ribbon is placed on a clasp of metal of 35 mm 
breadth and 10-12 mm height or be sewn on the tunic (coat) 
with the same breath and height as the clasp.

At most four ribbons must be worn in the same row.

If more than four ribbons are worn, new rows must be attached 
beneath the first one.

If more than one ribbon is worn, it is allowed to use ribbons of 
half breath (16 mm). Then at most eight ribbons must be worn 
in the same row.

Foreign and international honours

Foreign and international honours may only be worn after a 
permission has been granted in each case by the Headquarters of 
the Armed forces. The most common foreign honours and those 
foreign and international which are allowed to be worn without 
special permission are reported in this book. These honours are 
worn in the same way as the Swedish ones.
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OFFICIELLA SVENSKA UTMÄRKELSETECKEN/OFFICIAL SWEDISH DECORATIONS

Utmärkelsetecken som delats ut vid enstaka tillfällen eller som inte längre delas ut skrivs ej med fetstil.

A  Kungl. Serafimerorden/The Royal Order of the Seraphim

Kungl. Serafimerorden, även benämnd Kungl. Maj:ts orden, KMO om-
fattande en klass:
Riddare och kommendör/ledamot och kommendör, RoK(LoK) av KMO (för 
utlänningar R(L)SerafO). Förlänades svenska och utländska medborgare t o m 
1974, därefter endast utländska statschefer och likställda fram till 1995 då den 
även förlänades medlemmar av det svenska kungahuset. 1748/1952/1974/1995
Stort emaljerat ordenstecken av guld i ljusblått axelband (a),  i vissa fall med  
kedja (b), jämte kraschan på bröstet (c - se sid 30). Utlänningar kan som särskild 
utmärkelse utöver ordenstecknet i axelband förlänas kedjan
Band: Ljusblått, s k serafimerblått

The Royal Order of the Seraphim,also named Royal Maj:ts Order, KMO is in 
one class only:
Knight and Commander/Companion and Commander, RoK (LoK) of KMO (fo-
reigners R(L)SerafO). Awarded to Swedish and foreign citizens up to 1974, then 
only to foreign Heads of State and similar up to 1995 when it also was given to 
members of the Swedish Royal family. 1748/1952/1974/1995
An eight-pointed cross in gold and white enamel worn in a pale blue sash (a) so-
metimes together with a golden chain or collar of alternate seraphims´ heads and 
blue-enamelled patriarchal crosses (b) and a grand-star on the breast (c - see page 
30)
Ribbon: Pale blue moiré

Kungl. Serafimermedaljen, SerefM. Av ordenskapitlet ställd till HM Konung-
ens förfogande 1974. 1748/1952/1974. Se sid 36/a

The Royal Seraphim medal, SerafM. At the king´s disposal since 1974. 
1748/1952/1974. See page 36/a

b
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B  Krigsdekorationer/War decorations

Ordnar och medaljer som  före 1975 delades ut av Konungen i statsrådet  (Kungl  Maj:t) och  fr.o.m. 1975 delas ut av 
regeringen. Korsen/medaljerna skall bäras efter i föregående avsnitt tidigare angiven orden/medalj. Kors/medalj i guld  

skall bäras till  höger om kors/medalj i silver och kors i silver till  höger om kors i brons.
Orders and medals which were awarded by the King in council (Kungl Maj:ts) before 1975 and then by the Government. The 

decorations must be worn after those of grade A. Decorations in gold must be worn before those in silver and these before 
those in bronze.

Kungl. Svärdsorden  omfattande  två  krigsdekorationer,  Riddare med stora  korset  
i  två klasser och krigskorset i tre klasser (1748/1952/1974):
Band: Gult med blå kantränder

Dekorationer förlänade för tapperhet eller framstående insatser i krigstid:
Riddare med stora korset av första klassen, RmstkSO1kl. 1788/1814
Ordenstecken som lilla ordenstecknet för riddare av första klassen men av stora ordens-
tecknets storlek i  halsband (a) samt ett uppåtriktat svärd av silver (b) på bröstet.

Riddare med stora korset, före 1952 av andra klassen, RmstkSO. 1814/1844/1952. 
Ordenstecken som ovan samt två korsade svärd av silver (c) på bröstet.

Krigskorset av första, andra och tredje klassen, SOKrgK1kl/2kl/3kl. Krönt kors av guld/
silver/brons i Svärdsordens bröstband med ett uppåtriktat svärd av guld/silver/brons på 
bandet (d). Förslag 1952

The Royal Order of the Sword has two war decorations; Knight of the Grand cross in two 
classes and the War cross in three classes (1748/1952/1974):
Ribbon: Yellow moiré with blue edges

The decorations are awarded for valour or distinguished service in war:
Knight of the Grand cross first class, RmstkSO1kl. 1788/1814. A big eight-pointed cross in 
white enamel, is worn around the neck and an erect sword of silver (b) on the breast

Knight of the Grand cross, RmstkSO. 1814/1844/1952. A big eight-pointed cross in white 
enamel, is worn around the neck and two swords of silver in saltire (c) on the breast

b
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War cross in three classes (SOKrgK 1kl/2kl/3kl). A cross in gold/silver/bronze surmounted 
by a royal crown and with an erect sword in gold/silver/bronze on the ribbon (d, page 32). 
Proposition 1952

Medaljen För tapperhet i fält (e) i guld och silver, GM/SMtf. Hade före 1809 Konungens 
bild på åtsidan (f). 8:e storleken. 1789/1806 (guldmedalj)/1809.
Band: Kluvet i gult och blått (från 1819)

Medal For Bravery in the field (e) in gold and silver, GM/SMtf. 1789/1806 (gold med-
al)/1809. Before 1809 the king´s head on the obverse (f).
Ribbon: Half blue, half yellow moiré  (from 1819)

Medaljen För tapperhet till sjöss (g) i guld och silver, GM/SMts. Hade före 1809 Konung-
ens bild på åtsidan. 8:e storleken. 1789/1806 (guldmedalj)/1809.
Band: Kluvet i gult och blått (från 1819)

Medal For Bravery at sea (g) in gold and silver, GM/SMts. Before 1809 the king´s head on 
the obverse. 1789/1806 (gold medal)/1809. 
Ribbon: Half blue, half yellow moiré (from 1819)

Medaljen Örlogsflottans hederstecken ”Distinktionstecknet med ankaret” (h) i guld. Två 
grader. Utdelades av örlogsflottans befälhavare. 1789/(1974)

The Navy badge of honour medal ”The rank-badge of the Anchor” (h) in gold. Two classes. 
Distributed by the commander of the Navy. 1789/(1974)

h -Bild ej tillgänglig
Picture not available
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C  Kungliga minnestecken/Royal memorial medals

Kungliga minnestecken förlänade av Konungen i hovprotokoll. Tecken och medalj anges i inbördes ordning och skall 
bäras efter de i föregående avsnitt angivna utmärkelsetecknen.. Tecken och medalj bärs i bröstband.

Royal memorial medals awarded by the King in court minutes. The medals are stated in mutual order and must be worn 
after the decorations of grade B. The medals are worn at the breast.

Konung Oscar II:s jubileumsminnestecken i guld (a), OII:sJmt. 1897
Band: Serafimerordens, ljusblått

King Oscar II Jubilee medal in gold (a), OII:SJmt. 1897
Ribbon: Pale blue moiré (the Seraphim Order).

Kronprins Gustafs och Kronprinsessan Victorias silverbröllopsmedalj i silver (b), 
GVSbm. 1906
Band: Ljusblått med gula kanter och ett rött streck på mitten åtföljt på båda sidor 
av en gul rand

Crownprince Gustaf and Crownprincess Victoria Silver-Wedding memorial medal in 
silver (b), GVSbm. 1906
Ribbon: Pale blue moiré with yellow edges and a broader central stripe of yellow with 
a thin red line

Konung Oscar II:s och Drottning Sofias guldbröllopsminnestecken i guld (c), 
OII:sGbmt. 1907
Band: Ljusblått med stickade guldkanter

King Oscar II and Queen Sofia gold-wedding memorial medal in gold (c), OII:sGbmt. 
1907
Ribbon: Pale blue moiré with knitted edges in gold

Konung Gustaf V:s jubileumsminnestecken i guld med anledning av 90-årsdagen (d), 
GV:sJmtII. 1948
Band: Serafimerordens, ljusblått

King Gustaf V 90th birthday medal in gold (d), GV:sJmtII. 1948
Ribbon: Pale blue moiré (the Seraphim Order). 1948

d
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Konung Gustaf V:s jubileumsminnestecken i guld med anledning av 70-årsdagen (e), 
GV:sJmt. 1928
Band: Serafimerordens, ljusblått

King Gustaf V 70th birthday medal in gold (e), GV:Jmt. 1928
Ribbon: Pale blue moiré (the Seraphim Order). 1948

Konung Gustaf VI Adolfs minnesmedalj  i silver med anledning av 85-årsdagen (f), 
GVIA:sMM. Konungens bild och kunglig krona. 8:e storleken. 1967
Band: Serafimerordens, ljusblått

King Gustaf VI Adolf 85th birthday medal in silver (f), GVIA:s  MM. The king´s picture 
and surmounted by a royal crown. 1967
Ribbon: Pale blue moiré (the Seraphim Order). 1948

Konung Carl XVI Gustafs jubileumsminnestecken i guld med anledning av 50-årsda-
gen (g), CXVIG:sJmt.1996
Band: Serafimerordens, ljusblått

King Carl XVI Gustaf 50th birthday medal in gold (g) CXVIG:s Jmt. 1996
Ribbon: Pale blue moiré (the Seraphim Order). 1996

Minnestecken till åminnelse av Konung Gustaf V i silver (h), GV:sMt. Konungens bild 
och kunglig krona. 8:e storleken.1951
Band: Svart med spänne

Commemorative badge for King Gustaf V in silver (h), GV:sMt. The King´s picture and 
surmounted by a royal crown. 1951
Ribbon: Black moiré with a silver clasp

f
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D  Kungliga medaljer/Royal medals

Medaljer förlänade i hovprotokoll. Medaljerna anges i inbördes ordning och skall  bäras efter de i föregående avsnitt 
angivna utmärkelsetecknen. Medalj i guld skall bäras till höger om medalj i silver. Medaljerna bärs i bröstband om inget 

annat anges.
The Royal medals awarded in court minutes. The medals are stated in mutual order and must be worn after the decora-

tions of grade C. Decorations in gold must be worn before those in silver.

Kungl. Serafimermedaljen i guld (a), SerafM. Konung Fredrik I:s vänstervända bröst-
bild och kunglig krona. Av ordenskapitlet ställd till HM Konungens förfogande 1974.  
7:e storleken. 1748/1952/1974.
Tilldelas person som genom humanitär eller allmänt samhällsgagnande gärning gjort 
sig synnerligen förtjänt och utdelas på Karl-dagen den 28 januari. Bärs på bröstet i 
kedjelänkar av guld

The Royal Seraphimer medal in gold (a), SerafM. King Fredrik I’s picture sinistertur-
ned, surmounted by a royal crown. At the king´s disposal since 1974. 1748/1952/1974
Awarded for humanitarian and useful service for the public society on the Carl-day, the 
28th January. Worn on the breast in golden links

H M Konungens medalj i guld/silver, Kon:sGM/SKM. Benämndes tidigare Hov-
medaljen. Konungens bild och kunglig krona. Utdelas på Karldagen den 28 januari. 
Bäres främst av dekorationer i band (kedja) om halsen. 1876/1975/1981

Kon:sGM12mkedjaobr. 12:e storleken med kedja och briljanter.  Tilldelas person som 
genom humanitär eller allmänt samhällsgagnande gärning gjort sig synnerligen för-
tjänt. Bärs i kedjelänkar om halsen. Kronan briljanterad
Kon:sGM12mkedja (b). 12:e storleken med kedja. Bärs i kedja om halsen
Kon:sGM12mserafb (c). 12:e storleken. Bärs i Serafimerordens ljusblå band om hal-
sen.
Kon:sGM12mhb. 8:e storleken. Bärs i högblått band om halsen 
Kon:sGM8serafb (d). 8:e storleken. Bärs i Serafimerordens ljusblå band 
Kon:sGM8 (e). 8:e storleken. Bärs högblått band. Upphörde 1981
Kon:sGM5. 5:e storleken. Upphörde 1981 men övergångsvis utdelad därefter. Bärs i 
högblått band
Kon:sSM (f). 8:e storleken. Bärs i högblått band

The Royal Household medal in gold/silver, Kon:sGM/SM. Earlier called the Court 
medal. The King´s picture and a royal crown. Confered on the Karl-day 28th January. 
1876/1975/1981

a
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Kon:sGM12mkedjaobr. With chain and brilliants.  Awarded to persons 
for excellent humanitarian and useful service for the public society. Worn 
around the neck. Brilliants on the crown
Kon:sGM12mkedja (b - page 24). With chain. Worn around the neck
Kon:sGM12mserafb (c - page 24). Worn in a pale blue ribbon around the 
neck
Kon:sGM12mhb. 8:e. Worn in a deep blue ribbon around the neck
Kon:sGM8serafb (d). Worn in a pale blue ribbon
Kon:sGM8 (e). Worn in a deep blue ribbon 
Kon:sGM5. Expired 1981. Worn in a deep blue ribbon
Kon:sSM (f). Silver medal. Worn in a deep blue ribbon

Medaljen Litteris et Artibus i guld (g), GMleta. Konungens bild och kung-
lig krona. 8:e storleken. 1853. Förlänas för framstående förtjänster inom 
konst och litteratur och utdelas på Karl-dagen den 28 januari
Band: Högblått, i särskilt fall serafimerblått

The medal Litteris et Artibus in gold (g), GMleta. The King´s picture and a 
royal crown. 1853. Awarded for excellent merits of art and literature on the 
Carl-day, the 28th January
Ribbon: Deep blue moiré, for special reasons pale blue

Prins Eugen-medaljen i guld (h), EugGM. Prins Eugens bild och kunglig 
krona. 8:e storleken (oval). 1945. Instiftades av Konung Gustaf V på Herti-
gen av Närke, Prins Eugens 80-årsdag. Förlänas för framstående konstnär-
lig verksamhet och utdelas på Eugen-dagen den 5 november.
Band: Kluvet i vitt, gult och vitt med blå kantränder.

Prince Eugen- medal in gold (h), EugGM. Prince Eigen´s picture and a royal 
crown. Oval. 1945. Instituted by HM King Gustaf V on Prince Eugen´s 80th 
birthday. Awarded for excellent merits of art on the Eugen-day 5th Novem-
ber.
Ribbon: Moiré divided in white, yellow and white and with blue edges

Prins Carl-medaljen i guld (i), CarlGM. Prins Carls bild och kunglig 
krona. 9:e storleken (oval). 1946/1975. Instiftades av Konung Gustaf V vid 
Hertigen av Västergötland, Prins Carls avgång som ordförande i Svenska 
Röda Korset. Förlänas för särskilt gagnande nationell eller internationell 
humanitär verksamhet och utdelas på instiftelsedagen den 1 december. 
Bärs i band, kluvet i vitt, gult och vitt med röda kantränder
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Prince Carl-medal in gold (i - page 37), CarlGM. Prince 
Carl´s picture and a royal crown. Oval. 1946/1975. Instituted 
by HM King Gustaf V at Prince Carl´s retirement as chair-
man of the Swedish Red Cross. Awarded for excellent nationel 
and internationel services of humanitarian activities on the 

institution day 1st December
Ribbon: Moiré divided in white, yellow and white and with 
red edges
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E  De Kungliga Riddarordnarna/The Royal orders

Ordnarna anges  i  inbördes ordning. Vasaordens storkors  har dock sedan 1952  rang närmast efter Serafimerorden. 
Ordenstecken på bröstet skall bäras efter de i föregående avsnitt angivna utmärkelsetecknen. 

The medals are stated in mutual order. Although the grand cross of the Vasa-order is, since 1952 to be placed nearest to 
the Order of the Seraphim. The orders must be worn after the decorations of grade D.

Kungl. Serafimerorden (se sid 31)

The Royal Order of the Seraphim (see page 31)

Kungl. Svärdsorden omfattande  dekorationer  för  gagnande långvarig 
verksamhet inom försvarsmakten i fem klasser samt Svärdstecknet och 
Svärds-medaljen. 1748/1952/1974. Fr o m 1975 upphörde förläningar av 
denna orden.
Band: Gult med blå kantränder

The Royal Order of the Sword consists of decorations in five classes for lengthy 
and useful service in the Armed Forces, the Sign of the Sword and the Sword 
Medal. 1748/1952-1974. The order expired in 1975
Ribbon: Yellow moiré with a narrow blue stripe towards each edge

Kommendör med stora korset, KmstkSO. Stort emaljerat ordenstecken av 
guld i axelband, i vissa fall i kedja (e), samt stor kraschan (d) på bröstet. 
Utlänningar kunde som särskild utmärkelse, utöver ordenstecknet i band, 
förlänas kedjan. 1748/1772-1974

Commander of the Grand cross, KmstkSO. A big eight-pointed cross in white 
enamel, edged gold and worn in a sash sometimes together with a golden 
chain or collar (e) and a grand star on the breast (d - see page 26). 1748/1772-
1974

Kommendör av första klassen, KSO1kl. Stort emaljerat ordenstecken av 
guld i halsband (f) samt liten kraschan (g) på bröstet. 1772/1873-1974

Commander first class, KSO1kl. A big eight-pointed cross in white enamel, 
edged gold and worn around the neck (f) and a small star (g) on the breast. 
1772/1873-1974

b
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Kommendör, före 1952 av andra klassen, KSO (KSO2kl). Stort emaljerat 
ordenstecken av guld i halsband (f - sid 39). 1873/1889/1952-1974

Commander, before 1952 second class, KSO (KSO2kl). A big eight-pointed 
cross in white enamel, edged gold and worn around the neck (f - page 39). 
1873/1889/1952-1974

Riddare/ledamot av första klassen, RSO/LSO. Litet emaljerat ordensteck-
en av guld i bröstband (a). 1748/1889/1952-1974

Knight/Companion first class, RSO/LSO. A small eight-pointed cross in 
white enamel, edged gold and worn at the breast (a). 1748/1889/1952-1974

Riddare/Ledamot, före 1952 av andra klassen, RSO2kl/LSO2kl. Litet 
emaljerat ordenstecken av silver i bröstband (b). Förlänad endast till ut-
länningar. 1889/1952-1974

Knight/Companion, before 1952 second class, RSO2kl/LSO2kl. A small 
eight-pointed cross in white enamel, edged silver and worn at the breast (b). 
Awarded only to foreigners. 1748/1889/1952-1974

Kungl. Svärdstecknet, Svm. Litet ordenstecken av silver med emaljerad 
glob  på  åtsidan i  bröstband (c). Förlänades utan svärd (d) till civilmilitär 
personal 1896-1928. 1850/1896/1952-1974

The Royal Cross of the Sword, Svm. A small eight-pointed cross in silver with 
a blue enamel globe and worn at the breast (c). Awarded without swords (d) 
to semi-military personel 1896-1928. 1850/1896/1952-74

Kungl. Svärdsmedaljen, SvSM. 1850/1951-1974. Se sid 45/d

The Royal Medal of the Sword. SvSM. 185071951-1974. See page 45/d

<Ingen överlappande länk>
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Kungl.Nordstjärneorden omfattande fem klasser samt  Nordstjärne-
medaljen. 1748/1952/ 1974/1986. Orden var avsedd som belöning åt 
svenska och utländska medborgare för ”medborgerliga förtjänster, för 
ämbets- eller tjänstemannagärning, för vetenskaper, vittra, lärda och nyt-
tiga arbeten samt för nya och gagneliga inrättningar”.
Fr o m 1975 förlänas orden endast till utlänningar
Band: Före 1975 svart, därefter  mellanblått med gula kantränder

The Royal Order of the Northern star consists of decorations in five classes 
and the Sword Medal. 1748/1952/1974/1986. The order was an award to 
swedish and foreign citizens for ”civic merits, for civil servants, for sciences, 
for academic and useful works and for new and useful establishments”
From 1975 the order has been awarded only to foreigners
Ribbon: Before 1975 black moiré, then blue moiré with a yellow stripe 
towards each edge

Kommendör med stora korset, KmstkNO. Stort emaljerat ordenstecken 
av guld i axelband, i vissa fall i kedja (e), samt stor kraschan (f) på brös-
tet. Utlänningar kan som särskild  utmärkelse, utöver ordenstecknet i  
band, förlänas kedjan. 1844/1974

Commander of the Grand cross, KmstkNO. A big eight-pointed cross in 
white enamel, edged gold and worn in a sash, sometimes together with a 
golden chain or collar (e) and a grand star on the breast (f). 1844/1974

Kommendör av första klassen, KNO1kl. Stort emaljerat ordens-
tecken av guld i halsband (g) samt liten kraschan (h) på bröstet. 
1748/1844/1873/1974.

Commander first class, KNO1kl. A big eight-pointed cross in white enamel, 
edged gold (g) and worn around the neck and a small star (h) on the breast. 
1748/1844/1873/1974.

Kommendör, före 1952 av andra klassen, KNO (KNO2kl). Stort emalje-
rat ordenstecken av guld i halsband (g). 1873/1889/1952/1974.
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Commander, before 1952 second class, KNO (KNO2kl). A big eight-pointed 
cross in white enamel, edged gold and worn around the neck (g - page 41). 
1873/1889/1952/1974

Riddare/ledamot av första klassen, före 1975 riddare/ledamot, RNO/
LNO, från 1975 RNO1kl/LNO1kl. Litet emaljerat ordenstecken av guld i 
bröstband (a). 1748/1952/1974

Knight/Companion first class, before 1975 knight/companion RNO/LNO, 
from 1975 RNO1kl/LNO1kl. A small eight-pointed cross in white enamel, 
edged gold and worn at the breast (a). 1748/1952/1974

Riddare/Ledamot (j), RNO/LNO. Litet emaljerat ordenstecken av silver i 
bröstband (b). 1974.

Knight/Companion, RNO/LNO. A small eight-pointed cross in white ena-
mel, edged silver and worn at the breast (b). 1974

Kungl. Nordstjärnemedaljen, NOGM. 1986. Se sid 45/e

The Royal Northern Star medal, NOGM. 1986. See page 45/e
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Kungl. Vasaorden  omfattande fem klasser samt Vasatecknet och Vasamedal-
jen i två storlekar och två valörer. 1772/1860/1952-1974. Orden var avsedd 
som belöning för förtjänster inom de områden som ej täcktes av Svärds- och 
Nordstjärneorden
Från 1952 bars Vasaordens storkors närmast efter Serafimerorden. Fr o m 
1975 upphörde förläningar inom denna orden
Band: Grönt

The Royal Order of Vasa consists of decorations in five classes, the Vasa sign 
and the Vasa Medal. 1772/1862/1873/1952-1974. The order was an award for 
merits for the spheres not covered by the Orders of the Sword or of the Pole star
From 1952 the grand cross was worn nearest the Order of the Seraphim. The 
order expired in 1975
Ribbon: Green moiré

Kommendör med stora korset. KmstkVO. Stort emaljerat  ordenstecken av 
guld  i axelband,  i vissa fall i  kedja (c),  samt stor  kraschan  (d) på bröstet. 
Utlänningar kunde som särskild utmärkelse, utöver ordenstecknet i band, 
förlänas kedjan. 1772/1862/1952-1974

Commander of the Grand cross, KmstkVO. A big eight-pointed cross in white 
enamel, edged gold and worn in a sash, sometimes together with a golden chain 
or collar (c) and a grand star on the breast (d). 1772/1862/1952-1974

Kommendör av första klassen, KVO1kl. Stort emaljerat ordenstecken av 
guld i halsband (e) samt liten kraschan (f) på bröstet. 1772/1873-1974

Commander first class, KVO1kl. A big eight-pointed cross in white enamel, 
edged gold (e) and worn around the neck and a small star (f) on the breast. 
1772/1873-1974

Kommendör, före 1952 av andra klassen, KVO (KVO2kl). Stort emaljerat 
ordenstecken av guld i halsband (e). 1873/1889/1952-1974

Commander, before 1952 second class, KVO (KVO2kl). A big eight-
pointed cross in white enamel, edged gold and worn around the neck (e). 
1873/1889/1952/1974
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Riddare/ledamot av första klassen, RVO/LVO. Litet emaljerat ordens-
tecken av guld i bröstband (a). 1772/1889/1952-1974

Knight/Companion first class, RVO/LVO. A small eight-pointed cross in 
white enamel, edged gold and worn at the breast (a). 1772/1889/1952/1974

Riddare/Ledamot, före 1952 av andra klassen, RVO2kl/LVO2kl. Litet 
emaljerat ordenstecken av silver i bröstband (b). Förlänad endast till ut-
länningar. 1889/1952-1974

Knight/Companion, before 1952 second class, RVO2kl/LVO2kl. A small 
eight-pointed cross in white enamel, edged silver and worn at the breast 
(b). Awarded only to foreigners. 1889/1952-1974

Kungl. Vasatecknet, Vt. Litet ordenstecken av silver med förgylld och 
emaljerad mitt i bröstband (c). Förlänad endast till utlänningar. 1895-
1974

The Royal Vasa cross, Vt. A small eight-pointed cross in silver with golden 
and enamelled middle and worn at the breast (c). Awarded only to foreig-
ners. 1895-1974

Kungl. Vasamedaljen i guld och silver, VGM/SM/8/5. 8:e och 5:e storle-
ken. 1895-1974. Se sid 46/a

The Royal Vasa medal in gold and silver, VGM/SM/8/5. 1895-1974. See 
page 46/a

a

b

c



F  Ordensmedaljer (till riddarordnarna hörande medaljer)/Medals of the Orders

Medaljer förlänade av HM Konungen i ordenskapitel. Medaljerna anges i inbördes ordning och  skall  bäras efter de i  
föregående avsnitt  angivna  utmärkelsetecknen. Medalj i guld skall dock bäras till höger om medalj i silver. Medaljerna 

bärs i bröstband.
The medals awarded by HM the King in court minutes. The medals are stated in mutual order and must be worn after the 

decorations of grade E. Decorations in gold must be worn before those in silver. The medals are worn on the breast.

Kungl. Serafimermedaljen  Se sid 36/a

The Royal Seraphim Medal See page 36/a

Kungl. Svärdsmedaljen i guld och silver (d), SvGM/SM. Kunglig 
krona men saknar Konungens bild. Förlänandet har upphört fr 
o m 1975. Jfr ovan. 8:e storleken. 1850/1951-1974. Tilldelades t o 
m 1974 underbefäl (plutonsofficerare) för långvarig och gagnerik 
militär tjänst.  Bärs i Svärdsordens band, gult med blå kantränder

The Royal medal of the Sword in gold and silver (d), SvGM/SM. 
Royal crown but without the king´s picture. The medal expired 
in 1975. 1850/1951-1974. Awarded to non-commissioned offi-
cers for long and useful service. Worn in the ribbon of the Order 
of the Sword; yellow moiré with a narrow blue stripe towards 
each edge

Kungl. Nordstjärnemedaljen i guld (e), NOGM. Kunglig krona 
men utan Konungens bild. Förlänas utländska medborgare en-
ligt samma grunder som sedan 1975 gäller för övriga värdigheter 
inom Nordstjärneorden. 8:e storleken. 1986. Bärs i Nordstjärne-
ordens band, mellanblått med gula kantränder

The Royal medal of the Northern Star in gold (e), NOGM. Royal 
crown but without the king´s picture. Awarded to foreigners. 1986. 
Worn in the later ribbon of the Order of the Pole Star; blue moiré 
with a yellow stripe towards each edge
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Kungl. Vasamedaljen i guld (a) och silver, VGM/SM. Kunglig krona men utan 
Konungens bild. Förlänandet har upphört fr o m 1975. Jfr ovan.  8:e och 5:e stor-
leken. 1895-1974. Förlänades t o m 1974 för allmänt medborgerliga förtjänster 
samt för vissa tjänstemannainsatser inom främst försvarsmakten. Bärs i Vasaor-
dens band, grönt

The Royal Vasa medal in gold (a) and silver, Vgm/SM. Royal crown but without the 
king´s picture. The medal expired in 1975. 1895 - 1974. Up to 1974 it was awarded 
for ordinary civic merits. Worn in the ribbon of the Order of Vasa; green

Officiell orden

Carl XIII:s orden omfattande en klass. CXIIIO. 1811/1826/1832/1852. Orden 
tillhör inte de kungliga riddarordnarna men bärs efter dessa. Den tilldelas en-
dast svenska och utländska frimurare. Stormästare är enligt statuterna Sveriges 
konung
 
Riddare. RCXIII:sO. 
Emaljerat kors av guld med korsarmar av rött glas och kunglig krona i rött hals-
band (b) jämte bröstkors (c)

Order of Charles XIII consists of decorations in one class. CXIIIO. 
1811/1826/1832/1852. The order is not included in the Royal Orders but is worn 
after these. It is awarded only to Swedish and foreign Freemasons of high degree. 
Grand Master of the Order is according to the regulations  the king of Sweden

Knight. RCXIII:sO.
A cross in red enamel, edged gold and with a royal crown, worn around the neck in 
a red moiré ribbon (b) and a breast cross (c)
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G  Regeringsmedaljer

Av  regeringen  utdelade  medaljer som  före 1975  delades ut av Konungen i statsrådet (Kungl. Maj:t). Om icke annat 
anges är medaljerna försedda med Konungens bild och kunglig krona (d). Bandet är för medaljerna i 8:e, 6:e och 5:e 

storleken fäst på en smal stång uppburen av två snedställda bladornament. Medaljerna anges i inbördes ordning och skall 
bäras efter de i föregående avsnitt angivna utmärkelsetecknen. Medalj i guld skall dock bäras till höger om medalj i silver. 

Medaljerna bärs i högblått bröstband med gula kantränder om inget annat anges.
Medals awarded by the Swedish Government which before 1975 were awarded by King in council (Kungl Maj:ts). 

If nothing else is mentioned,  the medals have the king´s picture and a royal crown (d). The ribbon is attached to a nar-
row pole carried by two slanting ornaments of leaves. The medals are stated in mutual order and must be worn after the 

decorations of grade F. Decorations in gold must be worn before those in silver. The medals are worn in a blue moiré rib-
bon with a yellow stripe towards each edge.

Medaljen Illis quorum meruere labores i guld (e, frånsida), GMiq, (”Åt dem 
vilkas verksamhet gjort dem därav förtjänta”). Förlänas för framstående per-
sonliga insatser för kulturella, vetenskapliga, välgörande och andra allmän-
nyttiga ändamål. 1785/1841/1901
GMiq18mkedja. 18:e storleken. Bärs i kedja om halsen
GMiq12. 12:e storleken. Bärs i högblått halsband  med gula kantränder
GMiq8. 8:e storleken
GMiq5. 5:e storleken

Medal Illis quorum meruere labores in gold (e, reverse), GMiq. Awarded for 
distinguished personal contributions of cultural, scientific and other purposes of 
public utility. 1785/1841/1901
GMiq18mkedja is worn in a chain or collar around the neck
GMiq12 is worn around the neck in a ribbon
GMiq8 and 5
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Medaljen ”Sui memores alios fecere merendo” (”Åt dem som genom välgärningar 
befästat sitt minne hos andra”) i guld och silver (a, frånsida). GM/SMsm. Med-
aljen är en äldre variant av ”För berömliga gärningar” men delas sedan 1832 ut 
endast till utländska medborgare. 6:e storleken. 1805/1832/1928/1958-1975

Medal ”Sui memores alios fecere merendo” in gold and silver (a, reverse). GM/
SMsm. The medal is an older variation of ”For Conspicuous deeds” but is only 
awarded to foreigners since 1832. 1805/1832/1928/1958-1975

Medaljen För berömliga gärningar i guld och silver (b, frånsida), GMbg/SMbg. 
Tilldelas bl a för insatser vid livräddning. 1832/1928/1958.
GMbg8, 8:e storleken
GMbg5, 5:e storleken
SMbg8, 8:e storleken

Medal For Conspicuous deeds in gold and silver (b, reverse), GMbg/SMbg. Awar-
ded for Achievements in life-saving. 1832/1928/1958
GMbg8 och 5 
SMbg8

Medaljen För medborgerlig förtjänst i guld och silver (c, frånsida), GMmf/
SMmf. Tilldelas personer som gjort särskilt stora insatser för samhället eller i det 
praktiska livet. 1832/1968
GMmf18mkedja. 18:e storleken.  Bärs i kedja om halsen
GMmf1
2. 12:e storleken. Bärs i högblått halsband med gula kantränder   
GMmf8. 8:e storleken
GMmf5. 5:e storleken
SMmf. 8:e storleken

Medal For Civic merits in gold and silver (c, reverse), GMmf/SMmf. Awarded to 
persons who have made great contributions for the society. 1832/1968
GMmf18mkedja is worn in a chain or collar around the neck
GMmf12 is worn around the neck in a ribbon
GMmf8 and 5
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Medaljen För långvarig och trogen tjänst i guld (d, frånsida), GMlttj. 
1884/1893/1941/1951-1975
GMlttj, 5:e storleken

Medal For long and faithful service in gold (d, reverse), GMlttj. 
1884/1893/1941/1951-1975

Medaljen För omsorgsfull renvård i guld och silver (e, frånsi-
dan), GM/SMrenv. Utdelas numera med både nordsamisk och 
sydsamisk (Pourre påtsoi suittemest) text. 1897/1944/1951/1981
GMrenv 5:e storleken
SMrenv 8:e storleken 

Medal For Scrupulous care of reindeers in gold and silver (e, re-
verse), GM/SMrenv. Today distributed with both north- and south-
Laplander (Pourre påtsoi suittemest) text. 1897/1944/1951/1981
GMrenv5
SMrenv8

Medaljen För berömliga gärningar i anledning av Spetsbergsex-
peditionen i guld (f, frånsida), HMbgSpb. 8:e och 5:e storleken. 
1928
Band: Ljusblått (Serafimerordens)

Medal For Distinguished service in the connection of the Spitzber-
gen-expedition in gold (f, reverse), HMbgSpb. 1928
Ribbon: Pale blue (Order of the Seraphim)

Medaljen För mod och rådighet till sjöss under farofylld tid i guld 
(g, frånsida), GMmorsj. 5:e storleken. 1941. Bandet är fäst i kro-
nan med en horisontell hållare med våglinjeornament och belagt 
med ett ankare

Medal For bravery and resolution at sea during times fraught with 
danger in gold (g, reverse), GMmorsj. 1941. The ribbon is attached 
to a horizontal holder with ornaments of waves and overlayed by 
an anchor
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H  Medalj som vid särskilt tillfälle förlänats av HM Konungen i hovprotokoll/
Medal which has been bestowed by HM the King in court minutes at special occation 

Medaljerna som bär Konungens bild och har kunglig krona skall sedan 1978 bäras efter de i föregående avsnitt angivna 
utmärkelsetecknen. Medaljerna bärs i bröstband.

The medals which have the king´s picture and a royal crown must, since 1978, be worn after the decorations of grade G. 
The medals are worn on the breast.

Vegamedaljen i guld och silver (a, frånsida), VegaGM/SM. 8:e storle-
ken. 1880. 
Band: Kluvet i gult och blått samt med en svart rand på mitten

Vega medal in gold and silver (a, reverse), VegaGM/SM. 1880
Ribbon: Divided in blue and yellow with a black stripe in the middle

Till minne af Stockholms slotts restaurering 1898-1902 i guld och silver 
(b, frånsida), 8½:storleken. 1902
Band: Kluvet i gult, blått, gult, blått och gult

In commemoration of the restoration of the Royal palace in Stockholm 
1898-1902 in gold and silver (b, reverse). 1902
Ribbon: Divided in yellow, blue, yellow, blue and yellow

Konung Gustaf V:s olympiska medalj i silver (c), GV:sOlM. 8:e storle-
ken. 1912
Band: Ljusblått med två gula ränder på vardera sidan

King Gustaf V Olympic medal in silver (c), GV:sOlM. 1912
Ribbon: Pale blue with two yellow stripes each side

Konung Gustaf V:s världspostföreningens jubileumsmedalj i silver (d, 
frånsida), GV:s Postsm. 6:e storleken. 1924
Band: Orange

King Gustaf V World Postal Congress Jubilee medal in silver (d, rever-
se), GV:sPostsm. 1924
Ribbon: Orange
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Minnesmedaljen över kolonien Nya Sverige i Amerika i silver (e, frånsida), Ny-
aSvM. ”Sueciae Novae in Memoriam 1638-1938”. 8:e storleken. 1938
Band: Blått med gula kanter och en gul rand på vardera sidan

Medal in commemoration of the colony ’New Sweden’ in America in silver (e, re-
verse), NyaSvM. ”Sueciae Novae in Memoriam 1638-1938”. 1938
Ribbon: Blue moiré with yellow edges and a yellow stripe on each side

Minnesmedalj över de svenska pionjärerna i USA i silver (f, frånsida), PiMM. 
Utdelad av Svenska kommittén för firande av de svenska pionjärerna i USA. 8:e 
storleken. 1948
Band: Gult med breda blåa kanter

Medal in commemoration of the Swedish pioneers in USA in silver (f, reverse), 
PiMM. Awarded by the Swedish Committée for the Celebration of the Swedish 
pioneers in USA. 1948
Ribbon: Yellow with broad blue edges
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I  Övriga officiella medaljer som är instiftade eller godkända av Kungl. Maj:t, 
från 1975 av regeringen, och delas ut av statliga myndigheter och akademier /
Other official medals which are instituted or approved by the King in council,

from 1975 by the Government, and are awarded by central authorities or academies

Medaljerna har kunglig krona och om inte annat anges bär framsidan Konungens bild. Medaljerna anges i inbördes ord-
ning och skall bäras efter de i föregående avsnitt angivna utmärkelsetecknen. Medalj i guld skall dock bäras till höger om 

medalj i silver. Medaljerna bärs i högblått bröstband med gula kantränder om inget annat anges.
If nothing else is mentioned  the medals have the king´s picture and a royal crown (d). The medals are stated in mutual 
order and must be worn after the decorations of grade H. Decorations in gold must be worn before those in silver. The 

medals are worn on the breast in a blue moiré ribbon with a yellow stripe towards each edge if nothing else is mentioned.

Medaljen För nit och redlighet i rikets tjänst i guld (a, frånsidan). Ut-
delades före 1947 både i guld och silver och i olika storlekar. GM(SM)
nor. Tilldelas all statsanställd personal efter i regel 30 års väl vitsordad 
tjänst. 6:e storleken. 1803/1830/1857/1947/1968/1973/1974/1979/1981 
Sedan 1968 kan medaljen ersättas av ett guldarmbandsur och kallas 
sedan 1973 för ”Utmärkelsen för nit och redlighet i rikets tjänst”. Från 
1980 kan den också utgöras av konstglas. Utdelandet är sedan 1975 de-
legerat till respektive statlig myndighet. Person som erhållit armbands-
ur eller konstglas har rätt att bära medaljbandet och miniatyrmedaljen

Medal For Zealous and Devoted service of the Realm in gold (a, re-
verse) and before 1947 also in silver, GM(SM)nor. Awarded to employed 
in government service normally after 30 years well reported service. 1803
/1830/1857/1947/1968/1973/1974/1979/1981
Since 1968 the medal can be replaced by a golden watch and is since 1973 
named ”The distinction for Zealous and Devoted service of the Re-
alm”. From 1980 it can also be an art glass. The distribution is dele-gated 
to central authorities since 1975

Medaljen För förtjänster om utrikesförvaltningen i guld (b, frånsidan), 
GMutr. Utdelandet är delegerat till utrikesdepartementet.  6:e storle-
ken. 1976

Medal For Distinguished service in the Foreign Service in gold (b, rever-
se), GMutr.  The distribution is delegated to the Foreign Office. 1976

a

b



Svensk Bergsmans hedersmärke för snille och flit i guld och silver 
(c), SvBmHm. Saknar Konungens bild och kunglig krona. Utdelades 
av Bergskollegium till 1858, Kommerskollegium 1858-1973, Statens 
industriverk 1973-82 och utdelas sedan 1982 av Sveriges geologiska 
undersökningar. 9:e storleken. 1765/1805
Bärs i dubbellänk i vänster knapphål

Swedish Iron Manufacture sign of honour for genius and diligence 
in gold and silver (c), SvBmHm. Without the king´s picture and Royal 
crown. Delegated by the Swedish Board of Mountain up to 1858, the 
Swedish Board of Commerce to 1858-1973, the Government Industrial 
Department 1973-82 and from that year by the Swedish Geological 
Surveys 1765/1805
Worn in a double chain in the buttonhole

Kungl. Universitetets i Uppsala medalj för trohet och flit i guld (d), 
UUGM. Konung Gustaf II Adolfs bild och kunglig krona. 8:e storle-
ken. 1928
Band: Kluvet i gult och blått

Royal University´s of Uppsala medal for faithfulness and diligence 
in gold (d), UUGM. King Gustaf II Adolf´s picture and a royal crown. 
1928
Ribbon: Divided in yellow and blue moiré

Kungl. Musikaliska Akademiens förtjänstmedalj ”För tonkonstens 
främjande” i guld (f), MusAGM. Har ej Konungens bild men har 
kunglig krona. 9:e storleken (oval). 1944
Band: Svart med blå kanter

Royal Musical Academy medal of merit ”For the encouragement of 
the art of music” in gold (f), MusAGM. Without the king´s picture but 
with a royal crown. 1944
Ribbon: Black moiré with blue edges

c
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Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademiens Gustaf Adolfsmedalj 
i vitemaljerat guld (a), HA:sGAM. Konung Gustaf II Adolfs bild och kunglig 
krona. 8:e storleken (åttkantig). 1949/1985
Band: Svart med stickade gula kanter

Gustaf Adolf medal of the Royal Academy of Literature, History and Anti-
quity in white enamel and gold (a), HA:sGAM. King Gustaf Adolf´s picture and 
a royal crown. Octagon. 1949/1985
Ribbon: Black moiré with knitted yellow edges

Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademiens förtjänstmedalj i 
guld och silver (b, frånsidan), HA:sGM/SM. 8:e storleken. 1967/1985
Band: Svart med stickade gula kanter

Medal of merit of the Royal Academy of Literature, History and Antiquity in 
gold and silver (b, reverse), HA:sGM/SM. 1967/1985
Ribbon: Black moiré with knitted yellow edges

Kungl. Krigsvetenskapsakademiens stora belöningsmedalj  i guld och silver 
(c), KrVAGM/SM. Konung Carl XIV Johans vänstervända bild och kunglig 
krona. 15:e storleken. 1827/1995. Bärs om halsen
Band: Gult med en ljusblå rand på vardera sidan

Royal Academy of Military Science big medal of reward in gold and silver (c), 
KrVAGM/SM. King Carl XIV Johan´s sinisterturned picture and a royal crown. 
1827/1995. Worn around the neck
Ribbon: Yellow moiré with a pale blue stripe on each side

Kungl Ingenjörvetenskapsakademiens stora medalj i guld (d), IVAstGM. 
21.storleken. 1921/1974/1987/1989
Bärs om halsen
Band: Grönt med blå rektanglar med IVA monogram i svart

Royal Academy of Engineer Science big medal in gold (d), IVAstGM. 
1921/1974/1987/1989
Ribbon:Green moiré with blue rectangles with black IVA-monogram
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Kungl. Krigsvetenskapsakademiens belöningsmedalj i guld och silver (f), 
KrVAgm/sm. Konung Carl XIV Johans vänstervända bild och kunglig 
krona. 8:e storleken. 1829/1988/1995
Band: Gult med en ljusblå rand på vardera sidan fäst på en stång uppbu-
ren snedställda bladornament (1988-1995 gult band)

Royal Academy of Military Science medal of reward in gold and silver 
(f), KrVAgm/sm. King Carl XIV Johan´s sinisterturned picture and a royal 
crown. 1829/1988/1995
Ribbon: Yellow moiré with a pale blue stripe towards each edge attached 
to a narrow pole carried by two slanting ornaments of leaves (1988-1995 
yellow)

Kungl Ingenjörvetenskapsakademiens medalj i guld (g), IVAGM. 
13.storleken. 1921/1974/1987/1989/1996
Bärs om halsen
Band: Grönt med blå rektanglar med IVA monogram i svart

Royal Academy of Engineer Science medal in gold (g), IVAGM. 
1921/1974/1987/ 1989/1996
Ribbon: Green moiré with blue rectangles with black IVA-monogram

d
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HALVOFFICIELLA SVENSKA UTMÄRKELSETECKEN/
SEMI-OFFICIAL SWEDISH DECORATIONS

J  Halvofficiell orden/Semi-offical order

Johanniterorden i Sverige omfattande två grader. 1920/1924/1934/1946/1951. 
Bärs efter de kungliga riddarordnarna och Carl XIII:s orden.
Johanniterordens syfte är numera humanitär verksamhet. HM Konungen är 
ordens höge beskyddare och HM Drottningen är hedersledamot. Svenska 
Johanniterorden är medlem i Johanniterordnarnas allians från 1961. Alli-
ansen har sedan 1980-talet ett samarbete med den katolska Malteserorden. 
Ordenstecknets utseende ändrades 1946.
Bärs i svart band med smala vita kantränder.

Rättsriddare/Rättsledamot.  RRJohO.  Emaljerat ordenstecken av guld med  
kunglig krona i halsband (a) samt bröstkors (d).

Riddare/Ledamot. RJohO. Emaljerat ordenstecken av guld i halsband (b, 
före 1946 c) samt bröstkors (d).

Order of St. John of Sweden in two grades. 1920/1924/1934/1946/1951. Is 
worn after the Royal orders and Carl XIII Order
Today the purpose of the Order of St. John  is humanitarian activity. The King 
is the high protector of the order and the Queen is honorary member. The Swe-
dish Order of St. Johan is a member of the alliance of the Orders of St. John 
from 1961. The alliance has since the 1980.s a cooperation with the Catholic 
Order of Malta
Ribbon: Black moiré with a narrow white stripe towards each edge

Knight legal/Member legal. RRJohO. An eight-pointed cross in white enamel, 
edged gold with a royal crown worn around the neck (a) and a star in white 
enamel (d)

Knight/Member. RJohO. An eight-pointed cross in white enamel, edged gold 
worn around the neck (b until and c from 1946) and a star in white enamel (d)
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K  Halvofficiella medaljer/Semi-official medals

Halvofficiella  kungliga  medaljer  och  tecken  instiftade med  HM  Konungens nådiga  tillstånd  och som delas ut  eller 
har delats ut av angivna  organisationer eller i annan ordning med H M Konungens gillande. Medaljerna och tecknen 
anges efter den tidpunkt de instiftades vilket  även är den ordning i vilken de skall bäras. Medalj och tecken i järn skall 
dock bäras till höger om medalj respektive  tecken i guld och medalj och tecken i guld  till  höger om medalj respektive 
tecken i silver. Medaljerna och tecknen skall  bäras efter de i  föregående avsnitt angivna medaljerna. Har en organisation 
tillstånd att dela ut flera utmärkelsetecken av olika värdighet skall, om inte något annat gäller för något av utmärkelse-
tecknen, den högsta innehavda valören inom varje utmärkelse bäras. Medaljerna och tecknen bärs i bröstband. Medal-
jerna och tecknen har i regel konungens bild på åtsidan och är försedda med kunglig krona (d). Undantag härifrån samt 
om medaljens respektive tecknets form inte är rund finns angivet. Utmärkelsetecken som delats ut vid enstaka tillfällen, 
eller som inte längre delas ut, skrivs ej med fetstil.

Semi-official Royal medals and signs instituted with the King´s gracious leave and which are distributed or have been dist-
ributed by the mentioned organisations with the King´s approval. The medals and signs are namned according to time of 

founding which also is the right order to wear them. Decorations of iron must be worn before those in gold which are worn 
befor those of silver and bronze. The medals must be worn after the decorations of grade J. If an organisation is permitted 

to distribute more than one decoration of different value, only the one with the highest value could be worn. The medals are 
worn in a moiré ribbon on the breast. If nothing else is mentioned,  the medals have the king´s picture and a royal crown 

(d). Exceptions from this and if the medal/sign not is round is stated. Decorations which only have been awarded once or are 
expired are not shown in extra bold type.

e



Kungl Patriotiska Sällskapets belöningsmedaljer i guld (a) och sil-
ver (b, frånsidan). Utdelas för olika förtjänster bl a för långvarig upp-
skattad arbetsinsats eller för långvarig gagnande verksamhet. Innehas flera 
belöningsmedaljer men för olika förtjänster får samtliga bäras. 1802/1911/
1915/1923/1951/1974/1982.
PatrSstGM/SM. 11:e storleken. Bärs i halsband
PatrSGM/SM2. 9:e storleken
PatrSGM/SM3. 8:e storleken
Band: Kluvet i gult och grönt

Royal Patriotic Society medals of reward in gold (a) and silver (b, reverse). 
Awarded for different merits as long and appreciated service or long and use-
ful activity. If a person has more than one medal but for different merits, 
all medals may be worn. 1802/1911/1915/1923/1951/1974/1982. Worn in 
a collar
Ribbon: Divided in yellow and green moiré

Kungl Sällskapet Pro Patrias belöningsmedaljer i guld och silver (c, frånsi-
dan).Utdelas dels för trohet och flit, dels för medborgerliga förtjänster. Inne-
has båda slagen av belöningsmedalj får båda bäras. 1803/1828/1951/1974.
ProPstGM/SM. 11:e storleken. Bärs i halsband
ProPGM/SM. 8 1/2:e storleken
Band: Svart med gula kantränder

Royal Society Pro Patria medals of reward in gold and silver (b, reverse).
Awarded for loyalty and diligence and for civic services. If a person has two 
medals of different reasons, both medals may be worn. 1803/1828/1951/1974. 
Worn in a collar
Ribbon: Black moiré with a yellow stripe towards each edge

Svenska Jägareförbundets belöningsmedalj i guld och silver (d, frånsi-
dan), SvJägfbGM/SM. 8 ½:e storleken. 1857/1941/1951/1974
Band: Grönt med orangegula stickade kantränder

Swedish League of Hunters medal of reward in gold and silver (c, reverse), 
SvJägfbGM/SM. 1857/1941/1951/1974
Ribbon: Green moiré with knitted orange edges
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Kungl Svenska Segelsällskapets medalj i guld (e) och silver, KSSSGM/SM. 
Konung Oscar II:s bröstbild med sällskapets uniform och mössa. 8:e stor-
leken. 1904/1925/1938/1946/1951
Band: Vitt med ljusblå kantränder

Royal Sailing Society medal in gold (e) and silver, KSSSGM/SM. King Oscar 
II´s picture in the uniform and cap of the society. 1904/1925/1938/1946/1951
Ribbon: White moiré with a pale blue stripe towards each end

Svenska Röda Korsets förtjänstmedalj i guld och silver (f, frånsi-
dan), SRKGM/SM. Före 1923 Svenska frivilliga sjukvårdsväsendets 
förtjänstmedalj, Msjv. GM i 8:e och 5:e storleken. SM i 8:e storleken. 
1911/1923/1951/1974/1975
Band: Kluvet i ljusblått, gult och ljusblått. Bandet är fäst vid en smal stång 
uppburen av två snedställda bladornament

Swedish Red Cross medal of merit in gold and silver (f, reverse), SRKGM/
SM. Before 1923 Swedish voluntary medical organisation medal of merit, 
Msjv. Two sizes. 1911/1923/1951/1974/1975
Ribbon: Divided in pale blue, yellow and pale blue. The ribbon is attached to 
a narrow pole carried by two slanting ornaments of leaves

Försvarsutbildarnas förtjänstmedalj i guld och silver (g, frånsidan), Föut-
bGM/SM. Före 2006 Centralförbundets för befälsutbildning förtjänstme-
dalj (h, frånsidan), CFBGM/SM och före 1943 Sveriges Landstormsfören-
ingars Centralförbunds förtjänstmedalj, LandstGM/SM (i, frånsidan). 8:e 
storleken (oval). 1922/1943/1951/1974
Band: Blått med två gula ränder på vardera sidan

Union of Defence instructors´ medal of merit in gold and silver (g,reverse), 
FöutbGM/SM. Before 2006 Central Union for Officers Training medal of me-
rit in gold and silver (h, reverse), CFBGM/SM. Before 1943 Swedish Central 
Union of militia organizations medal of merit, LandstGM/SM (i, reverse). 
Oval. 1922/1943/1951/1974
Ribbon: Blue with two yellow stripes on each side
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Kungl Motorbåtsklubbens förtjänstmedalj i guld (a, frånsidan), KMKGM. 8:e 
storleken. 1923/1952/1974
Band: Blått med gula kanter och en gul rand på vardera sidan

Royal Motor-boat Club medal of merit in gold (a, reverse), KMKGM. 
1923/1952/1974
Ribbon: Blue moiré with yellow edges and a yellow stripe on each side

Svenska Sportskytteförbundets förtjänstmedalj i järn, guld (b, frånsidan) och sil-
ver, SvSpsfbJrM/GM/SM. Till 1951 med dåvarande kronprinsens bild och hertig-
krona. Före 1943 Riksförbundets för kortdistansskjutning förtjänstmedalj, RfbK-
dsJrM/GM/SM. 8:e storleken. 1927/1943/1951/1974/1981
Band: Blått med gula kantränder

Swedish Sport-rifle Association medal of merit in iron, gold (b, reverse) and silver, 
SvSpsfbJrM/GM/SM. Up to 1951 with the then crown-prince´s picture and a ducal-
crown. Before 1943 the National union for short-distance shooting medal of merit, 
RfbKdsJrM/GM/SM. 1927/1943/1951/1974/1981
Ribbon: Dark blue moiré with a yellow stripe towards each edge

Sjövärnskårernas Riksförbunds förtjänstmedalj i guld och silver, (c, frånsi-
dan) SVKGM/SM. Före 1941 Sveriges Frivilliga Motorbåtskårs förtjänstme-
dalj, SvFMGM/SM (d, frånsidan) och före 1982 Sjövärnskårens förtjänstmedalj, 
SVKGM/SM. 8:e storleken (oval). 1929/1941/1951/1974/1982 
Band: Blått med två breda gula ränder på vardera sidan

National League of Naval-defence Corpses medal of merit in gold and silver (c, 
reverse) SVKGM/SM. Before 1941 the Swedish Voluntary Motor-boat corps medal of 
merit, SvFMGM/SM (d, reverse) and before 1982 the Naval-defence corps´s medal of 
merit, SVKGM/SM. Oval.1929/1941/1951/1974/1982
Ribbon: Blue moiré with two broad yellow stripes on each side

Frivilliga skytterörelsens förtjänstmedalj i guld (d, frånsidan) och silver, FSRGM/
SM. Före 1986 Skytteförbundens överstyrelses förtjänstmedalj, SfbÖSGM/SM. 9:e 
storleken. 1929/1936/1951/1974. Ersatte en äldre förtjänstmedalj i guld från 1907
Band: Orangegult (jfr OffmfbSth 1963 sid 68/d)
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Voluntary Rifle Association medal of merit in gold (d, reverse see page 60) and silver, 
FSRGM/SM. Before 1986 the Board of the Rifle-leagues medal of merit, SfbÖSGM/
SM. 1929/1936/1951/1974. Replaced an older medal of merit in gold. from 1907
Ribbon: Orange moiré (compare with OffmfbSth 1963 page 68/d)

Svenska Blå Stjärnans förtjänstmedalj i guld och silver (e, frånsidan), SBSGM/
SM. Före 1941 Svenska Röda Stjärnans förtjänstmedalj (f, frånsidan), SvRSM. 8:e 
storleken. 1930/1941/1951/1974
Band: Kluvet i gult, blått och gult (jfr FAK 1934 nedan)

Swedish Blue Star medal of merit in gold and silver (e, reverse), SBSGM/SM. Before 
1941 Swedish Red Star medal of merit (f, reverse), SvRSM. 1930/1941/1951/1974
Ribbon: Divided in yellow, blue and yellow moiré (compare FAK 1934 below)

Kungl Svenska Segelsällskapets jubileumsmedalj i silver (f), KSSSJubSM. Carl XIV 
Johan och Gustaf V spegelvända i profil. 8:e storleken. 1930
Band: Ljusblått med breda vita kanter åtföljda av en rand av guldtråd

Royal Swedish Sailing Society jubilee medal in silver (g), KSSSJubSM. King Carl XIV 
Johan´s and king Gustaf V´s pictures reversed. 1930
Ribbon: Pale blue moiré with wide white edges followed by a stripe of golden thread

Frivilliga Automobilkårernas Riksförbunds förtjänstmedalj i guld (g, frånsidan) 
och silver, FAKGM/SM. Före 1948 Frivilliga Automobilkårens förtjänsttecken, 
FAKFt och före 1958 förtjänstmedalj (jfr FAK 1934 sid 77/g). 8:e storleken (oval). 
1934/1948/1958/1974
Band: Kluvet i gult, blått och gult (jfr SBS 1930 ovan)

National League of Voluntary Automobile Corpses medal of merit in gold (h, re-
verse) and silver, FAKGM/SM. Before 1948 the Voluntary Automobil Corps´s sign of 
merit, FAKFt and before 1958 medal of merit (compare FAK 1934 page 77/g). Oval. 
1934/1948/1958/1974
Ribbon: Divided in yellow, blue and yellow moiré (compare SBS 1930 above)
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Sveriges orkesterföreningars riksförbunds förtjänstmedalj i guld och silver 
(a), SORfbGM/SM. Före 1976 förtjänsttecken i guld, SORfbFt. 9:e storleke. 
1938/1951/1974/1976
Band: Gult med blå kanter och en bred blå rand på mitten

National League of Swedish Orchestras medal of merit in gold and 
silver (a). SORfbGM/SM. Before 1976 sign of merit in gold, SORfbFt. 
1938/1951/1974/1976
Ribbon: Yellow moiré with blue edges and a broad blue stripe on the middle

Svenska Livräddningssällskapets - Simfrämjandets förtjänstmedalj i guld 
och silver (b, frånsidan), Svls-SimGM/SM. Före 1974 Svenska Livrädd-
ningssällskapets förtjänstmedalj, SvlsGM/SM (jfr RfSim 1944 sid 64/c). 8:e 
storleken. 1938/1942/1974
Band: Kluvet i blått, vitt och blått (före 1974 kluvet i vitt, mörkblått och vitt)

Swedish Life-saving and Swimming Society medal of merit in gold and silver 
(b, reverse), Svls-SimGM/SM. Before 1974 Swedish Life-saving society medal 
of merit, SvlsGM/SM (compare RfSim 1944 page 64/c). 1938/1942/1974
Ribbon: Divided in blue, white and blue moiré (before 1974; divided in white, 
dark blue and white moiré)

   
Svenska Kennelklubbens förtjänstmedalj i guld (c, frånsidan) (och silver), 
SvKKGM/(SM). 8:e storleken. 1938/1974
Band: Grönt med en rand av silvertråd på vardera sidan

Swedish Kennel Club medal of merit in gold (c, reverse) (and silver), Sv-
KKGM/(SM). 1938/1974
Ribbon: Green moiré with e stripe of silver thread on each side

Lingiadens minnesmedalj i guld (d, frånsidan), LingJM. 8:e storleken. Instif-
tades 1939 i samband med 100-årsjubileet av P H Lings död
Band: Ljusblått med två gula ränder på vardera sidan

Commemorative Ling medal in gold (d, reverse), LingJubM. Instituted 1939 
at the 100 years anniversary of P H Ling´s death
Ribbon: Pale blue moiré with two yellow stripes on each side
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Kungl Svenska Aeroklubbens förtjänstmedalj i guld (e) och silver (f, från-
sidan), KSAKGM/SM. 8:e och 5:e storleken. 1939/1951/1974 
Band: Blått. Kan för flygarbragd tilldelas med vingar, /mv

Royal Swedish Aero Club medal of merit in gold (e) and silver (f, reverse), 
KSAKGM/SM. 1939/1951/1974
Ribbon: Blue moiré. May be awarded with wings for flying feat, /mv 

Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbunds förtjänstmedalj i guld (g, 
frånsidan) och silver, FMCKGM/SM. Före 1972 Frivilliga Motorcykelkå-
rens förtjänstmedalj. 8:e storleken (oval). 1941/1952/1972/1974
Band: Blått med två vita ränder på mitten

National League of Voluntary Motorcycle Corpses medal of merit in gold 
(g, reverse) and silver, FMCKGM/SM. Before 1972 The Voluntary Motor-cy-
cle corps medal of merit. Oval. 1941/1952/1972/1974
Ribbon: Blue moiré with two white stripes in the middle

Sveriges Civilförsvarsförbunds förtjänstmedalj i guld och silver (h, från-
sidan), SCFGM/SM. Före 1951 Sveriges Riksförbund för civilt luftskydd/
Riksluftskyddsförbundets förtjänstmedalj, RLSFM. 7:e storleken (oval). 
1941/1951/1974
Band: Mörkblått

Swedish Civil Defence Association medal of merit in gold (h, reverse), 
SCFGM/SM. Before 1951 Swedish National Union for civilian air protection 
medal of merit, RLSFM. Oval. 1941/1951/1974
Ribbon: Dark blue moiré

Kungl Automobilklubbens förtjänstmedalj i guld (i, frånsidan), KAKGM. 
8:e storleken. 1942/1951/1974. Ersatte äldre medalj från 1913
Band: Blått med smala gula kantränder och en bred gul rand på mitten

Royal Automobil Club medal of merit in gold (i, reverse), KAKGM. 
1942/1951/1974. Replaced an older medal from 1913
Ribbon: Blue moiré with a narrow yellow stripe towards each side and a broad 
yellow stripe in the middle
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Sveriges Militäridrotts- och Mångkampförbunds förtjänstmedalj i guld och 
silver (a), SMIGM/SM. Före 1987 Sveriges Militära Idrottsförbunds förtjänst-
medalj, SvmifbM. 8:e storleken. 1943/1951/1968/1974/1987. Ersatte en äldre 
förtjänstmedalj från 1909 (b)
Band: Gult med en smal blå kantrand och därinnanför en blå rand på vardera 
sidan

Swedish Military Sports- and Polyathlon Association medal of merit in gold (a) 
and silver, SMIGM/SM. Before 1987 Swedish Military Sport Association medal of 
merit, SvmifbM. 1943/1951/1968/1974/1987. Replaced an older medal from 1909 
(b)
Ribbon: Yellow moiré with a narrow yellow stripe towards each side and within 
that a blue stripe on each side

Riksförbundet Sveriges lottakårers kungliga förtjänstmedalj i guld (c före 1968, 
frånsidan) och silver, SLKGM/SM. 8:e storleken. 1943/1951/1968/1974.
Band:  Guld (sedan 1968) - Kluvet i blått, gult, blått, gult och blått
 Silver - Kluvet i gult, blått, gult, blått och gult

The National League of Swedisk Lotta Corpses medal of merit in gold (c, re-
verse) and silver. SLKGM/SM. 1943/1951/1968/1974
Ribbon: Gold (since 1968): Divided in blue, yellow, blue, yellow and 
 blue moiré
 Silver: Divided in yellow, blue, yellow, blue and yellow moiré

Föreningen Sveriges Flottas förtjänstmedalj i guld och silver (d), FSvFlGM/SM. 
Upphörde i samband med föreningens sammanslagning till Föreningen Sveri-
ges Sjöfart och Sjöförsvar. Drottning Victorias bröstbild. 10:e storleken. 1944-
1986. Ersatte en äldre medalj med annat band
Band: Mörkblått med gula kantränder och ett gult streck på vardera sidan (jfr  
FSSS 1986 sid 69/g)

Swedish Navy Association medal of merit in gold and silver (d), FSvFlGM/SM. 
Expired when the association amalgamated to the Union of Swedish Shipping and 
Naval defence. Queen Victoria´s picture. 1944-1986. Replaced an older medal 
with another ribbon
Ribbon: Dark blue moiré with a yellow stripe towards each edge and a yellow stripe 
on each side (compare FSSS 1986, page 69/f)
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Riksföreningens för Simningens främjande/Simfrämjandet förtjänstmedalj i guld 
(e, frånsidan) och silver, RfSimGM/SM. Upphörde sedan främjandet gått sam-
man med Svenska Livräddningssällskapet (jfr Svls-Sim 1938 sid 62/a). 8:e stor-
leken. 1944/1951-1973
Band: Vitt med en smal och därinnanför en bred mörkblå rand på vardera sidan

National Society of Encouragement of Swimming medal of merit in gold (e, re-
verse) and silver, RfSimGM/SM. Expired when the union amal-gamated with 
Swedish Lifesaving and Swimming Society (compare Svls-Sim 1938 page 62/a). 
1944/1951-1973
Ribbon: White moiré with a narrow and within that a broad dark blue stripe on 
each side

Hemvärnets förtjänstmedalj i guld (f, frånsidan), HvGM. 8:e storleken (oval). 
1947/ 1951/1974
Band: Blått med fem jämt fördelade gula streck

Home guard medal of merit in gold (f, reverse), HvGM. Oval. 1947/1951/1974
Ribbon: Blue moiré with five evenly divided yellow stripes

Riksförbundet Sveriges Amatörorkestrars förtjänstmedalj i guld (g, frånsidan), 
RSAOGM. Före 1958 Sveriges Amatörmusikkårers förtjänstmedalj, SAMKGM. 
9:e storleken. 1948/1952/1958/1974
Band: Gult med blå kantränder

National League of Swedish Amateur Orchestras medal of merit in gold (g, re-
verse), RSAOGM. Before 1958 The Swedish Amateur Music bands medal of merit, 
SAMKGM. 1948/1952/1958/1974
Ribbon: Yellow moiré with narrow blue stripe towards each side

Andra Lingiadens minnesmedalj i guld (h, frånsidan) (utdelad av Svenska Gym-
nastikförbundet), LingMM. Medaljen har samma utseende som Lingiadmedal-
jen (se sid 62/c) med undantag av årtalet. 8:e storleken. 1949
Band: Mörkblått
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Second commemorative Ling medal in gold (h, reverse, page 65), (awarded by the 
Swedish Gymnastics Society) LingMM. The medal is the same as the Ling memorial 
medal (see page 62/c) except for the the year, 1949
Ribbon: Dark blue moiré

Sveriges Ungdomsberedskaps förtjänstmedalj i guld (a, frånsidan). SvUb GM, 8:e 
storleken. 1949
Band: Ljusblått med fem jämt fördelade gula streck

Youth Readiness of Sweden medal of merit in gold (a, reverse), SvUbGM. 1949
Ribbon: Pale blue moiré with five evenly divided yellow stripes

Svenska Brandförsvarsföreningens förtjänstmedalj i guld (b, frånsidan), 
SvBrffGM. Före 1964 Svenska Brandkårernas Riksförbunds förtjänstme-
dalj i guld och silver (c), SvBrfbGM/SM (jfr sid 82/a). 8:e och 5:e storleken. 
1950/1951/1964/1968/1974. Ersatte äldre medalj från 1928
Band: Högrött med två gröna ränder på vardera sidan (kan även utdelas med 
spänne /msp/ för mod och rådighet vid eldsvåda)

Swedish Fire-defence´s Society medal of merit in gold (b, reverse), SvBrffGM. 
Before 1964 the Union of Swedish Fire-brigades medal of merit in gold and silver, 
SvBrfbGM/SM (compare page 82/a). 1950/1951/1964/1968/1974. Replaced an ol-
der medal from 1928(c)
Ribbon: Red moiré with two green stripes on each side (may be awarded with a 
clasp/msp/ for bravery and resolution at a fire)

Sveriges Motorfederations kungliga medalj i guld (d, frånsidan), Motor fedGM. 
Utdelas sedan 1965 av Svenska Bilsportförbundet respektive Svenska Motorcy-
kelförbundet. 9:e storleken (oval). 1951/1965/1974
Band: Vitt med gula kanter åtföljda av en smal blå rand

Swedish Motor Federation Royal medal in gold (d, reverse), MotorfedGM. Distri-
buted since 1965 by the Swedish Automobile society and by the Swedish Motorcycle 
society. Oval 1951/1965/1974
Ribbon: White moiré with yellow edges followed by a narrow blue stripe

a - Bild ej tillgänglig/
Picture not available
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Svenska Pistolskytteförbundets kungliga förtjänstmedalj i guld och silver (d, 
frånsidan), SvPistsfbGM/SM. Före 1974 Svenska Pistolskytteförbundets för-
tjänstmedalj, se sid 82/f. 8:e storleken (oval). 1951/1974. Ersatte äldre medalj 
från 1937
Band: Kluvet i ljusgrönt, vitt och ljusgrönt och däremellan svarta streck

Swedish Pistol Shooting association royal medal of merit in gold and silver (d, 
reverse), SvPistsfbGM/SM. Before 1974 Swedish Pistol-shooting association medal 
of merit, see page 82/d. Oval. 1951/1974. Replaced an older medal from 1937
Ribbon: Divided in pale green, white and pale green moiré with black lines in bet-
ween

Sveriges Riksidrottsförbunds kungliga jubileumsmedalj i guld (e, frånsi-dan). Sv-
rifbJGM. 9:e storleken. 1953
Band: Gult med smala blå kanter och två blå ränder på mitten

Swedish National Athletics Union Jubilee medal in gold (e, reverse), Svrifb JGM. 
1953
Ribbon: Yellow with narrow blue edges and two blue stripes on the middle

Svenska Fotbollsförbundets förtjänstmedalj med anledning av världs-mästerskaps-
tävlingarna i fotboll 1958 i guld (f, frånsidan). VMFGM. 8:e storleken (oval). 1957
Band: Grönt med två gula ränder på mitten

Swedish Football Association medal of merit on account of the Worldchampion-
ship in football 1958 in gold (f, reverse). VMFGM. Oval. 1957
Ribbon: Green moiré with two yellow stripes on the middle

Svenska Ridsportförbundets förtjänstmedalj i guld (g) och silver, SvRsfGM/SM. 
Före 1994 Riksföreningens för Ridningens främjande/Ridfrämjandets förtjänst-
medalj, RidfGM/SM. 8:e storleken. 1958/1974/1994
Band: Vitt med fem jämt fördelade gröna ränder

Swedish Equestrian Society medal of merit in gold (g) and silver, SvrsfGM/SM. 
Before 1994 the National Union for the Encourage of Riding medal of merit, Rid-
fGM/SM. 1958/1974/1994
Ribbon: White moiré with five evenly divided green stripes
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Svenska Polisens Idrotts- och Skytteförbunds förtjänstmedalj i guld och sil-
ver (a, frånsidan). SvPISGM/SM. 8:e storleken. 1958/1974
Band: Kluvet i blått och gult (före 1974 blått med breda gula kantränder - 
jmfr förtjänsttecknet sid 85/g)

Swedish Police´s Sport and Rifle Union medal of merit in gold and silver (a, 
reverse). SvPISGM/SM. 1958/1974
Ribbon: Divided in blue and yellow moiré (before 1974 blue moiré with broad 
yellow edges - compare sign of merit page 85/g)

Sveriges Kvinnliga Bilkårers riksförbunds kungliga medalj i guld (b, frånsi-
dan) och silver, SKBRGM/SM. 8:e storleken. 1958/1974
Band: Mörkblått med vita kantränder och en gul rand på vardera sidan

Swedish National League of Women Auxiliary Motor Corpses royal medal 
in gold (b, reverse) and silver, SKBRGM/SM. 1958/1974
Ribbon: Dark blue moiré with a white stripe towards each end and a yellow 
stripe at each side

Nationalföreningens för trafiksäkerhetens främjande förtjänstmedalj i 
guld (c, frånsidan), NTFGM. 8:e storleken. 1959/1974
Band: Gult med  breda röda kantränder

National Society for the Support of Safety in Trafic medal of merit in gold 
(c, reverse), NTFGM. 1959/1974
Ribbon: Yellow moiré with a broad red stripe towards each end

Officerarnas Målskjutningsförbunds i Stockholm förtjänstmedalj i guld 
och silver (d, frånsidan), OffmfbSthGM/SM. 8:e storleken. 1963/1974
Band: Orangegult (jfr FSR 1929 sid 60/d)

Officers´ Target-shooting Society in Stockholm medal of merit in gold and 
silver (d, reverse), OffmfbSthGM/SM. 1963/1974
Ribbon: Orange moiré (compare FSR 1929 page 60/d)
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Frivilliga Radioorganisationens särskilda förtjänstmedalj i guld (e, frånsi-
dan) och silver (f), FROGM/SM. 8:e storleken. 1979
Band:  Guld - Gult med en blå rand på vardera sidan
 Silver - Grått med en blå rand på vardera sidan
 På band och släpspänne kan en blixt i guld anläggas

Voluntary Radio Association special medal of merit in gold (e, reverse) and 
silver (f), FROGM/SM. 1979
Ribbon: Gold - Yellow moiré with a blue stripe on each side
   Silver - Grey moiré with a blue stripe on each side
 A flash in gold may be attached on the ribbon

Svenska Fäktförbundets kungliga förtjänstmedalj i guld och silver (g, från-
sidan), SvFfbGM/SM. 8:e storleken. 1986
Band: Vitt med en bred gul rand på mitten åtföljd på vardera sidan av en 
bred ljusblå rand

Swedish Fencing Society royal medal of merit in gold and silver (g, reverse), 
SvFbfGM/SM. 1986
Ribbon: White moiré with a broad yellow stripe on the middle followed on each 
side by a broad pale blue stripe

Föreningen Sveriges Sjöfart och Sjöförsvars förtjänsttecken i guld (h, från-
sidan) och silver, FSSSGFt/SFt. Jfr FSvFl 1944 sid 64/b. 8:e storleken. 1986
Band: Mörkblått med gula kantränder och en gul rand på mitten

Union of Swedish Shipping and Naval defence sign of merit in gold (h, re-
verse) and silver, FSSSGFt/SFt. Compare FSvFl 1944 page 64/b. 1986
Ribbon: Dark blue moiré with a yellow stripe towards each end and a yellow 
stripe on the middle

Flygvapenföreningarnas Riksförbunds förtjänstmedalj i guld och silver (i, 
frånsidan), FVRFGM/SM. Före 1991 se sid 85/a. 8:e storleken. 1991
Band: Rött med två blå ränder på vardera sidan

National Union of Air-Force Associations medal of merit in gold and silver 
(i, reverse), FVRFGM/SM. Before 1991 see page 85/e. 1991
Ribbon: Red moiré with two blue stripes on each side
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Svenska Värnpliktsofficersförbundets kungliga förtjänstmedalj i guld (a, frånsi-
dan), SVOFGFM. 8:e storleken. 1991-2002
Band: Blått med fyra smala gula ränder på mitten

League of Swedish Conscript Officers royal medal of merit in gold (a, reverse), 
SVOFGFM. 1991-2002
Ribbon: Blue moiré with four narrow yellow stripes on the middle

Hemvärnsbefälets Riksförbunds kungliga medalj i guld (b, frånsidan), 
HBRGM. 8:e storleken (oval). 1996
Band: Gult med fem jämt fördelade smala gröna ränder

National League of Home guard officers royal medal in gold (b, reverse), 
HBRGM. Oval. 1996
Ribbon: Yellow moiré with five evenly divided narrow green stripes

Kungliga Örlogsmannasällskapets förtjänstmedalj i guld och silver (c, från-
sidan), KÖGM/SM. 1999
Band: Ljusblått med gula kanter

Royal Naval Society medal of merit in gold and silver (c, reverse). KÖGM/SM. 
1999
Ribbon: Pale blue moiré with yellow edges
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L  SVENSKA MEDALJER OCH ANDRA UTMÄRKELSETECKEN  SOM INTE HAR 
KONUNGENS BILD OCH KUNGLIG KRONA

SWEDISH MEDALS AND OTHER DECORATIONS WHICH DO NOT HAVE THE 
KING´S PICTURE AND A ROYAL CROWN

Medaljerna och tecknen som anges i detta kapitel är förtjänsttecken som är instiftade av myndigheter, förband, officiella 
organisationer, förbund och föreningar m.fl. och som  Försvarsmakten medgivit får bäras till uniform. Medaljerna och 
tecknen anges efter den tidpunkt de instiftades vilket även är den ordning i vilken de skall bäras. Medalj och tecken i järn 
skall dock bäras till höger om medalj respektive tecken) i guld och medalj och tecken i guld till höger om medalj och tecken 
i silver. Medalj och tecken i silver skall bäras till höger om medalj och tecken i brons. Försvarsmaktens medaljer skall dock 
till militär uniform, i denna ordning, alltid  bäras först i denna grupp, även här med guldmedalj till höger om silvermedalj. 
Medaljerna och tecknen skall bäras efter de i föregående avsnitt angivna medaljerna och tecknen. Har en organisation el-
ler motsvarande erhållit tillstånd att dela ut  flera utmärkelsetecken av olika värdighet skall, om inte något annat gäller för 
något av utmärkelsetecknen, den högsta innehavda valören inom varje utmärkelse bäras. Medaljerna och tecknen bärs i 
bröstband. Om medaljens (tecknets) form icke är rund anges detta. Utmärkelsetecken som delats ut vid enstaka  tillfällen 
eller som inte längre delas ut  skrivs ej med fetstil.

The medals and signs in this chapter are decorations which are established by local authorities, military units, officel organisa-
tions, unions and associations and which are allowed to wear to Swedish military uniform. The medals and signs are namned 
according to time of founding which also is the right order to wear them. Decorations of iron must be worn before those in gold 
which are worn befor those of silver and bronze. The medals must be worn after the decorations of grade K. If an organisation 
is permitted to distribute more than one decoration of different value, only the one with the highest value could be worn. The 
medals are worn in a moiré ribbon on the breast. If the medal/sign not is round, this is   
          stated. Decorations which only have been awarded once or are expired are not shown in extra bold type. 

Försvarsmaktens förtjänstmedalj i guld och silver (d), FMGM/SM. 8:e storleken. 
1995
Band: Gult (band och släpspänne i vissa fall belagt med ett svärd i guld/silver)

Armed Forces medal of merit in gold and silver (d), FMGM/SM. 1995
Ribbon: Yellow moiré (a sword in gold/silver may be attached to the ribbon)

Försvarsmaktens belöningsmedalj för internationella insatser i guld och silver (e), 
FMintbGM/SM. 8:e storleken. 1995
Band: Blått (band och släpspänne belagt med ett svärd i guld/silver)

Armed Forces International Service medal of reward in gold and silver (e), FMint-
bGM/SM. 1995
Ribbon: Blue moiré (a sword in gold/silver is attached to the ribbon)
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Försvarsmaktens reservofficersmedalj i guld och silver (a), FMroffGM/SM. Till-
delas avgående reservofficer efter ett visst antal tjänsteår. 8:e storleken. 2003
Band: Gult med en bred blå rand på mitten

Armed Forces Reserve Officer medal in gold and silver (a), FMroffGM/SM. 2003
Ribbon: Yellow moiré with a broad blue stripe on the middle

Försvarsmaktens värnpliktsmedalj i silver (b), FMvplSM. Tilldelas för fullgjord 
godkänd värnplikt. 8:e storleken. 2002
Band: Blått med en bred gul rand på mitten

Armed Forces Conscript medal in silver (b), FMvplSM. 2002
Ribbon: Blue moiré with a broad yellow stripe on the middle

Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons (c), FMintBM. 8:e 
storleken. Tilldelas efter tre månaders fullgjord godkänd tjänstgöring i Utlands-
styrkan och kan tilldelas enskild vid flera tillfällen. Före 1994 olika frånsidor 
(d, exempel) och från 1994 slät frånsida med mission och år ingraverade (e). 
1991/1994
Band: Blått (släpspänne före 1994 belagt med palm/Saudiarabien, spjut/Somalia 
eller stjärna/Liberia och efter 1994 med siffra i brons)

Armed Forces International Service medal in bronze (c), FMintBM. Awarded af-
ter three months approved service abroad and may be awardes more than once. Be-
fore 1994 different reverses (d, exemple) and from 1994 plain reverse with mission 
and year engraved (e). 1991/1994
Ribbon: Blue moiré (Before 1994 a palm/Saudiarabia, a spear/Somalia or a star/
Liberia and after 1994 a figure, all in bronze are attached to the ribbon)

Kungl. Patriotiska Sällskapets Emmerymedalj i guld och silver (f, se sid 73), Pa-
trSEmGM/SM/mhb. För långvarig och trogen tjänst främst inom sjöfarten. 11:e 
storleken. Bärs dels i halsband /hb, dels i bröstband. 1781/1880/1923.
Band: Kluvet i gult och grönt
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Royal Patriotic Society Emmery medal in gold and silver (f), PatrSEmGM/SM/
mhb. For long and faithful service especially at sea. Worn both around the neck/hb 
and on the breast. 1781/1880/1923
Ribbon: Divided in yellow and green moiré

Friluftsfrämjandets förtjänstmedalj i järn, guld (g) och silver, FrilJrM/GM/SM. 
Före 1938 Föreningens för skidlöpningens främjande i Sverige/Skidfrämjan-
det och före 1975 Föreningens för skidlöpningens och friluftslivets främjande 
i Sverige/Skid- och friluftsfrämjandets förtjänstmedalj, SkidlM. 11:e storleken. 
1899/1938/1967/1975
Band: Vitt med blå kantränder åtföljda av en gul  rand

Open-air Society medal of merit in iron, gold (g) and silver, FrilJrM/GM/SM. 
Before 1938 The Association for Encourage of Skiing and before 1975 Skiing and 
Open-air Society medal of merit, SkidlM. 1899/1938/1967/1975
Ribbon: White moiré with a blue stripe towards each edge followed by a yellow 
stripe

Sveriges Centralförenings för  idrottens främjande förtjänstmedalj i guld (h) 
och silver, SvcfiGM/SM. 9:e storleken. 1907
Band: Blått med gula kantränder och en gul rand på mitten

Swedish Central society for Encourage of Sports medal of merit in gold (h) and 
silver, SvcfiGM/SM. 1907
Ribbon: Blue moiré with a yellow stripe towards each edge and a yellow stripe on 
the middle

Svenska Gymnastikförbundets Lingmedalj i guld (i) och silver, SvGymnfbLing-
GM/SM. Silvermedalj (j/frånsida) utdelas endast vid utlandsresor. 8:e storleken. 
1907
Band:  Guld - Blått
 Silver - Ljusblått

Swedish Gymnastics society Ling medal in gold (i)and silver (j), SvGymnfbLing-
GM/SM. Silver medal (j/reverse) is distributed only abroad. 1907
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Ribbon: Gold - Blue moiré 
 Silver - Pale blue moiré

Skytteförbunds (länsförbunds) förtjänstmedalj i guld, silver och brons,  ...sfb 
GM/SM/BM. 27 stycken (a, exempel). Vid förkortning bör respektive förbund 
anges i enlighet med tidigare bruk i rullan, t ex  SödsfbGM. 8:e storleken. 
1907ff
Band: Olika för respektive förbund

Rifle Association (county) medal of merit in gold, silver och bronze, ...sfb GM/
SM/BM. 27 associations (a, exemples). At abbreviation the association is written 
as in the official military roll (exemple SödsfbGM). 1907ff
Ribbon: Different for each association

Sveriges Riksidrottsförbunds förtjänstmedalj i guld (b) och silver, SvrifbGM/
SM. Före 1947 Svenska Gymnastik- och Idrottsföreningarnas Riksförbunds 
förtjänstmedalj, SvgirfbM. 8:e storleken. 1910/1947
Band: Blått med gula kantränder

Swedish National Athletics Union medal of merit in gold (b) and silver,
SvrifbGM/SM. Before 1947 Swedish National Union of Gymnastic- and Athle-
tics medal of merit, SvgirfbM. 1910/1947
Ribbon: Blue moiré with a yellow stripe towards each edge

Södra skånska regementets (P7) förtjänstmedalj i guld (c), silver och brons, 
SSkåneregGM/SM/BM. Före 1999 Södra skånska regementets och Södra 
skånska brigadens förtjänstmedalj och före 1987 Södra skånska regementets 
och Malmö försvarsområdes förtjänstmedalj, SödskånregGM/SM/BM. 12:e 
storleken. 1913/1987/1999
Band: Gult med en röd rand på vardera sidan

Southern Scanian regiment (P7) medal of merit in gold (c), silver and bronze, 
SSkåneregGM/SM/BM. Before 1999 Southern Scanian regiment and Southern 
Scanian brigade and before 1987 Southern Scanian regiment and Malmo De-
fence Area medal of merit, SödSkånregGM/SM/BM. 1913/1987/1999
Ribbon: Yellow moiré with a red stripe on each side
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Svenska Skidförbundets förtjänstmedalj i guld och silver (d), SvSkidfbGM/
SM. 8:e storleken. 1914
Band: Guld - mörkblått, silver - ljusblått

Swedish Skiing Union medal of merit in gold and silver (d), SvSkidfbGM/SM. 
1914
Ribbon:  Gold - dark blue moiré, silver - pale blue moiré

Föreningens för befrämjande av skolungdomens vapenövningar/Skolskytte-
främjandets förtjänstmedalj i guld och silver (e), SkolVGM/SM. 8:e storle-
ken. 1918/1955.
Band: Serafimerblått (före 1955 mörkblått/f)

Association of Encourage of military exercise in schools medal of merit in 
gold and silver (e), SkolVGM/SM. 1918/1955
Ribbon: Seraphim blue moiré (before 1955 dark blue/f)

Svenska brigadens i Finlands frihetskrig medalj i järn (g), SvBrigJrM. 8:e stor-
leken. 1918
Band: Vitt med ett diagonalt band kluvet i blått, gult och blått

Swedish Brigade in Finland Liberation War medal in iron (g), SvBrig JrM. 1918
Ribbon: White moiré with a diogonal stripe divided in blue, yelloe and blue

Sveriges Militäridrotts- och Mångkampförbunds guldmedalj med krans och 
band (h), SMIgmmkrans. Före 1987 Sveriges Militära Idrottsförbunds guld-
medalj med krans, Svmifbgm mkrans. För idrottsliga prestationer. 9:e storle-
ken. 1920/1987
Band: Gult med en smal och därinnanför en bred blå rand på vardera sidan 
och belagt med två korslagda kvistar i guld

Swedish Military Sports- and Polyathlon Association goldmedal with wreath 
and ribbons (h), SMIgmmkrans. Before 1987 Swedish Military Sport Association 
goldmedal with wreath, Svmifbgm mkrans. 1920/198. 
Ribbon: Yellow moiré with a narrow and within that a broad blue stripe on each 
side and with two attached golden sprigs in saltire
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Befälsutbildningsförbunds förtjänstmedalj i guld och silver, ...bfbGM/SM. 30 st 
(a, exempel). Före 1943 Landstormsförbunds förtjänstmedalj, ...lfbGM/SM. Vid 
förkortning bör respektive förbund anges i enlighet med tidigare bruk i rullan, t 
ex SödbfbGM. 8:e storleken. 1924ff/1943
Band: Gult med två blå ränder på vardera sidan (andra färger fanns före 1943, 
b exempel)

Officers´ Training Association medal of merit in gold and silver, ...bfb GM/SM. 
30 associations (a, exemples). Before 1943 Militia  orga-nization medal of merit, 
...lfbGM/SM. At abbreviation the association is written as in the official military 
roll (exemple SödsbfbGM). 1924ff/1943
Ribbon: Yellow moiré with two blue stripes on each side (before 1943 different co-
lors, b exemple)

Värnpliktiga Officerares Riksförbunds hederstecken i guld (c) och silver, VoffRfb-
GHt/SHt. Före 1943 Landstormsofficerssällskapens i Sverige Riksförbund he-
derstecken, LandstoffHt. 8:e storleken (oval). 1926/1943-1972
Band: Gult med en bred blå rand på vardera sidan

National League of Conscript officers badge of honour in gold (c) and silver, Voff-
RfbGHt/SHt. Before 1943 National League of Militia organizations´ societies bad-
ge of honour, LandstoffHT. Oval. 1926/1943-1972
Ribbon: Yellow moiré with a broad blue stripe on each side

Sportskytteförbu
nds (distriktsorganisation) förtjänstmedalj i guld och silver, ...spsfbGM/SM. 
19 st, (d, exempel). Vid förkortning bör respektive förbund anges i enlighet med 
tidigare bruk i rullan, t ex SödspsfbGM. 8:e storleken. 1927ff
Band: Olika för respektive förbund

Sport Rifle Association (district) medal of merit in gold and silver, ...spsfb GM/
SM. 19 associations (d, exemples). At abbreviation the association is written as in 
the official military roll (exemple SödspsfbGM). 1924ff
Ribbon: Different for each association

Svenska Fäktförbundets förtjänstmedalj i guld (e, sid 77), silver och brons, 
SvFfbgm/sm/bm. 8:e storleken. 1931/1986
Band: Kluvet i blått, gult och blått  (före 1986 kluvet i blått och gult /f sid 77)

a

b

c

d



Swedish Fencing Society medal of merit in gold, (e) silver and bronze, SvFbfgm/
sm. 1931/1986
Ribbon: Divided in blue, yellow and blue moiré (before 1986 divided in blue and 
yellow/f)

Svenska Reservunderofficersförbundets förtjänsttecken i guld (f) och silver, SvRu-
offGFt/SFt. 8:e storleken (oval). 1932 - 1972
Band: Blått med gula kanter och en bred gul rand på vardera sidan (jmfr sid 
88/b)

Swedish Reserve Non commissioned officers´ badge of merit in gold (f) and silver, 
SvRuoffGFt/SFt. Oval. 1932-1972
Ribbon: Blue moiré with yellow edges and a broad yellow stripe on each side

Svenska Arméns och Flygvapnets Reservofficersförbunds hederstecken i guld och 
silver (g), SAFRGHt/SHt. Före 1945 Svenska Arméns Reserv-officersförbunds 
hederstecken, SARHt. 1934/1945-2006
Band: Blått med en smal gul rand på vardera sidan och en bred gul rand på mit-
ten

Union of the Swedish Army and Air Force Reserve officers badge of honour in gold 
and silver (g), SAFRGHt/SHT/. Before 1945 the Union of Swedish Army Reserve 
Officers badge of honour, SARHt. 1934/1945-2006
Ribbon: Blue moiré with a narrow yellow stripe on each side and a broad yellow 
stripe on the middle

Frivilliga Automobilkårernas förtjänsttecken i guld (ih och silver, FAKGFt/SFt. 
Före 1948 Frivilliga Automobilkårens förtjänstmedalj och före 1958 förtjänst-
tecken. 8:e storleken (åttkantig). 1934/1948/1958
Band: Kluvet i blått och gult

Voluntary Automobile Corpses badge of merit in gold (h) and silver, FAKGFt/
SFt. Before 1948 Voluntary Automobile Corps medal of merit and before 1958 
badge of merit. Octagon. 1934/1948/1958
Ribbon: Divided in blue and yellow moiré

g - Bild ej tillgänglig/
Picture not available
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Livregementets grenadjärers (I3) förtjänstmedalj  i guld, silver (a) och brons, 
LivreggrenGM/SM/BM. Före 1991 Örebro försvarsområdes och Livrege-
mentets grenadjärers förtjänstmedalj (b), Fo51/I3GM/SM/BM. 8:e storle-
ken.1937/1991-2000
Band: Vitt med ljusblå kanter och en ljusblå rand på mitten

Life Regiment grenadiers (I3) medal of merit in gold, silver (a) and bronze,, Liv-
reggrenGM/SM/BM. Before 1991 Orebro forsvarsområdes and Life Regiment gre-
nadiers medal of merit (b), Fo51/I3GM/SM/BM. 1937/1991-2000
Ribbon: White moiré with pale blue edges and a pale blue stripe on the middle

Stockholms-Tidningens guldmedalj för berömlig flygargärning (c), StTGM. Utde-
lades från 1965 av Aftonbladet. 8:e storleken. 1938/1965
Band: Blått

”Stockholms-Tidningen” goldmedal for laudable flying-deed (c), StTGM. Awarded 
from 1965 by ”Aftonbladet”. 1938/1965
Ribbon: Blue moiré

Stockholms stads ”S:t Eriksmedaljen” i guld (d), StErikGM. 8:e storleken. Utde-
las av Stockholms stadskollegium. 1939
Band: Ljusblått med infällda gyllene stjärnor

Stockholm City ”St Erik medal” in gold (d), StErikGM. Awarded by the Stock-
holm City Collegium. 1939
Ribbon: Pale blue moiré with golden stars

Svenska Brukshundklubbens förtjänstmedalj för gagnerik kynologisk verk-
samhet i guld och silver (e), SBKkynGM. Före 1988 förtjänsttecken. 8:e storle-
ken. 1940/1988
Band: Delat i grönt, vitt, grönt, vitt och grönt

Swedish Service Dog Club medal of merit for useful kynologic work in gold and 
silver (e), SBKkynGM. Before 1988 sign of merit. 1940/1988
Ribbon: Divided in green, white, green, white and green moiré
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Sveriges Civilförsvarsförbunds förtjänsttecken i guld (f, se sid 79), silver och 
brons, SCFGFt/SFt/BFt. Före 1951 Sveriges Riksförbunds för civilt luftskydds/
Riksluftskyddsförbundets förtjänsttecken, RLSfbFt. 8:e storleken. 1941/1951
Band: Rött med två gula ränder på vardera sidan

Swedish Civil Defence Union badge of merit in gold, (f), silver and bronze, 
SCFGFt/SFt/BFt. Before 1951 Swedish National Association for Civilian Air de-
fence badge of merit, RLSfbFt. 1941/1951
Ribbon: Red moiré with two yellow stripes on each side

Kustartilleriets Reservofficersförbunds hederstecken i guld och silver (g) och 
brons, KAROFGHt/SHt. 8:e storleken. 1941/1951/1999-2003
Band: Rött med en blå rand på vardera sidan

Coastal Artillery reserv Officers´ Union badge of honour in gold and silver (g) and 
bronze, KAROFGHt/SHt. 1941/1951/1999-2003
Ribbon: Red moiré with a blue stripe on each side

Stockholms Läns Försvarskommittés förtjänstmedalj i guld, silver (h) och 
brons, SthlFKGM/SM/BM. Före 1972 Stockholms försvarskommittés förtjänst-
medalj (i), SthFKGM/SM/BM. 12:e storleken. 1943/1972
Band: Gult med tre jämt fördelade blå ränder

Defence Committee of Stockholm County medal of merit in gold, silver (h) and 
bronze, SthlFKGM/SM/BM. Before 1972 Stockholm Defence committee medal of 
merit (i), SthFKGM/SM/BM. 1943/1972
Ribbon: Yellow moiré with three evenly divided blue stripes

Svea artilleriregementes (A1) förtjänstmedalj i guld och silver (j), Svea artregGM/
SM. 8:e storleken. 1943/1992-1997
Band: Kluvet i blått, rött och blått

Svea Artillery regiment (A1) medal of merit in gold and silver (j), Sveaartreg
GM/SM. 1943/1992-1997
Ribbon: Divided in blue, red and blue moiré

Riksförbundet Sveriges lottakårers förtjänstmedalj i guld och silver (a, se sid 
80), SLKgm/sm. 8:e storleken. 1944/1967/1968
Band:  Guld - Kluvet i grått, blått, gult, blått och grått
 Silver - Kluvet i grått, blått, grått, blått och grått
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National League of Swedish ”Lotta”-Corpses medal of merit in gold and 
silver (a), SLKgm/sm. 1944/1967/1968
Ribbon: Gold - Divided in grey, blue, yellow, blue and grey moiré
 Silver - Divided in grey, blue, grey, blue and grey moiré

Svenska Röda Korsets förtjänsttecken i silver (b), SRKSFt. 8:estorleken 
(oval). 1944
Band: Rött med en vit rand på vardera sidan

Swedish Red Cross badge of merit in silver (b), SRKSFt. Oval. 1944
Ribbon: Red moiré with a white stripe on each side

Stockholms Luftvärnsförenings förtjänstmedalj i guld (c) och silver, 
SthlvfGM. 8:e storleken. 1944
Band: Gult med två blå ränder på vardera sidan (jfr bfb)

Stockholm Air Defence Association medal of merit in gold (c) and silver, 
SthlvfGM. 1944
Ribbon: Yellow moiré with two blue stripes on each side (compare bfb page 
76/a)

Pistolskyttekrets förtjänstmedalj  i guld och silver, ...pistskGM/SM. 26 st 
(d, exempel). Vid förkortning bör respektive förbund anges i enlighet med 
tidigare bruk i rullan. 8:e storleken. 1944ff
Band: Olika vid respektive krets

Pistol shooting club medal of merit in gold and silver, ...pistskGM/SM. 26 
clubs (d, exemple). At abbreviation the association is written as in the of-
ficial military roll (exemple SödpistskGM). 1944ff
Ribbon: Different for each association.

Svenska Korporationsidrottsbundets förtjänstmedalj i  guld, silver och 
brons (e), SvKifbGM/SM/BM. 8:e storleken. 1946
Band: Kluvet i blått, gult och blått (jfr Sruo 1984 sid 90/e)

Swedish Corporate Sports Union medal of merit in gold, silver and bronze
(e), SvKifbGM/SM/BM. 1946
Ribbon: Divided in blue, yellow and blue moiré (compare Sruo 1984 page 
90/e)

e - Bild ej tillgänglig/
Picture not available
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Svenska Blå Stjärnans förtjänsttecken i silver (f), SBSSFt/mstj. Från 1966 
även med stjärna. 8:e storleken. 1947/1966
Band: Kluvet i blått, vitt och blått samt kan i förekommande  fall utdelas 
med en femuddig blåemaljerad stjärna på det vita fältet

Swedish Blue Star badge of merit in silver (f), SBSSFt/mstj. From 1966 also 
with a star. 1947/1966
Ribbon: Divided in blue, white and blue moiré . A blue enamel star may be 
attached on the white field

Gotlands artilleriregementes (A7) förtjänstmedalj i guld (g) och silver, Got 
artregGM/SM. 8:e storleken. 1947/1990-2000
Band: Kluvet i grönt, rött och grönt

Gotland Artillery regiment (A7) medal of merit in gold (g) and silver, Gotart-
reg GM/SM. 1947/1990-2000
Ribbon: Divided in green, red and green moiré

Föreningens för arbetarskydd förtjänsttecken i guld med röd emalj (h), 
FArbskGFt. 8:e storleken. 1949
Band: Kluvet i gult, rött och gult

Society for Working Protection badge of merit in gold  with red enamel 
(h), FArbskGFt, 1939
Ribbon: Divided in yellow, red and yellow moiré

Kamratföreningen Bergslagsartilleristers (A9) förtjänstmedalj i silver 
(i), KBergartSM. 8:e storleken. 1950/1991
Band: Blått med vita kanter och en bred vit rand på vardera sidan

Service Club of Bergslagen Artillery (A9) medal of merit in silver (i), 
KBerg artSM. 1950/1991
Ribbon: Blue moiré with white edges and a broad white stripe on each side
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Svenska Brandförsvarsföreningens förtjänsttecken i guld (a), SvBrffGFt. 
Före 1964 Svenska Brandkårernas Riksförbunds förtjänsttecken i guld (b) 
och silver, SvBrfbGFt/SFt. 8:e storleken (oval). 1950/1964
Band: Högrött med en grön rand på vardera sidan. Före 1964 två gröna rän-
der lika med förtjänstmedaljen, se sid 66/c, SvBrffM 1950
  
Swedish Fire-defence Society badge of merit in gold (a), SvBrFFGFt. Before 
1964 the Union of Swedish Fire-brigades badge of merit in gold (b) and silver. 
SvBrfbGFt/SFt. Oval. 1950/1964
Ribbon: Red moiré with a green stripe on each side. Before 1964 two green 
stripes as the medal of merit, see page 66/a, SvBrffM 1950

Hemvärnets silvermedalj (c), HvSM. Frånsidan varierar för vederbörande 
försvarsområde eller driftvärn (d). 8:e storleken. 1951
Band: Blått med ett gult streck på vardera sidan och två gula streck på mitten

Home guard silver medal (c), HvSM. The reverse varies in the different De-
fence areas or Production-guards (d). 1951
Ribbon: Blue moiré with one yellow stripe on each side and two yellow stripes 
on the middle

Svenska Flottans Reservofficersförbunds hederstecken (e), SvFLRoffHt. 
Guld och blå emalj. Oval. 1951
Band: Gult med en smal blå rand på vardera sidan och en bred blå rand på 
mitten

Swedish Navy Reserve officers´ Society badge of honour (e), SvFLRoffHt. 
Gold on blue enamel. Oval. 1951
Ribbon: Yellow moiré with a narrow blue stripe on each side and a broad blue 
stripe on the middle

Svenska Pistolskytteförbundets förtjänstmedalj i guld och silver (f), SvPistsfb-
gm/sm. Från 1974 se sid 66/c. 8:e storleken (oval). 1951-1974
Band: Kluvet i ljusgrönt, vitt och ljusgrönt och däremellan smala svarta rän-
der

Swedish Pistol-shooting Association medal of merit in gold and silver (f), Sv-
Pistsfbgm/sm. From 1974 see page 66/c. Oval. 1951-1974
Ribbon: Divided in pale green, white and pale green moiré with black dashes 
in between
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Försvarsutbildarnas förtjänsttecken i guld (g), FöutbGFt. Oval. Dessförin-
nan Centralförbundets för befälsutbildning förtjänsttecken i guld, CFBGFt. 
8:e storleken. 1953/2006
Band: Blått med en gul rand på mitten

Union of Defence instructors´ badge of merit in gold (a), FöutbGFt. Before 
2006 Central Union for Officers Training badge of merit i gold (g), CFBGFt. 
Oval. 1953
Ribbon: Blue moiré with a yellow stripe on the middle

Svenska Värnpliktsofficersförbundets förtjänstmedalj i guld, silver (h) och 
brons, SVOFGM/SM. Före 1972 Värnpliktiga Underofficerares Riksför-
bunds förtjänstmedalj, VUoffRfbGM/SM. 8:e storleken. 1954-2002
Band: Gult med fyra ljusblå ränder på mitten

League of Swedish Conscript Officers medal of merit in gold, silver (h) and 
bronze, SVOFGM/SM. before 1972 National Union of Swedish Conscript non 
commissioned officers medal of merit, VUoffRfbGM/SM. 1954-2002
Ribbon: Yellow moiré with four pale blue stripes on the middle

Kamratförbundets för Svenska Koreaambulansen minnes- och förtjänst-
kors i silver (i), KSKASK. Kors. 1954/1996
Band: Kluvet i ljusblått, gult och ljusblått (jfr SRK 1911 sid 59/f)

Old comrades alliance of the Swedish Korea ambulance cross of remenb-
rance and merit in silver (i) KSKASK. Cross. 1954/1996
Ribbon: Divided in pale blue, yellow and pale blue moiré  (compare SRK 1911 
page 59/f)

Flygvapenförbunds (-förenings) förtjänstmedalj (-tecken) i guld (j, exem-
pel) och silver, ...fvfGM/GFt/SM/SFt. Vid förkortning bör respektive för-
bund (-förenings) anges i enlighet med tidigare bruk i rullan. 8:e storleken. 
1954ff
Band: Olika för respektive förbund (förening)

Air Force Society medal (badge) of merit in gold (j, exemple) and silver, 
...fvfGM/GFt/SM/SFt. At abbreviation the society is written as in the official 
military roll. 1954ff
Ribbon: Different for each society
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Frivilliga skytterörelsens Bernadottemedalj i guld (a). FSRBernGM. Före 1986 
Skytteförbundens överstyrelses Bernadottemedalj, SfbÖSBernGM. 12:e storle-
ken. 1955
Band: Orangegult med ett blått streck på vardera sidan

Voluntary Rifle Society Bernadotte medal in gold (a). FSRBernGM. Before 
1986 Board of Rifle Societies Bernadotte medal, SfbÖSBernGM. 1955
Ribbon: Orange moiré with a blue stripe towards each edge

Förbundet Svenska Finlandsfrivilligas frivilligkors i järn (b), SvFinlFrivK. 
Kors. 1955/1978
Band: Blått med gula kantränder och före 1978 med vita heraldiska grankvistar 
i det blå fältet

Society of Swedish Volunteers´ in Finland cross in iron (b), SvFinlFrivK. Cross. 
1955/1978
Ribbon: Blue moiré with a yellow stripe towards each edge and before 1978 white 
heraldic twigs of fir in the blue field

Ryttarolympiadens 1956 förtjänsttecken i guld (c), RyttOlGFt. 13:e storleken 
(ovalt). 1956
Band: Gult med två glest ihopsittande ljusblå ränder på vardera sidan

The Equestrian Olympic games 1956 badge of merit in gold (c), RyttOl GFt. Oval. 
1956
Ribbon: Yellow moiré with two thinly placed pale blue stripes on each side

Svenska Ridsportens Centralförbunds förtjänstmedalj i guld med lagerkrans, 
guld (d) och silver, SRCfbGMmkr/GM/SM. Före 1961 Svensk Ridsports för-
tjänsttecken i guld, SvRspGFt. Upphörde i samband med förbundets samman-
slagning till Svenska Ridsportförbundet, jfr sid 67/e, SvRsfM. 8:e storleken 
(oval). 1957/1961-1993.
Band: Mörkblått med en gul  rand åtföljd av en vit rand på vardera sidan

Swedish Equestrian Central Society medal of merit in gold with a laurel wreath, 
gold (d) and silver, SRCfbGMmkr/GM/SM. Before 1961 the Swedish Equestrian 
badge of merit, SvRspGFt. Expired when the society amalgamated with Swedish 
Equestrian Sport Society (compare page 67/e,) SvRsfM. Oval. 1957/1961-1993
Ribbon: Dark blue moiré with a yellow stripe followed by a white stripe on each 
side
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Flygvapenföreningarnas Riksförbunds förtjänstmedalj i guld och silver (e), FV-
RFgm/sm. Före 1964 Sveriges Luftbevakningsförbunds förtjänstmedalj (f), Sv-
LbevM. Från 1991 se sid 69/h. 8:e storleken. 1957/1964-1991
Band: Rött med två blå ränder på vardera sidan

National Union of Air-Force Associations medal of merit in gold and silver (e), 
FVRFgm/sm. Before 1964 Swedish Air Defence Warning Service medal of merit 
(f), SvLbevM. From 1991 see page 69/h. 1957/1964-1991
Ribbon: Red moiré with two blue stripes on each side

Svenska Polisens Idrotts- och Skytteförbunds förtjänsttecken i guld, silver och 
brons (g), SvPISGFt/SFt/BFt. 8:e storleken. 1958/1974
Band: Blått med gula kantstreck och två gula streck på mitten(före 1974 blått 
med breda gula kanter - jmfr förtjänstmedaljen sid 68/a)

Swedish Police Sport and Rifle Union badge of merit in gold, silver and bronze 
(g), SvPISGFt/SFt/BFt. 1958/1974
Ribbon: Blue moiré with a yellow line towards each end and two yellow lines on 
the middle (before 1974 blue moiré with broad yellow edges)

Frivilliga Radioorganisationens förtjänstmedalj i guld (h) och silver (i), 
FROgm/sm. 8:e storleken. 1958/1989
Band:  Guld - Grönt med en smal gul rand på vardera sida och en bred gul  
 rand på mitten
 Silver - Grönt med en gul rand på vardera sidan
 Före 1989 gult med två blå ränder på vardera sidan för båda valö-
 rerna, jfr bfb sid 76/a
  
Voluntary Radio Association medal of merit in gold (h) and silver (i), FROgm/
sm. 1958/1989
Ribbon: Gold - Green moiré with a narrow yellow stripe on each side and 
 a broad yellow stripe on the middle
    Silver - Green moiré with a yellow stripe on each side
 Before 1989 yellow moiré with two blue stripes on each side for 
 both values, compare bfb page 76/a
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Hälsinge regementes (I14) förtjänstmedalj i guld (a) och silver, HälsregGM/
SM. GM 12:e storleken. SM 8:e storleken. 1959/1985/1992-1997.
Band: Kluvet i svart och vitt

Hälsinge Regiment (I14) medal of merit in gold (a) and silver, HälsregGM/SM. 
Two sizes. 1959/1985/1992-1997
Ribbon: Divided in black and white moiré

Nationalföreningens för trafiksäkerhetens främjande förtjänsttecken i guld 
och silver (b), NTFGFt/SFt. 8:e storleken. 1959
Band: Gult med röda kantränder

National Society for the Support of Safety in Traffic badge of merit in gold and 
silver (b), NTFGFt/SFt. 1959
Ribbon: Yellow moiré with a red stripe towards each end

Försvarets Civila Idrottsförbunds förtjänstmedalj i guld och silver (c), 
FCIGM/SM. 8:e storleken. 1960
Band: Kluvet i blått och gult

Civilian Sport Club of the Armed Forces medal of merit in gold and silver (c), 
FCIGM/SM. 1960
Ribbon: Divided in blue and yellow moiré

Tullens Militära Befälsförenings förtjänstmedalj i guld och silver (d), TMBF 
GM/SM. 8:e storleken. 1960/1996
Band: Kluvet i blått och gult

Customs Military Officers Association medal of merit in gold and silver (d), 
TMBFGM/SM. 1960/1996
Ribbon: Divided in blue and yellow moiré

Sveriges Militära Kamratförenningarnas Riksförbunds förtjänsttecken i guld 
(e) och silver, SMKRGFt/SFt. Före 1992 De Svenska Militära Kamrat-förening-
arnas Riksförbunds förtjänsttecken, DSMKRGFt/SFt. Kors. 1961/1992.
Band: Guld - Gult med smala blå kanter och tre jämt fördelade breda blå ränder 
 Silver - Gult med sex jämt fördelade blå ränder
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Swedish National Union of Old Comrades Associations badge of merit in gold 
(e, page 86) and silver, SMKRGFt/SFt. Before 1992 National Union of Swedish 
Military Comrades´ Association, DSMKRGFt/SFt. Cross. 1961
Ribbon: Gold - Yellow moiré with narrow blue edges and three evenly divided  
  broad blue stripes
 Silver - yellow moiré with six evenly divided blue stripes

Sjövärnskårernas förtjänsttecken i silver (f), SVKSFt. Före 1961 Sjövärns-
flottiljs förtjänstmedalj (8 st) i guld och silver (g, exempel) ...svf GM/SM. Vid 
förkortning bör respektive flottilj anges i enlighet med tidigare bruk i rullan. 
Bandet var olika för respektive flottilj. Utdelas sedan 1982 av Sjövärnskårernas 
Riksförbund. 8:e storleken (oval). 1961/1982
Band: Ljusblått med vita kantränder och en vit rand på vardera sidan

National League of Naval-defence Corpses badge of merit in silver (f), SV-
KSFt.  Before 1961 Naval-defence flotilla medal of merit (8 ex) in gold and silver 
(g, exemple) ...svfGM/SM. At abbreviation the flotilla is written as in the official 
military roll. The ribbon was different for each flotilla. Awarded since 1982 by the 
National League of Naval-defence corpses. Oval. 1961/1982
Ribbon: Pale blue moiré with a white stripe towards each edge and a white stripe 
on each side

Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbunds förtjänstmedalj i guld (h), 
SKBRgm. 8:e storleken. 1963
Band: Mörkblått med en vit rand på vardera sidan och en gul rand på mitten

Swedish National League of Women Auxiliary Motor Corpses medal of merit 
in gold (h), SKBRgm. 1963
Ribbon: Dark blue moiré with a yellow stripe on the middle and a white stripe on 
each side

Försvarets Motorklubbs förtjänstmedalj i guld, silver och brons (i), FMK GM/
SM. 8:e storleken. 1963
Band: Kluvet i rött och grönt

Armed Forces Motor Club medal of merit in gold, silver and bronze (i), 
FMKGM/SM. 1963
Ribbon: Divided in red and green moiré
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Norrbottens regementes (I19) förtjänstmedalj i guld, silver (a) och brons, 
NorrbregGM/SM/BM. 8:e storleken.1967
Band: Blått med en gul rand på mitten åtföljd på vardera sidan av ett svart 
streck och en vit rand

Norrbotten Regiment (I19) medal of merit in gold, silver (a) and bronze, 
NorrbregGM/SM/BM. 1967
Ribbon: Blue moiré with a yellow stripe on the middle followed on each side 
by a black line and a white stripe

Svenska Arméns och Flygvapnets Reservofficersförbunds förtjänsttecken i 
guld (b), SAFRGFt. 8:e storleken. 1969-2006
Band: Blått med gula kanter och en gul rand på vardera sidan (jmfr sid 
77/h)

Union of the Swedish Army and Air Force Reserve Officers badge of merit in 
gold (b), SAFRGFt. 1969-2006
Ribbon: Blue moiré with yellow edges and a yellow stripe on each side

Helsingborgs Försvarskommittés förtjänstmedalj i guld, silver och brons (c), 
HFKGM/SM/BM. 8:e storleken. 1971-2000
Band: Kluvet i  rött och vitt

Helsingborg Defence committee medal of merit in gold, silver and bronze (c), 
HFKGM/SM/BM. 1971-2000
Ribbon: Divided in red and white moiré

Kronobergs regementes (I11) hedersmedalj i guld (d), silver och brons, Kro-
nobregGM/SM/BM. 8:e storleken. 1971-1997
Band: Kluvet i gult, rött och gult

Kronoberg Regiment (I11) medal of honour in gold (d), silver and bronze, 
KronobregGM/SM/BM. 1971-1997
Ribbon: Divided in yellow, red and yellow moiré

Militärmusiksamfundets förtjänstmedalj Pro Musica Militare i guld och 
silver (e), MMSGM/SM. 8:e storleken. 1971
Band: Vitt med en grön rand på vardera sidan
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Military Music Association medal of merit Pro Musica Militare in gold 
and silver (e, page 88), MMSGM/SM. 1971
Ribbon: White moiré with a green stripe on each side

Militärmusiksamfundets hedersmedalj till Ivar Widners minne i guld (f) 
och silver, MMSIWGM/SM. 1971
Band: Gult med en grön rand på vardera sidan

Military Music Association medal of honour to the memory of Ivar Wid-
ner in gold (f) and silver, MMSIWGM/SM. 1971
Ribbon: Yellow moiréwith a green stripe on each side

Militärmusiksamfundets minnesmedalj i guld (g), MMSGMM. 8:e storle-
ken. 1971
Band: Rött med svarta kanter

Military Music Association memorial medal in gold (g), MMSGMM. 1971
Ribbon: Red moiré with black edges

Borås Hemvärnsområdes förtjänstmedalj i silver (h), BoråshvoSM. 8:e 
storleken. 1971/1995
Band: Blått med gula kanter och en gul rand på vardera sidan

Borås Home-guard area medal of merit in silver (h), BoråshvoSM. 
1971/1995
Ribbon: Blue moiré with yellow edges and a yellow stripe on each side

Västernorrlands regementes och Ångermanlandsbrigadens förtjänstmedalj 
(I21 och NB21) i guld (i) och silver, VnorregÅngbrigGM/SM. 9:e storleken. 
1974/1994-2000
Band: Kluvet i grönt och vitt

Västernorrland Regiment (I21) and Ångermanland Brigade (NB21) medal of  
merit in gold (i) and silver, VnorrregÅngbrigGM/SM. 1974/1994-2000
Ribbon: Divided in green and white moiré
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Föreningen Flottans Mäns hedersankare i guld (a), FFlMGHa. 9:e storleken. 
1975
Band: Blått med gula kantränder och två gula ränder på mitten

Navy Men Association anchor of honour in gold (a), FFlMGHa. 1975
Ribbon: Blue moiré with a yellow stripe at the edges and two yellow stripes on the 
middle

Frivilliga Radioorganisationens förtjänsttecken i brons (b), FROBFt. 8:e stor-
leken. 1979
Band: Grönt med två gula ränder på vardera sidan

Voluntary Radio Association badge of merit in bronze (b), FROBFt. 1979
Ribbon: Green moiré with two yellow stripes on each side

Norrbottens arméflygbataljons förtjänstmedalj i guld och silver (c), Norrbaf-
batGM/SM. 6:e storleken. 1980/1987-2004
Band: Mörkblått med en ljusblå rand på vardera sidan (fäst på en stång uppbu-
ren av två snedställda bladornament)

Norrbotten Army Air Battalion (AF1) medal of merit in gold and silver (c), Norr-
bafbat GM/SM. 1980/1987-2004
Ribbon: Dark blue moiré with a pale blur stripe on each side (attached to a nar-
row pole carried by two slanting ornaments of leaves)

Svenska officersförbundets förtjänstmedalj i silver (d), SvOffSM (jmf sid 100b). 
8:e storleken. 1980-1996
Band: Gult med ljusblå kanter åtföljda av en mörkblå rand

Swedish Officers Union medal of merit in silver (d), SvOffSM. 1980-1996
Ribbon: Yellow moiré with pale blue edges followed by a dark blue stripe

Skytterörelsens ungdomsorganisations förtjänstmedalj i guld och silver (e), 
SruoGM/SM. 8:e storleken. 1984
Band: Kluvet i blått, gult och blått (jfr sid 80/e, SvKifb 1946)
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Youth Organisation of Rifle Society medal of merit in gold and silver (e, page 
90), SruoGM/SM. 1984
Ribbon: Divided in blue, yellow and blue moiré (compare page 80/e, SvKifb 1946)

Flygvapenföreningarnas Riksförbunds förtjänsttecken i guld (f), FVRF GFt. 
8:e storleken (oval). 1986
Band: Rött med en blå rand på mitten

National Union of Air Force Associations badge of merit in gold (f), FVRFGFt. 
Oval. 1986
Ribbon: Red moiré with a blue stripe on the middle

Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbunds förtjänsttecken i guld (g), 
FMCKGFt. 12:e storleken. 1986
Band: Blått med en vit rand på mitten

National League of Voluntary Motor-cycle Corpses badge of merit in gold (g), 
FMCKGFt. 1986
Ribbon: Blue moiré with a white stripe on the middle

Svenska Värnpliktsofficersförbundets förtjänsttecken i guld och silver (h), 
SVOFGFt/SFt. 8:e storleken (oval). 1987/1995-2002. Båda får bäras samtidigt
Band:  Guld - Gult med fyra blå ränder på mitten
 Silver - rött med fyra vita ränder på mitten
 Släpspänne beläggs med två korslagda ekkvistar av guld resp silver

Union of Swedish Conscript Officers badge of merit in gold and silver (h), SVOFG-
Ft/SFt. Oval. 1987/1995-2002. Both may be worn at the same time
Ribbon: Gold - Yellow moiré with four blue stripes on the middle
 Silver - Red moiré with four white stripes on the middle
 A golden/silver wreath is attached to the ribbon

Svenska Brukshundklubbens  förtjänstmedalj i guld och silver (i), SBKgm/sm. 
8:e storleken. 1988.
Band:  Guld - Grönt med två vita ränder på vardera sidan
 Silver - Grönt med en vit rand på vardera sidan
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Swedish Service Dog Club medal of merit in gold and silver (i, page 91), SBKgm/
sm. 1988
Ribbon: Gold - Green moiré with two white stripes on each side
         Silver - Green moiré with one white stripe on each side

Svenska Brukshundklubbens förtjänsttecken i guld (a), SBK GFt. 8:e storleken. 
1988
Band: Grönt med en vit rand på mitten

Swedish Service Dog club badge of merit in gold (a), SBKGFt. 1988
Ribbon: Green moiré with a white stripe on the middle

Norrlands artilleribataljons hedersmedalj (A8) i guld (b), NorrlartbatGM. 1989-
1994 Bodens artilleriregementes hedersmedalj, BodensartregGM och 1994-
2000 Norrlands artilleriregementes hedersmedalj, NorrlartregGM. 9:e storleken. 
1989/1994/2000-2004
Band: Gult med smala orange kanter och en bred röd rand på vardera sidan på 
insidan åtföljt av ett blått streck

Norrland Artillery battalion (A8) medal of honour in gold (b), Norrlart batGM. 1989-
1994 Boden Artillery regiment medal of honour, Boden artregGM and 1994-2000 
Norrland Artillery regiment medal of honour, NorrlartregGM. 1989/1994/2000-
2004
Ribbon: Yellow moiré with narrow orange edges and a broad red stripe on each side 
followed on the inner side by a blue line

Norrbottens gränsjägares förtjänstmedalj (fo 67) i guld och silver (c), Norrbg-
jägGM/SM. Före 1994 Kalix försvarsområdes förtjänstmedalj, Kalix foGM/SM. 
8:e storleken. 1989/1994
Band: Mörkblått med tre jämt fördelade breda gröna ränder

Norrbotten Border Rangers (fo 67) medal of merit in gold and silver (c), Norrb-
gjägGM/SM. Before 1994 Kalix Defence area medal of merit, KalixfoGM/SM. 
1989/1994
Ribbon: Dark blue moiré with three evenly divided broad green stripes

Motorreparationstjänstens för totalförsvarets hedersmedalj i guld (d), MRTGM. 8:e 
storleken. 1989-2002
Band: Purpur med gula kantränder
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Motor Repair Service of Total defence medal of honour in gold (d, page 92), MRT-
GM. 1989-2002
Ribbon: Purple moiré with a yellow stripe towards each edge

RyttarVM 1990 förtjänstmedalj i guld och silver (e), RyttarVMGM/SM. GM 13:e 
storleken. SM 8:e storleken (oval). 1990
Band: Kluvet i grönt, vitt och grönt

World Equestrian Games 1990 medal of merit in gold and silver (e), RyttarVMGM/
SM. Two sizes. 1990
Ribbon: Divided in green, white and green moiré

Södermanlands regementes (P10) förtjänstmedalj i guld (f) och silver, Söderml-
regGM/SM. Före 2000 Södermanlands försvarsområdes (fo 43) förtjänstmedalj, 
SödfoGM/SM. 8:e storleken. 1990/2000-2004
Band: Gult med tre jämt fördelade svarta ränder

Södermanland Regiment (P10) medal of merit in gold (f) and silver, SödermlregGM/
SM. Before 2000 Södermanland Defence area (fo43) medal of merit, SödfoGM/SM. 
1990/2000-2004
Ribbon: Yellow moiré with three evenly divided black stripes

Gotlands luftvärnskårs (Lv2) hedersmedalj i guld (g), GotlvkGM. Före 1994 
Gotlands luftvärnsbataljons hedersmedalj i guld, GotlvbatGM. 8:e storleken. 
1990/1994-2000
Band: Vitt med en bred röd rand på vardera sidan

Gotland Air Defence Corps (Lv2) medal of honour in gold (g), Gotlvk GM. Before 
1994 Gotland Air Defence Battalion medal of honour in gold, GotlvGM. 1990/1994-
2000
Ribbon: White moiré with a broad red stripe on each side

Hemvärnsbefälets Riksförbunds förtjänsttecken i guld (h), HBRGFt. 8:e storleken 
(oval). 1991
Band: Grönt med fem jämt fördelade gula streck

National League of Home-guard officers badge of merit  in gold (h), HBRGFt. 
Oval. 1991
Ribbon: Green moiré with five evenly divided yellow stripes
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Frivilliga Flygkårens förtjänstmedalj i guld och silver (a), FFlygkGM/SM. 8:e 
storleken. 1991
Band: Gult med röda kanter åtföljda av en blå rand

Voluntary Flying Corps medal of merit in gold and silver (a), FFlygkGM/SM. 
1991
Ribbon: Yellow moiré with red edges followed by a blue stripe

Gotlands regementes (P18) hedersmedalj i guld (b) och silver, GotregGM/SM. 8:e 
storleken. 1991
Band: Blått med en smal vit rand på vardera sidan och en smal röd rand på mit-
ten.

Gotland Regiment (P18) medal of honour in gold (b) and silver, Gotreg GM/SM. 
1991
Ribbon: Blue moiré with a narrow white stripe on each side and a narrow red stripe 
on the middle.

Bergslagens artilleriregementes (A9) förtjänstmedalj i silver (c), Berg artregSM. 
8:e storleken. 1991-2000
Band: Rött med en bred grå rand på mitten.

Bergslagen Artillery Regiment (A9) medal of merit in silver (c), Berg artregSM. 
1991-2000
Ribbon: Red moiré with a broad grey stripe on each side

Livgardets förtjänstmedalj II (LG)  i guld (d) och silver, LGIIGM/SM. Före 
2000 Livgardets dragoners (K1) förtjänstmedalj, LGDGM/SM. Malteserkors. 
1993/2001
Band: Blått med en vit rand på vardera sidan. Släpspänne beläggs med HM Kon-
ungens namnchiffer i guld/silver

Life Guards (LG) medal of merit II in gold (d) and silver, LGIIGM/SM. Befo-
re 2000 Life Guard Dragoons (K1) medal of merit, LGDGM/SM. Maltese cross. 
1993/2000
Ribbon: Blue moiré with a white stripe on each side. HM the King´s monogram in 
gold/silver is attached to the ribbon
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Väg- och vattenbyggnadskårens förtjänstmedalj i guld (e) och silver, VVK GM/
SM. 5-kantig. 1993-2007
Band: Svart med en smal gul rand på ena sidan och en smal blå på den andra

Road and Bridge Building Corps medal of merit in gold (e) and silver, VVKGM/
SM. Pentagon. 1993-2007
Ribbon: Black moiré with a narrow yellow line on the first side and a narrow blue 
line on the second side

Skånska trängbataljonens (T4) förtjänstmedalj i silver (f), SkåntrbatSM och 
Skånska trängbataljonens minnesmedalj i brons (g) SkåntrbatMSM. 8:e storle-
ken. 1994-1997
Band: Vitt med breda blå kanter och ett rött streck på mitten

Scanian Service Battalion (T4) medal of merit in silver (f), SkåntrbatSM and Sca-
nian Service Battalion memorial medal in bronze (g), Skåntrbat MSM. 1994-1997
Ribbon: White moiré with broad blue edges and a red line on the middle

Norrlands trängkårs (från 1997 Norrlands trängbataljons) hedersmedalj (T3) i sil-
ver och brons (h), NorrltrkSM/BM. 7:e storleken. 1994-2000
Band: Blått med vita kanter och en bred rand av purpur på mitten åtföljd på 
vardera sidan av en gul rand

Norrland Service Corps (from 1997 Norrland Service Battalion) medal of honour 
in silver and bronze (h), Norrltrk SM/BM. 1994-2000
Ribbon: Blue moiré with white edges and a broad stripe of purple on the middle 
followed on both sides by a yellow stripe

Norra skånska regementets (P6/Fo14) minnesmedalj i silver (i), NSkånreg SMM. 
8:e storleken. 1994
Band: Rött med en smal gul rand på vardera sidan

Northern Scanian Regiment (P6/Fo14) memorial medal in silver (i), NSkån regS-
MM. 1994
Ribbon: Red moiré with a narrow yellow stripe on each side

e

f

g

h

i



Älvsborgsbrigadens (IB15) förtjänstmedalj i guld (a), ÄlvsbbrigGM. Blå-
emaljerat malteserkors. 1994-1997
Band: Kluvet i rött, blått och rött

Älvsborg Brigade (IB15) medal of merit in gold (a), ÄlvsbbrigGM. Maltese 
cross in blue enamel. 1994-1997
Ribbon: Divided in red, blue and red moiré

Skånska dragonregementets minnesmedalj 1 (P2) i silver och brons (b), 
SkåndragregSMM/BMM. 8:e storleken. 1994
Band: Gult med svarta kanter och två svarta ränder på mitten

Scanian Dragoon Regiment (P2) memorial medal in silver and bronze (b), 
SkåndragregSMM/BMM. 1994
Ribbon: Yellow moiré with black edges and two black stripes on the middle

Värmlandsbrigadens (IB2) förtjänsttecken i guld (c), VärmlbrigGFt. 9:e 
storleken. 1994-2000
Band: Gult med breda svarta kanter och en röd rand på mitten

Varmland Brigade (IB2) badge of merit in gold (c), VärmlbrigGFt. 1994-
2000
Ribbon: Yellow moiré with broad black edges and a red stripe on the middle

Kraftvärnets förtjänstmedalj i guld (d), KraftvGM. 8:e storleken. 1994
Band: Blått med en vit rand på vardera sidan och en bred gul rand på 
mitten 

Power-guard medal of merit in gold (d), KraftvGM. 1994
Ribbon: Blue moiré with a white stripe on each side and a broad yellow 
stripe on the middle

Bodens försvarsområdes hedersmedalj (fo 63) i silver (e), BodenfoSM. 9:e 
storleken. 1994-2000
Band: Kluvet i blått och vitt

Boden Defence Area (fo63) medal of honour in silver (e), BodenfoSM. 1994-
2000
Ribbon: Divided in blue and white moiré
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Byggnads- och reparationsberedskapens förtjänstmedalj i guld och silver 
(f), BRBGM/SM. 8:e storleken. 1994-2007
Band: Blått med en vit rand på vardera sidan och en bred gul rand på 
mitten 

Building and Reparation Readiness medal of merit in gold and silver (f), 
BRBGM/SM. 1994-2007
Ribbon: Blue moiré with a white stripe on each side and a broad yellow 
stripe on the middle

Blå barettförtjänstmedaljen i brons (g), BbarettBM. 6:e storleken. 1995
Band: Kluvet i rött, vitt, blått, gult, blått, vitt och rött

Blue Beret medal of merit in bronze (g), BbarettBM. 1995
Ribbon: Divided in red, white, blue, yellow, blue, white and red moiré

Hallandsbrigadens (IB16) förtjänstmedalj i silver och brons (h), Hall-
brigSM/BM. 8:e storleken. 1995-2000
Band: Blått med smala svarta kanter åtföljda av en gul rand samt en bred 
vit rand på mitten

Halland Brigade (IB16) medal of merit in silver and bronze (h), HallbrigSM/
BM. 1995-2000
Ribbon: Blue moiré with narrow black edges followed by a yellow stripe and 
a broad white stripe on the middle

Arméns luftvärnscentrums (LvC)  hedersmedalj i silver och brons (i), 
LvCSM/BM. 8:e storleken. 1995-2000
Band: Rött med två vita ränder på vardera sidan

Army Air Defence Centre (LvC) medal of honour in silver and bronze (i), 
LvCSM/BM. 1995-2000
Ribbon: Red moiré with two white stripes on each side

Mellersta fördelningens (14.förd) minnesmedalj  i silver (j), MellfördSMM. 
Före 1997 Mellersta arméfördelningens förtjänstmedalj, MellfördSM. 8:e 
storleken. 1995/1997
Band: Blått med röda kanter åtföljda av en gul rand
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Central Army Division (14.förd) memorial medal in silver (j, page 97), Mell-
fördSMM. Before 1997 Middle Army Division medal of merit, MellfördSM. 1995-
1997
Ribbon: Blue (14.förd) with red edges followed by a yellow stripe

Dalabrigadens (NB13) förtjänstmedalj i guld, (a) silver och brons, Dala brigGM/
SM/BM. 8:e storleken. 1995-2000
Band: Gult med breda blå kanter och en röd rand på mitten

Dala Brigade (NB13) medal of merit in gold (a), silver and bronze, Dala brigGM/
SM/BM. 1995-2000
Ribbon: Yellow with broad blue edges and a red stripe on the middle

Järnvägarnas driftvärns förtjänstmedalj i guld (b) och silver, JvgDvGM/SM. 9:e 
storleken. 1995-2004
Band:  Guld - Svart med en vit rand på vardera sidan och ett vitt streck på mitten
 Silver - Svart med en vit rand på vardera sidan

Railways Production Guards medal of merit in gold (b) and silver, JvgDv GM/SM. 
1995-2004
Ribbon: Gold - Black with a white stripe on the middle and a white stripe on each side
          Silver - Black with a white stripe on each side

Statens Försvarshistoriska museers förtjänstmedalj i guld (c), silver och brons, 
SFHMGM/SM/BM. 8:e storleken. 1995.
Band: Svart med gula kantränder. Släpspänne beläggs med stjärna i guld/silver/
brons

National Museums of Military History medal of merit in gold (c), silver and 
bronze, SFHMGM/SM/BM. 1995
Ribbon: Black with a yellow stripe towards each edge. A star in gold/silver/bronze 
is attached at the ribbon

Svenska Värnpliktsofficerförbundets minnestecken i brons (d), SVOFBMt. 8:e 
storleken. 1995/1996
Band: Rött med fyra vita ränder på mitten. Band och släpspänne beläggs i vissa 
fall  med två korslagda ekkvistar av brons
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Union of Swedish Conscript Officers memorial badge in bronze (d, (see page 98), 
SVOFBMt. 1995/1996
Ribbon: Red with four white stripes on the middle. Two twigs of oak in saltire areat-
tached to the ribbon

Norrbottens flygflottiljs (F21) förtjänstmedalj  i guld (e), NorrbffljGM. 8:e stor-
leken. 1996
Band: Blått med röda kanter och en gul rand på mitten

Norrbotten Wing (F21) medal of merit in gold (e), Norrbfflj. 1996
Ribbon: Blue with red edges and a yellow stripe on the middle

Dalregementets (I 13) förtjänstmedalj  i guld (f), silver och brons, DalregGM/
SM/BM. 8:e storleken. 1996-2000
Band: Blått med två smala gula ränder på mitten

Dalarna Regiment (I13) medal of merit in gold (f), silver and bronze, DalregGM/
SM/BM. 1996-2000
Ribbon: Blue with two narrow yellow stripes on the middle

Medaljen till minne av Nobels pris till FN:s fredsbevarande styrkor i silver (g), 
NobelFNSMM. Bäres till höger om medaljer utdelade av FN. 8:e storleken. 1996
Band: Kluvet i gult, blått, vitt, blått och gult. Band och släpspänne beläggs med 
aktuell romersk siffra (antal missioner) över en öppen krans i silver

Nobel prize to UN peace-keeping forces memorial medal in silver (g), Nobel-
FNSMM. Worn before medals awarded by UN. 1996
Ribbon: Divided in yellow, blue, white, blue and yellow. An actual Roman figure 
(number of missions) over an open wreath is attached to the ribbon

Hemvärnets Petrimedalj i silver (a, se sid 100) och brons, HvPetriSM/BM. 8:e 
storleken. 1996/2001
Band: Grönt med breda blå kanter och med ett gult streck mitt i de blå fälten. 
Bandet är fäst vid en smal stång uppburen av snedställda bladornament
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The Home-guard Petri-medal in silver (a) and bronze, HvPetriSM/BM. 
1996/2001
Ribbon: Green moiré with broad blue edges and with a yellow line in the middle 
of the blue fields. The ribbon is attached to a narrow pole carried by two slan-
ting ornaments of leaves

Officersförbundets förtjänstmedalj i silver (b), OffSM (jmf sid 90d). 8:e stor-
leken. 1996 
Band: Gult med breda blå kanter åtföljda av en vit rand och en vit rand på 
mitten

Officers Union medal of merit in silver (b), OffSM. 1996
Ribbon: Yellow moiré with broad blue edges followed by a white stripe and a 
white stripe on the middle

Fredsbaskrarna Sveriges förtjänstmedalj i guld och silver (c), FredsbSv 
GM/SM. Före 2000 Kamratföreningen Bataljonens förtjänstmedalj, Kamrf-
BatGM/SM. 8:e storleken. 1996/2000
Band: Blått med breda vita kanter och en gul rand på mitten

Peace-berets of Sweden medal of merit in gold and silver (c), Fredsb SvGM/
SM. Before 2000 Old Comrades´ Association The Battalion medal of merit, 
KamrfBatGM/SM. 1996/2000
Ribbon: Blue moiré with broad white edges and a yellow stripe on the middle

Livgrenadjärregementets (I4) minnesmedalj i silver (d), LivgregSMM. 8:e 
storleken. 1996
Band: Kluvet i vitt och rött

Life Grenadiers´ Regiment (I4) memorial medal in silver (d), Livgreg SMM. 
1996
Ribbon: Divided in white and red moiré

Svea trängkårs (T1) minnesmedalj i silver (e, se sid 101), SveatrkårSMM. 8:e 
storleken. 1997
Band: Blått med vita kanter och en vit rand på mitten
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Svea Service Corps (T1) memorial medal in silver (e), SveatrkårSMM. 1997
Ribbon: Blue moiré with white edges and a white stripe on the middle

Svea artilleriregementes (A1) minnesmedalj i brons (f), SveartregSMM. 8:e 
storleken. 1997
Band: Blått med en bred röd rand på mitten åtföljd på vardera sidan av en 
gul rand

Svea Artillery Regiment (A1) memorial medal in bronze (f), Sveaartreg SMM. 
1997
Ribbon: Blue moiré with a broad red stripe on the middle followed on both sides 
by a yellow stripe

Lapplandsbrigadens (NB20) minnesmedalj i silver (g), LapplbrigSMM. 8:e 
storleken. 1997
Band: Kluvet i rött, vitt och rött

Lappland Brigade (NB20) memorial medal in silver (g), LapplbrigSMM. 1997
Ribbon: Divided in red, white and red moiré

Skånska luftvärnskåren (Lv4) minnesmedalj  i silver (h), SkånlvkSMM. 8:e 
storleken. 1997
Band: Rött med vita kanter och en bred gul rand på mitten

Scanian Air Defence Corps (Lv4) memorial medal in silver (h), Skånlvk SMM. 
1997
Ribbon: Red moiré  with white edges and a broad yellow stripe on the middle

Svea ingenjörskårs minnesmedalj (Ing1) i silver (i), Svea ingSMM. 8:e storle-
ken (oval). 1997
Band: Kluvet i svart, gult och svart

Svea Engineers´ Corps (Ing1) memorial medal in silver (i), SveaingSMM. Oval. 
1997
Ribbon: Divided in black, yellow and black moiré
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Västra fördelningens minnesmedalj (3.förd) i silver (a), VFördSMM. 8:e storle-
ken. 1997
Band: Grönt med vita kanter åtföljda av en blå rand

Western Division (3.förd) memorial medal in silver (a), VFördSMM.1997
Ribbon: Green moiré with white edges followed by a blue stripe

Nedre norra fördelningens (2.förd) minnesmedalj  i silver (b), NednorrFörd 
SMM. 8:e storleken. 1997
Band: Kluvet i grönt, vitt och blått

Lower Northern Division (2.förd) memorial medal (b) NedNorrFördSMM. 1997
Ribbon: Divided in green, white and blue moiré

Kronobergs regementes (I11) minnesmedalj i silver (c), KronobregSMM. 8:e 
storleken. 1997
Band: Rött med två gula ränder på vardera sidan. Bandet är fäst vid en smal 
stång uppburen av snedställda bladornament

Kronoberg Regiment (I11) memorial medal in silver (c), KronobregSMM. 1997
Ribbon: Red moiré with two yellow stripes on each side. The ribbon is attached 
to a narrow pole carried by two slanting ornaments of leaves

Kalmar regementes (fo18) minnesmedalj i silver (d), Kalmreg SMM. 8:e stor-
leken. 1997
Band: Kluvet i rött, gult, rött, gult och rött

Kalmar Regiment (fo18) memorial medal in silver (d), KalmregSMM. 1997
Ribbon: Divided in red, yellow, red, yellow and red moiré
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Norrlands artilleriregementes minnesmedalj (A4) i silver (f), Norrlartreg SMM. 
8:e storleken. 1997
Band: Orange med två röda streck på vardera sidan

Norrland Artillery Regiment (A4) memorial medal in silver (f), Norrlart reg 
SMM. 1997
Ribbon: Orange moiré with two red lines on each side

Arméns underhållscentrums minnesmedalj (UhC) i silver (g), UhCSMM. 8:e 
storleken. 1997
Band: Vitt med smala blå kanter samt två blå ränder på vardera sidan 

Army Logistic Centre (UhC) memorial medal in silver (g), UhCSMM. 1997
Ribbon: White moiré with narrow blue edges and two blue stripes on each side

Norrlands signalbataljons förtjänstmedalj (S3) i silver (h), Norrl signbatSM. 
Före 2000 Norrlands signalkårs förtjänstmedalj, NorrlsignkSM. 8:e storleken. 
1998/2000-2004
Band: Grönt med en blå rand på mitten åtföljd på vardera sidan av en gul rand

Norrland Signals Battalion (S3) medal of merit in silver (h), Norrlsignbat SM. Be-
fore 2000 Norrland Signals Corps medal of merit, NorrlsignkSM. 1998/2000-2004
Ribbon: Green moiré with a blue stripe on the middle followed on both sides by a 
yellow stripe

 

Krigsskolans (KS) minnesmedalj i silver (i), KSSMM. 8:e storleken. 1998
Band: Blått med en bred gul rand på mitten åtföljd på vardera sidan av av en 
röd rand

Military Academy (KS) memorial medal in silver (i), KSSMM. 1998
Ribbon: Blue moiré with a broad yellow stripe on the middle followed on both 
sides by a red stripe
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Härnösands kustartilleriregementes minnesmedalj (KA5) i silver (a), Härnka-
regSMM. 8:e storleken. 1999
Band: Rött med en bred gul rand på vardera sidan

Harnosand Coastal Artillery Regiment (KA5) memorial medal in silver (a), 
HärnkaregSMM. 1999
Ribbon: Red moiré with a broad yellow stripe on each side

Jämtlands flygflottiljs förtjänstmedalj (F4) i guld och silver (b), JämtlffljGM/
SM. 8:e storleken (oval). 1999-2004
Band: Blått med breda gula kanter och ett grönt streck på mitten åtföljd på 
båda sidor av en vit rand

Jamtland Wing (F5) medal of merit in gold and silver (b), JämtlffljGM/SM. 
1999-2004
Ribbon: Blue moiré with broad yellow edges and a green line on the middle fol-
lowed on each side by a white stripe

Skaraborgs regementes och Skaraborgsbrigadens förtjänstmedalj (MekB9) 
i guld och silver (c), SkarabregbrigGM/SM. 8:e storleken. 1999
Band: Kluvet i svart och gult med en vit rand på mitten åtföljd på vardera 
sidan av en röd rand

Skaraborg Regiment (P4) and Skaraborg Brigade (MekB9) medal of merit 
in gold and silver (c), SkarabregbrigGM/SM. 1999
Ribbon: Divided in black and yellow moiré with a white stripe on the middle 
followed on both sides by a red stripe

Livgardets (LG) förtjänstmedalj I i guld (d) och silver,  LGIGM/SM. Före 
2000 Svea livgardes (I1) och Livgardesbrigadens (IB1) förtjänstmedalj, Svea-
livgLivgbrigGM/SM. 8:e storleken. 1999/2001
Band: Gult med en vit rand på vardera sidan vilka på vardera sidan åtföljs av 
ett blått streck. Släpspänne beläggs med HM Konungens namnchiffer i guld/
silver

Life Guards (LG) medal of merit I in gold (d) and silver, LGIGM/SM. Before 
2000 Svea Life Guards (I1) and Life Guard Brigade (IB1) medal of merit, Svea-
livgLivgbrigGM/SM. 1999/2000
Ribbon: Yellow moiré with a white stripe on each side both followed on both 
sides by a blue line. HM the King´s monogram is attached to the ribbon
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Älvsborgs regementes (I15) minnesmedalj i silver (e), ÄlvsbregMM. Blåemal-
jerat malteserkors. 1999
Band: Rött med två blå ränder på mitten

Älvsborg Regiment (I15) memorial medal in silver (e), ÄlvsbregMM. Maltese 
cross in blue enamel. 1999
Ribbon: Red moiré with two blue stripes on the middle

Göta helikopterbataljons (3.hkpbat) minnesmedalj i silver (f), Götahkpbat 
SMM. 8:e storleken. 1999
Band: Kluvet i orange, blått och gult

Göta Helicopter Battalion (3.hkpbat) memorial medal in silver (f), Göta hkp-
batSMM. 1999
Ribbon: Divided in orange, blue and yellow moiré

Norra fördelningens (6.förd) minnesmedalj i silver (g), NFördSMM. 8:e stor-
leken. 2000
Band: Blått med två glest satta gula streck på mitten

Northern Division (6.förd) memorial medal in silver (g), NFördSMM. 2000.
Ribbon: Blue moiré with two thinly placed yellow lines on the middle

Livregementets husarers (K3) förtjänstmedalj i guld (h) och silver, Liv reg-
husGM/SM. 8:e storleken. 2000
Band: Vitt med smala blå kanter och en blå rand på vardera sidan

Life Regiment Hussars (K3) medal of merit in gold (h), and silver, Livreg 
husGM/SM. 2000
Ribbon: White moiré with narrow blue edges and a blue stripe on each side

Södra fördelningens (13.förd) minnesmedalj i silver (i), SFördSMM. 8:e stor-
leken. 2000
Band: Svart med blå kantstreck och två gula streck på mitten

Southern Division (13.förd) memorial medal in silver (i), SFördSMM. 2000.
Ribbon: Black moiré with blue lines at the edges and two yellow lines on the 
middle
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Västra marinkommandots (MKV) minnesmedalj (a), MKVMM. Blåemalje-
rat malteserkors. 2000
Band: Grönt med breda blå kanter åtföljda av en bred gul rand

Western Marine Command (MKV) memorial medal (a), MKVMM. Maltese 
cross of blue enamel. 2000
Ribbon: Green moiré with broad blue edges followed by a broad yellow stripe

Hallands regementes (I16) och Hallandsbrigadens (IB16) minnesmedalj i sil-
ver (b), HallregbrigSMM. 8:e storleken. 2000
Band:Blått med en svart rand på mitten åtföljd på vardera sidan av en gul 
rand, därefter en vit rand och slutligan ett rött streck

Halland Regiment (I16) and Halland Brigade (IB 16) memorial medal in sil-
ver (b), HallregbrigSMM. 2000
Ribbon: Blue moiré with a black stripe on the middle followed on each side by 
a yellow stripe, then a white stripe and last a red line

Norra marinkommandots (MKN) minnesmedalj i silver (c), MKNSMM. 8:e 
storleken. 2000
Band: Blått med gula kanter och en bred röd rand på mitten

Northern Marine Command (MKN) memorial medal in silver (c), MKN 
SMM. 2000
Ribbon: Blue moiré with yellow edges and a broad red stripe on the middle

Roslagens luftvärnskårs (Lv3) minnesmedalj i silver (d), RoslvkSMM. 8:e 
storleken. 2000
Band: Blått med röda kanter åtföljda av en vit rand. Släpspänne beläggs med 
ett S:t Erikshuvud av guld

Roslagen Air Defence Corps (Lv3) memorial medal in silver (d), Roslvk SMM. 
2000
Ribbon: Blue moiré with red edges followed by a white stripe. A St. Erik-head 
is attached to the ribbon
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Värmlands regementes (I2) och Värmlandsbrigadens (IB2) minnesmedalj (e, 
guld med svart emalj), VärmlregbrigSMM. 8:e storleken. 2000
Band: Gult med breda svarta kanter och två glest satta röda ränder på mit-
ten. Släpspänne beläggs med en örn av guld

Värmland Regiment (I2) and Värmland Brigade (IB2) memorial medal (e), 
VärmlregbrigSMM. Gold with black enamel. 2000
Ribbon: Yellow moiré with broad black edges and two thinly placed red stripes 
on the middle. An eagle of gold is attached to the ribbon

Dalregementets (I13) och Dalabrigadens (NB13) minnesmedalj i silver (f), 
DalregbrigSMM. 8:e storleken. 2000
Band: Blått med en gul rand på mitten åtföljd på vardera sidan av först en 
röd och därefter en gul rand

Dala Regiment (I13) and Dala Brigade (NB13) memorial medal in silver (f), 
DalregbrigSMM. 2000
Ribbon: Blue moiré with a yellow stripe on the middle followed on both sides 
first by a red stripe and then by a yellow stripe

Lapplands jägarregementes minnesmedalj (I22/Fo66) i silver (g), Lappljreg 
SMM. 8:e storleken. 2000
Band: Grönt med smala gula kanter och en gul rand på vardera sidan

Lappland Ranger Regiment (I22) memorial medal in silver (g), Lappljreg 
SMM. 2000
Ribbon: Green moiré with narrow yellow edges and a yellow stripe on the 
middle

Gotlands artilleriregementes (A7) minnesmedalj i silver (h), GotlartregSMM. 
8:e storleken. 2000
Band: Kluvet i rött, grönt och rött

Gotland Artillery Regiment (A7) memorial medal in silver (h), Gotlartreg 
SMM. 2000
Ribbon: Divided in red, green and red moiré
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Smålands regementes (I12) och Smålandsbrigadens (IB12) minnesmedalj i 
silver (a), SmålregbrigSMM (olika åtsidor). 8:e storleken. 2000
Band: Gult med breda röda kanter och en blå rand på mitten samt på 
vardera sidan ett rött streck

Småland Regiment (I12) and Småland Brigade (IB12) memorial medal in 
silver (a), Smål regbrigSMM (different obverses). 2000
Ribbon: Yellow moiré with broad red edges and a blue stripe on the middle 
and a red line on each side

Gotlands luftvärnskårs (Lv2) minnesmedalj i silver (b), GotlvkSMM. 8:e 
storleken. 2000
Band: Kluvet i rött, vitt, orange, vitt och rött

Gotland Air Defence Corps (Lv2) memorial medal in silver (b), Gotllvk 
SMM. 2000
Ribbon: Divided in red, white, orange, white and red moiré

 

Livregementets grenadjärers (I3) minnesmedalj i silver (c), Liv-
reggrenSMM. 8:e storleken. 2000
Band: Rött med en vit rand på mitten åtföljd på båda sidor av en blå rand

Life Regiment grenadiers (I3) memorial medal in silver (c), Liv-
reggrenSMM. 2000
Ribbon: Red moiré with a white stripe on the middle followed on both sides 
by a blue stripe

Skånska dragonregementets (P2) minnesmedalj 2 i silver och brons (d), 
SkåndragSMM. 8:e storleken (oval). 2000
Band: Blått med breda svarta kanter och en svart rand i mitten åtföljd på 
båda sidor av en bredare gul rand. Band och släpspänne beläggs met ett 
krönt SD i silver/brons

Scanian Dragoon Regiment (P2) memorial medal in silver and bronze (d), 
SkåndragSMM. Oval. 2000
Ribbon: Blue moiré with broad black edges and a black stripe on the middle 
followed on both sides by a broader yellow stripe. A crowned SD in silver/
bronze is attached to the ribbon
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Sydkustens marinbas förtjänstmedalj (MarinB S)  i guld och silver (e), 
MarinbSGM/SM. Före 2001 Södra marinkommandots förtjänstmedalj 
MKSGM/SM. 8:e storleken. 2000/2001
Band: Mörkblått. På släpspänne anläggs marinens heraldiska vapen

Southern Naval Base (MarinB S) medal of merit in gold, silver (e), Ma-
rinbS GM/SM. Before 2001 Southern Naval Command medal of merit, 
MKSGM/SM. 2000/1001
Ribbon: Dark blue moiré. The Marine coat of arms is attached to the rib-
bon

Västernorrlands regementes (I21) och Ångermanlandsbrigadens (NB21) 
minnesmedalj i silver (f), VnorrlregÅngermbrigMSM. 8:e storleken. 2000
Band: Kluvet i grönt, vitt, grönt, vitt och grönt

Västernorrland Regiment (I21) and Ångermanland Brigade (NB21) me-
morial medal in silver (f), VnorrlregÅngermbrigMSM. 2000
Ribbon: Divided in green, white, green, white and green
                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
Södra militärområdesstabens (MilostabS) minnesmedalj i silver (g), MiloS 
SMM. 8:e storleken (oval). 2000
Band: Gult med blå kanter och en blå rand på vardera sidan

Southern Military Area Staff (MilostabS) memorial medal in silver (g), 
MiloS SMM. Oval. 2000
Ribbon: Yellow moiré with blue edges and a blue stripe on each side

Norra militärområdesstabens (Milostab N) minnesmedalj i silver (h), Mi-
loN SMM. 8:e storleken (oval). 2000
Band: Vitt med blå kantränder och en blå rand på vardera sidan

Northern Military Area Staff (Milostab N) memorial medal in silver (h), 
MiloN SMM. Oval. 2000
Ribbon: White moiré with blue edges and a blue stripe on each side
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Norrlands trängkårs (T3) minnesmedalj i silver (a), NorrltrkSMM, 8:e storleken. 
2000
Band: Blått med vita kanter och en gul rand på mitten åtföljd på vardera sidan 
av en smal purpurfärgad rand

Norrland Service Corps (T3) memorial medal in silver (a), NorrltrkSMM. 2000
Ribbon: Blue moiré with white edges and a yellow stripe on the middle followed on 
both sides by a narrow purple stripe

Mellersta militärområdesstabens minnesmedalj (MilostabM) i silver (b), Milo-
MSMM. 8:e storleken. 2000
Band: Gult med en svart rand på vardera sidan och en bred röd rand på mitten

Central Military Area Staff (Milostab M) memorial medal in silver (b), MiloM 
SMM. 2000
Ribbon: Yellow moiré with a black stripe on each side and a broad red stripe on 
the middle

Norrbottens gränsjägares minnesmedalj (GJ67) i silver (c), NorrbGränsj SMM. 
8:e storleken. 2000
Band: Grönt med grå kanter och två grå ränder på mitten

Norrbotten Border Rangers (GJ67) memorial medal in silver (c), Norrb Grän-
sjSMM. 2000
Ribbon: Green moiré with grey edges and two grey stripes on the middle

Norrlands luftvärnskårs (Lv7) minnesmedalj i silver (d), NorrllvkSMM. 8:e stor-
leken. 2000
Band: Vitt med en röd rand på vardera sidan

Norrland Air Defence Corps (Lv7) memorial medal in silver (d), Norrllvk SMM. 
2000
Ribbon: White moiré with a red stripe on each side

Upplands regementes (S1) förtjänstmedalj i guld och silver (e, sid 111), 
UpplregGM/SM. 8:e storleken. 2000
Band: Kluvet i rött och gult
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Uppland regiment (S1) medal of merit in gold and silver (e), UpplregGM/
SM. 2000
Ribbon: Divided in red and yellow moiré

Topografiska föreningens förtjänstmedalj i guld och silver (f), ToPFGM/
SM. 8:e storleken. 2000
Band: 

Topographical Association medal of merit in gold and silver (f), TopPF GM/
SM. 2000
Ribbon:

Gotlands kustartilleriregementes (KA3) minnesmedalj i silver (g), Gotlkareg 
SMM. 8:e storleken. 2000
Band: Rött med  två gula streck på vardera sidan och ett gult streck på mitten

Gotland Coastal Artillery Regiment (KA3) memorial medal in silver (g), Got-
lkaregSMM. 2000
Ribbon: Red moiré with two yellow lines on each side and a yellow line on the 
middle

Uppland-Västmanlands försvarsområdes (fo47/48) minnesmedalj i silver (h), 
UpplVästmlfoSMM. 8:e storleken. 2000
Band: Rött med två glest satta gula ränder på mitten

Uppland-Västmanland Defence Area (fo47/48) memorial medal in silver (h), 
UpplVästmlfoSMM. 2000
Ribbon: Red moiré with two thinly placed yellow stripes on the middle

Norrlands ingenjörkårs (Ing3) minnesmedalj i silver (i), NorrlingSMM 8:e 
storleken. 2000
Band: Kluvet i svart, blått och svart

Norrland Engineers (Ing3) memorial medal in silver (i), NorrlingSMM. 2000
Ribbon: Divided in black, blue and black moiré

f - Bild ej tillgänglig/
Picture not available
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Västerbottens regementes (I20) minnesmedalj i silver (a), VbottenregSMM. 
8:e storleken. 2000
Band: Kluvet i vitt, rött och vitt

Västerbotten Regiment (I20) memorial medal in silver (a), VbottenregSMM. 
2000
Ribbon: Divided in white, red and white moiré

Norrlands artilleriregementes minnesmedalj (A8) i silver (b), Norrlartreg 
SMM. 8:e storleken. 2000
Band: Gult med smala orange kanter och med en bred röd rand på vardera 
sidan åtföljd på insidan av ett blått streck

Norrland Artillery Regiment (A8) memorial medal in silver (b), Norrlartreg 
SMM. 2000
Ribbon: Yellow moiré with narrow orange edges and a broad red stripe on 
each side followed by a blue line

Östra arméfördelningens minnesmedalj (4.förd) i silver (c), ÖFördSMM. 8:e 
storleken. 2000
Band: Blått med en bred röd rand på mitten åtföljd på båda sidor av ett vitt 
streck samt med två gula streck på vardera sidan

Eastern Division (4.förd) memorial medal in silver (c), ÖFördSMM. 2000
Ribbon: Blue moiré with a broad red stripe on the middle followed on both 
sides by a white line and with two yellow lines on each side

Karlskrona kustartilleriregementes minnesmedalj (KA2) i silver (d), Karls 
kronakaregSMM. 8:e storleken. 2000
Band: Blått med en bred gul rand på mitten åtföljd på vardera sidan av en 
röd rand

Karlskrona Coastal Artillery Regiment (KA2) memorial medal (d), Karls 
kronakaregSMM. 2000
Ribbon: Blue moiré with a broad yellow stripe on the middle followed on both 
sides by a red stripe
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Älvsborgs amfibieregementes (Amf4) förtjänstmedalj i guld och silver (e), 
ÄlvsbamfregGM/SM. Före 2001 Älvsborgs kustartilleriregementes för-
tjänstmedalj i guld, ÄlvsbkaregGM. Rödemaljerat klöverkors. 2000/2001
Band: Kluvet i blått, rött och blått samt med ett gult streck mitt i de blå 
fälten

Älvsborg Amphibious regiment (Amf4) medal of merit in gold and silver 
(e), ÄlvsbamfregGM/SM. Before 2001 Älvsborgs Coastal Artillery regiment 
(KA4) medal of merit in gold, ÄlvbkaregGM. A cross botonny of gold and 
red enamel
Ribbon: Divided in blue, red and blue moiré with a yellow line in the midd-
le of the blue fields

Vaxholms amfibieregementes (Amf1) förtjänstmedalj i guld och silver 
(f), VaxamfregGM/SM. 8:e storleken. 2000
Band: Blått med gula kantränder och ett gult streck på mitten åtföljt på 
vardera sidan först av en grön rand och därefter ett gult streck

Vaxholm Amphibious Regiment (Amf1) medal of merit in gold and sil-
ver (f), VaxamfregGM/SM. 2000
Ribbon: Blue moiré with a yellow stripe towards each edge and a yellow 
line on the middle followed on both sides by first a green stripe and then a 
yellow line

Försvarsmaktens logistiks (FMLOG) förtjänstmedalj i silver (g),  FM-
LOGSM. Före 2002 Försvarsmaktens underhållscentrums (FMUhC) 
förtjänstmedalj, UhCSM. 8:e storleken. 2000/2002
Band: Vitt med blå kanter och en svart rand på mitten

The Armed Forces Logistics (FMLOG) medal of merit in silver (g), FM-
LOGSM. Before 2002 The Armed Forces Support Centra (FMUhC) medal 
of merit, UhCSM. 2000/2002
Ribbon: White moiré with blue edges and a black stripe on the middle

Södra militärdistriktets förtjänstmedalj (MD S) i guld (h), MDSGM. 8:e 
storleken (oval). 2001-2004
Band: Rött med breda mörkblå kanter och en grön rand i mitten åtföljd 
på vardera sidan av en bredare gul rand
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Southern Military District (MD S) medal of merit in gold (h, page 113), MDS-
GM. Oval. 2001-2004
Ribbon: Red moiré with broad dark blue edges and a green stripe in the middle 
followed on both sides with a broader yellow stripe

Södra underhållsregementets (UhregS) minnesmedalj i silver (a), UhregS 
SMM. 8:e storleken (oval). 2001
Band: Blått med smala svarta kanter åtföljda först av en gul rand, därefter en 
smalare röd och slutligen en vit rand. Götalejonet i guld anläggs på bandet

Southern Logistic Regiment (UhregS) memorial medal in silver (a), UhregS 
SSM. Oval. 2001
Ribbon: Blue moiré with narrow black edges followed by first a yellow stripe, 
than a narrower red stripe and then a white stripe. A golden Göta lion is at-
tached to the ribbon

Svenska värnpliktsofficersförbundets minnestecken vid 100 års jubileet för 
värnplikten i guld (b), VploffMt. Georgskors. 2001
Band: Svart med fyra smala röda ränder på mitten

Union of Swedish Conscript Officers´ memorial sign at the 100 years anni-
versary of conscription in gold (b), VploffMt. Cross of St Georg. 2001
Ribbon: Black moiré with four narrow red stripes on the middle

Artilleriregementets förtjänstmedalj (A9) i guld och silver (c), ArtregGM/
SM. 8:e storleken. 2001
Band: Rött

Artillery Regiment (A9) medal of merit in gold and silver (c), ArtregGM/
SM. 2001
Ribbon: Red moiré

Luftvärnsregementets (Lv6) förtjänstmedalj i guld (d) och silver, LvregGM/
SM. 8:e storleken. 2001
Band: Rött med två vita ränder på vardera sidan

Air Defence Regiment (Lv6) medal of merit in gold (d) and silver, Lvreg GM/
SM. 2001
Ribbon: Red moiré with two white stripes on each side
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Mellersta underhållsregementets minnesmedalj (UhregM) i silver (e), Uh-
regMSMM. 8:e storleken. 2001
Band: Gult med smala vita kanter åtföljda av först en blå rand, sedan en röd 
rand och sist ett svart streck. Bandet beläggs med en svart grip

Central Logistic Regiment (UhregM) memorial medal in silver (e), UhregM 
SMM. 2001
Ribbon: Yellow moiré with narrow white edges followed first by a blue stripe, 
then a red stripe and last a black line. A black griffin is attached to the ribbon

Norra underhållsregementets minnesmedalj (UhregN) i silver (f), UhregN 
SMM. 8:e storleken. 2001
Band: Blått med röda kanter åtföljda av en bred gul rand

Northern Logistic Regiment (UhregN) memorial medal in silver (f), UhregN-
SMM. 2001
Ribbon: Blue moiré with red edges followed by a broad yellow stripe

Totalförsvarets psykförsvarsförbunds förtjänstmedalj i guld  (g) och silver, 
TfpsykfbGM/SM. Oval. 2001
Band: Grått med en bred mörkröd rand på vardera sidan

Association of Psychologic Defence Associations of the Total Defence med-
al of merit in gold (g) and silver, TfpsykfbGM/SM. Oval. 2001
Ribbon: Grey moiré with a broad dark red stripe on each side

Skolskyttefrämjandets medalj i guld, silver och brons (h), Skol skyttefrGM/
SM/BM. 8:e storleken. 2001
Band: Mörkblått

Encouraging of Shooting in Schools medal in gold, silver and bronze (h), 
SkolskyttefrGM/SM/BM. 2001
Ribbon: Dark blue moiré
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Västerbottengruppens förtjänstmedalj i guld (a), G61GM. 8:e storleken. 
2002
Band: Rött med en bred vit rand på vardera sidan och en smal blå rand på 
mitten

Västerbotten Detachment (G61) medal of merit in gold (a), G61GM.2002
Ribbon: Red with a broad white stripe on each side and a narrow blue stripe 
on the middle

Carolus Rex Revivat minnestecken i guld (b), silver och brons, CRRGMt/
SMt/BMt. HM Kung Carl XII:s namnchiffer. 2002
Band: Mörkblått med gula kanter

Carolus Rex Revivat memorial badge in gold (b), silver and bronze , CRR GMt/
SMt/BMt. HM King Charles XII monogram. 2002
Ribbon: Dark blue moiré with yellow edges

Markstridsskolans förtjänstmedalj (MSS) i silver (c), MSSftjSM. 8:e storle-
ken. 2002
Band: Svart med gula kanter och en vit rand på mitten

Land Combat School (MSS) medal of merit in silver (c), MSSftjSM. 2002
Ribbon: Black moiré with yellow edges and a white stripe on the middle

Svenska Heraldiska Föreningens förtjänstmedalj i guld (d), SHFGM. 9:e 
storleken. 2002
Band: Blått med tre ränder av guldtråd på mitten

Swedish Heraldic Association medal of merit in gold (d), SHFGM. 2002
Ribbon: Blue moiré with three narrow stripes of golden thread on the middle

Älvsborgsgruppens förtjänstmedalj i guld (e),  ÄlvsbgrpGM. Svartemaljerat 
malteserkors. 2002
Band: Gult med svarta kanter och en svart rand på mitten

Älvsborg Detachment medal of merit in gold (e), ÄlvsbgrpGM. Maltese cross 
in black enamel. 2002
Ribbon: Yellow moiré with black edges and a black stripe on the middle
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Riddarhusets medalj i guld (f), RhGGM. 12:e och 8:e storleken. 2002/2004
Band: Kluvet i gult, blått och gult

House of the Nobility medal in gold (f), RfGM. 2002/2004
Ribbon: Divided in yellow, blue and yellow moiré

Svenska Värnpliktsofficersförbundets minnesmedalj i guld (g), SVOF gmM. 
2002
Band: Vitt med fyra smala röda ränder på mitten

Union of Swedish Conscript Officers´ memorial medal in gold (g), SVOF gmM. 
2002
Ribbon: White moiré with four narrow red stripes on the middle

Militärhögskolan Karlbergs (MHS K) förtjänstmedalj i guld, silver och 
brons (h), MHSKGM/SM/BM. 8:e storleken. 2003
Band: Blått med en gul och en röd rand på vardera sidan. Släpspänne beläggs 
med en lagerkrans i guld/silver

Military Academy Karlberg (MHS K) medal of merit in gold, silver and 
bronze (h), MHSKGM/SM/BM. 2003
Ribbon: Blue moiré with a yellow and a red stripe on each side. A wreath of 
laurel in gold/silver is attached to the ribbon

Militärhögskolan Halmstads (MHS H) förtjänstmedalj i guld, silver och 
brons (i), MHSHGM/SM/BM. 8:e storleken. 2003
Band: Rött med tre jämt fördelade smala gula ränder. Släpspänne beläggs 
med en lagerkrans i guld/silver

Military Academy Halmstad (MHS H) medal of merit in gold, silver and 
bronze (i), MHSHGM/SM/BM. 2003
Ribbon: Red moiré with three evenly divided narrow yellow stripes. A wreath 
of laurel in gold/silver is attached to the ribbon.
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Upplands flygflottiljs (F16) minnesmedalj i brons (a), UpplffljBMM. 8:e 
storleken. 2003
Band: Blått med en gul rand på mitten och en bred röd rand på vardera 
sidan. Bandet beläggs med flottiljens heraldiska vapen

Uppland Wing (F16) memorial medal in bronze (a), UpplffljBMM. 2003
Ribbon: Blue moiré with a yellow stripe on the middle and a broad red stripe 
on each side. The wing coat of arms is attached to the ribbon

Frivilliga skytterörelsens hedersmedalj i silver (b), FSRHSM. 8:e storle-
ken. 2003
Band: Blått med gula kantränder

Voluntary Rifle Association medal of honour in silver (b), FSRHSM. 2003
Ribbon: Blue moiré with a yellow stripe towards each edge

Försvarsmaktens internationella centrums minnesmedalj (SWEDINT) i sil-
ver (c), SWEDINTSMM. 8:e storleken. 2003
Band: Blått med gula kanter och en bred grön rand på mitten åtföljd på 
vardera sidan av en vit rand

Armed Forces´ International Centre (SWEDINT) memorial medal in silver 
(c), SWEDINTSMM. 2003
Ribbon: Blue moiré with yellow edges and a broad green stripe on the middle 
followed on both sides by a white stripe

Norrbottens gränsjägargrupps förtjänstmedalj i guld (d), NorrbgrjgrpGM. 
2004-2005
Band: Grönt med mörkblå kanter och en mörkblå rand på vardera sidan

Norrbotten Border Rangers medal of merit in gold (e), NorrbgrjgrpGM. 
2004-2005
Ribbon: Green moiré with dark blue edges and a dark blue stripe on each 
side
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Mellersta militärdistriktets (MD M) förtjänstmedalj i guld (e) och silver, 
MDMGM/SM. 8:e storleken. 2003-2004.
Band: Gult med en smal blå och en smal svart rand på vardera sidan och 
en bred röd rand på mitten

Central Military District (MD M) medal of merit in gold (e) and silver, 
MDMGM/SM. 2003-2004.
Ribbon: Yellow moiré with a  narrow blue and a narrow black stripe on each 
side and a broad red stripe on the middle

Försvarsmaktens Halmstadsskolors (FMHS) minnesmedalj i silver (f), 
FMHSMSM, 8.e storleken. 2004.
Band: Vitt med breda blå kanter och tre röda streck på mitten.

Armed Forces´ Halmstad Schools (FMHS) memorial medal in silver (f), 
FMHSMSM. 2004.
Ribbon: White moiré with broad blue edges and three red lines on the middle.

Livgardets förtjänstmedalj III i guld (g) och silver (h), LGIIIGM/SM, 8 
:e storleken. 2004.
Band: Guld - Blå med två gula streck på vardera sidan och en gul rand  
 på mitten.
 Silver- Gul med två blå streck på vardera sidan och en blå rand på  
 mitten.

Life Guards medal of merit III in gold (g) and silver (h), LDIIIGM/SM. 
2004.
Ribbon: Gold medal - Blue with two yellow lines on each side and a yellow  
  stripe on the middle.
 Silver medal - Yellow moiré with two blue lines on each side and a  
               blue stripe on the middle.

Norrlands dragonregementes (K4) minnesmedalj i silver (i), Norrl 
dragMSM, 8:e storleken. 2004.
Band: Blå med en orange rand på vardera sidan

Norrland Dragoon Regiment (K4) memorial medal in silver (i), Norrl 
dragMSM. 2004.
Ribbon: Blue moiré with an orange stripe on the middle.
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Gotlands regementes (P18) minnesmedalj i silver (a), GotregMSM, 8.storle-
ken. 2005
Band: Blått med en röd rand på insidan följd av en vit rand på vardera sidan. 
Bandet beläggs med en vädur i silver

Gotland Regiment (P18) memorial medal in silver (a), GotregMSM. 2005
Ribbon: Blue with a red stripe followed on the inside by a white stripe on both 
sides. A silver ram is attached to the ribbon

Jämtlands flygflottiljs (F4) minnesmedalj i silver (b), JämtlffljMSM, 8:e storle-
ken. 2005
Band: Blått med breda gula kanter och ett grönt streck på mitten åtföljt på 
båda sidor av en vit rand. Släpspännet är belagt med en miniatyr av flottiljens 
heraldiska vapen

Jamtland Wing (F4) memorial medal in silver (b), JämtlffljMSM. 2005
Ribbon: Blue moiré with broad yellow edges and a green line on the middle fol-
lowed on both sides by a white stripe. A miniature of the coat of arms of the wing 
is attached to the ribbon

Södermanlands regementes (P10) minnesmedalj i silver (c), Södermlreg MSM, 
8:e storleken. 2005
Band: Kluvet i gult, svart och gult

Sodermanland Regiment (P10) memorial medal in silver (c), Södermlreg MSM. 
2005
Ribbon: Divided in yellow, black and yellow

Södra militärdistriktets (MD S) minnesmedalj i silver (d), MDMSM. 8:e storle-
ken (oval). 2001
Band: Rött med breda mörkblå kanter och en grön rand i mitten åtföljd på 
vardera sidan av en bredare gul rand. Bandet beläggs med en miniatyr av MDS 
heraldiska vapen

Southern Military District (MD S) memorial medal in silver (d), MDMSM. Oval. 
2001
Ribbon: Red moiré with broad dark blue edges and a green stripe in the middle 
followed on both sides with a broader yellow stripe. A miniature of the coat of 
arms of the district is attached to the ribbon
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Helikopterflottiljens (Hkpflj) förtjänstmedalj i guld (e), HkpfljGM, 8:e stor-
leken. 2005
Band: Blått med smala gula kanter och två gula streck på vardera sidan

Helicopter flotilla (Hkpflj) medal of merit in gold (e), HkpfljGM. 2005
Ribbon: Blue moiré with narrow yellow edges and two yellow lines on each side

Helikopterflottiljens (Hkpflj) skvadronsminnesmedaljer i silver (f), HkpfljMSM, 
8:e storleken. Olika frånsidor. 2005
Band: Blått med smala gula kanter och två gula streck på vardera sidan. Bandet 
förses med skvadronssiffra i silverfärgad metall

Helicopter flotilla (Hkpflj) squadron memorial medals in silver (f), HkpfljMSM. 
2005. Different reverses
Ribbon: Blue moiré with narrow yellow edges and two yellow lines on each side. A 
squadron figure in silver is attached to the ribbon

Östgöta helikopterbataljons (4.hkpbat) minnesmedalj i silver (g), 4.hkpbat MSM, 
8:e storleken. 2005
Band: Blått med smala gula kanter och två gula streck på vardera sidan. Bandet 
förses med bataljonssiffra i silverfärgad metall

Östgöta helicopter battalion (4.hkpbat) memorial medal in silver (g), 4.hkpbat 
MSM. 2005
Ribbon: Blue moiré with narrow yellow edges and two yellow lines on each side. A 
battalion figure in silver is attached to the ribbon

2.ytstridsflottiljens (2.ysflj) minnesmedalj i silver (h), 2ysfljMSM, vitt emaljerat 
malteserkors under två korsade värjor. 2005
Band: Kluvet i blått, svart och blått med ett gult streck mellan varje fält. Bandet 
beläggs med ett krönt ankare i guld

2.surface flotilla (2.ysflj) memorial medal in silver (h), 2ysfljMSM. White ena-
melled Malteser-cross under two crossed swords. 2005
Ribbon: Divided in blue, black and blue moiré with a yellow line between each 
field. A crowned golden anchor is attached to the ribbon
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Norrlands artilleribataljons minnesmedalj i silver (a), NorrlartbatMSM, 8:e 
storleken. 2005
Band: Blått med breda gula kanter åtföljda av först en smal röd rand och där-
efter av ett vitt streck. Bandet beläggs med en springande ren av silverfärgad 
metall

Norrland Artillery Battalion memorial medal in silver (a), NorrlartbatMSM. 
2005
Ribbon: Blue moiré with broad yellow edges followed first by a narrow red stripe 
and the by a white line.. A running reindeer in silver is attached to the ribbon

Amfibiestridsskolans (AmfSS) minnesmedalj i silver (b), AmfSSMSM, 8:e stor-
leken. 2005
Band: Gult med en bred röd  rand på vardera sidan

Amphibie Battle School (AmfSS) memorial medal in silver (b), AmfSSMSM. 
2005
Ribbon: Yellow moiré with a broad red stripe on each side

Norrlands ingenjörbataljons minnesmedalj i silver (c), NorrlingbatMSM. 8:e 
storleken. 2005
Band: Svart med blå kanter åtföljda av en gul rand

Engineers battalion of Northland memorial medal in silver (c), Norrling-
batMSM. 2005
Ribbon: Black with blue edges followed by a yellow stripe

Ostkustens marinbas (MarinB O) minnesmedalj i silver (d), MarinBOMSM, 
8:e storleken. 2005
Band: Mörkblått med en gul rand på vardera sidan

Eastern Naval Base (MarinB O) memorial medal in silver (d), MarinBO MSM. 
2005
Ribbon: Dark blue with a yellow stripe on each side

Gotlands militärdistrikts (MD G) minnesmedalj i silver (e), MDGMSM. Oval. 
2005.
Band: Kluvet i blått, gult och blått. Bandet  belagt med en miniatyr av distrik-
tets heraldiska vapen
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Gotland Military district (MD G) memorial medal in silver (e, page 122), 
MDGMSM. Oval. 2005
Ribbon: Divided in blue, yellow and blue moiré. The district coat of arms is at-
tached to the ribbon

Älvsborgs amfibieregementes minnesmedalj (f), ÄlvsbamfregMSM. Ankarkors 
i röd emalj och guld. 2005
Band: Blått med röda kanter åtföljda av en vit rand och med en bred gul rand 
på mitten

Alvsborg Amphibious Regiment memorial medal (f), ÄlvsbamfregMSM. An-
chor-cross in red enamel and gold. 2005
Ribbon: Blue moiré with red edges followed by a white stripe and with a broad 
yellow stripe in the middle

Arméns tekniska skola minnesmedalj i silver (g), ATSMSM. Oval. 2005
Band: Blått med breda gula kanter och en bred rand i purpur på mitten, på 
båda sidor åtföljd av ett vitt streck

Army Tecnical School memorial medal in silver (g), ATSMSM. Oval. 2005
Ribbon: Blue moiré with broad yellow edges and a broad purple stripe on the 
middle on both sides followed by a white line

HMS Karlskronas minnesmedalj i silver (h), KarlskrMSM. 8:e storleken. 2005.
Band: Blått med röd kant på höger sida och grön kant på vänster sida båda 
följda av ett vitt streck samt en bred gul rand på mitten

HMS Karlskrona memorial medal in silver (h), KarlskrMSM. 2005.
Ribbon: Blue with a red edge on the right side and a green edge on the left side 
both followed by a white line and with a broad yellow stripe on the middle

Järnvägarnas driftvärns minnesmedalj i silver (i), JvgDvMSM. 8:e storleken. 
2005
Band: Svart med en smal gul rand på mitten på båda sidor åtföljd av en ljusblå 
rand som i övergående schatteringar övergår till mörkblått
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Auxilarary Railroad Unit memorial medal in silver (i, page 123), JvgDv MSM. 
2005
Ribbon: Black moiré with a narrow yellow stripe on the middle followed on both 
sides by a pale blue stripe which in shades is running to dark blue

Mellersta militärdistriktets (MDM) minnesmedalj i silver (a), MDMMSM, 8:e 
storleken. 2005
Band: Gult med en smal röd rand på vardeta sidan och en svart rand på mitten

Central Military District (MDM) memorial medal in silver (a), MDMMSM. 
2005
Ribbon: Yellow moiré with a narrow red stripe on each side amd a black stripe 
on the middle

Örlogsskolornas minnesmedalj i silver (b), ÖSMSM, 8:e storleken. 2005
Band: Blått med breda gula kanter. Bandet belagt med ett krönt ankare i silver

Naval Schools memorial medal in silver (b), ÖSMSM. 2005
Ribbon: Blue moiré with broad yellow edges. A crowned silver anhor is attached 
to the ribbon

Norrlands signalbataljons minnesmedalj i silver (c), NorrlsignbatMSM, 8:e 
storleken. 2005
Band: Kluvet i blått, grönt, gult, ljusblått, gult, grönt och blått

Norrland Signals battalion memorial medal in silver (c), NorrlsignbatMSM. 2005
Ribbon: Divided in blue, green, yellow, pale blue, yellow, green and blue moiré

4.minkrigsflottiljens minnesmedalj (d), 4.minkrifljMM.Malteserkors i vit emalj. 
2005
Band: Rött med en bred svart rand på mitten åtföljd på båda sidor av en vit 
rand. Bandet beläggs med ett krönt ankare i silver

4.Mine flotilla memorial medal (d), 4 minkriflj. Malteser-cross in white enamel. 
2005.
Ribbon: Red with a broad black stripe on the middle followed on both sides by a 
white stripe. A crowned silver anchor is attached to the ribbon
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Norra militärdistriktets minnesmedalj i brons (e), MDNMBM, 8:e storleken. 
2005. Släpspännet är belagt med en miniatyr av distriktets heraldiska vapen

Northern Military district memorial medal in bronze (e), MDNMBM. 2005
Ribbon: Divided in blue and yellow. In the blue field three yellow lines and in 
the yellow field one blue line. A miniature of the coat of arms of the district is 
attached to the ribbon

Driftvärnets minnesmedalj i silver (f). DvMSM,8:e storleken. 2006
Band: Grått med blå kanter och en blå rand på vardera sidan. Bandet beläggs 
med boktäverna DV

Production Home guard memorial medal in silver (f), DvMSM. 2006
Ribbon: Grey with blue edges and a blue stripe on each side. The letters DV are 
attached to the ribbon

Förbundet Sveriges reservofficerares förtjänsttecken i guld (g), SVEROF GFt, 
8:e storleken. 2006
Band: Grönt med breda röda kanter och en bred blå rand på mitten

Union of Swedish Reserve officers sign of merit in gold (g), SVEROFGFt. 2005
Ribbon: Green moiré with broad red edges and a broad blue stripe on the middle

Thorsten Bergstrand-medaljen för internationellt arbete i silver (h), TBSM, 
8:e storleken. 2006
Band: Blått med en smal gul rand på vardera sidan och en bred röd rand på 
mitten

Thorsten Bergstrand-medal for international contributions in silver (h), 
TBSM. 2006
Ribbon: Blue moiré with a narrow yellow stripe on each side and a broad red 
stripe on the middle
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Idrottsmedaljer som bärs i band på bröstet/
Sport medals worn on the chest

Bergslagens artilleriregementes (A9) idrottsmedalj i guld (b), Bergslart regi-
drottGM. 8:e storleken. 1944/1991
Band: Kluvet i blått och vitt

Bergslagen Artillery Regiment Sports medal in gold (b), Bergslartregidrott GM. 
1944/1991
Ribbon: Divided in blue and white moiré

Värmlands regementes (I2) guldmedalj för framstående idrottsprestationer (c), 
VärmlregidrGM. 8:e storleken. 1941/1994-2000
Band: Kluvet i gult och svart

Värmland regiment (I2) gold medal for distinguished Sport achievements (c), 
VärmlregidrGM. 1941/1994-2000
Ribbon: Divided in yellow and black moiré

Fallskärmsjägarskolans förtjänstmedalj i guld (a) och silver, FJSGM/SM. 8:e 
storleken. 2007
Band: Purpur meden gul rand på vardera sidan

Parachute Ranger School medal of merit in gold (a)  and silver, FJSGM/SM. 
2007
Ribbon: Purple moiré with a yellow stripe on each side



BAND TILL SVENSKA UTMÄRKELSETECKEN/
RIBBONS TO SWEDISH DECORATIONS

Blått

Blått 
Försvarsmaktens belöningsmedalj för interna-
  tionella insatser, FMintbGM/SM (band och 
  släpspänne beläggs med ett svärd i guld/silver)
Försvarsmaktens medalj för internationella in-
  satser, FMintBM (band och släpspänne beläggs 
  i vissa fall med en symbol för missionen i guld/
  silver, här Kuweit och Liberia)
Kungl Svenska Aeroklubbens förtjänstmedalj, 
  KSAKGM/SM/8/5
Stockholmstidningens guldmedalj för berömlig 
flygargärning, StTGM
Svenska Gymnastikförbundets Lingmedalj (g) 
  (SvGymnfbLingGM)

Ljusblått, s.k. serafimerblått
HM Konungens medalj, 12:e storleken, Kon:s 
  GM12mserafb
HM Konungens medalj, 8:e storleken, Kon:s 
  GM8mserafb
Konung Gustaf V:s jubileumsminnestecken, 
  GV:sJmtII
Konung Gustaf V:s jubileumsminnestecken, 
  GV:sJmt
Konung Gustaf VI Adolfs minnesmedalj, 
  GVIA:sMM
Konung Carl XVI Gustafs jubileumsminntecken, 
  CXVIG:sJmt
Konung Oscar II:s jubileumsminnestecken,
  OII:sJmt
Kungl Serafimerorden , KMO, SerafO
”Litteris et Artibus”, GMleta (särskilda fall)

Blue

Blue
Royal Swedish Aero-club medal of merit, 
  KSAKGM/SM
”Stockholms-Tidningen” goldmedal for 
  laudable flying-deed, StTGM
Swedish Gymnastics society Ling medal (g), 
  SvGymnfbLingGM
The Armed Forces International medal of 
   merit, FMintbGM/SM (a sword in gold/
   silver is attached to the ribbon)
The Armed Forces International medal, 
   FMintBM (a symbol for the mission is 
   sometimes attached to the ribbon, here 
   Kuweit and Liberia)

Pale blue - seraphimer-blue
Association of furthering military exercise in 
  schools medal, SkolVGM/SM
King Carl XVI Gustaf´s 50th birthday medal,  
  CXVIG:sJmt
King Gustaf V´s 70th birthday medal, GV:s Jmt
King Gustaf V´s 90th birthday medal, GV:s JmtII
King Gustaf VI Adolf´s 85th birthday medal, 
  GVIA:sMM
King Oscar II´s Jubilee medal, OII:sJmt
”Litteris et Artibus”, GMleta
Medal for Distinguished service in the 
  connection of the Spitzbergenexpedition, 
  HMbgSpb



Medaljen För berömliga gärningar i anledning av 
   Spetsbergsexpeditionen, GMbgSpb
Skolskyttefrämjandets förtjänstmedalj, Skol 
  VGM/SM
Svenska Gymnastikförbundets Lingmedalj (s) 
  (SvGymnfbLingSM)
Svenska Skidförbundets förtjänstmedalj, Sv 
  SkidFbSM

Högblått
HM Konungens medalj, 8:e storleken, Kon:s 
  GM8
HM Konungens medalj, 8:e storleken, Kon:s 
  GM8mhb
HM Konungens medalj, 5:e storleken, Kon:s 
  GM5
HM Konungens medalj, 8:e storleken, Kon:sSM.
”Litteris et Artibus”, GMleta (normalt)

Mörkblått
Andra Lingiadens minnesmedalj
Föreningen för befrämjande av skolungdomens 
  vapenövningar/Skolskyttefrämjandets förtjänst-
  medalj, SkolVGM/SM (före 1955)
Svenska Skidförbundets förtjänstmedalj, Sv 
  SkidFbGM
Sveriges Civilförsvarsförbunds förtjänstmedalj, 
  SCFGM/SM
Sydkustens marinbas förtjänstmedalj, Marin 
  BGM/SM

Blått med infällda gyllene stjärnor
S:t Eriksmedaljen, StErikGM

Kluvet i blått och gult
Frivilliga Automobilkårernas Riksförbunds för
  tjänsttecken, FAKGft/Sft
Försvarets Civila Idrottsförbunds förtjänstme
  dalj, FCIGM/SM

Order of the Seraphim KMO, SerafO
Swedish Gymnastics society Ling medal (g), 
  SvGymnfbLingSM
Swedish Skiing Union medal of merit, Sv 
  SkidfbSM
The King´s medal, Kon:sGM

Royal blue
”Litteris et Artibus”, GMleta (normal)
The king´s medal, Kon:sGM/SM
The King´s medal on account of the bicentenary of  
  USA. Kon:sGM/SMusa

Dark blue
Association of furthering military exercise in 
  schools medal, SkolVGM/SM
Second Ling memorial medal, LingGMM
Southern Naval Base medal of merit, MarinbS 
  GM/SM
Swedish Civil Defence Association´s medal of
  merit, SCFGM/SM
Swedish Skiing Union medal of merit, Sv 
  SkidfbGM

Blue with golden stars
St Erik medal, StErikGM

Divided in blue and yellow
Civilian Sport Club of the Armed Forces 
  medal of merit, FCIGM/SM
Customs Military Officers Association 
  medal of merit, TMBFGM/SM



Svenska Fäktförbundets förtjänstmedalj, 
  SvFäktfbgm/sm/bm (före 1986)
Tullens Militära Befälsförenings förtjänstmedalj, 
  TMBFGM/SM

Kluvet i blått och vitt
Bergslagens artilleriregementes idrottsmedalj, 
  BergslartregidrottGM
Bodens försvarsområdes hedersmedalj, Bo-
  denfoSM

Kluvet i blått, gult och blått
Skytterörelsens ungdomsorganisations för-
  tjänstmedalj, SruoGM/SM
Svenska Korporationsidrottsförbundets för-
  tjänstmedalj, SvKifbGM/SM/BM
Gotlands militärdistrikts minnesmedalj i silver, 
  MDGMSM 

Kluvet av ljusblått, gult och ljusblått
Svenska Röda Korsets förtjänstmedalj, SRK 
  GM8/GM/SM (GM/SMsjv)
Kamratförbundets för Svenska Koreaambu-
  lansen minnes- och förtjänstkors i silver, KS 
 KASK

Kluvet i blått, vitt och blått
Svenska Livräddningssällskapet - Simfräm-
  jandets förtjänstmedalj, Svls-SimGM/SM
Svenska Blå Stjärnans förtjänsttecken, SBSSFt

Kluvet i blått, rött och blått
Svea artilleriregementes förtjänstmedalj, Svea 
  artregGM/SM

Kluvet i blått, gult, blått, gult och blått
Riksförbundet Sveriges lottakårers kungliga 
  förtjänstmedalj, SLKGM

National League of Voluntary Automobile 
  corpses medal of merit, FAKGFt/SFt
Swedish Fencing Society medal of merit, 
  SvFbfgm/sm/bm

Divided in blue and white
Bergslagen Artillery Regiment Sports me-
  dal, BergslartregidrottGM
Boden Defence Area medal of honour, 
  BodenfoSM

Divided in blue, yellow and blue
Youth Organisation of the Rifle Associa-
  tion medal of merit, SruoGM/SM
Swedish Corporate Sports union medal of 
  merit, SvKifbGM/SM/BM
Gotland Military district memorial medal
  in silver (c), MDGMSM 

Divided in pale blue, yellow and pale blue
Swedih Red Cross medal of merit, SRK   
  GM8/GM/SM (GM/SMsjv)
Old Comrades Alliance for the Swedish 
  Korea ambulance cross of remembrance 
  and merit, KSKASK

Divided in blue, white and blue
Swedish life-saving Society medal of me-
  rit, Svls-SimGM/SM
Swedish blue star sign of merit, SBSSFt

Divided in blue, red and blue
Svea Artillery regiment medal of merit, 
  SveaartregGM/SM

Divided in blue, yellow, blue, yellow and blue
The National Union of the Swedish Lotta 
  corpses medal of merit, SKKGM/SM



Kluvet i blått, grönt, gult, ljusblått, gult, grönt 
och blått
Norrlands signalbataljons minnesmedalj, 
  NorrlsignbatMSM

Kluvet i blått, rött och blått samt med ett gult 
streck i de blå fälten
Älvsborgs amfibieregementes förtjänstmedalj, 
  ÄlvsbamfregGM/SM

Kluvet i blått och gult. I det blå fältet tre gula 
streck, i det gula ett blått
Norra militärdistriktets minnesmedalj, MDN 
MSM

Blått med en gul rand på mitten
Centralförbundets för befälsutbildning förtjänst-
  tecken, CFBGFt

Blått med en bred gul rand på mitten
Försvarsmaktens värnpliktsmedalj, FMvplSM

Blått med en vit rand på mitten
Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbunds 
  förtjänsttecken, FMCKGFt

Ljusblått med gula kanter
Kungliga Örlogsmannasällskapets förtjänstme-
  dalj, KÖGM/SM

Mörkblått med gula kanter
Svenska sportskytteförbundets förtjänstmedalj, 
  SvSpsfbJrM/GM/SM
Carolus Rex Revitat minnestecken, CRR 
  GMt/SMt/BMt

Blått med breda gula kanter
Örlogsskolornas minnesmedalj, ÖSMSM 

Ljusblått med stickade guldkanter
Konung Oscar II:s och Drottning Sofias guld-
  bröllopsminnestecken, OII:sGbmt

Divided in blue, green, yellow, pale blue, yellow, 
green and blue 
Norrland Signals battalion memorial medal, 
  NorrlsignbatMSM

Divided in blue, red and blue and with a yellow 
line in the middle of the blue fields
Älvsborg Amphibious Regiment medal of  merit.
  ÄlvsbamfregGM/SM

Divided in blue and yellow. In the blue field 
three yellow lines, in the yellow one blue
Northern Military district memorial medal, MD-
NMSM

Blue with a yellow stripe on the middle
Central Union for officers´ training medal of 
  merit, CFBGFt

Blue with a broad yellow stripe on the middle
The Armed Forces Conscript medal, FMvplSM

Blue with a white stripe on the middle
National Union of Voluntary Motorcycle corpses 
  medal of merit, FMCKGFt

Pale blue with yellow edges
Royal Naval Society medal of merit, KÖ . GM/SM

Dark blue with yellow edges
Swedish Sport-rifle association medal of 
  merit, SvSpsfbJrM/GM/SM
Carolus Rex Revivat memorial sign, CRR 
  GMt/SMt/BMt

Blue with broad yellow edges
Naval Schools memorial medal, ÖSMSM 

Pale blue moiré with knitted edges in gold
King Oscar II´s and Queen Sofia´s goldwedding  
  memorial medal, OII:sGbmt



Mellanblått med gula kantränder
Frivilliga skytterörelsens hedersmedalj, FRS 
  HSM
Förbundet Svenska Finlandsfrivilligas frivillig-
kors, 
  SvFinlFrivK (från 1978)
Nordstjärnemedaljen, NOGM
Nordstjärneorden, NO
Sveriges Riksidrottsförbunds förtjänstmedalj, 
  SvrifbGM/SM

Högblått med gula kantränder
”Illis quorum meruere labores”, GMiq12/8/5  
”För berömliga gärningar”, GM/SMbg
”För mod och rådighet till sjöss under farofylld 
  tid”, GMmorsj
”För nit och redlighet i rikets tjänst”, GMnor
”För långvarig och trogen tjänst”, GMlttj
”För medborgerlig förtjänst”, GMmf12, GMmf8, 
  GMmf5, SMmf.
”För omsorgsfull renvård”, GM/SMrenv
”För förtjänster om utrikesförvaltningen”, 
  GMutr
”Sui memores alios fecere merendo”, GM/SMsm

Blått med breda gula kantränder
Svenska Polisens Idrotts- och Skytteförbunds 
  förtjänstmedalj, SvPolISGM/SM
Svenska Polisens Idrotts- och Skytteförbunds 
  förtjänsttecken, SvPolISGFt/SFt

Mörkblått med en gul rand på vardera sidan
Marinbas Osts minnesmedalj, MarinBOMSM

Blått med en vit rand på vardera sidan 
Livgardets förtjänstmedalj II, LGIIGM/SM 
Livgardets dragoners förtjänstmedalj, LGD 
  GM/SM (före 2001)

Blått med en orange rand på vardera sidan
Norrlands dragonregementes minnesmedalj, 
  NorrldragMSM

Blue with a yellow stripe towards each edge
Voluntary Rifle Association medal of honour, 
  FRSHSM
Swedish Volunteers´ in Finland cross, Sv 
  FinlFrivK
Medal of the Pole star, NOGM
Order of the Pole star, NO
Swedish National Athletics Union medal of 
  merit, SvrifbGM/SM

Royal blue with a yellow stripe toward each edge
”Illis quorum meruere labores”, GMiq
”For Conspicious deeds”, GM/SMbg
”For Bravery and Resolution at sea during 
  times fraught with danger”, GMmorsj
”For Zealous and Devoted service of the Realm .
  GMnor
”For long and faithful service”, GMlttj
”For Civic merits”, GMmf 
”For Scrupulous care of reindeers”, GM/SMrenv
”For Distinguished service in the Foreign 
  Service”, GMutr
”Sui memores alios fecere merendo”, GM/SMsm

Blue with broad yellow stripes towards the edges
Swedish Police Sport and Rifle Union me-
  dal of merit, SvPISGM/SM
Swedish Police Sport and Rifle Union sign 
  of merit, SvPISGM/SM

Dark blue with a yellow stripe on ech side
Eastern Marine Base memorial medal, Ma-
  rinBOMSM

Blue with a white stripe on each side
Life Guards medal of merit II, LGIIGM/SM
Life Guard Dragoons medal of merit, LGD 
  GM/SM (before 2001)

Blue with an orange stripe on each side
Norrland Dragoon regiment memorial me-
  dal, NorrldragMSM



Mörkblått med en ljusblå rand på vardera sidan
Norrbottens arméflygbataljons förtjänstme-
  dalj, Norrbafbat GM/SM

Blått med gula kantränder och med vita heral-
diska grankvistar i det blåa fältet
Förbundet Svenska Finlandsfrivilligas frivillig-
  kors, SvFinlFrivK (före 1978)

Blått med två gula ränder på mitten
Dalregementets förtjänstmedalj, DalregGM/
  SM/BM

Blått med två glest satta gula streck på mitten
Norra fördelningens minnesmedalj, NFörd MSM

Blått med två vita ränder på mitten
Frivilliga motorcykelkårernas Riksförbunds 
  förtjänstmedalj, FMCKGM/SM

Mörkblått med två glest satta gula ränder på 
mitten
Sydkustens marinbas förtjänstmedalj, MKS   
  GM/SM

Blått med gula kantränder och en gul rand på 
mitten
Sveriges Centralförenings för idrottens främ-
  jande förtjänstmedalj, SvcfiGM/SM

Blått med gula kantränder och en bred gul 
rand på mitten
Kungl Automobil Klubbens förtjänstmedalj, 
  KAKGM

Dark blue with a pale blue stripe on each side
Norrbotten Army Air Battalion medal of  merit, 
NorrbafbatGM/SM

Blue with a yellow stripe towards each edge and 
with white heraldic twigs of fir in the blue field
Swedish Volunteers´ in Finland cross, 
  SvFinlFrivK (before 1978)

Blue with two yellow stripes on the middle
Dala Regiment medal of merit, DalregGM/
  SM/BM

Blue with two thinly placed yellow lines on the 
middle
Northern division memorial medal, NFörd SMM.

Blue with two white stripes on the middle
National Union of Voluntary Motorcykles
  Corpses medal of merit, FMCKGM/SM

Dark blue with two thinly placed yellow stripes 
on tne middle
Southern Naval Base medal of merit, Ma-
  rinbSGM/SM

Blue with a yellow stripe towards each edge and 
a yellow stripe on the middle
Swedish Central Society for furthering 
  sports medal of merit

Blue with a yellow stripe towards each edge and 
a broad yellow stripe on the middle
Royal Automobile club medal of merit, KAKGM



Blått med en smal gul rand på vardera sidan 
och en bred gul rand på mitten
Svenska Reservunderofficersförbundets för-
  tjänsttecken, SvRuoffGFt/SFt
Norra militärområdesstabens minnesmedalj, 
  MiloNMSM

Kluvet i blått, svart och blått med gula streck 
mellan fälten
2.ytstridsflottiljens  minnesmedalj, 2ysfljMSM

Blått med vita kanter och en vit rand på mitten
Svea trängkårs minnesmedalj, SveatrkårMSM

Blått med gula kanter och en bred röd rand på 
mitten
Norra marinkommandots minnesmedalj, MKN 
  MSM

Blått med röda kanter och en gul rand på mitten
Norrbottens flygflottiljs förtjänstmedalj, Norrbff-
ljGM

Blått med röda kanter åtföljda av en bred gul rand
Norra underhållsregementets minnesmedalj, 
UhregN 
  MSM
’

Ljusblått med breda vita kanter åtföljda av en 
rand av guldtråd
Kungl Svenska Segelsällskapets jubileumsmedalj,
  KSSSJubGM/SM

Blått med en bred gul rand på mitten åtföljd på 
båda sidor av en röd rand
Karlskrona Kustartilleriregementes minnes-
  medalj, KarlskronakareSMM
Krigsskolan Karlbergs minnesmedalj, KSMSM

Blue with a narrow yellow stripe towards each 
edge and a broad yellow stripe on the middle.
Swedish Reserve Non commissioned offi-
  cers´ sign of merit, SvRuoffGFt/SFt
Northern Military Area Staff memorial me-
  dal, MiloNSMJM.

Divided in blue, black and blue moiré with a 
yellow line between the fields
2.surface flotilla memorial medal, 2ysflj MSM

Blue with white edges and a white stripe on the 
middle
Svea Service Corps memorial medal, Sveatr 
  kårMSM

Blue with yellow edges and a broad red stripe on 
the niddle
Northern Marine Command memorial me-
  dal, MKNSMM.

Blue with red edges and a yellow stripe on the 
middle
Norrbotten Wing medal of merit, Norrbfflj GM

Blue with red edges followed by a broad yellow 
stripe
Northern Logistic Regiment memorial medal, 
  UhregNSMM 

Pale blue with broad white edges followed by a 
line of golden thread
Royal Swedish Sailing Society jubilee me-
  dal, KSSSJubGM/SM

Blue with a broad yellow stripe on the middle 
followed on both sides by a red line
Karlskrona Coastal Artillery Regiment me-
  morial medal, Karlskronakareg MSM
Military Academy Karlberg memorial 
  medal, KSMSM



Blått med en bred röd rand på mitten åtföljd på 
båda sidor av en gul rand
Svea artilleriregementes minnesmedalj, 
  SveartregSMM

Blått med en bred röd rand på vardera si-dan 
och en gul rand på mitten
Upplands flygflottiljs minnesmedalj, Upplfflj 
  SMM 

Blått med breda vita kanter och en smal gul 
rand på mitten
Fredsbaskrarna Sveriges förtjänstmedalj, Fredb 
  SvGM/SM
Kamratföreningen Bataljonens förtjänstmedalj, 
  KamrfBatGM/SM

Blått med en vit rand på vardera sidan och en 
gul rand på mitten
Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbunds för-
  tjänstmedalj, SKBRgm

Blått med en vit rand på vardera sidan och en 
bred gul rand på mitten
Kraftvärnets förtjänstmedalj, KraftvGM
Byggnads- och reparationsberedskapens för-
  tjänstmedalj, BRBGM/SM

Blått med en smal gul rand på vardera sidan 
och med en bred röd rand på mitten
Torsten Bergstrand-medaljen för internationellt 
arbete, TBSM

Blått med en smal vit rand på vardera sidan 
och en smal röd rand på mitten 
Gotlands regementes hedersmedalj, GotregGM/
  SM

Blue with a broad red stripe on the middle fol-
lowed on both sides by a yellow stripe 
Svea Artillery Regiment (A1) memorial 
  medal, SveaartregSMM

Blue with a broad red stripe on each side and a 
yellow stripe on the middle
Uppland Wing memorial medal, UpplffljSMM (the 
heraldic weapon is attached t o the ribbon)

Blue with broad white edges and a narrow yel-
low stripe on the middle
Peace-berets of Sweden medal of merit, Fredb 
  SvGM/SM
Old Comrades association The Battalion 
  medal of merit, KamrfBatGM/SM

Blue with a white stripe on each side and a yellow 
stripe on the middle
Swedish National Union of Women Auxiliary 
  Motor Corpses medal of merit, SKBRgm

Blue with a white stripe on each side and a 
broad yellow stripe on the middle
Power-guard medal of merit, KraftvGM
Building and Reparation Readiness medal 
  of merit, BRBGM/SM

Blue with a narrow yellow stripe on each side 
and a broad red stripe on the middle
Thorsten Bergstrand-medal for international con-
tributions, TBSM

Blue with a narrow white stripe on each side and a 
red stripe on the middle
Gotland Regiment medal of honour, Gotreg 
  GM/SM



Blått med gula kanter och en gul rand på var-
dera sidan
Minnesmedaljen över kolonien Nya Sverige i  
  Amerika, NyaSvM
Svenska Reservunderofficersförbundets förtjänst-
tecken, SvRuoffGFt/Sht
Borås hemvärnsområdes förtjänstmedalj, Borås 
hvoSM

Blått med smala röda kanter åtföljda av en gul 
rand
Mellersta fördelningens förtjänstmedalj, Mell-
fördSM (före 1997)
Mellersta fördelningens minnesmedalj, Mell 
  fördSMM

Blått med vita kanter och en gul rand på var-
dera sidan
Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbunds kung-
  liga medalj, SKBRGM/SM

Blått med röda kanter åtföljda av en vit rand 
Roslagens luftvärnskårs minnesmedalj, Roslvk 
  SMM

Blått med vita kanter och en bred vit rand på 
vardera sidan
Kamratföreningen Bergslagsartilleristers för-
tjänstmedalj, KBergartSM

Blått med gula kantränder och ett gult streck 
på vardera sidan
Föreningen Sveriges Flottas förtjänstmedalj, FSv 
  FlGM/SM
Föreningen Sveriges Sjöfart och Sjöförsvars för-
  tjänsttecken, FSSSGFt/SFt

Mörkblått med gula kantränder åtföljda av en 
vit rand
Svenska Ridsportens Centralförbunds för-
  tjänstmedalj, SRCfbGM/SM

Blue with yellow edges and a yellow stripe on 
each side
Medal in commemoration of the colony 
  ´New Sweden´ in America, NyaSvM
Union of the Swedish Army and Air Force Re-
  serve Officers sign of honour, SAFRGht/Sht
Borås Home-guard area medal of merit, Bo-
  råshvoSM

Blue with narrow red edges followed by a yellow 
stripe
Middle Army division medal of merit, Mell 
  fördSM (before 1997)
Middle Army division memorial medal, Mell 
  fördSmm 

Blue with white edges and a yellow stripe on 
each side
Swedish National Union of Women Auxiliary 
  Motor Corpses royal medal, SKBRGM/SM

Blue with red edges followed by a white stripe
Roslagen Air defence Corps memorial medal, 
  RoslvkSMM

Blue with white edges and a broad white stripe 
on each side
Service Club of Bergslagen Artillery medal 
  of merit, KBergartSM

Blue with a yellow stripe towards each edge and 
a yellow line on each side
Association of the Swedish Navy medal of merit, 
fSvFIGM/SM
Union of Swedish Shipping and Naval de-
  fence sign of merit, FSSSGFt/SFt

Dark blue with a yellow stripe towards each edge 
followed by a white stripe
Swedish Equestrian Central Alliance medal 
  of merit, SRCfbGMmkr/GM/SM



Ljusblått med vita kantränder och en vit rand 
på vardera sidan
Sjövärnskårernas förtjänsttecken, SVKSFt

Blått med en röd rand på insidan åtföljd av en 
vit rand på vardera sidan
Gotlands regementes minnesmedalj, Gotl-
regMSM

Ljusblått med två gula ränder på vardera sidan
Konung Gustaf V:s olympiska medalj, GV:s OlM
  Lingiadens minnesmedalj, LingJubM

Blått med två gula ränder på vardera sidan
Centralförbundets för befälsutbildning förtjänst-
medalj, CFBGM/SM
Sveriges Landstormsföreningars Centralförbunds 
  förtjänstmedalj, LandstGM/SM

Blått med två breda gula ränder på vardera sidan
Sjövärnskårernas Riksförbunds förtjänstmedalj, 
  SVKGM/SM

Blått med en gul och en röd rand på vardera 
sidan
Militärhögskolan Karlbergs förtjänstmedalj, 
  MHSKGM/ASM/BM

Blått med två gula streck på mitten och ett gult 
streck på vardera sidan
Hemvärnets silvermedalj, HvSM
Svenska Polisens Idrotts- och Skytteförbunds 
förtjänsttecken, SvPISGFt/SFt/BFt

Mörkblått med tre jämt fördelade breda gröna 
ränder
Kalix försvarsområdes förtjänstmedalj, Kalix  
  foGM/SM
Norrbottens gränsjägares förtjänstmedalj, Norr 
  bottgjägGM/SM

Pale blue with a white stripe towards each edge 
and a white stripe on each side 
Naval-defence corpses sign of merit, SVKSFt

Blue with a red stripe followed on the inside by a 
white stripe on each side
Gotland regiment memorial medal, GotlregMSM

Pale blue with two yellow stripes on each side
King Gustaf V Olympic Games medal, GV:s OlM
  Ling memorial medal, LingJubM

Blue with two yellow stripes on each side
Central Union for officers´ training medal 
  of merit, CFBGM/SM
Swedish central Union of militia organiza-
  tions medal of merit, LandstGM/SM

Blue with two broad yellow stripes on each side
National Union of Naval-defence corpses 
  medal of merit, SVKGM/SM

Blue with one yellow and one red stripe on each 
side
Military Academy Karlberg medal of merit,   
  MHSKGM/SM/BM

Blue with two yellow lines on the middle and 
one yellow line on each side
Home-guard silver medal, HvSM
Swedish Police Sport and Rifle Union badge of 
merit, SvPISGFt/SFt/BFt

Dark blue with three evenly divided broad 
  green stripes
Kalix defence area medal of merit, Kalixfo 
  GM/SM
Norrbotten Border Rangers medal of merit, 
  NorrbottgjägGM/SM



Blått med en gul rand på mitten åtföljd på var-
dera sidan av en röd och därefter av en gul rand
Dalregementets och Dalabrigadens minnesme-
dalj, DalregbrigSMM 

   
Blått med en bred gul rand på mitten åtföljd på 
vardera sidan av ett  svart streck och därefter en 
vit rand 
Norrbottens regementes förtjänstmedalj, Norrb 
  regGM/SM/BM

Blått med breda gula kanter åtföljda av först en 
smal röd rand och därefter av ett vitt streck
Norrlands artilleribataljons minnesmedalj, Norrl 
  MSM

Ljusblått med gula kanter och ett rött streck på 
mitten åtföljt på båda sidor av en gul rand
Kronprins Gustafs och Kronprinsessan Victo-
  rias silverbröllopsmedalj, GVSbm

Blått med breda gula kanter och ett grönt streck 
på mitten åtföljt på båda sidor av en vit rand
Jämtlands flygflottiljs förtjänstmedalj, Jämtlfflj 
  GM/SM
Jämtlands flygflottiljs minnesmedalj, Jämtlfflj 
  MSM

Blått med vita kanter och en gul rand i mitten 
åtföljd på vardera sidan av en smal purpurfär-
gad rand
Norrlands trängkårs minnesmedalj, Norrltrk 
  SMM

Blue with a yellow stripe on the middle followed 
on both sides by a red and then by a yellow stripe
Dala Regiment and Dala Brigade memorial 
  medal, DalregbrigSMM

Blue with a broad yellow stripe on the middle 
followed on both sides by a black line and then 
by a white stripe
Norrbotten Regiment medal of merit, Norrb 
  regGM/SM/BM

Blue moiré with broad yellow edges followed 
first by a narrow red stripe and the by a white 
line
Norrland Artillery Battalion memorial medal, 
  NorrlartMSM 

Pale blue with yellow edges and a red line on the 
middle followed on both sides by a yellow stripe
Crownprince Gustaf´s and Crownprincess Vic- 
  toria´s silver-wedding memorial medal, GVSbm

Blue moiré with broad yellow edges and a green 
line on the middle followed on both sides by a 
white stripe
Jamtland Wing medal of merit, JämtlffljGM/
  SM
Jamtland Wing memorial medal, Jämtlfflj 
  MSM 

Blue with white edges and a yellow stripe 
  on the middle followed on both sides by a 
  narrow purple stripe
Norrland Service Corps memorial medal, 
  NorrltrkSMM



Blått med gula kanter och en bred grön rand på 
mitten åtföljd på båda sidor av en vit rand.
Försvarsmaktens internationella centrums 
  minnesmedalj, SWEDINTMSM

Blått med vita kanter och en bred rand av purpur 
på mitten åtföljd på vardera sidan av en gul rand 
Norrlands trängkårs hedersmedalj, Norrlträng 
  SM/BM

Blått med breda svarta kanter och en svart rand 
i mitten åtföljd på vardera sidan av en bredare 
gul rand 
Skånska dragonregementets minnesmedalj 2, 
  SkåndragSMM

Blå med två gula streck på vardera sidan och en 
bred gul rand på mitten
Livgardets förtjänstmedalj III, LGIIIGM

Blått med smala gula kanter och två gula streck 
på vardera sidan
Helikopterflottiljens minnesmedalj, HkpfljM 
  SM

Blått med smala svarta kanter åtföljda av en gul 
rand, en smal röd och sist av en smal vit rand
Södra underhållsregementets minnesmedalj, 
  UhregSSMM

Blått med röda kanter åtföljda av en vit rand 
och med en bred gul rand på mitten
Älvsborgs amfibieregementes minnesmedalj,   
  ÄlvsbamfregMSM

Blue with yellow edges and a broad green stripe 
on the middle feld followed on both sides by a 
white stripe
Armed Forces´ International Centre memorial  
  medal, SWEDINTMSM

Blue with white edges and a broad purple stripe 
on the middle followed on both sides by a yellow 
stripe
Norrland Service Corps medal of honour, 
  NorrlträngSM/BM

Blue with broad black edges and a black stripe 
on the middle followed on both sides by a broa-
der yellow stripe
Scanian Deagoon Regiment memorial 
  medal 2, SkåndragSMM

Blue with two yellow lines on each side and a 
broad yellow stripe on the middle
Life Guards medal of merit III, LDIIIGM

Blue moiré with narrow yellow edges and two 
yellow lines on each side
Helicopter flotilla memorial medal, Hkpflj MSM 

Blue with narrow black edges followed by a yel-
low stripe, then a narrow red and last a narrow 
white stripe
Southern Logistic Regiment memorial me-
  dal, UhregSSMM 

Blue with red edges followed by a white stripe 
and with a broad yellow stripe in the middle
Alvsborg Amphibious Regiment memorial 
  medal, ÄlvsbamfregMSM



Blått med smala svarta kanter åtföljda av en gul 
rand och en bred vit rand på mitten
Hallandsbrigadens förtjänstmedalj, Hallbrig 
  SM/BM

Blått med röd kant på höger sida och grön på 
vänster båda följda av ett vitt streck samt en 
bred gul rand på mitten
HMS Karlskronas minnesmedalj, KarlskrMSM

Blått med breda gula kanter och en bred rand 
i purpur på mitten åtföljd på båda sidor av ett 
vitt streck
Arméns tekniska skolas minnesmedalj, ATS 
  MSM

Blått med en bred röd rand på mitten åtföljd 
på vardera sidan av ett vitt streck samt med två 
gula streck på vardera sidan
Östra arméfördelningens minnesmedalj, 
  ÖFörd SMM

Blått med tre ränder av guldtråd på mitten
Heraldiska Föreningens förtjänstmedalj i guld, 
  SHFGM

Blått med gula kantränder och ett gult streck 
på mitten åtföljt på vardera sidan av först en 
grön rand och därefter av ett gult streck
Vaxholms amfibieregementes förtjänstmedalj, 
  VaxamfregGM/SM

Blått med en svart rand på mitten åtföljd på 
vardera sidan av en gul rand, därefter ett svart 
streck, därefter en vit rand och slutligen ett rött 
streck
Hallands regementes och Hallandsbrigadens 
  minnesmedalj, HallregbrigSMM

Blue with narrow black edges followed by a yel-
low stripe and a broad white stripe on the middle
Halland Brigade medal of merit, Hallbrig 
  SM/BM

Blue with a red edge on the right and a green 
on the left both followed by a white line and a 
broad yellow stripe on the middle
HMS Karlskrona memorial medal, KarlskrMSM

Blue with broad yellow edges and a broad stripe 
of purple in the middle followed on both sides by 
a white line
Army Tecnical School memorial medal, ATS 
  MSM

Blue with a broad red stripe on the middle fol-
lowed on each side by a white line and with two 
yellow lines on each side
Eastern Division memorial medal, ÖFörd 
  SMM

Blue with three golden stripes on the middle
Swedish Heraldic Association medal of merit in  
  gold, SHFGM

Blue with a yellow stripe towards each end and a 
yellow line on the middle followed on both sides 
by a green stripe and then a yellow line.
Vaxholm Amphibious Regiment medal of 
  merit, VaxamfregGM/SM

Blue with a black stripe on the middle followed 
on each side by a yellow stripe, then a black line, 
then a white stripe and last a red line
Halland Regiment and Halland Brigade 
  memorial medal, HallregbrigSMM



Blått med smala gula kantränder och tre smala 
gula ränder på mitten
Föreningen Flottans Mäns hedersankare, FFl 
  MGHa

Blått med fyra gula ränder på mitten
Svenska Värnpliktsofficersförbundets kungliga 
  förtjänstmedalj, SVOFGFM

Blått med fyra jämt fördelade breda gula ränder
Sveriges Militära Kamratföreningarnas Riks-
  förbunds förtjänsttecken, SMKRGFt

Blått med fem jämt fördelade gula streck
Hemvärnets förtjänstmedalj, HvGM

Ljusblått med fem jämt fördelade gula streck
Sveriges ungdomsberedskaps förtjänstmedalj, 
  SvUbGM

Blue with a narrow yellow stripe on each side 
and three yellow stripes on the middle 
Navy Men Association anchor of honour, 
  FFlMGHa

Blue with four yellow stripes on the middle
Union of Swedish Conscript Officers royal medal
  of merit, SVOFGFM

Blue with four evenly divided broad yellow stripes
Swedish National Union of Military Comrade´s  
  Association sign of merit, SMKRGFt

Blue with five evenly divided yellow lines
Home-guard medal of merit, HvGM

Pale blue with five evenly divided yellow lines
Sweden´s Youth Readiness medal of merit, 
  SvUbGM



Gult

Gult
Försvarsmaktens förtjänstmedalj, FMGM/SM 
  (band och släpspänne kan beläggas med ett 
  svärd i guld/silver)

Kluvet i gult och blått
Medalj för tapperhet i fält, GM/SMtf
Medalj för tapperhet till sjöss, GM/SMts
Kungl Universitetets i Uppsala medalj, UUGM.
Ostkustens marinbas minnesmedalj, MarinBO 

Kluvet i gult och grönt
Kungl Patriotiska Sällskapets belöningsmedal-
  jer, PatrSGM/SM/2/lvg, PatrSGM/SM/3/lvg
Kungl Patriotiska sällskapets Emmerymedalj, 
  PatrSEmGM/SM/mhb

Kluvet i gult och svart
Värmlands regementes guldmedalj för fram-
  stående idrottsprestationer, VärmregidrGM

Kluvet i gult, blått och gult
Svenska Blå Stjärnans förtjänstmedalj, SBS 
  GM/SM
Frivilliga Automobilkårernas Riksförbunds för-
  tjänstmedalj, FAKGM/SM
Riddarhusets medalj i guld, RhGM

Kluvet i gult, svart och gult
Södermanlands regementes minnesmedalj, P10 
MSM

Kluvet i gult, rött och gult
Föreningens för arbetarskydd förtjänsttecken, 
  FArbskGFt
Kronobergs regementes hedersmedalj, Kronob 
  regGM/SM/BM

Yellow

Yellow
The Armed Forces medal of merit, FMFM/
  SM (a sword in gold/silver may be attach- 
  ed to the ribbon)

Divided i yellow and blue
For bravery in the field, GM/SMtf
For bravery at sea, GM/SMts
Royal University´s of Uppsala medal, UUGM
Eastern Naval Base memorial medal, Ma-
  rinBOMSM

Divided in yellow and green
Royal Patriotic Society medals of reward, 
  PatrSGM/SM/lvg
Royal Patriotic Society Emmery medal, 
  PatrSEmGM/SM7mhb

Divided in yellow and black
Värmland Regiment gold medal for distin-guished 
Sports achievements, Värmreg idrGM

Divided in yellow, blue and yellow
Swedish Blue Star medal of merit, SBSGM/SM
National League of Voluntary Automobile 
  corpses medal of merit, FAKGM/SM
House of the Nobility medal in gold, RfGM.

Divided in yellow, black and yellow
Sodermanland Regiment memorial medal, P10 
MSM

Divided in yellow, red and yellow
Society for Working Protection sign of merit, 
  FArbskGFt
Kronoberg Regiment medal of honour, Kronob 
  regGM/SM/BM



Divided in yellow, blue, yellowm blue and yel-
low
National Union of Swedish Lorra corpses´Royal
  medal of merit, SLKGM/SM
Memorial medal of 1813-1814 war
In commemoration of the restoration of the Royal      
  palace in Stockholm1898-1902

Divided in yellow, blue, white, blue and yellow
Nobel Prize to UN peace-keeping forces me-
  morial medal, NobelFNSMM

Divided in yellow and blue, a black stripe in 
the middle
Vega medal, VegaGM/SM

Yellow with a broad blue stripe on the middle
The Armed Forces Reserve officer medal, FM 
  resoffGM/SM

Yellow with a blue stripe towards each edge
Order of the Sword
Sign of the Sword
Medal of the Sword
National Union of Conscript Officers´ sign 
  of honour, VoffRfbGHt/SHt

Yellow with broad blue edges
Medal in commemoration of the Swedish pioneers  
  in USA, PiMM

Yellow with a blue stripe on each side
Voluntary Radio Organisation speciel medal 
  of merit, FROGM

Yellow with a pale blue stripe on each side
Royal Academy of Military Science big medal 
  of reward, KrVAGM/SM
Royal Academy of Military Science medal of 
  reward, KrVAgm/sm

Kluvet i gult, blått, gult, blått och gult
Riksförbundet Sveriges lottakårers kungliga 
  förtjänstmedalj, SLKGM/SM
Minnesmedalj över 1813-1814 års krig
Till minne av Stockholms slotts restaurering 

Kluvet i gult, blått, vitt, blått och gult
Nobelpriset till FN:s fredsbevarande styrkors 
minnesmedalj, NobelFNSMM

Kluvet i gult och blått samt med en svart rand 
på mitten
 Vegamedaljen, VegaGM/SM

Gult med en bred blå rand på mitten
Försvarsmaktens reservofficersmedalj, FMres 
  offGM/SM

Gult med blå kantränder
Kungl Svärdsorden, SO
Svärdstecknet, Svm
Svärdsmedaljen, SvSM
Riksförbundet Sveriges Amatörorkestrars för-
  tjänstmedalj, RSAOGM

Gult med breda blå kanter
Minnesmedaljen över de svenska pionjärerna 
  i USA, PiMM

Gult med en blå rand på vardera sidan
Frivilliga radioorganisationens särskilda för-
tjänstmedalj, FROGM

Gult med en ljusblå rand på vardera sidan
Kunglig Krigsvetenskapsakademiens stora 
  belöningsmedalj, KrVAGM/SM
Kunglig Krigsvetenskapsakademiens belönings-  
  medalj, KrVAgm/sm



Gult med en bred blå rand på vardera sidan
Värnpliktiga officerares Riksförbunds heders-
  tecken, VoffRfbGHt/SHt

Gul med en grön rand på vardera sidan
Militärmusikerförbundets hedersmedalj till Ivar 
  Widners minne, MMSIWGM

Gult med en vit rand på vardera sidan vilka på 
båda sidor åtföljs av ett blått streck 
Livgardets förtjänstmedalj I, LGIGM/SM
Svea livgardes och Livgardesbrigadens förtjänst-
  medalj, SvealivgLivgbrigGM/SM

Gult med en röda kantränder
Södra skånska regementets och Malmö försvars-
  områdes förtjänstmedalj, Södskånreg GM/SM/BM
Södra skånska regementets och Södra skåns-
  ka brigadens förtjänstmedalj, Södskånregbrig 
  GM/SM/BM

Gult med en röd  rand på vardera sidan
Amfibiestridsskolans minnesmedalj, AmfSS 
MSM

Gult med en bred röd rand på vardera sidan
Nationalföreningens för trafiksäkerhetens 
  främjande förtjänstmedalj, NTFGM
Nationalföreningens för trafiksäkerhetens 
  främjande förtjänsttecken, NTFGFt/SFt

Gult med blå kantränder och en bred blå rand 
på mitten
Sveriges Orkesterföreningars riksförbunds 
  förtjänstmedalj, SORfbGM/SM
Sveriges Orkesterföreningars riksförbunds 
  förtjänsttecken, SORfbFt

Yellow with a broad blue stripe on each side
National Union of Conscript Officers´ sign of ho-
nour, VoffRfbGHt/SHt

Yellow with a green stripe on each side
Military Music Association medal of honour 
  to the memory of Ivar Widnar, MMSIWGM

Yellow with a white stripe on each side which are 
followed on both sides by a blue line
Life Guards medal of merit I, LGIGM/SM
Svea Life Guards and Life Guard Brigade me-
  dal of merit, SvealivgLivgbrigGM/SM 

Yellow with a red stripe on each side
Southern Scanian Regiment and Malmö Defence 
  Area medal of merit, SödskånregGM/SM/BM
Southern Scanian Regiment and Southern
  Scanian Brigade medal of merit, Södskån    
  regGM/SM/BM

Yellow moiré with a red stripe on each side
Amphibian Battle School memorial medal, 
  AmfSSMSM

Yellow with a broad red stripe on each side
National Union for the Support of Safety in 
  the traffic medal of merit, NTFGM
National union for the Support of Safety in 
  traffic sign of merit, NTFGFt/SFt

Yellow with a blue stripe towards each edge and 
a broad blue stripe on the middle
National Union of Swedish Orchestra Asso-  
  ciations medal of merit, SORfbGM/SM
National Union of Swedish Orchestra Asso-
  ciations sign of merit, SORfbFt



Gult med en smal blå rand på vardera sidan 
och en bred blå rand på mitten
Svenska Flottans Reservofficersförbunds he-
  derstecken, SvFLRoffHt

Gult med breda blå kanter och en röd rand på 
mitten
Dalabrigadens förtjänstmedalj, DalabrigGM/
  SM/BM

Gult med svarta kanter och en svart rand på 
mitten
Älvsborgsgruppens förtjänstmedalj, Älvbgrp ftjM

Gult med breda svarta kanter och en röd rand 
på mitten
Värmlandsbrigadens förtjänsttecken, Värm-
brigGFt

Gult med röda kanter åtföljda av en blå rand
Frivilliga Flygkårens förtjänstmedalj, FFlygk 
  GM/SM

Gult med bred en röd rand på mitten och en 
svart rand på vardera sidan
Mellersta militärområdesstabens minnesme-
  dalj, MiloMMSM

Gult med en smal röd rand på vardera sidan 
och en svart rand på mitten
Mellersta militärdistriktets minnesmedalj, 
MDMMSM

Gult med smala blå kanter och två blå ränder 
på mitten
Sveriges riksidrottsförbunds kungliga jubi-
  leumsmedalj, SvrifbJGM

Gult med blå kanter och en blå rand på vardera 
sidan
Södra militärområdesstabens minnesmedalj, 
  MILOSMSM

Yellow with a narrow blue stripe on each side 
and a broad blue stripe on the middle
Swedish Navy Reserve Officers´ union sign 
  of honour, SvFLRoffHt

Yellow with broad blue edges and a red stripe on 
the middle
Dala Brigade medal of merit, DalabrigGM/
  SM/BM

Yellow with black edges and a black stripe on the 
middle
Älvsborg detachment medal of merit. ÄlvsbgrpftjM

Yellow with broad black edges and a red stripe on 
the middle
Värmland Brigade sign of merit, VärmbrigGFt

Yellow with red edges followed by a blue stripe 
Voluntary Flying Corps medal of merit, FFlygk 
  GM/SM

Yellow with a broad red stripe on the middle and 
a black stripe on each side
Middle Military Area staff memorial medal, 
  MiloMMSM

Yellow with a narrow red stripe on each side and 
a black stripe on the middle
Central Military District memorial medal, 
MDSMSM

Yellow with narrow blue edges and two blue 
stripes on the middle
Swedish National Athletics Union Jubilee 
  medal, SvrifbJGM

Yellow moire with blue edges and a blue stripe 
on each side
Southern Military Area Staff memorial medal, 
  MILOSMSM



Gult med svarta kanter och två svarta ränder 
på mitten
Skånska dragonregementets minnesmedalj 1, 
  SkåndragregMSM

Gult med breda svarta kanter och två röda 
ränder på mitten
Värmlands regementes och Värmlandsbriga-
  dens minnesmedalj, VärmlregbrigMSM 

Gult med två blå ränder på vardera sidan
Befälsutbildningsförbund förtjänstmedalj, ...bfb 
  GM/SM
Stockholms luftvärnsförenings förtjänstmedalj, 
  SthlvfGM/SM

Gult med två glest ihopsittande ljusblå ränder 
på vardera sidan
Ryttarolympiadens 1956 förtjänsttecken, Rytt 
  OlGFt

Gult med en smal och därinnanför en bred blå 
rand på vardera sidan
Sveriges Militäridrotts- och Mångkampsför-
  bunds förtjänstmedalj, SMIGM/SM 
Sveriges Militäridrotts- och Mångkampsför-
  bunds guldmedalj med krans, SMIgmkrans (släp-
  spänne beläggs med två korslagda kvistar i guld)

 
Gult med breda ljusblå kanter åtföljda av en 
bred mörkblå rand
Svenska Officersförbundets förtjänstmedalj, 
  SvOffSM

Gult med breda blå kanter åtföljda av en vit 
rand och en vit rand på mitten
Officersförbundets förtjänstmedalj, OffSM

Yellow with black edges and two black stripes on 
the middle
Scanian Dragoon Regiment memorial medal 1, 
  SkåndragregMSM

Yellow with broad black edges and two red stri-
pes on the middle
Värmland Regiment and Värmland Brigade 
  memorial medal, VärmlregbrigMSM 

Yellow with two blue stripes on each side
Officers´ Training Association medal of me
  rit, ...bfbGM/SM
Stockholm Air Defence Association medal of 
  merit, SthlvfGM/SM

Yellow with two thinly placed pale blue stri-pes 
on each side
The Equestrian Olympic games 1956 sign of 
  merit, RyttOlGFt

Yellow with a narrow and then a broader blue 
stripe on each side
Swedish Military Sports- and Polyathlon 
  Association medal of merit, SMIGM/SM 
Swedish Military Sports- and Polyathlon 
  Association goldmedal with a wreath, SMIgm 
  mkrans (two golden sprigs in saltire are 
  attached to the ribbon)

Yellow with broad pale blue edges followed by a 
broad dark blue stripe
Swedish Officers´  Union medal of merit, 
  SvOffSM

Yellow moiré with broad blue edges followed by 
a white stripe and a white stripe on the middle
Officers´ Union medal of merit, OffSM



Gult med smala orange kanter och en bred röd 
rand på vardera sidan åtföljd på inre sidan av 
ett blått streck
Bodens artilleriregementes hedersmedalj, Bo-
  densartregGM
Norrlands artilleriregementes (A8) hedersmedalj, 
  NorrlartregGM
Norrlands artilleriregementes (A8) minnesme-
  dalj, NorrlartregMSM)
Norrlands artilleribataljons hedersmedalj, Norrl 
  artbatGM

Gult med tre jämt fördelade blå ränder
Stockholms läns Försvarskommittés förtjänstme-
dalj, SthFKGM/SM/BM

Gult med tre jämt fördelade svarta ränder
Södermanlands försvarsområdes förtjänstmedalj, 
  SödfoGM/SM
Södermanlands regementes förtjänstmedalj, 
  SödermlregGM/SM

Gult med två blå streck på vardera sidan och en 
blå rand på mitten
Livgardets förtjänstmedalj III, LGIIISM

Gult med en bred röd rand på mitten samt ett 
blått och ett svart streck på vardera sidan
Mellersta militärdistriktets förtjänstmedalj, 
MDM GM/SM

Gult med breda röda kanter och i mitten en blå 
rand samt utanför denna på vardera sidan ett 
rött streck
Smålands regementes och Smålandsbrigadens 
  minnesmedalj, SmålregbrigMSM

Yellow moiré with narrow orange edges and a 
broad red stripe on each side followed on the in-
ner side by a blue line
Boden Artillery Regiment medal of honour, 
  BodensartregGM
Norrland Artillery Regiment (A8) medal of 
  honour, NorrlartregGM
Norrland Artillery regiment (A8) memorial 
  medal, NorrlartregMSM
Norrland Artillery Battalion medal of 
  honour, NorrlartbatGM

Yellow moiré with three evenly divided blue 
stripes
Stockholm County Defence Committée 
  medal of honour, SthFKGM/SM/BM

Yellow moiré with three evenly divided black 
stripes
Sodermanland Defence Area medal of me-
  rit, SödfoGM/SM
Sodermanland Regiment medal of merit, 
  SödermlregDM/SM

Yellow moiré with two blue lines on each side 
and a blue stripe on the middle
Life Guards medal of merit III, LDIIISM

Yellow moiré with a broad red stripe on the 
middle and a blue and a black stripe on each 
side
Middle Military District medal of merit, 
  MDMGM/SM

Yellow moiré with broad red edges, a blue stripe 
on the middle and a red line on each side
Småland Regiment and Småland Brigade 
  memorial medal, SmålregbrigMSM



Gult med smala vita kanter på båda sidor 
åtföljda av först en blå rand, sedan en röd rand 
och sist ett svart streck
Mellersta underhållsregementets minnesmedalj, 
  UhregMMSM 

Gult med fyra ljusblå ränder på mitten
Svenska Värnpliktsofficersförbundets förtjänst-
  medalj, SVOFGM/SM
Svenska Värnpliktsofficersförbundets förtjänst-
  tecken, SVOFGFt 

Gult med fem jämt fördelade smala gröna 
ränder
Hemvärnsbefälets Riksförbunds kungliga me-
  dalj, HBRGM

Gult med sex jämt fördelade blå ränder
Sveriges Militära Kamratföreningarnas Riksför-
  bunds förtjänsttecken i silver, SMKRSFt

Yellow moiré with narrow white edges fol-lowed 
first by a blue stripe, the a red stripe and last a 
black line
Middle Logistic Regiment memoriak medal, 
  UhregMMSM 

Yellow moiré with four pale blue stripes on the 
middle
League of Swedish Conscript Officers medal  of
  merit, SVOFGM/SM
Union of Swedish Conscript Officers badge 
  of honour, SVOFGFt 
 
Yellow moiré with five evenly divided nar-row 
green stripes
National union of Home Guard Officers 
  royal medal, HBRGM

Yellow moiré with six evenly divided blue stripes
National League of Old Comrades associa-
  tions badge of merit, SMKRSFt



Svart

Svart
Kungl Nordstjärneorden, NO (före 1975)
Minnestecken till åminnelse av Konung Gustaf 
  V, GV:sMt

Kluvet i svart och vitt
Hälsinge regementes förtjänstmedalj, Hälsreg 
  GM/SM

Kluvet i svart, blått och svart
Norrlands ingenjörkårs minnesmedalj, Norrling 
  MSM

Kluvet i svart, gult och svart
Svea ingenjörkårs minnesmedalj, SveaingMSM

Kluvet i svart och gult med en vit rand på mit-
ten åtföljd på båda sidor av en röd rand
Skaraborgs regemente och Skaraborgsbrigadens 
  förtjänstmedalj, SkarabregbrigGM/SM

Svart med blå kanter
Kungl Musikaliska Akademiens förtjänstmedalj, 
  MA:sGM

Svart med stickade gula kanter
Kungl Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsa-
kade-
  miens Gustaf Adolfmedalj, HA:sGAM
Kungl Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsaka-
  demiens förtjänstmedalj, HA:sGM/SM

Svart med gula kantränder
Kungl Sällskapet Pro Patrias belöningsmedaljer, 
  ProPstGM/SM
Statens försvarshistoriska museers förtjänstme-
  dalj, SFHMGM/SM/BM

Black

Black
Royal Order of the Northern Star, NO (be-
fore 1975)
Memorial medal of King Gustaf V, GV:sMt

Divided in black and white 
Halsinge Regiment medal of honour, Häls 
  regGM/SM

Divided in black, blue and black
Norrland Engineers memorial medal, Norrl 
  ingMSM

Divided in black, yellow and black 
Svea Engineers memorial medal, SveaingMSM

Divided in black and yellow with a white stripe on 
the middle followed on both sides by a red stripe
Skaraborg Regiment and Skaraborg Brigade 
  medal of honour, SkarabregbrigGM/SM

Black with blue edges
Royal Music Academy medal of honour, 
  MA:sGM

Black with knitted yellow edges
Gustaf Adolf medal of the Royal Academy of 
  Literature, History and Antiquity, HA:sGAM
Medal of merit of the Royal Academy of Lite-
  rature, History and Antiquity, HA:sGM/SM

Black with yellow stripes towards each edge
Royal Society Pro Patria medals of reward, 
  ProPstGM/SM
National Museums of Military history medal 
  of merit, SFHMGM/SM/BM 



Svart med mörkgröna kantränder
Standardiseringskommissionens i Sverige för-
  tjänstmedalj, SISGM

Svart med smala vita kantränder
Johanniterorden i Sverige, JohO

Svart med gula kanter och en bred vit rand på 
mitten
Markstridsskolans förtjänstmedalj, MSSftjSM

Svart med en smal gul rand på höger sida och 
en smal blå rand på vänster
Väg-och Vattenbyggnadskårens förtjänstmedalj, 
  VVKGM/SM

Svart med en vit rand på vardera sidan
Järnvägarnas driftvärns förtjänstmedalj, Jvg 
  DvSM

Svart med blå kanter åtföljda av en gul rand
Norrlands ingenjörbataljons minnesmedalj, 
Norrl 
  ingbatMSM

Svart med en smal gul rand på mitten på båda 
sidor åtföljd av en ljusblå rand som i övergå-
ende schatteringar övergår till mörkblått
Järnvägarnas driftvärns minnesmedalj, Jvg 
DvMSM

Svart med ett vitt streck på mitten och en vit 
rand på vardera sidan
Järnvägarnas driftvärns förtjänstmedalj i guld, 
  JvgDvGM

Svart med två gula streck på mitten och ett 
blått streck på vardera sidan
Södra fördelningens minnesmedalj, SFördMSM

Black with a dark green stripe towards each edge
The Swedish Standardization Committée 
  medal of merit, SISGM

Black with a narrow white stripe to-wards each 
edge
Order of S:t John in Sweden, JohO

Black with yellow edges and a broad white stripe 
on the middle
Land Combat School medal of merit, MSSftjSM

Black with a thin yellow stripe on the right side 
and a thin blue stripe on the left side
Road and Bridge Building Corps medal of 
  merit, VVKGM/SM

Black with a white stripe on each side
Railways Protection Guards medal of merit, 
  JvgDvSM

Black with blue edges followed by a yellow stripe
Engineers´battalion of Northland memorial 
  medal, NorrlingbatMSM

Black with a narrow yellow stripe on the middle 
followed on both sides by a pale blue stripe 
which in shades is running to dark blue
Auxilarary Railroad Unit memorial medal, JvgD-
vMSM

Black with a white line on the middle and a 
white stripe on each side
Railways Protection Guards medal of merit, 
  JvgDvSM

Black with two yellow lines on the middle and a 
blue line on each side
Southern Division memorial medal, SFördMSM



Svart med fyra röda ränder på mitten
Svenska värnpliktsofficersförbundets minnes-
  tecken vid 100 års jubileet för värnplikten, 
  VploffMt

Grönt

Grönt
Kungl Vasaorden, VO
Vasatecknet, Vt
Vasamedaljen, VGM/SM/8/5

Kluvet i grönt och svart
Försvarets Civila Idrottsförbunds förtjänstme-
  dalj. FCIGM

Kluvet i grönt och vitt
Västernorrlands regementes och Ångerman-
  landsbrigadens förtjänstmedalj, VnorregÅng- 
  brigGM/SM

Kluvet i grönt, svart och grönt
Försvarets Civila Idrottsförbunds förtjänstmedalj. 
FCISM

Kluvet i grönt, vitt och grönt
RyttarVM 1990 förtjänstmedalj, RyttarVMGM/
  SM

Kluvet i grönt, rött och grönt
Gotlands artilleriregementes förtjänstmedalj, 
  GotartregGM/SM

Kluvet i grönt, vitt och blått
Nedre norra fördelningens minnesmedalj, Ned 
  NorrFördMSM

Black moiré with four red stripes on the middle
Union of Swedish Conscript Officers memo-
  rial badge at the 100 years jubilee of con-
  scription, VploffMt

Green

Green 
Royal Order of Vasa, VO
Royal Vasa cross, Vt
Royal Vasa medal, Vgm/SM

Divided in green and black 
Civilian Sport Club of the Armed Forces 
  medal of merit, FCIGM

Divided in green and white 
Västernorrland Regiment and Ångerman
  land Brigade medal of merit. VnorregÅng 
  brig GM/SM

Divided in green, black and green 
Civilian Sport Club of the Armed Forces 
  medal of merit, FCISM

Divided in green, white and green 
World Equestrian Games 1990 medal of 
  merit, RyttarVMGM/SM

Divided in green, red and green 
Gotland Artillery Regiment medal of merit, 
  GotartregGM/SM

Divided in green, white and blue 
Lower Northern Division memorial medal, 
  NedNorrFördMSM



Kluvet i grönt, vitt, grönt, vitt och grönt
Svenska Brukshundklubbens förtjänstmedalj för 
  gagnerik kynologisk verksamhet, SBKkynGM
Västernorrlands regementes och Ångerman-
  landsbrigadens minnesmedalj, VnorrlregÅnger 
  mbrigMSM

Kluvet i ljusgrönt, vitt och ljusgrönt och där-
emellan svarta streck
Svenska Pistolskytteförbundets kungliga för-
  tjänstmedalj, SvpistsfbGM/SM
Svenska Pistolskytteförbundets förtjänstmedalj, 
  Svpistsfbgm/sm

Ljusgrönt med en vit rand på mitten
Svenska Brukshundklubbens förtjänsttecken, 
  SBKGFt

Grönt med en rand av silvertråd på vardera 
sidan
Svenska Kennelklubbens förtjänstmedalj, SvKK 
  GM/SM

Grönt med orangegula stickade kantränder
Svenska Jägareförbundets belöningsmedalj, Sv 
  JägfbGM/SM

Grönt med blå rektanglar med IVA monogram
Kungl Ingenjörvetenskapsakademiens stora me-
  dalj, IVAstGM
Kungl Ingenjörvetenskapsakademiens medalj, 
  IVAGM

Ljusgrönt med en vit rand på vardera sidan
Svenska Brukshundklubbens förtjänstmedalj, 
  SBKsm

Divided in green, white, green, white and green 
moiré 
Swedish Service Dog Club medal of merit 
  for useful kynologic work, SBKkynGM
Vasternorrland Regiment and Ångermanland  
  Brigade memorial medal, VnorrlregÅngerm 
  brigMSM

Divided in pale green, white and pale green 
moiré with black lines in between
Swedish Pistol-shooting Association royal 
  medal of merit, SvpistsfbGM/SM
Swedish Pistol-shooting Association medal of 
  merit, Svpistsfbgm/sm

Pale green with a white stripe on the middle
Swedish Service Dog Club badge of merit, 
  SBKGFt

Green with a stripe of silver thread on each side
Swedish Kennel Club medal of merit, SvKK 
  GM/SM

Green with a knitted orange stripe towards each 
edge
Swedish League of Hunters medal of reward, 
  SvJägfbGM/SM

Green with blue rectangles with IVA mongram
Royal Academy of Engineer Science big me-
 dal, IVAstGM
Royal Academy of Engineer Science medal, 
  IVAGM

Pale green with a white stripe on each side
Swedish Service Dog Club medal of merit, 
  SBKsm



Grönt med en gul rand på vardera sidan
Frivilliga Radioorganisationens förtjänstmedalj, 
  FROsm

Grönt med en blå rand på mitten åtföljd på 
vardera sidan av en gul rand
Norrlands signalkårs förtjänstmedalj, Norrlsignk 
  SM (före 2000)
Norrlands signalbataljons förtjänstmedalj, Norrl 
  signbatSM

Grönt med en bred gul rand på mitten och en 
smal gul rand på vardera sidan
Frivilliga Radioorganisationens förtjänstmedalj, 
  FROgm

Grönt med breda röda kanter och en bred röd 
rand på mitten
Förbundet Sveriges reservofficerares förtjänst-
  tecken,SVEROFGFt

Grönt med två gula ränder på mitten
Svenska Fotbollsförbundets förtjänstmedalj med 
  anledning av världsmästerskapstävlingarna i fot-
  boll 1958, VMFGM

Grönt med breda blå kanter och med ett gult 
streck mitt i de blå fälten
Hemvärnets Petrimedalj, HvPetriSM/BM

Grönt med breda blå kanter åtföljda av en bred 
gul rand
Västra marinkommandots minnesmedalj, MKV 
  MSM

Grönt med vita kanter åtföljda av en blå rand
Västra fördelningens minnesmedalj, VFörd MSM

Grönt med smala gula kanter och en gul rand på 
vardera sidan
Lapplands jägarregementes minnesmedalj, 
  LappljregMSM

Green with a yellow stripe on each side
Voluntary Radio Association medal of merit, 
  FROsm

Green with a blue stripe on the middle followed 
on each side by a yellow stripe
Norrland Signals Corps medal of merit, Norrl 
  signkSM (before 2000)
Norrland Signals Battalion medal of merit, 
  NorrlsignbatSM

Green with a broad yellow stripe on the middle 
and a narrow yellow stripe on each side
Voluntary Radio Association medal of merit, 
  FROgm

Green with broad red edges and a broad stripe 
on the middle
Union of Swedish Reserve officers sign of merit, 
SVEROFGFt

Green with two yellow stripes on the middle
Swedish Football Association medal of merit  
  on account of the World championship in 
  football 1958, VMFGM

Green with broad blue edges and with a yellow 
line in the middle of the blue fields
The Home-guard Petri medal, HvPetriSM/BM

Green with broad blue edges followed by a broad 
yellow stripe
Western Naval Command memorial medal, 
  MKVMSM

Green with white edges followed by a blue stripe
Western Division memorial medal, VFördMSM

Green with narrow yellow edges and a yellow 
stripe on each side
Lappland Ranger regiment memorial medal, 
  LappljregMSM



Grönt med grå kanter och två grå ränder på 
mitten
Norrbottens gränsjägares minnesmedalj, Norrb 
  GränsjMSM

Grönt med två gula ränder på vardera sidan
Frivilliga Radioorganisationens förtjänsttecken, 
  FROBFt

Ljusgrönt med två vita ränder på vardera sidan
Svenska Brukshundklubbens förtjänstmedalj, 
  SBKgm

Grönt med fem jämt fördelade gula streck
Hemvärnsbefälets Riksförbunds förtjänsttec-
  ken, HBRGFt

Rött

Rött
Carl XIII:s orden, CXIII:sO
Artilleriregementets förtjänstmedalj, ArtregGM/
  SM

Kluvet i rött och gult
Upplands regementes förtjänstmedalj, Upplreg 
  GM/SM

Kluvet i grönt och rött
Försvarets Motorklubbs förtjänstmedalj, FMK 
  GM/SM

Green with grey edges and two grey stripes on 
the middle
Norrbotten Border Rangers memorial medal, 
  NorrbGränsjMSM

Green with two yellow stripes on each side
Voluntary Radio Association badge of merit, 
  FROBFt

Pale green with two white stripes on each side
Swedish Service Dog Club medal of merit, 
  SBKgm

Green with five evenly divided yellow lines
National League of Home-guard officers 
  badge of merit, HBRGFt

Red

Red
Order of Charles XIII, CXIII:sO
Artillery Regiment medal of merit, ArtregGM/
  SM

Divided in red and yellow 
Uppland Regement medal of merit, Upplreg 
  GM/SM

Divided in red and green 
Motor Club of the Armed Forces medal of 
  merit, FMKGM/SM



Kluvet i rött och vitt
Helsingborgs Försvarskommittés förtjänstmedalj, 
  HFKGM/SM/BM

Kluvet i rött, blått och rött
Älvsborgsbrigadens förtjänstmedalj, Älvsbbrig 
  GM

Kluvet i rött, vitt och rött
Lapplandsbrigadens minnesmedalj, Lapp-
lbrigMSM

Kluvet i rött, grönt och rött
Gotlands artilleriregementes minnesmedalj, 
  GotlartregMSM

Kluvet i rött, gult, rött, gult och rött
Kalmar regementes minnesmedalj, Kalmreg 
  MSM

Kluvet i rött, vitt, orange, vitt och rött
Gotlands luftvärnskårs minnesmedalj, Gotlvk 
  MSM

Kluvet i rött, vitt, blått, gult, blått, vitt och rött
Blå barettförtjänstmedaljen, BbarettBM

Rött med en blå rand på mitten
Flygvapenföreningarnas Riksförbunds förtjänst-
tec-
  ken, FVRFGFt

Rött med en bred grå rand på mitten
Bergslagens artilleriregementes förtjänstmedalj, 
  BergartregSM

Divided in red and white 
Helsingborg Defence Committée medal of 
, HFKGM/SM/BM

Divided in red, blue and red 
Alvsborg Brigade medal of merit, Älvsbbrig 
  GM

Divided in red, white and red 
Lappland Brigade memorial medal, Lappl 
 brigMSM

Divided in red, green and red 
Gotland Artillery Regiment memorial medal, 
  GotlartregMSM

Divided in red, yellow, red, yellow and red 
Kalmar Regiment memorial medal, Kalmreg 
  MSM

Divided in red, white, orange, white and red
Gotland Air Defence Corps memorial medal, 
  GotlvkMSM

Divided in red, white, blue, yellow, blue, white 
and red 
Blue Beret medal of merit, BbarettBM

Red with a blue stripe on the middle
National Union of Air Force Associations 
  badge of merit, FVRFGFt

Red with a broad grey stripe on the middle
Bergslagen Artillery Regiment medal of merit.
  BergartregSM



Rött med svarta kanter
Militärmusiksamfundets minnesmedalj, MMS 
  MGM

Rött med en blå rand på vardera sidan
Kustartilleriets Reservofficersförbunds heders
  tecken, KAROFGHt/SHt

Rött med en smal gul rand på vardera sidan
Norra skånska regementets minnesmedalj, 
  NSkånregMSM

Rött med en bred gul rand på vardera sidan
Härnösands kustartilleriregementes minnes-
  medalj, HärnkaregMSM

Högrött med en grön rand på vardera sidan
Svenska Brandförsvarsföreningens förtjänst-
  tecken, SvBrfbGFt/SFt

Rött med en vit rand på vardera sidan
Svenska Röda Korsets förtjänsttecken, SRKSFt

Rött med två blå ränder på mitten
Älvsborgs regementes minnesmedalj, Älvsbreg 
  MSM

Rött med vita kanter och en gul rand på mitten
Skånska luftvärnskårens minnesmedalj, Skån 
  lvkMSM

Rött med en vit rand på mitten åtföljd på båda 
sidor av en blå rand
Livregementets grenadjärers minnesmedalj, Liv 
  reggrenSMM

Red with black edges
Military Music Association memorial medal, 
  MMSMGM

Red with a blue stripe on each side
Coastal Artillery Reserve Officers´ Union 
  badge of honour, KAROFGHt/SHt

Red with a narrow yellow line on each side
Northern Scanian Regiment memorial medal, 
  NSkånregMSM

Red with a broad yellow stripe on each side
Harnosand Coastal artillery regiment memo-
  rial medal. HärnkaregMSM

Red with a green stripe on each side
Swedish Fire-defence Society badge of merit, Sv-
BrfbGFt/SFt

Red with a white stripe on each side
Swedish Red Cross badge of merit, SRKSFt

Red with two blue stripes on the middle
Alvsborg Regiment memorial medal, Älvsbreg 
  MSM

Red with white edges and a yellow stripe on the 
middle
Scanian Air Defence Corps memorial medal, 
  SkånlvkMSM

Red with a white stripe on the middle followed 
on both sides by a blue stripe
Life Regiment grenadiers memorial medal, Liv 
  reggrenSMM



Rött med två glest sittande gula ränder på mit-
ten
Uppland-Västmanlands försvarsområdes min-
  nesmedalj, UpplVästmlfoMSM

Rött med tre jämt fördelade gula ränder
Militärhögskolan i Halmstads förtjänstmedalj, 
  MHSHGM/SM/BM

Rött med en bred vid rand på vardera sidan 
och en smal blå rand på mitten
Västerbottensgruppens förtjänstmedalj, G61GM

Rött med en bred svart rand på mitten åtföljd 
på båda sidor av en vit rand. Bandet beläggs 
med ett ankare i silver
4.minkrigsflottiljens minnesmedalj, 4minkri 
fljMM

Rött med två blå ränder på vardera sidan
Flygvapenföreningarnas Riksförbunds förtjänst-
  medalj,  FVRFGM/SM

Rött med två gula ränder på vardera sidan
Sveriges Civilförsvarsförbunds förtjänsttecken, 
  SCFGFt/SFt/BFt
Kronobergs regementes minnesmedalj, Kronob 
  regMSM

Högrött med två gröna ränder på vardera sidan
Svenska Brandförsvarsföreningens förtjänstme-
  dalj, SvBrffGM

Rött med två vita ränder på vardera sidan
Arméns luftvärnscentrums hedersmedalj, LvC 
  SM/BM
Luftvärnsregementets förtjänstmedalj, Lvreg 
  GM/SM

Red with two thinly placed yellow stripes on the 
middle
Uppland-Vastmanland Defence Area memo-
  rial medal, UpplVästmlfoMSM

Red with three evenly placed yellow stripes
Military Academy Halmstad medal of merit, 
  MHSHGM/SM/BM

Red with a broad white stripe on each side and a 
narrow blue stripe on the middle
Västerbotten section medal of merit, G61GM

Red with a broad black stripe on the middle fol-
lowed on both sides by a white stripe. An anchor 
of silver is attached to the ribbon
4.Mine flotilla memorial medal, 4 minkriflj

Red with two blue stripes on each side
National Union of Air Force Associations 
  medal of merit, FVRFGM/SM

Red with two yellow stripes on each side
Swedish Civil Defence Union badge of me-
  rit, SCFGFt/SFt/BFt
Kronoberg Regiment memorial medal, Kronob 
  regMSM

Red with two green stripes on each side
Swedish Fire-defence Society medal of me-
  rit, SvBrffGM

Red with two white stripes on each side
Army Air Defence Centra medal of honour, 
  LvCSM/BM
Air Defence Regiment medal of merit, Lvreg 
  GM/SM



Rött med ett gult streck på mitten och två gula 
streck på vardera sidan
Gotlands kustartilleriregementes minnesmedalj, 
  GotlkaregMSM

Rött med breda mörkblå kanter och en grön 
rand på mitten åtföljd på vardera sidan av en 
bredare gul rand
Södra militärområdesstabens minnesmedalj, 
  MiloSMSM
Södra militärdistriktets förtjänstmedalj, MDSGM

Rött med fyra vita ränder på mitten
Svenska Värnpliktsofficersförbundets förtjänst-
  tecken, SVOFSFt
Svenska Värnpliktsofficersförbundets minnes-
  tecken, SVOFBMt

Red with a yellow line on the middle and two 
yellow lines on each side
Gotland Coastal Artillery Regiment memorial 
  medal. GotlkaregMSM

Red with broad dark blue edges and a green 
stripe on the middle followed on both sides by a 
broader yellow stripe
Southern Military Area Staff memorial medal, 
  MiloSMSM
Southern Military District medal of honour, 
  MDSGM

Red with four white stripes on the middle
Union of Swedish Conscript Officers badge 
  of merit, SVOFSFt 
Union of Swedish Conscript Officers badge 
  of memorial, SVOFBMt 



Vitt

Kluvet i vitt och blått
Bodens försvarsområdes hedersmedalj, Bo-
  densfohSM

Kluvet i vitt och rött
Livgrenadjärregementets minnesmedalj, Livgren 
  regMSM

Kluvet i vitt, mörkblått och vitt
Svenska Livräddningssällskapets förtjänstmedalj, 
  SvlsGM/SM

Kluvet i vitt, rött och vitt
Västerbottens regementes minnesmedalj, Vbot-
  tenregMSM

Vitt med ljusblå kanter
Kungl Svenska Segelsällskapets medalj, KSSS 
  GM/SM

Vitt med en grön rand på vardera sidan
Militärmusiksamfundets förtjänstmedalj, MMS 
  GM/SM

Vitt med en röd rand på vardera sidan
Norrlands luftvärnskårs minnesmedalj, Norrllvk  
  MSM

Vitt med en bred röd rand på vardera sidan
Gotlands luftvärnsbataljons hedersmedalj, 
  GotlvbatGM.

Kluvet i vitt, gult och vitt med blå kanter
Prins Eugen-medaljen, EugGM

White

Divided in white and blue 
Boden Defence Area medal of honour, Bo-
  dens fohSM

Divided in white and red 
Life Grenadier Regiment memorial medal, 
  LivgrenregMSM

Divided in white, dark blue and white 
Swedish Life Saving Society medal of merit, 
  SvlsGM/SM

Divided in white, red and white 
Västerbotten Regiment memorial medal, Vbot-
  tenregMSM

White with pale blue edges
Royal Swedish Sailing Society medal, KSSS 
  GM/SM

White with a green stripe on each side
Military Music Association medal of merit, 
  MMSGM/SM

White with a red stripe on each side
Norrland Air Defence Corps memorial me-
  dal, NorrllvkMSM

White with a broad red stripe on each side
Gotland Air Defence battalion medal of ho-
  nour, GotlvbatGM

Divided in white, yellow and white moiré with 
blue edges
Prince Eugen-medal, EugGM



Kluvet i vitt, gult och vitt med röda kanter
Prins Carl-medaljen, CarlGM

Vitt med en bred gul rand på mitten åtföljd på 
vardera sidan av en bred ljusblå rand
Svenska fäktförbundets kungliga förtjänstmedalj, 
  SvFfbGM/SM
Svenska fäktförbundets förtjänstmedalj, SvFfb 
  gm/sm/bm

Vitt med ljusblå kanter och en ljusblå rand på 
mitten
Livregementets grenadjärers förtjänstmedalj, 
  LivreggrenGM/SM/BM

Vitt med ett diagonalt band kluvet i blått, gult 
och blått
Svenska Brigadens i Finlands frihetskrig me-
  dalj, SvBrigJM

Vitt med blå kanter och en svart rand på mitten
Försvarsmaktens underhållscentrums för-
tjänstmedalj, UnderhcentSM
Försvarsmaktens logistiks förtjänstmedalj, FM 
  LOGSM

Vitt med blå kanter och ett rött streck på mitten
Skånska trängbataljonens minnesmedalj, Skån 
  trbatMSM

Vitt med gula kanter åtföljda på av en smal blå 
rand
Sveriges motorfederations kungliga medalj, 
  MotorfedGM

Divided in white, yellow and white with red 
edges
Prince Carl-medal, CarlGM

White with a broad yellow stripe on the middle 
followed on both sides by a broad pale blue 
stripe
Swedish Fencing Society royal medal of me-
  rit, SvFfbGM/SM
Swedish Fencing Society medal of merit, Sv 
  Ffbgm/sm/bm

White with pale blue edges and a pale blue stripe 
on the middle
Life Regiment Grenadiers medal of merit, Liv 
  reggrenGM/SM/BM

White with a diagonal stripe divided in blue, 
yellow and blue
Swedish Brigade in Finland Liberation War 
  medal, SvBrigJM

White  with blue edges and a black stripe on the 
middle
Armed Forces Service Centra medal of me-
  rit, UnderhbentSM
Armed Forces Logistics medal of merit, FM 
  LOGSM

White with blue edges and a red line on the 
middle
Scanian Service Battalion memorial medal, 
  SkåntrbatMSM

White with yellow edges followed by a narrow 
blue stripe
Swedish Motor Federation royal medal, Mo-   
  torfedGM



Vitt med blå kantränder åtföljda av en gul rand
Friluftfrämjandets förtjänstmedalj, FrilJrM/
  GM/SM

Vitt med blå kanter och en blå rand på vardera 
sidan
Norra militärområdesstabens minnesmedalj, 
MiloNMSM

Vitt med smala blå kanter och en blå rand på 
vardera sidan
Livregementets husarers förtjänstmedalj, Liv 
  reghusGM/SM

Vitt med en smal och därinnanför en bredare 
mörkblå rand på vardera sidan
Riksföreningens för Simningens främjande/
  Simfrämjandets förtjänstmedalj, RfSimGM/SM

Vitt med smala blå kanter samt en smal och 
därefter en bredare blå rand på vardera sidan
Arméns underhållscentrums minnesmedalj, 
  UhCMSM

Vitt med breda blå kanter och tre röda streck 
på mitten
Försvarsmaktens Halmstadskolors minnes-
  medalj, FMHSMSM

Vitt med fyra smala röda ränder på mitten
Svenska värnpliktsofficersförbundets minnesme-
dalj, SVOFgmM

Vitt med fem jämt fördelade gröna ränder
Svenska Ridsportförbundets förtjänstmedalj, 
  SvRsfGM/SM
Riksföreningens för Ridningens främjande/
  Ridfrämjandet förtjänstmedalj, RidfGM/SM

White with a blue stripe towards each edge fol-
lowed by a yellow stripe
Open-air  Society medal of merit, FrilJrM/
  GM/SM

White with blue edges and a blue stripe on each 
side
Northern Military area staff memorial medal, 
MiloNMSM

White with narrow blue edges and a blue stripe 
on each side
Life Regiment Hussars medal of merit, Livreg 
  husGM/SM

White with a narrow an inside it a broader dark 
blue stripe on each side
National Society of Encouragement of Swim-
  ming medal of merit, RfSimGM/SM

White with narrow blue edges and a narrow  
inside a broader blue stripe on each side
Army Logistic Centre memorial medal, UhC 
  MSM

White with broad blue edges and three red lines 
on the middle
Armed Forces´ Halmstad Schools memorial 
  medal, FHSMSM

White with four narrow stripes on the middle
League of Swedish Conscript Officers´ memorial 
sign, SVOFgmM 

White with five evenly divided green stripes
Swedish Equitation Society medal of merit, 
  SvRsfGM/SM
National Union for Encouragement of Riding 
  medal of merit, RidfGM/SM



Orange

Orange
Konung Gustaf V:s världspostföreningsjubileums
  medalj, GV:sPostJM
Frivilliga skytterörelsens förtjänstmedalj, FS-
RGM/SM
Skytteförbundens överstyrelses förtjänstmedalj, 
  SfbÖSGM/SM
Officerarnas Målskjutningsförbunds i Stockholm 
  förtjänstmedalj, OffmfbSthGM/SM

Kluvet i orange, blått och gult
Göta helikopterbataljons minnesmedalj, Göta 
  hkpbatMSM

Orangegult med mörkblå kanter
Kungl Motorbåt Klubbens förtjänstmedalj, 
  KMKGM

Orangegult med ett blått streck på vardera 
sidan
Frivilliga skytterörelsens Bernadottemedalj, FSR 
  BernGM/SM

Orange med två röda streck på vardera sidan
Norrlands artilleriregementes minnesmedalj 
(A4), 
  NorrlartregMSM.

Orange 

Orange
King Gustaf V World Postal Congress Jubilee 
  medal, GV:sPostsm
Voluntary Rifle Association medal of merit, 
  FSRGM/SM
Board of the Rifle-leagues medal of merit, 
  SfbÖSGM/SM
Officers´ Target-shooting Society in Stock-
  holm medal of merit, OffmfbSthGM/SM

Divided in orange, blue and yellow 
Gota Helikopter Battalion memorial medal, 
  GötahkpbatMSM

Orange with dark blue edges
Royal Motorboat Club medal of merit, KMK 
  GM

Orange with a blue line on each side
Voluntary Rifle Association Bernadotte-medal, 
  FSRBemGM/SM

Orange with two red lines on each side
Norrland Artillery Regiment (A4) memorial 
  medal, NorrlartregMSM



Grått

Kluvet i grått, blått, gult, blått och grått
Riksförbundet Sveriges lottakårers förtjänstme-
  dalj, SLKgm.

Kluvet i grått, blått, grått, blått och grått
Riksförbundet Sveriges lottakårers förtjänstme-
 dalj, SLKsm.

Grått med en blå rand på vardera sidan
Frivilliga radioorganisationens särskilda för-
  tjänstmedalj, FROGM/SM.

Grått med en bred mörkröd rand på vardera 
sidan
Totalförsvarets psykförsvarsförbunds för-
  tjänstmedalj, TfpsykfbGM/SM.

Grått med blå kanter och en blå rand på var-
dera sidan
Driftvärnets minnesmedalj, DvMSM

Purpur

Purpur med gula kantränder
Motorreparationstjänstens för totalförsvaret he-
dersmedalj, MRTGM.

Grey

Divided in grey, blue, yellow, blue and grey
National League of Swedish ”Lotta”-Corpses 
  medal of merit, SLKgm

Divided in grey, blue, grey, blue and grey
National League of Swedish ”Lotta”-Corpses 
  medal of merit, SLKsm

Grey with a blue stripe on each side
Voluntary Radio Association special medal of 
  merit, FROGM/SM

Grey with a broad dark red stripe on each side
Association of Psychologic Defence Organi-
  zations of the Total Defence medal of merit, 
  TfpsykfbGM/SM

Grey with blue edges and a blue stripe on each 
side
Production Home guard memorial medal, 
DvMSM

Purple

Purple with a yellow stripe towards each edge
Motor Repair Service of Total defence medal 
  of honour, MRTGM



UTLÄNDSKA OCH INTERNATIONELLA UTMÄRKELSETECKEN

FOREIGN AND INTERNATIONAL DECORATIONS 
De  flesta utländska stater använder idag ordnar och medaljer 
som  belöningar såväl  till de egna medborgarna som till utlän-
ningar. Internationella organisationer, t ex  Förenta  Nationerna 
och Internationella Röda Korset utdelar också medaljer till per-
soner som utfört  förtjänstfullt  arbete åt organisationen. Vid 
sidan om det officiella ordens- och medaljväsendet finns även i 
många andra länder samfund och gillen, som utdelar ordnar och 
andra  tecken som bevis på medlemskap eller som  belöning för 
gjorda insatser. Sådana utmärkelser kan även i andra  länder ha 
en officiell eller ”halvofficiell”  prägel och bärs därför inte blott 
vid interna sammankomster inom samfundet utan även offentligt 
tillsammans med officiella belöningstecken.

Ett fåtal stater  -  i Europa för närvarande endast Irland och 
Schweiz - har inte något statligt ordensväsende. Medborgarna 
har dock med vissa begränsningar rätt att mottaga utländska  
belöningstecken.
 
Svenska medborgare äger rätt att mottaga ett  utländskt eller in-
ternationellt utmärkelsetecken. Uppgifter om svenska medborga-
res  innehav av  utländska ordnar och vissa medaljer  f a n n s 
infört i Statskalendern fram till 1956 och i  Svenska försvarets 
rulla fram till och med 1969.

Utländska  utmärkelser  kan  tilldelas  svensk militär  personal  i 
samband  med statsbesök, tjänstgöring utomlands eller på grund 
av andra  förtjänster. Internationella utmärkelser  till-delas nor-
malt efter längre internationell tjänstgöring eller på grund av an-
dra förtjänster. En förteckning  över de vanligast  förekommande  
utländska och internationella utmärkelserna finns i kapitel 11.

Beslut om bärande av utländskt eller internationellt utmärkelse-
tecken till svensk militär uniform fattas,  efter skriftlig ansökan i 
varje enskilt fall,  av Försvarsmaktens högkvarter (Protokollav-
delningen). Ett mindre antal utländska och internationella ut-
märkelser (se nedan) har erhållit generellt tillstånd att de får bäras 
utan speciell ansökan.

Today most other countries are using orders and medals as rewards 
to their own citizens and to foreigners. Internatinal organizations 
as The United Nations ande the International Red cross are also 
awarding medals to persons who have done a good job for the or-
ganization. Beside the official decorations there are also societies 
and ???? in many countries which are presenting orders and other 
badges  as a sign of membership or as a reward. Such decorations 
may have an official or semiofficial status and are therefore worn 
not only at the internal meetingsd of the society but also together 
with official decorations in public.

Only a few countries - in Europe only Ireland and Switzerland - do 
not have official orders but their citizens are, within certain limits, 
allowed to receive and wear decorarations of other countries.

Swedish citizens are also allowed to receive a foreign or internatio-
nal decoration. Information about which foreign orders and certain 
medals swedish citizens had was published in the Government Ca-
lender up to 1956 and in the Roll of the Armed Forces up to 1969.

Foreign decorations may be presented to Swedish military perso-
nal at state visits, service abroad or of other reasons. International 
medals are normally presented after a certain time of international 
service or of other reasons. A roll of the most common foreign and 
international decorations are in chapter 11.

The decision if You are allowed to wear a foreign or international 
decoration to Swedih military uniform is mad in every case by the 
HQ (Protocol department). A few foreign and international  deco-
rations (see this chapter) have got a general permission. 



Foreign and international orders, medals, badges of honour or me-
morial which have been awarded for participance in war or which 
have been awarded for bravery or of some other reason are to be 
worn in accordance with the rules of Swedish decorations. Employ-
ment or an Command at service in the armed forces of a nation or 
an organisation at war are to be compared with participance.

Decorations which no longer are in use, are not written in extra 
bold type.

Utländska och internationella ordnar,  medaljer,  heders- och 
minnestecken som erhållits för deltagande  i  krig  eller som er-
hållits  för  berömliga  gärningar eller av annan anledning  skall  
bäras i enlighet  med föreskrifterna om  bärande av svenska  ut-
märkelsetecken. Med  deltagande i  krig avses även anställning 
i  krigförande nations  (organisations)  försvarsmakt samt kom-
mendering till tjänstgöring vid sådan försvarsmakt i fält.

Utmärkelsetecken som inte längre delas ut skrivs ej med fetstil.



Korea Service Medal i guld (a), KoreaSM. 8:e storleken. 1957.
Band: Gult med blå kanter och på mitten en blå rand omgiven av 
två röda ränder under en röd/blå ying/yang symbol.

Korea Service Medal in gold (a), KoreaSM. 1957.
Ribbon: Yellow with blue edges and on the middle a blue stripe sur-
rounded by two red stripes under a red/blue ying/yang symbol.

Kungl Nederländska Förbundets för fysisk fostran kors i 
guld (b) och silver. NedNijGK/SK mkr/3/4/7/8/9/12 osv. Kors. 
1909/1959.
Band: Orange med gröna kanter och två gröna ränder på mitten 
(på släpspänne utmärks högre valör med krona alternativt siffra).

Royal Netherlands Association of Physical Training cross in gold 
(b) and silver. NedNijGK/SKmkr/3/4/7/8/9/12 and so on. Cross. 
1909/1959.
Ribbon: Orange with green edges and two green stripes on the 
middle (a crown or a numeral could be attached to the ribbon).

Utländska medaljer/Foreign medals 

(för vilka Försvarsmakten lämnat generellt tillstånd att de får bäras/which are generally approved for carrying to military uniform)
Utländska utmärkelsetecken skall bäras efter svenska utmärkelsetecken.

Utländska utmärkelsetecken skall bäras i landsordning  efter  landets  namn  på  franska, dock med ordnar före medaljer och medalj 
av guld  före medalj av silver. Nordiska nationers  utmärkelsetecken skall  bäras enligt samma  princip men före utmärkelsetecken 

från övriga länder.
Band eller släpspänne för utländska utmärkelsetecken får bäras tillsammans med band för svenska utmärkelsetecken.

Foreign orders and medals are to be carried after Swedish orders and medals.
Foreign orders and medals are to be carried in the alphabethical order of its country in French but with orders before medals and a 

medal in gold before a medal in silver. Orders and medals of nordic countries are to be carried according to the same princip but before 
orders and medals from other countries.

Ribbon of a foreign order or medal may be carried together with ribbons of Swedish orders and medals.

a

b



Tempelherreorden, THO. Rödemaljerat patriarkkors. 
1108/1994.

Grader
Grand Prior
Storprior
Kommendör (a)
Riddare (b)
Band: Svart med en röd rand på vardera sidan (bärs i hals-
band).

Order of the Templers, THO. Red enamelled Patriarch cross. 
1108/1994.

Grades
Grand Prior
High Prior
Knight commander (a)
Knight (b)
Ribbon: Black with a red stripe on each side (carried in a neck 
ribbon)

Icke officiella internationella ordnar/Non official international orders  

(för vilka  Försvarsmakten lämnat generellt  tillstånd att de får bäras/which are generally approved for carrying to military uniform)
Internationella utmärkelsetecken skall bäras efter svenska och utländska utmärkelsetecken. 

Om inget annat anges skall de bäras i bröstband. Utmärkelsetecknen skall bäras i den ordning de erhållits. Band eller släpspänne för 
internationella utmärkelsetecken får bäras tillsammans med band för svenska utmärkelsetecken.

International orders and medals are to be carried after Swedish and foreign orders and medals.
If nothing else is mentioned an order is carried in a breast ribbon. The orders and medals are to be carried in the order they have been 

presented. Ribbon of an international order or medal may be carried together with ribbons of Swedish orders and medals.

a

b



S:t Lazarus Orden, S:tLazO. Grönemaljerat malteserkors. Ridd-
dare finns av två slag: Rättsriddare och riddare. För damer ersätts 
benämningen ”Knight” med ”Dame”. 1098/1995.

Grader
Storkommendör med halsband
Storkommendör
Kommendör med kedja
Kommendör
Riddare (a)
Band: Grönt (bärs i hals-/bröstband).

The Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusa-
lem, S:tLazO. Green enamelled Maltese cross. There are two kinds 
of knghts; Knights of Justice and Knights of Grace. Ladies are called 
Dame instead of Knight. 1098/1995.

Grades
Knight Grand Cross with Collar
Knight Grand Cross
Knight Commander with Chain
Kright Commander
Knight (a)
Ribbon: Green (carried in a neck/breast ribbon)

c



Förenta Nationernas Koreamedalj i brons (Korea 1950-53), FNMKor. 9:e storleken. 1950.
Band: Sjutton lika breda omväxlande ljusblå (nio) och vita (åtta) ränder, med spänne med 
inskription KOREA.

United Nations Korea medal in bronze (Korea 1950-1953). FNMKor. 1950.
Ribbon: Divided seventeen times in blue and white with a clasp with the inscription KOREA.

Förenta Nationernas medalj i brons (Palestina 1948- ), FNM(UNTSO). 9:e storleken. 1959.
Band: Ljusblått med en vit rand på vardera sidan.

United Nations medal in bronze (Palestine 1948- ), FNM(UNTSO). 1959.
Ribbon: Pale blue with a white stripe on each side.

Förenta Nationernas medalj i brons (a) (Kashmir 1949- ), FNM(UN MOGIP). 9:e storle-
ken. 1959/1963.
Band: Ursprungligen ljusblått med en vit rand på vardera sidan (jmf UNTSO ovan). Från 
1963 grönt med från mitten mot sidorna ljusare schatteringar med ljusblå kanter och en där-
innanför intilliggande smal vit rand. 

United Nations medal in bronze (a) (Kashmir 1949- ), FNM(UNMO GIP). 1959/1963.
Ribbon: Originally pale blue with a white stripe on each side. From 1963 green with, starting 
from the middle towards the edges, lighter shades with pale blue edges followed by a narrow 
white stripe.

FN-medaljer/UN-medals 

som svenskar erhållit och för vilka Försvarsmakten lämnat generellt tillstånd att de får bäras/
which have been presented to Swedes and have a general permit to be carried to military uniform.

Vid upprepad  tjänstgöring i samma mission anbringas motsvarande siffra på band och släpspänne.
At repeated service in the same mission a numeral is attached to the ribbon.

168

a



Förenta Nationernas övervakningsstyrkas medalj i brons, FNM (UNEF I). 9:e storleken. 1956-
1967.
Band: Sandgult med en bred ljusblå rand på mitten och på båda sidor ett inre mörkgrönt och 
ett yttre mörkblått streck.

United Nations Supervision Force´s medal in bronze, FNM (UNEF I). 1956-1967.
Ribbon: Sand yellow with a broad pale blue stripe on the midde and an inner dark green and an 
outer dark blue line on each side.

Förenta Nationernas medalj i brons (Libanon I 1958-1978). FNM (UNO GIL). 9:e stor-leken. 
1959.
Band: Ljusblått med en vit rand på vardera sidan.

United Nations medal in bronze (Lebanon I 1958-1978). FNM (UNOGIL). 1959.
Ribbon: Pale blue with a white stripe on each side.

Förenta Nationernas medalj i brons (Kongo 1960-1964), FNM (ONUC). 9:e storleken. 
1959/1960/1963.
Band: Ursprungligen ljusblått med en vit rand på vardera sidan och med spänne med inskrip-
tionen CONGO (c). Från 1963 mörkgrönt med mörkblå kanter åtföljda av en vit rand. 

United Nations medal in bronze (Kongo 1960-1964), FNM (ONUC). 1959/1960/1963.
Ribbon: Originally pale blue with a white stripe on each side and a clasp with the inscription 
CONGO (a). From 1963 dark green with dark blue edges followed by a white stripe.

Förenta Nationernas medalj i brons (Västra Irian 1962-1963), FNM (WeIr). 9:e storleken. 
1959/1964. 
Band: Ljusblått med en vit rand på mitten på åtföljd på höger sida av en mörkgrön rand och på 
vänster av en ljusgrön rand.

United Nations medal in bronze (West Irian 1962-1963), FNM (WeIr). 1959/1964.
Ribbon: Pale blue with a white stripe on the middle followed on the right side by a dark green and 
on the left sida by a pale green stripe.

a



Förenta Nationernas medalj i brons (Jemen 1963-1964), FNM(UNYOM). 9:e storleken. 
1959/1963.
Band: Brunt med från mitten mot sidorna ljusare i sandgult övergående schatteringar och med 
smala ljusblå kanter.

United Nations medal in bronze (Yemen 1963-1964), FNM(UNYOM). 1959/1963.
Ribbon: Brown with, starting from the middle towards the edges, lighter to sand yellow running 
shades and with narrow pale blue edges.

Förenta Nationernas medalj i brons (Cypern 1964- ), FNM(UNFICYP). 9:e storleken. 
1959/1964.
Band: Ljusblått med en bred vit rand på mitten åtföljd på båda sidor av ett mörkblått streck.

United Nations medal in bronze (Cyprus 1964- ), FNM(UNFICYP). 1959/1963.
Ribbon: Pale blue with a broad white stripe on the middle followed on both sides by a dark blue 
line.

Förenta Nationernas medalj i brons (Indien-Pakistan 1965-1966), FNM (UNIPOM). 9:e stor-
leken. 1959/1966. 
Band: Grönt med från mitten mot sidorna ljusare schatteringar med ljusblå kanter och ett där-
innanför intilliggande vitt streck (jmf UNMOGIP ovan).

United Nations medal in bronze (India-Pakistan 1965-1966), FNM(UNI POM). 1959/1966.
Ribbon: Green with, starting from the middle towards the edges, lighter shades with pale blue 
edges followed by a narrow white stripe (see UN MOGIP page 101)

Förenta Nationernas medalj i brons (Sinai II 1973-1979), FNMUNEF II. 9:e storleken. 
1959/1973. 
Band: Sandgult med breda ljusblå kanter och två mörkblå streck på mitten.

United Nations medal in bronze (Sinai II 1973-1979), FNM(UNEF II). 1959/1973.
Ribbon: Sand yellow with broad pale blue edges and two dark blue lines on the middle.



Förenta Nationernas medalj i brons (a) (Libanon II 1978- ), FNM(UNIFIL). 9:e storleken. 
1959/1978.
Band: Ljusblått med en bred grön rand på mitten åtföljd på båda sidor av ett vitt, ett rött och 
ett vitt streck.

United Nations medal in bronze (a) (Lebanon II 1978- ), FNM(UNIFIL). 1959/1978.
Ribbon: Pale blue with a broad green stripe on the middle followed on both sides by a white, a red 
and a white line.

Förenta Nationernas medalj i brons (Afganistan-Pakistan 1988-1990), FNM (UNGOMAP). 9:e 
storleken. 1959/1988.
Medaljband för den operation som vederbörande tillhör, försedd med ett spänne med inskrip-
tionen UNGOMAP.

United Nations medal in bronze (Afganistan-Pakistan 1988-1990), FNM (UNGOMAP). 
1959/1988.
Ribbon from the mission the person served at furnished with a clasp with the inscription UNGO-
MAP.

Förenta Nationernas medalj i brons (Iran-Irak 1988-1991), FNM(UNIIMOG). 9:e storleken. 
1959/1988.
Band: Ljusblått med grön-vit-röd kant till höger och svart-vit-röd kant till vänster.

United Nations medal in bronze (Iran-Iraq 1988-1991), FNM(UN IIMOG). 1959/1988.
Ribbon: Pale blue with a green-white-red edge to the right and a black-white-red edge to the left.

Förenta Nationernas medalj i brons (Angola I 1989-1991), FNM(UNAVEM I). 9:e storleken. 
1959/1989.
Band: Gult med en bred ljusblå rand på mitten åtföljd på båda sidor av ett svart, ett vitt och ett 
rött streck. 

United Nations medal in bronze (Angola I 1989-1991), FNM(UNAVEM I). 1959/1989.
Ribbon: Yellow with a broad pale blue stripe on the middle followed on both sides by a black, a 
white and a red line.

a



Förenta Nationernas medalj i brons (Namibia 1989-1990), FNM(UNTAG). 9:e storleken. 
1959/1989.
Band: Gult med breda ljusblå kanter och fem streck på mitten (från höger svart, gult, rött, 
grönt och blått).

United Nations medal in bronze (Namibia 1989-1990), FNM(UNTAG). 1959/1989.
Ribbon: Yellow with broad pale blue edges and five lines on the middle (from right black, yellow, 
red, green and blue).

Förenta Nationernas medalj i brons (Centralamerika 1989-1992). FNM (ONUCA). 9:e stor-
leken. 1959/1989.
Band:Ljusblått med breda mörkblå kanter och fem gröna och fyra vita streck på mitten.

United Nations medal in bronze (Central America 1989-1992), FNM (ONUCA). 1959/1989.
Ribbon: Pale blue with broad dark blue edges and five green and four white lines on the middle.

Förenta Nationernas medalj i brons (Irak-Kuweit 1991- ), FNM(UNIKOM). 9:e storleken. 
1959/1991.
Band: Gult med en ljusblå rand på i mitten.

United Nations medal in bronze (Iraq-Kuweit 1991- ), FNM(UNIKOM). 1959/1991.
Ribbon: Yellow with a pale blue stripe on the middle.

Förenta Nationernas medalj brons (El Salvador1991-1995), FNM(ONUSAL). 9:e storleken. 
1959/1991.
Band: Kluvet i ljusblått, mörkblått, vitt, mörkblått och ljusblått.

United Nations medal in bronze (El Salvador 1991-1995), FNM(ONUSAL). 1959/1991.
Ribbon: Divided in pale blue, dark blue, white, dark blue and pale blue.



Förenta Nationernas medalj i brons (Angola II 1991-1997), FNM(UNAVEM II). 9:e storle-
ken. 1959/1989/1991.
Band: Gult med en bred ljusblå rand på mitten åtföljd på båda sidor av ett svart, ett vitt och 
ett rött streck.

United Nations medal in bronze (Angola II 1991-1997), FNM(UNAVEM II). 1959/1989/1991.
Ribbon: Yellow with a broad pale blue stripe on the middle followed on both sides by a black, a 
white and a red line.

Förenta Nationernas medalj i brons (f d Jugoslavien 1992-1996), FNM(UNPRO FOR). 9:e 
storleken. 1959/1992.
Band: Ljusblått med en svart rand på högra och en grön rand på vänstra sidan samt en bred 
röd rand på mitten åtföljd på båda sidor av ett vitt streck.

United Nations medal in bronze (former Yugoslavia 1992-1996), FNM(UNPRO FOR). 
1959/1992.
Ribbon: Pale blue with a black stripe on the right side and a green stripe on the left side and a 
broad red stripe on the middle followed on both sides by a white line.

Förenta Nationernas medalj i brons (Somalia 1992-1995), FNM(UNOSOM). 9:e storleken. 
1959/1992/1995.
Band: Gult med en bred ljusblå rand på mitten åtföljd på båda sidor av en smal grön rand.

United Nations medal in bronze (Somalia 1992-1995), FNM(UNOSOM). 1959/1992/1995.
Ribbon: Yellow with a broad pale blue stripe on the middle followed on both sides by a narrow 
green stripe.

Förenta Nationernas medalj i brons (Mozambique 1992-1995), FNM(UNOMOZ). 9:e storle-
ken. 1959/1992.
Band: Ljusblått med gröna kanter åtföljda av en vit rand.

United Nations medal in bronze (Mozambique 1992-1995, FNM(UNOMOZ). 1959/1992.
Ribbon: Pale blue with green edges followed by a white stripe.



Förenta Nationernas medalj i brons (Georgien 1992- ), FNMOMIG. 9:e storleken. 
1959/1993.
Band: Kluvet i mörkblått, grönt, vitt, ljusblått,vitt, grönt och mörkblått.

United Nations medal in bronze (Georgia 1992- ), FNMOMIG. 1959/1993.
Ribbon: Divided in dark blue, green, white, pale blur, white, green and dark blue.

Förenta Nationernas medalj i brons (Liberia 1993-1997), FNMOMIL. 9:e storleken. 
1959/1993.
Band: Ljusblått med en röd högerkant och en mörkblå vänsterkant båda åtföljda av en vit 
rand.

United Nations medal in bronze (Liberia 1993-1997), FNMOMIL. 1959/1993.
Ribbon: Pale blue with a red right edge and an dark blue left edge both followed by awhite 
stripe.

Förenta Nationernas medalj i brons (Guatemala 1994-1997), FNMMINUGUA. 9:e storle-
ken. 1959/1994.
Band: Blått med en bred ljusblå rand på mitten och på vardera sidan ett grönt streck åtföljdt 
på båda sidor av ett vitt streck.

United Nations medal in bronze (Guatemala 1994-1997, FNMMINUGUA. 195971994.
Ribbon: Blue with a broad pale blue stripe on the middle and, on both sides,  a green line fol-
lowed on both sides by a white line.

Förenta Nationernas medalj i brons (Macedonien 1995-1999), FNMPREDEP. 9:e storleken. 
1959/1995.
Band: Rött med breda ljusblå kanter åtföljda av ett vitt streck och med två gula streck på 
vardera sidan.

United Nations medal in bronze (Macedonien 1995-1999), FNMPREDEP. 1959/1995.
Ribbon: Red with broad pale blue edges followed by a white line and with two yellow lines on 
each side.



Förenta Nationernas medalj i brons (Service medal), FNMSSM. 9:e storleken. 
1959/1995.
Band: Ljusblått med breda vita kanter.

United Nations medal in bronze (Service medal), FNMSSM. 1959/1995.
Ribbon: Pale blue with broad white edges.

Förenta Nationernas medalj i brons (Bosnien och Herzegovina 1995- ), FNMMIBH/
IPTF. 9:e storleken. 1959/1995.
Band: Kluvet i grönt, blått, vitt, blått och rött.

United Nations medal in bronze (Bosnia and Herzegovia 1995- ), FNM MIBH/IPTF. 
1959/1995.
Ribbon: Divided in green, blue, white, blue and red.

Förenta Nationernas medalj i brons (Östra Slovenien, Baranja och västra Sirmium 
1996-1998), FNMTAES. 9:e storleken. 1959/1996.
Band: Ljusblått med en grön rand på högra sidan och en gul rand på vänstra sidan 
samt en röd rand på mitten åtföljd på båda sidor av ett vitt streck.

United Nations medal in bronze (Eastern Slovenia, Baranja and western Sirmium 1996-
1998), FNMTAES. 1959/1966.
Ribbon: Pale blue with a green stripe on the right side and a yellow stripe on the left side 
and a red stripe on the middle followed on both sides by a white line.

Förenta Nationernas medalj i brons (Prevlaka 1996- ), FNMMOP. 9:e storleken. 
1959/1996.
Band: Mörkblått med en ljusblå rand på vardera sidan och en gul rand på mitten åtföljd 
på båda sidor av ett vitt streck.

United Nations medal in bronze (Prevlaka 1996- ), FNMMOP. 1959/1996. 
Ribbon: Dark blue with a pale blue stripe on each side and a yelloe stripe on the middle 
followed on both sides by a white line.



Förenta Nationernas medalj i brons (FN-högkvarteret 1997- ), FNMHQ. 9:e storleken. 1959/1997.
Band: Ljusblått.

United Nations medal in bronze (UN-Headquarters 1997- ), FNMHQ. 1959/1997.
Ribbon: Pale blue.

Förenta Nationernas medalj i brons (Kroatien 1997- ), FNMPSG. 9:e storleken. 1959/1997.
Band: Vitt med en mörkblå rand på högra sidan och en gul på vänstra sidan samt en bred ljusblå 
rand på mitten.

United Nations medal in bronze (Croatia 1997- ), FNMPSG. 1959/1997.
Ribbon: White with a dark blue stripe on the right side and a yellow stripe on the left side and a 
broad pale blue stripe on the middle.

Förenta Nationernas medalj i brons (Sierra Leone 1998- ), FNMOMSIL/AMSIL. 9:e storleken. 
1959/1998/1999.
Band: Vitt med mörkblå kanter och en bred blå rand på mitten åtföljd på båda sidor av en grön 
rand.

United Nations medal in bronze (Sierra Leone 1998- ), FNMOMSIL/AMSIL. 1959/1998/1999.
Ribbon: White with dark blue edges and a broad blue stripe on the middle followed on both sides by 
a green stripe.

Förenta Nationernas medalj i brons (Kosovo 1999- ), FNMMIK. 9:e storleken. 1959/1999.
Band: Ljusblått med en bred mörkblå rand på mitten åtföljd på båda sidor av ett vitt streck.

United Nations medal in bronze (Kosovo 1999- ), FNMMIK. 1959/1999.
Ribbon: Pale blue with a broad dark blue stripe on the middle followed on both sides by a white line.



Förenta nationernas medalj i brons (Östra Timor 1999- ), FNMUNAMET/UNATAET. 
9:e storleken. 1959/1999.
Band: Ljusblått med en bred vit rand på mitten åtföljd på båda sidor först av ett gult och 
därefter av ett rött streck.

United Nations medal in bronze (East Timor 1999- ), FNMUNAMET/UNATAET. 
1959/1999.
Ribbon: Pale blue with a broad white stripe on the middle followed on botth sids first by a 
yellow line and then by a red line.

Förenta nationernas medalj i brons (Kongo 2000- ), FNMMONUC, 9:e storleken. 
1959/2000.
Band: Ljusblått med en bred mörkblå rand på mitten åtföljd på båda sidor at ett gult streck.

United Nations medal in bronze (Congo 2000- ), FNMMONUC. 1929/2000.
Ribbon: Pale blue with a broad dark blue stripe on the middle followed on both sides by a 
yellow line.

Förenta Nationernas medalj i brons (Etiopien och Eritrea 2000- ), FNMEE. 9:e storleken. 
1959/2000.
Band: Ljusblått med ett grönt streck på mitten åtföljt på båda sidor av en bred grå rand.

United Nations medal in bronze (Ethiopia and Eritrea 2000- ), FNMEE. 1959/2000.
Ribbon: Pale blue with a green line on the middle followed on both sides by a broad grey 
stripe.



The European Community Monitor Service Medal i silver (a), f d Jugoslavien. 
ECMSM. 11:e storleken. 1993/1995.
Band: Mörkblått med en vit rand åtföljt på insidan av en röd rand på vardera 
sidan samt innanför dessa ett gult streck på vardera sidan.

The European Community Monitor Service Medal in silver (a), former Yogusla-
via. ECMSM. 1993/1995.
Ribbon: Dark blue with a white stripe followed on the inside by a red stripe and 
inside these a yellow line on each side.

The International Conference on Former Yugoslavia Medal i silver (b). IC-
FYM. 11:e storleken. 1995/1996.
Band: Rött med en bred gul rand på mitten åtföljd på vardera sidan av first en 
blå och sedan en vit rand.

The International Conference on Former Yugoslavia Medal in silver (b). IC-
FYM. 1995/1996.
Ribbon: Red with a broad yellow stripe on the middle followed on each side by first 
a blue and then a white stripe.

The NATO Medal i brons (c), IFOR, Bosnien 1996 - . IFORM. 9:e storleken. 
1996.
Band: Mörkblått med en vit rand på vardera sidan.

The NATO Medal in bronze (c) IFOR, Bosnia 1996 - . IFORM. 1996.
Ribbon: Dark blue with a white stripe on each side.

The OSCE-Medal (HLPG - High level planning group) i guld (d), OSCEGM. 
11:e storleken. 2003.
Band: Kluvet i blått och gult.

The OSCE-Medal (HLPG - High level planning group) in gold (d), OSCEGM. 
2003.
Ribbon: Divided in blue and yellow.

Andra internationella medaljer/Other international medals
(

för vilka Försvarsmakten lämnat generellt tillstånd att de får bäras/which have a general permission to be worn

a

b

c

d



FÖRTECKNING ÖVER ANVÄNDA FÖRKORTNINGAR/
LIST OF USED ABBREVIATIONS

Allmänt

BFt  förtjänsttecken i brons/sign of merit in bronze
BM (bm) medalj i brons (undantagsvis dito av lägre digni-
  tet)/medal in bronze
FM  förtjänstmedalj/medal of merit
FrivK  frivilligkors/volunteer cross
Ft  förtjänsttecken/sign of merit
GFt  förtjänsttecken i guld/sign of merit in gold
GM (gm) guldmedalj eller medalj i guld (undantagsvis dito
  av lägre dignitet)/gold medal
Ha  hedersankare/anchor of honour
Hm  hedersmärke/badge of honour
Ht  hederstecken/sign of honour
JM  jubileumsmedalj/jubilee medal
JrM  medalj i järn/iron medal
K  kommendör av/commander of
kl  klass/class
KMO  Kungl Maj:ts Orden/Royal Orders
Kmstk  kommendör med stora korset av/commander 
  of the Grand cross
KrgK  krigskors/war cross
L  ledamot resp ledamot i andliga ståndet av/
  member and spiritual member
M  medalj, förtjänstmedalj och hedersmedalj/medal, 
  medal of merit and medal of honour
mbr  med briljanter/with brilliants

mhb  med halsband (dvs band om halsen)/with a 
  collar (a ribbon around the neck)
mkedja  med kedja/with a chain
mkr  med krona/with a crown
mkrans  med krans/with a wreath
mlkrans med lagerkrans/with a wreath of laurel
MGM  minnesmedalj i guld/memorial medal in gold
MSM  minnesmedalj i silver/memorial medal in silver
m3 (2,1)rub med tre (två, en) rubiner/with three (two, one) 
  rubies
mserafb  med Serafimerordens band (serafimerband)/
  with the ribbon of the Seraphim order
mstj  med stjärna/with a star
mstk  med stora korset av/with the Grand cross
Mt  minnestecken/memorial sign
mv   med vingar/with wings
R  riddare av/knight of
R-R  rättsriddare av/knight legal of
SFt  förtjänsttecken i silver/sign of merit in silver
SHt  Hederstecken i silver/sign of honour in silver
SM (sm) silvermedalj eller medalj i silver (undantagsvis
  dito av lägre dignitet)/silver medal
1kl (2kl,3kl) av första (andra, tredje) klassen /of 1st (2nd, 
  3:rd class
18 (12, 8,6,5) (medalj) av artonde (tofte, åttonde, sjätte, femte)
  storleken/medal of size eighteen (twelve, eight, 
  six, five)  

Nordic Battle Group förtjänstmedalj i guld och silver (e), NBGGM/SM. 8:e 
storleken. 2007
Band: Blått med röda kanter åtföljda av en smal gul rand och i mitten ett svart 
streck på båda sidor åtföljt av en vit rand

Nordic Battle Group medal of merit in gold and silver (e), NBGGM/SM. 2007
Ribbon: Blue with red edges followed by a yellow stripa and in the middle a 
black line followed on both sides by a white stripe

a



Svenska, utländska och internationella utmärkelsetecken
Utmärkelsetecken som delats ut vid enstaka tillfällen eller som ej längre delas ut skrivs med kursiv stil.

2.ysfljMSM 2.ytstridsflottiljens minnesmedalj i silver
4.hkpbatMSM 4.helikopterbataljonens minnesmedalj i  
  silver
4.minkrifljMM 4.minkrigsflottiljens minnesmedalj i silver
AmfSSMSM Amfibiestridsskolans minnesmedalj i  
  silver
ArtregGM/SM Artilleriregementets förtjänstmedalj i guld  
  och silver
ATSMSM Arméns tekniska skolas minnesmedalj i  
  silver
BbarettBM Blå barettmedaljen i brons
...bfbGM/SM Resp befälsutbildningsförbunds förtjänst- 
 medalj i guld/silver
BergartregidrottGM Bergslagens artilleriregementes idrottsme- 
  dalj i guld 
BergslartregSM Bergslagens artilleriregementes förtjänst- 
  medalj i silver
BodenartregGM Bodens artilleriregementes hedersmedalj i  
  guld 
BodenfoSM Bodens försvarsområdes hedersmedalj i  
  silver
BoråshvoSM Borås Hemvärnsområdes förtjänstmedalj  
  i silver
BRBGM/SM Byggnads- och reparationsberedskapens  
  förtjänstmedalj i guld/silver
CXIII:sO Carl XIII:s orden
CarlGM Prins Carl-medaljen i guld
CFBGFt Centralförbundets för befälsutbildning
 förtjänsttecken i guld
CFBGM/SM Centralförbundets för befälsutbildning
 förtjänstmedalj i guld/silver
CRRGMt/SMt/BMt Carolus Rex Revivats minnestecken i  
  guld/silver/brons
CXVIG:sJmt Konung Carl XVI Gustafs jubileumsmin- 
  nestecken i guld
DalabrigGM/SM/BM Dalabrigadens förtjänstmedalj i guld,  
 silver och brons

DalregbrigMSM Dalregementets och Dalabrigadens min- 
  nesmedalj i silver
DalregGM/SM/BM Dalregementets förtjänstmedalj i guld/
 silver/brons
DSMKRGft/Sft De svenska militära kamratföreningarnas  
  riksförbunds förtjänsttecken i guld/silver
DvMSM Driftvärnets minnesmedalj i silver
ECMSM The European Community Monitor
 Service Medal i silver
EugGM Prins Eugen-medaljen i guld
FAKGFt/SFt Frivilliga Automobilkårernas Riksför- 
  bunds förtjänsttecken i guld/silver
FAKGM/SM Frivilliga Automobilkårernas Riksför-
 bunds förtjänstmedalj i guld/silver
FArbskGFt Föreningens för arbetarskydd förtjänst-
 tecken i guld
FCIGM/SM Försvarets Civila Idrottsförbunds för- 
  tjänstmedalj i guld/silver 
FFlMGHa Föreningen Flottans Mäns hedersankare i  
 guld
FFlygkGM/SM Frivilliga Flygkårens förtjänstmedalj i  
  guld/silver
FMCKGFt Frivilliga Motorcykelkårernas Riksför-
 bunds förtjänsttecken i guld
FMCKGM/SM Frivilliga Motorcykelkårernas Riksför-
 bunds förtjänstmedalj i guld/silver
FMHSMSM försvarsmaktens Halmstadskolors  min- 
  nesmedalj i silver
FMGM/SM Försvarsmaktens förtjänstmedalj i guld/
 silver
FMintbGM/SM Försvarsmaktens belöningsmedalj för
 internationella insatser i guld/silver
FMintBM Försvarsmaktens medalj för internatio-
 nella insatser i brons
FMKGM/SM Försvarets Motorklubbs förtjänstme-
 dalj i guld/silver



FMLOGSM Försvarsmaktens logistiks förtjänstmedalj   
 i silver
FMroffGM/SM Försvarsmaktens reservofficersmedalj  i  
 guld och silver
FMvplSM Försvarsmaktens värnpliktsmedalj i silver
FNM Förenta nationernas medalj
FredsbSvGM/SM Fredsbaskrarna i Sverige förtjänstmedalj i
  guld/silver
FrilJrM/GM/SM Friluftsfrämjandets förtjänstmedalj i järn/ 
  guld/silver
FROBFt Frivilliga Radioorganisationens förtjänst- 
  tecken i brons
FROGM/SM Frivilliga Radioorganisationens särskilda  
  förtjänstmedalj 
FROgm/sm Frivilliga Radioorganisationens förtjänst- 
 medalj 
FSRBernGm Frivilliga skytterörelsens Bernadotteme- 
  dalj i guld
FSRGM/SM Frivilliga skytterörelsens förtjänstmedalj i  
  guld/silver
FSRHSM Frivilliga skytterörelsens hedersmedalj i  
  silver
FSSSGFt/SFt Föreningen Sveriges Sjöfart och Sjöför- 
  svars förtjänsttecken i guld/silver
FSvFlGM/SM Föreningen Sveriges Flottas förtjänstme- 
  dalj i guld/silver
...fvfGM(Ft)/SM(Ft) Resp flygvapenförbunds (-förenings för- 
  tjänstmedalj (-tecken) i guld/(Gft silver  
 (Sft)
FVRFGFt Flygvapenföreningarnas Riksförbunds
 förtjänsttecken i guld
FVRFGM/SM Flygvapenföreningarnas Riksförbunds
 förtjänstmedalj i guld/silver
FVRFgm/sm Flygvapenföreningarnas Riksförbunds
 förtjänstmedalj i guld/silver
FöutbGM/SM Försvarsutbildarnas förtjänstmedalj i 
 guld/silver
FöutbGFt Försvarsutbildarnas förtjänsttecken för- 
  tjänstmedalj i guld
G61GM Västerbottensgruppens förtjänstmedalj 
 i guld

GMbgSpb Medaljen För berömliga gärningar i an- 
 ledning av Spetsbergsexpeditionen i guld
GMiq Medaljen Illis quorum meruere labores i  
 guld
GMleta Medaljen Litteris et Artibus i guld
GMlttj Medaljen För långvarig trogen tjänst i 
  guld
GMmorsj Medaljen För mod och rådighet till sjöss
 under farofylld tid i guld
GMnor Medaljen För nit och redlighet i rikets
 tjänst i guld
GM/SMbg Medaljen För berömliga gärningar i guld
GM/SMmf Medaljen För medborgerlig förtjänstmmi 
 guld 
GM/SMrenv Medaljen För omsorgsfull renvård i guld/ 
  silver
GM/SMsjv Svenska frivilliga sjukvårdsväsendets   
 förtjänstmedalj i guld/silver
GM/SMsui Medaljen Sui memores alios fecere  
 merendo
GM/SMtf Medaljen För tapperhet i fält i guld/silver
GM/SMts Medaljen För tapperhet till sjöss i guld/
 silver
GMutr Medaljen För förtjänster om utrikesför- 
 valtningen i guld
GotartregGM/SM Gotlands artilleriregementes förtjänst-
  medalj i guld/silver
GotlartregMSM Gotlands artilleriregementes minnes-
  medalj i silver
GotlkaregMSM Gotlands kustartilleriregementets min- 
 nesmedalj i silver
GotlvbatGM Gotlands luftvärnsbataljons hedersme- 
  dalj i guld 
GotlvkGM Gotlands luftvärnskårs hedersmedalj i
 guld
GotlvkSMM Gotlands luftvärnskårs minnesmedalj 
 i silver
GotregGM/SM Gotlands regementes hedersmedalj i
 guld/silver



GotregMSM Gotlands regementes minnesmedalj i 
  silver
GVSbm Kronprins Gustafs och Kronprinsessan  
  Victorias silverbröllopsmedalj i guld
GV:sJmt Konung Gustaf V:s jubileumsminnes- 
  tecken i guld
GV:sJmtII Konung Gustaf V:s jubileumsminnes-
 tecken i guld
GV:sOlM Konung Gustaf V:s olympiska medalj i  
  silver
GV:sMt Minnestecken till åminnelse av Konung  
 Gustaf V i silver
GV:sPostJM Konung Gustaf V:s världspostförenings- 
 jubileumsmedalj i silver
GVIA:sMM Konung Gustaf VI Adolfs minnesmedalj i  
  silver
GötahkpbatMSM Göta helikopterbataljons minnesmedalj
 i silver
HallbrigSM/BM Hallandsbrigadens förtjänstmedalj i sii- 
  ver/brons
HallregbrigMSM Hallands regementes och Hallandsbriga- 
  dens minnesmedalj i silver
HA:sGAM Kungl Vitterhets-, Historie- och Antikvi- 
  tetsakademiens Gustaf Adolfsmedalj i  
  guld
HA:sGM/SM Kungl Vitterhets-, Historie- och Antikvi- 
  tetsakademiens förtjänstmedalj i guld/
 silver
HBRGFt Hemvärnsbefälets Riksförbunds fötjänst- 
  tecken i guld
HBRGM Hemvärnsbefälets Riksförbunds kungliga  
  medalj i guld
HFKGM/SM/BM Helsingborgs försvarskommittés fötjänst- 
  medalj i guld/silver/ brons
HkpfljGM Helikopterflottiljens förtjänstmedalj i  
 guld
HkpfljMSM Helikopterflottiljens minnesmedaljer i  
 silver
HvGM Hemvärnets förtjänstmedalj i guld
HvPetriSM/BM Hemvärnets Petrimedalj i silver och 
 brons

HvSM Hemvärnets silvermedalj i silver
HälsregGM/SM Hälsinge regementes förtjänstmedalj i
 guld/silver
HärnkaregMSM Härnösands kustartilleriregementes
 minnesmedalj i silver
ICFYM International Conference on Former
 Yugoslavia Medal i silver
IFORM (b) The NATO (IFOR) Medal i brons
IVAstGM Kungl Ingenjörvetenskapsakademiens  
 stora belöningsmedalj i guld
IVAGM Kungl Ingenjörvetenskapsakademiens  
 medalj i guld
JohO Johanniterorden i Sverige 
JvgDvGM/SM Järnvägarnas driftvärns förtjänstmedalj i  
  guld/silver
JvgDvMSM Järnvägarnas driftvärns minnesmedalj i  
 silver
JämtlffljGM/SM Jämtlands flygflottiljs förtjänstmedalj i
 guld och silver
JämtlffljMSM Jämtlands flygflottiljs minnesmedalj i  
 silver
KAKGM Kungl Automobil Klubbens förtjänstme- 
  dalj i guld
KalixfoGM/SM Kalix försvarsområdes förtjänstmedalj i  
  guld/silver
KalmregMSM Kalmar regementes minnesmedalj i  
  silver
KamrfBatGM/SM Kamratföreningen Bataljonens förtjänst- 
  medalj i guld/silver
KarlskrMSM HMS Karlskronas minnesmedalj i silver
KarlskronakaregMSM Karlskrona kustartilleriregementes min- 
  nesmedalj i silver
KAROFGHt/SHt Kustartilleriets Reservofficersförbunds
 hederstecken i guld/silver/brons
KBergartSM Kamratföreningen Bergslagsartilleris-
 ters förtjänstmedalj i silver
KMKGM    Kungl Motorbåt Klubbens förtjänstme-
    dalj i guld
KMO    Kungl Majestäts Orden
Kon:sGM/SM    Hans Majestät Konungens medalj i guld/ 
     silver
KoreaSM    Korea Service Medal i silver



KraftvGM Kraftvärnets förtjänstmedalj i guld
KronobregGM/SM/BM Kronobergs regementes hedersmedalj i  
  guld/silver/brons
KronobregMSM Kronobergs regementes minnesmedalj i  
  silver
KrVAGM/SM Kungl Krigsvetenskapsakademiens stora  
  belöningsmedalj i guld/silver
KrVAgm/sm Kungl Krigsvetenskapsakademiens belö- 
  ningsmedalj i guld/silver
KSAKGM/SM Kungl Svenska Aeroklubbens förtjänstme- 
  dalj i guld/silver
KSKASMK Kamratförbundets för Svenska Koreaam- 
  bulansens minnes- och förtjänstkors i  
  silver
KSSMM Krigsskolans minnesmedalj i silver
KSSSJubM Kungl Svenska Segelsällskapets jubleums- 
  medalj i silver
KSSSGM Kungl Svenska Segelsällskapets förtjänst- 
  medalj i guld
KÖGM/SM Kungliga Örlogsmannasällskapets för-
 tjänstmedalj i guld och silver
LandstGM/SM Sveriges Landstormsföreningars Central- 
  förbunds förtjänstmedalj i guld/silver
LandstoffGHt/SHt Landstormsofficerssällskapens i Sverige  
  Riksförbund hederstecken i guld/silver
LapplbrigMSM Lapplandsbrigadens minnesmedalj i silver
LappljregMSM Lapplands jägarregementes minnesmedalj
 i silver
...lfbGM/SM Resp landstormsförbunds förtjänstmedalj  
  i guld/silver
LGIGM/SM Livgardets förtjänstmedalj I i guld/silver
LGIIGM/SM Livgardets förtjänstmedalj II i guld/silver
LGIIIGM/SM Livgardets förtjänstmedalj III i guld/silver
LGDGM/SM Livgardets dragoners förtjänstmedalj i  
  guld/silver
LingJubM Lingiadens minnesmedalj i guld
LingMGM Andra Lingiadens minnesmedalj i guld
LivreggrenGM/SM/BM Livregementets grenadjärers förtjänst-
 medalj i guld, silver och brons

LivreggrenMSM Livregementets grenadjärers minnes-
 medalj i silver
LivreghusGM/SM Livregementets husarers förtjänstmedalj i  
  guld och silver
LivregMSM Livgrenadjärregementets minnesmedalj i  
 silver
LvCSM/BM Arméns luftvärnscentrums hedersmedalj  
  i silver/brons
LvregGM/SM Luftvärnsregementets förtjänstmedalj i  
  guld och silver
MarinBOMSM Ostkustens marinbas minnesmedalj i  
 silver
MarinbSGM/SM Sydkustens marinbas förtjänstmedalj i
 guld och silver
MDGMSM Gotlands militärdistrikts minnesmedalj i  
  silver
MDNMBM Norra militärdistriktets minnesmedalj i 
 brons
MDSGM Södra marindistriktets förtjänstmedalj i  
  guld
MDSMSM Södra militärdistriktets minnesmedalj i  
 silver
MDMGM/SM Mellersta militärdistriktets förtjänstmdalj  
  i guld/silver
MDMMSM Mellersta militärdistriktets minnesmedalj  
  i silver
MellfördMSM Mellersta arméfördelningens minneme- 
  dalj i silver
MellfördSM Mellersta arméfördelningens förtjänst-
 medalj i silver
MHSHGM/SM/BM Militärhögskolan Halmstads förtjänst-
 medalj i guld/silver/brons
MHSKGM/SM/BM Militärhögskolan Karlbergs förtjänstme- 
  dalj i guld/silver/brons
MiloMMSM Mellersta militärområdesstabens min-
 nesmedalj i silver
MiloNMSM Norra militärområdesstabens minnes-
 medalj i silver
MiloSMSM Södra militärområdesstabens minnes-
 medalj i silver



MKNMSM Norra marinkommandots minnesmedalj i  
  silver
MKSGM/SM Södra marinkommandots förtjänstmedalj  
  i guld/silver
MKVMM Västra marinkommandots minnesmedalj 
MMSGM/SM Militärmusiksamfundets förtjänstmedalj i  
  guld/silver
MMSMGM Militärmusiksamfundets minnesmedalj i  
  guld
MMSIWGM/SM Militärmusiksamfundets hedersmedalj  
 till Ivar Widners minne i guld/silver
MotorfedGM Sveriges Motorfederations kungliga me- 
  dalj i guld
MRTGM Motorreparationstjänstens för totalförsva- 
  rets hedersmedalj i guld
MSSSM Markstridsskolans förtjänstmedalj i silver
MusAGM Kungl Musikaliska Akademiens förtjänst- 
  medalj i guld
NedNijGk/Sk Kungl Nederländska Förbundets för fy- 
  sisk fostran kors för särskild marschfär- 
 dighet 1909  (Nijmegenmedaljen)
NednorrFördMSM Nedre norra fördelningens minnesmedalj  
  i silver
NFördMSM Norra fördelningens minnesmedalj i  
  silver
NO Kungl Nordstjärneorden 
NobelFNMSM Medaljen till minne av Nobels fredspris
 till FN:s fredsbevarande styrkor i silver
NOGM Nordstjärnemedaljen i guld
NorrbafbatGM/SM Norrbottens arméflygbataljons förtjänst- 
  medalj i guld/silver
NorrbffljGM Norrbottens flygflottiljs förtjänstmedalj i  
  guld
NorrbgjGM/SM Norrbottens gränsjägares förtjänstmedalj  
  i guld/silver
NorrGränsjMSM Norrbottens gränsjägares minnesmedalj i  
  silver
NorrbgjgrpGM Norrbottens gränsjägargrupps förtjänst-   
 medalj i guld
NorrbregGM/SM/BM Norrbottens regementes förtjänstmedalj i  
  guld/silver/brons

NorrlartbatGM Norrlands artilleribataljons hedersmedalj
 dalj i guld
NorrlartbatMSM Norrlands artilleribataljons minnesmedalj  
  i silver
NorrlartregGM Norrlands artilleriregementes hedersme- 
  dalj i guld
NorrlartregMSM Norrlands artilleriregementes minnes-
 medalj i silver (A8)
NorrlartregsMSM Norrlands artilleriregementes minnes-
 medalj i silver (A4)
NorrldragMSM Norrlands dragonregementes minnes- 
 medalj i silver
NorrlingbatMSM Norrlands ingenjörbataljons minnesme-
 dalj i silver
NorrlingMSM Norrlands ingenjörkårs minnesmedalj i  
  silver
NorrllvkMSM Norrlands luftvärnskårs minnesmedalj i  
  silver
NorrlsignbatSM Norrlands signalbataljons förtjänstmedalj  
  i silver
NorrlsignbatMSM Norrlands signalnataljons minnesmedalj i  
 silver
NorrlsignkSM Norrlands signalkårs förtjänstmedalj i
 silver
NorrltrkMSM Norrlands trängkårs minnesmedalj i  
 silver
NorrltrbatSM/BM Norrlands trängbataljons hedersmedalj i  
  silver/brons
NorrltrkSM/BM Norrlands trängkårs hedersmedalj i
 silver/brons
NSkånregMSM Norra skånska regementets minnesmedalj  
  i silver
NTFGFt/SFt Nationalföreningens för trafiksäkerhetens  
  främjande förtjänsttecken i guld/silver
NTFGM Nationalföreningens för trafiksäkerhetens  
  främjande förtjänstmedalj i guld
NyaSvM Minnesmedaljen över kolonien Nya Sve- 
  rige i Amerika i silver
OII:sSGbmt Konung Oscar II:s och Drottning Sofias  
  guldbröllopsminnestecken i guld



OII:sJmt Konung Oscar II:s jubileumsminnestec-
  ken i guld
OffmfbSthGM/SM Officerarnas Målskjutningsförbunds i
 Stockholm förtjänstmedalj i guld/silver
OffSM Officersförbundets förtjänstmedalj i
 silver  
PatrSGM/SM Kungl Patriotiska Sällskapets belönings- 
  medaljer i guld/silver
PatrSEGM/SM Kungl Patriotiska Sällskapets Emmery- 
 medalj i guld/silver
PiMM Minnesmedaljen över de svenska pionjä- 
  rerna i USA i silver
...pistskGM/SM Pistolskyttekrets förtjänstmedalj i guld/
 silver
ProPstGM/SM Kungl Sällskapet Pro Patrias belönings- 
  medaljer i guld/silver
RfbKdsJrM/GM/SM Riksförbundets för kortdistansskjutning
 förtjänstmedalj i järn/guld/silver
RfSimGM/SM Riksföreningens för Simningens främ-
 jande/Simfrämjandet förtjänstmedalj i
 guld/silver
RhGM Riddarhusets medalj i guld
RidfGM/SM Ridfrämjandets förtjänstmedalj i guld/
 silver
RLSfbGFt/SFt/BFt Sveriges Riksförbunds för civilt luftskydd/ 
 Riksluftskyddsförbundet förtjänsttecken i  
  guld/silver/brons
RLSFGM/SM Sveriges Riksförbunds för civilt luftskydd/ 
  Riksluftskyddsförbundet förtjänstmedalj i  
 guld/silver
RoslvkMSM Roslagens luftvärnskårs minnesmedalj i 
  silver
RSAOGM Riksförbundet Sveriges Amatörorkestrars  
  förtjänstmedalj i guld
RyttarVMGM/SM RyttarVM 1990 förtjänstmedalj i guld/
 silver 
RyttOlGFt Ryttarolympiadens 1956 förtjänsttecken i  
  guld
SAFRGFt Svenska Arméns och Flygvapnets Reserv- 
  officersförbunds förtjänsttecken iguld

SAFRGHt/SHt Svenska Arméns och Flygvapnets Reserv 
  officersförbunds hederstecken i
 guld och silver
SAMKGM Riksförbundet Sveriges Amatörmusik-
 kårers förtjänstmedalj i guld
SARHt Svenska Arméns Reservofficersförbunds  
 hederstecken 
SBKGFt Svenska Brukshundklubbens förtjänst-
 tecken i guld
SBKgm/sm Svenska Brukshundklubbens förtjänst-
 medalj i guld/silver
SBKkynGM Svenska Brukshundklubbens förtjänst-
 medalj för gagnerik kynologisk verksam- 
 het i guld
SBSSFt Svenska Blå Stjärnans förtjänsttecken i  
  silver
SBSGM/SM Svenska Blå Stjärnans förtjänstmedalj i  
  guld/silver
SCFGFt/SFt/BFt Sveriges Civilförsvarsförbunds förtjänst- 
  tecken i guld/silver/ brons
SCFGM/SM Sveriges Civilförsvarsförbunds förtjänst- 
  medalj i guld/silver
SerafM Serafimermedaljen i guld
SerafO Serafimerorden (för utlänningar)
...sfbGM/SM Skytteförbunds (länsförbunds) förtjänst- 
 medalj i guld/silver
SfbÖSBernGM Skytteförbundens överstyrelses Bernadot- 
  temedalj i guld
SfbÖSGM/SM Skytteförbundens överstyrelses förtjänst- 
  medalj i guld/silver
SFHMGM/SM/BM Statens Försvarshistoriska museers för- 
  tjänstmedalj i guld/silver/brons
SFördMSM Södra fördelningens minnesmedalj i  
  silver
SHFGM Svenska Heraldiska föreningens förtjänst- 
 medalj i guld
SkarabregbrigGM/SM Skaraborgs regementes och Skaraborgs- 
  brigadens förtjänstmedalj i guld och  
  silver
SKBRgm Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbunds  
  förtjänstmedalj i guld



SKBRGM/SM Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbunds  
 kungliga medalj i guld/silver
SkidlJrM/GM/SM Skidfrämjandets förtjänstmedalj i järn,
 guld och silver
SkolskyttefrGM/SM/BM Skolskyttefrämjandets förtjänstmedalj
    i guld/silver/brons
SkolVGM/SM Föreningens för befrämjande av skolung- 
  domens vapenövningar/Skolskytte främ- 
  jandet förtjänstmedalj i guld/silver
SkåndragMSM/MBM Skånska dragonregementets minnesme- 
 dalj 2 i silver och brons
SkåndragregMbM Skånska dragonregementets minnesme- 
  dalj 1 i brons
SkånlvkMSM Skånska luftvärnskårens minnesmedalj i  
  silver
SkåntrbatMSM Skånska trängbataljonens minnesmedalj i  
  silver
SLKGM/SM Riksförbundet Sverige lottakårers kung- 
  liga förtjänstmedalj 
SLKgm/sm Rikslottaförbundet Sveriges lottakårers
 förtjänstmedalj i guld/silver
SMIGM/SM Sveriges Militäridrotts- och Mångkamp-
 förbunds förtjänstmedalj i guld/silver
SMIgmmkrans Sveriges Militäridrotts- och Mångkamp-
 förbunds guldmedalj med krans i guld
SMIgmmkrans Sveriges Militära Idrottsförbunds guld-
 medalj med krans i guld
SMKRGFt/SFt Sveriges Militära Kamratföreningarnas
 Riksförbunds förtjänsttecken i guld
SmålregbrigMSM Smålands regementes och Smålandsbriga- 
  dens minnesmedalj i silver
SO Kungl Svärdsorden
SOKrgK1.kl/2.kl/3.kl Svärdsordens krigskors i guld/silver/brons
SORfbGFt/SFt Sveriges Orkesterföreningars Riksföbunds  
  förtjänsttecken i guld/silver
SORfbFt Sveriges Orkesterföreningars Riksföbunds  
  förtjänsttecken i guld
...spsfbGM/SM Sportskytteförbunds (distriktsorganisa- 
 tion) förtjänstmedalj i guld/silver
SRCfbGM/SM Svenska Ridsportens Centralförbunds
 förtjänstmedalj i guld/silver

SRKGM/SM  Svenska Röda Korsets förtjänstmedalj
  i guld/silver
SRKSFt  Svenska Röda Korsets förtjänsttecken
 i silver
SruoGM/SM Skytterörelsens ungdomsorganisations
 förtjänstmedalj i guld/silver
SSkånregfoGM/SM/BM Södra skånska regementets och Malmö
 försvarsområdes förtjänstmedalj i guld/
 silver/brons
SSkånregGM/SM/BM  Södra skånska regementets förtjänstme- 
  dalj i guld/silver/brons
SthFKGM/SM/BM Stockholms Försvarskommittés förtjänst- 
 medalj i guld/silver/brons
SthFKGM/SM/BM Stockholms Läns Försvarskommittés
 förtjänstmedalj i guld/silver/brons
SthlmlvGM/SM Stockholms Luftvärnsförenings förtjänst- 
  medalj i guld/silver
S:t EriksGM Stockholms stads ”S:t Erikmedalj” i guld
S:t LazO S.t Lazarusorden
StTGM Stockholms-Tidningens guldmedalj för
 berömlig flygargärning i guld
SvBmHm Svensk Bergsmans hedersmärke i silver
SvBrfbGFt/SFt Svenska Brandkårernas Riksförbunds
 förtjänsttecken i guld/silver
SvBrffGFt Svenska Brandförsvarsföreningens för- 
 tjänsttecken i guld
SvBrffGM Svenska Brandförsvarsföreningens för- 
 tjänstmedalj i guld
SvbrigFJM Svenska brigadens i Finlands frihetskrig  
 medalj i järn
SvcfiGFt/SFt Sveriges Centralförenings för idrottens
 främjande förtjänsttecken i guld/silver
SveaartregGM/SM Svea artilleriregementes förtjänstmedalj i  
  guld/silver
SveaartregMSM Svea artilleriregementes minnesmedalj i  
  silver
SveaingMSM Svea ingenjörkårs minnesmedalj i silver
SvealivgLivgbrigGM/ Svea livgardes och Livgardesbrigadens
  SM förtjänstmedalj i guld och silver
SveatrkårMSM Svea trängkårs minnesmedalj i silver



SVEROFGFt Förbundet Sveriges reservofficerares för- 
  tjänsttecken i guld
SvFfbGM/SM Svenska Fäktförbundets kungliga fötjänst- 
 medalj i guld/silver
SvFfbgm/sm/bm Svenska Fäktförbundets förtjänstmedalj i  
 guld/silver/brons
...svfGM/SM Sjövärnsflottiljs förtjänstmedalj i guld/
 silver
SvFinlFrivK Förbundet Svenska Finlandsfrivilligas
 frivilligkors
SvFLRoffHt Svenska Flottans Reservofficersförbunds  
 hederstecken
SvFMGM/SM Sveriges Frivilliga Motorbåtskårs fötjänst- 
  medalj i guld/silver
SvgirfbGM/SM Svenska Gymnastik- och Idrottsförening- 
  arnas Riksförbunds förtjänstmedalj i  
  guld/silver
SvGymnfbLingGM/SM Svenska Gymnastikförbundets förtjänst- 
  medalj (Lingmedaljen) i guld och silver
SvJägfbGM/SM Svenska Jägareförbundets belöningsme- 
  dalj i guld/silver
SVKGM/SM Sjövärnskårernas förtjänstmedalj i guld/ 
  silver
SvKifbGM/SM/BM Svenska Korporationsidrottsförbundets  
  medalj i guld/silver/brons
SvKKGM/SM Svenska kennelklubbens förtjänstmedalj i  
 guld/silver
SVKSFt Sjövärnskårens förtjänsttecken i silver
SvLbevGM/SM Sveriges Luftbevakningsförbunds för- 
  tjänstmedalj i guld/silver
SvlsGM/SM Svenska Livräddningssällskapets fötjänst- 
  medalj i guld/silver
Svls-SimGM/SM Svenska Livräddningssällskapets - Sim-
 främjandets förtjänstmedalj i guld/silver
Svm Svärdstecknet 
SvSM Svärdsmedaljen i silver
SvMfedGM Sveriges Motorfederations kungliga
 medalj i guld
SVOFbBMt Svenska Värnpliktsofficersförbundets  
  minnestecken i brons

SvOffSM Svenska Officersförbundets förtjänstme- 
  dalj i silver
SVOFGFt/SFt Svenska Värnpliktsofficersförbundets  
  förtjänsttecken i guld/silver
SVOFGFM Svenska Värnpliktsofficersförbundets  
  kungliga förtjänstmedalj i guld
SVOFGM/SM Svenska Värnpliktsofficersförbundets  
  förtjänstmedalj i guld/silver
SVOFgmM Svenska Värnpliktsofficersförbundets  
 minnesmedalj i guld
SvPISGFt/SFt/BFt Svenska Polisens Idrotts- och Skytteför- 
 bunds förtjänsttecken i guld/silver/brons
SvPISGM/SM Svenska Polisens Idrotts- och Skytteför- 
  bunds förtjänstmedalj i guld/silver
SvPistsfbGM/SM Svenska Pistolskytteförbundets kungliga  
 förtjänstmedalj i guld/silver
SvPistsfbgm/gm Svenska Pistolskytteförbundets förtjänst-  
 medalj i guld/silver
SvrifbGM/SM Sveriges Riksidrottsförbunds förtjänst-
 medalj i guld/silver
SvrifbJGM Sveriges Riksidrottsförbunds kungliga
 jubileumsmedalj i guld
SvRsfGM/SM Svenska Ridsportförbundets förtjänst-
 medalj i guld/silver
SvmifbGM/SM Sveriges Militära Idrottsförbunds för-
 tjänstmedalj i guld/silver
SvRSGM/SM Svenska Röda Stjärnans förtjänstmedalj i  
  guld/silver
SvRspGFt/SFt Svensk Ridsports förtjänsttecken i guld/ 
  silver
SvRuoffGFt/SFt Svenska Reservunderofficersförbundets  
  förtjänsttecken i guld/silver
SvSkidfbGM/SM Svenska Skidförbundets förtjänstmedalj i  
  guld/silver
SvSM Svärdsmedaljen i silver
SvSpsfbJrM/GM/SM   Svenska Sportskytteförbundets förtjänst- 
  medalj i järn/guld/silver
SvUbGM Sveriges Ungdomsberedskaps förtjänst- 
  medalj i guld
SWEDINTMSM Försvarsmaktens internationella cent- 
  rums minnesmedalj i silver



SödfoGM/SM/BM Södermanlands försvarsområdes fötjänst-
 medalj i guld/silver/brons
SödermlregGM/SM/BM Södermanlands regementes förtjänstme- 
 dalj i guld/silver/brons
SödermlregMSM Södermanlands regementes minnesme- 
 dalj i silver
TBSM Thorsten Bergstrand-medaljen för inter- 
  nationellt arbete i silver
TfpsykfbGM/SM Totalförsvarets psykförsvarsförbunds
 förtjänstmedalj i guld och silver
THO Tempelherreorden
TMBFGM/SM Tullens Militära Befälsförenings förtjänst- 
  medalj i guld/silver
TmSthlmslottMSM Medalj till minne av Stockholms slotts  
 restaurering 1898-1902 i silver
ToPFGM/SM Topografiska föreningens förtjänstmedalj i  
  guld och silver
UhCMSM Arméns underhållscentrums minnesme- 
  dalj i silver
UhregMMSM Mellersta underhållsregementets minnes- 
  medalj i silver
UhregNMSM Norra underhållsregementets minnesme- 
 dalj i silver
UhregSMSM Södra underhållsregementets minnesme- 
  dalj i silver
UnderhcentSM Försvarsmaktens underhållscentrums
  förtjänstmedalj i silver
UpplffljMSM Upplands flygflottiljs minnesmedalj i
 silver
UpplregGM/SM Upplands regementes förtjänstmedalj i  
  guld och silver
UpplVästmlfoMSM Uppland-Västmanlands försvarsområdes  
  minnesmedalj i silver
UUGM Kungl Universitetets i Uppsala medalj i  
  guld
VaxamfregGM/SM Vaxholmsamfibieregementes förtjänst-
 medalj i guld och silver
VbottenregMSM Västerbottens regementes minnesmedalj i  
  silver
VegaM Vegamedaljen i guld och silver.

VFördMSM Västra fördelningens minnesmedalj i
 silver
VGM/SM Vasamedaljen i guld/silver
VMFGM Svenska Fotbollsförbundets förtjänstme- 
 dalj med anledning av världsmästerskaps- 
  tävlingarna i fotboll 1958 i guld
VnorregÅngbrigGM/SM Västernorrlands regementes och Ånger- 
  manlandsbrigadens förtjänstmedalj i  
  guld/silver
VnorrlregÅngermbrig Västernorrlands regementes och Ånger-
  MSM manlandsbrigadens minnesmedalj i silver
VO Kungl Vasaorden 
VoffRfbGHt/SHt Värnpliktiga Officerares Riksförbunds
 hederstecken i guld/silver
VploffMt Svenska värnpliktsofficersförbundets
  minnestecken
Vt Vasatecknet 
VuoffRfbGM/SM Värnpliktiga Underofficerares Riksför- 
 bunds förtjänstmedalj i guld/silver
VVKGM/SM Väg- och vattenbyggnadskårens förtjänst- 
 medalj i guld/silver
VärmlbrigGFt Värmlandsbrigadens förtjänsttecken i
 guld
VärmlregbrigMSM Värmlands regementes och Värmlands- 
  brigadens minnesmedalj i silver
VärmlregidrGM Värmlands regementes guldmedalj för
 framstående idrottsprestationer 
ÄlvsbamfregGM/SM Älvsborgs amfibieregementes förtjänst-
 medalj i guld och silver
ÄlvsbamfregMSM Älvsborgs amfibieregementes minnes- 
 medalj i silver
ÄlvsbbrigGM Älvsborgsbrigadens förtjänstmedalj i guld
ÄlvsbgrpGM Älvsborgsgruppens förtjänstmedalj i guld
ÄlvsbkaregGM Älvsborgs kustartilleriregementes för-
 tjänstmedalj i guld
ÄlvsbregMSM Älvsborgs regementes minnesmedalj i
 silver
ÖFördMSM Östra arméfördelningens minnesmedalj i  
 silver
ÖSMSM Örlogsskolornas minnesmedalj i silver



FÖRTECKNING ÖVER DE VANLIGASTE UTDELADE UTLÄNDSKA UTMÄRKEL-
SERNA 

(till svenskar)

Förkort Utmärkelse    
 
AmLegMer Amerikanska Legion of Merit 
AmAAM Amerikanska The Army Achievment Medal
AmACM Amerikanska The Army Commendation Medal
AmMFr Amerikanska Medal of Freedom
ArgAM  Argentinska order Al Mérito
BLeopII:sO Belgiska Leopold II:s orden
BLeopO Belgiska Leopoldsorden
BrasRBO Brasilianska Rio Brancoorden
BrasSKO Brasilianska Södra Korsets orden
ChilAM Chilenska orden Al Mérito
DDO  Danska Dannebrogsorden
DElefO  Danska Elefantorden
DHvFt  Danska hemvärnets förtjänsttecken
DFrM  Danska Konung Christian X:s frihetsmedalj
EgyptFO Egyptiska arabrepublikens förtjänstorden
EgyptNilO Egyptiska Nilorden
EÖK  Estniska Örnkorset
FLO  Finlands Lejons orden
FVRO  Finlands Vita Ros orden
FBK  Finska Frihetskrigarnas Blå Kors
FFrM  Finska Frihetsmedaljen
FGiM  Finska Gillesförtjänstmedaljen
FMMmsvosp Finsk krigsminnesmedalj med svärd och spänne
FKvetjM Finska Krigsveteranjubileumsmedaljen
FResoffM Finska reservofficersförbundets förtjänstmedalj
FResuoffM Finska reservunderofficersförbundets förtjänst-
  medalj
FrHL  Franska Hederslegionens orden
FrNfO  Franska Nationalförtjänstorden
FrPAcad Franska orden Palmes Académiques
FrAetLO Franska orden Arts et Lettres
GrHO  Grekiska Hedersorden
IslFO  Isländska Falkens orden

ItMilO  Italienska militärorden
ItRFO  Italienska republikens förtjänstorden
JHSO  Japanska Heliga skattens orden
JUSO  Japanska Uppgående solens förtjänstorden
JordSjO  Jordanska självständighetsorden
LettSO  Lettiska orden Tre stjärnor
LibanCederO Libanons Cederorden
LiechtFO Liechtensteinska förtjänstorden
LitGedO Litauiska Gedimasorden
LuxFO  Luxemburgska förtjänstorden
MexÖO Mexikanska Örnorden
MonKrO Monacos Kronorden
NedONO Nederländska Oranien-Nassauorden
NFO  Norska Förtjänstorden
NS:tOO  Norska S:t Olavsorden
NResoffHt Norska reservofficersförbundets hederstecken
NHvFM Norska hemvärnets förtjänstmedalj
PeruSO  Peruanska Solorden
PFO  Portugisiska förtjänstorden
PTSO  Portugisiska Torn- och Svärdsorden
PolFO  Polska republikens förtjänstorden
PåvlHGO Påvliga Heliga Gravens orden
SpCfO  Spanska Civilförtjänstorden
SaudKuwLibM Saudiarabiska Kuwaiti Liberation Medal
SpCfO  Spanska Civilförtjänstorden
Sp MfO  Spanska Militärförtjänstorden
StbGulfM Storbritanniska Gulf Medal
StbEmpO Storbritanniska Empireorden
StbVO  Storbritanniska Victoriaorden
ThaiKrO Thailändska Kronorden
TyskRFO Tyska Förbundsrepublikens förtjänstorden
TyskJohO Tyska Johanniterorden
ÖRFO  Österrikiska förbundsrepublikens förtjänstorden

Förkort Utmärkelse    



CERTAIN FOREIGN ORDERS AND MEDALS AWARDED TO SWEDES

Abbrev  Decoration    
 
AmLegMer American Legion of Merit 
AmAAM American The Army Achievment Medal
AmACM American The Army Commendation Medal
AmMFr American Medal of Freedom
ArgAM  Argentine order Al Mérito
BLeopII:sO Belgian Leopold II order
BLeopO Belgian Leopoldsorder
BrasRBO Brasilian Rio Brancoorder
BrasSKO Brasilian order of the Southern Cross
ChilAM Chilenian order Al Mérito
DDO  Danish Dannebrog order
DElefO  Danish Elephant order
DHvFt  Danish Home guard badge of merit
DFrM  Danish King Christian X medal of freedom
EgyptFO Egyptian Arab Republic order of Merit
EgyptNilO Egyptian Nile order
EÖK  Esthonian Eagle Cross
FLO  Finnish order of the Lion
FVRO  Finnish order of the White Rose
FBK  Finnish Freedom fighters´ Blue Cross
FFrM  Finnish medal of Freedom
FGiM  Finnish Gille medal of merit
FMMmsvosp Finnish War memorial medal with sword and  
  clasp
FKvetjM Finnish War Veterans Jubilee medal
FResoffM Finska Union of Reserve officers medal of merit
FResuoffM Finnish Non commisioned Reserve officers  
  medal of merit
FrHL  French order l´Legion d´Honneur
FrNfO  French National order of Merit
FrPAcad French order Palmes Académiques
FrAetLO French order Arts et Lettres
GrHO  Greek order of Honour
IslFO  Icelandic order of the Falcon

ItMilO    Italien Military order
ItRFO  Italien Republic order of Merit
JHSO  Japan order of the Holy Treasure
JUSO  Japan Rising Sun order of merit
JordSjO  Jordanian order of Independence
LettSO  Lathvian Three stars´order
LibanCederO Libanese Ceder order
LiechtFO Liechtenstein order of merit
LitGedO Lithauian Gedima order
LuxFO  Luxembourg order of merit 
MexÖO Mexican order of the Eagle
MonKrO Monegascian order of the Crown
NedONO Dutch Oranien-Nassau order
NFO  Norwegian order of merit
NS:tOO  Norwegian S:t Olav order
NResoffHt Norwegian Union of Reserve Officers´badge  
  of merit
NHvFM Norwegian Home guard medal of merit
PeruSO  Peruvian order of the Sun
PFO  Portuguise order of Merit 
PTSO  Portuguise order of the Tower and Sword
PolFO  Polish Republic order of merit 
PåvlHGO Vatican order of the Holy Sea
SpCfO  Spanish Civilian order of Merit
SaudKuwLibM Saudiarabian Kuwaiti Liberation Medal
SpCfO  Spanish Civilian order of Merit
Sp MfO  Spanish Military order of Merit
StbGulfM British Gulf Medal
StbEmpO British Empire order
StbVO  British Victoria order
ThaiKrO Thai order of the Crown
TyskRFO German Republic order of merit
TyskJohO German Johanniter order
ÖRFO  Austrian Republic order of merit

Abbrev    Decoration    



ALFABETISK FÖRTECKNING ÖVER UPPTAGNA UTMÄRKELSETECKNEN MED 
HÄNVISNING TILL RESPEKTIVE SIDOR

Utmärkelsetecken som delats ut vid enstaka tillfällen eller som ej längre delas ut är skrivna med kursiv stil.

Utmärkelsetecken     Sida

2.ytstridsflottiljens minnesmedalj 2005   121
4.minstridsflottiljens minnesmedalj, 2005   124
Agnus Dei-kedjan          6 
Alcantaraorden          6
Amarantherorden 1653-      6,10 
Amfibiestridsskolans minnesmedalj 2005   122
Andra Lingiadens minnesmedalj 1949     14,65
Arla Coldinuorden       10
Arméns luftvärnscentrums hedersmedalj 1995-2000     97
Arméns tekniska skolas minnesmedalj 2005   123
Arméns underhållscentrums minnesmedalj 1997-2000  103
Artilleriregementets förtjänstmedalj 2001-   114
Befälsutbildningsförbunds förtjänstmedalj19 24-    76
Bergslagens artilleriregementes förtjänstmedalj 1991-2000   94
Bergslagens artilleriregementes idrottsmedalj   1944-2000 125
Blå barettförtjänstmedaljen 1995-      97
Bodens artilleriregementes hedersmedalj 1989-1994 , se
   Norrlands artilleribataljons hedersmedalj sid 92
Bodens försvarsområdes hedersmedalj 1994-2000         96
Borås Hemvärnsområdes förtjänstmedalj 1971 -     89
Byggnads- och reparationsberedskapens förtjänstmedalj 
   1994-2007        97
Carl XIII:s orden 1811-       16,46
Carolus Rex Revivat minnestecken 2002   116
Centralförbundets för befälsutbildning förtjänstmedalj  
   1922-2006, se Försvarsutbildarna sid 59
Centralförbundets för befälsutbildning förtjänsttecken  
   1953-2006, se Försvarsutbildarnas förtjänsttecken sid 83
Dalabrigadens förtjänstmedalj 1995-2000         98
Dalregementets förtjänstmedalj 1996-2000         99
Dalregementets och Dalabrigadens minnesmedalj 2000 107
De Svenska Militära Kamratföreningarnas riksförbunds
    förtjänstmedalj 1961-1992, se Sveriges Militära Kamrat-
    föreningars Riksförbunds förtjänsttecken sid 86
Drifvärnets minnesmedalj 2006    125
Elefantorden          6
Fallskärmsjägarskolans förtjänstmedalj 2007-  126
Flygvapenföreningarnas Riksförbunds  förtjänstmedalj 
   1957-91                85

Flygvapenföreningarnas Riksförbund förtjänstmedalj 1991-    69
Flygvapenföreningarnas Riksförbunds förtjänsttecken 1954-   91
Flygvapenförbunds (-förenings) förtjänstmedalj (-tecken)
   1954-           83
Fredrikshamnsmedaljen 1790      13
Fredrikshamns- och Svensksundmedaljen 1790    13
Fredsbaskrarna Sveriges förtjänstmedalj 1996-  100
Friluftsfrämjandets förtjänstmedalj  1899 -      73
Frivilliga Automobilkårens förtjänstmedalj 1934-48, se 
   Frivilliga Automobilkårens förtjänsttecken 1948-58 sid 77
Frivilliga Automobilkårens förtjänstmedalj 1948-58, se Fri- 
   villiga Automobilkårernas Riksförbunds förtjänstmedalj sid 61
Frivilliga Automobilkårens förtjänsttecken 1934-48, se 
  Frivilliga Automobilkårens förtjänstmedalj 1948-58 sid 61
Frivilliga Automobilkårens förtjänsttecken 1948-58, se 
   Frivilliga Automobilkårernas Riksförbunds förtjänsttec-
   ken sid 77
Frivilliga Automobilkårernas Riksförbunds förtjänstmedalj 
   1934-         61
Frivilliga Automobilkårernas Riksförbunds förtjänsttecken
   1934-         77
Frivilliga Flygkårens förtjänstmedalj 1991-     94
Frivilliga Motorcykelkårens förtjänstmedalj 1941-72 se 
   Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbunds förtjänst-
   medalj 1941-1972 sid 63
Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbunds förtjänstmedalj  
   1941-1972        63
Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbunds förtjänsttecken  
  1986-         91
Frivilliga Radioorganisationens förtjänstmedalj 1958-    85
Frivilliga Radioorganisationens förtjänsttecken 1979-    90
Frivilliga Radioorganisationens särskilda förtjänstmedalj 
   1979         69
Frivilliga skytterörelsens Bernadottemedalj 1955-    84
Frivilliga skytterörelsens förtjänstmedalj 1929-    60
Frivilliga skytterörelsens hedersmedalj 2003-   118
Förbundet Svenska Finlandsfrivilligas frivilligkors 1955-   84
Förbundet Sveriges reservofficerares förtjänsttecken 2006-  125
Föreningen Flottans mäns hedersankare 1975-    90

Utmärkelsetecken     Sida



Föreningen Flottans Mäns hedersankare 1975-    90
Föreningens för arbetarskydd förtjänsttecken 1949-    81
Föreningens för befrämjande av skolungdomens vapenöv-
   ningar/Skolskyttefrämjandet förtjänstmedalj 1918-    75
Föreningens för skidlöpningens främjande i Sverige/Skid-
   främjandet förtjänstmedalj 1899-1938, se Friluftsfrämjan-
   dets förtjänstmedalj sid 73
Föreningens för skidlöpningens och friluftslivets främjan- 
   de  i Sverige/Skid- och friluftsfrämjandets förtjänstmedalj 
   1938-1975, se Friluftsfrämjandets förtjänstmedalj sid 73
Föreningen Sveriges Flottas förtjänstmedalj 1944-1986   64
Föreningen Sveriges Sjöfart och Sjöförsvars förtjänsttecken
   1986-         69
Förenta Nationernas Koreamedalj 1950        164
Förenta Nationernas medalj 1959-    164-173
Förenta Nationernas övervakningsstyrkas medalj 1956     159
Försvarets Civila Idrottsförbunds förtjänstmedalj 1960-   86
Försvarets Motorklubbs förtjänstmedalj  1963-    87
Försvarsmaktens belöningsmedalj för internationella 
   insatser 1995-            14,71
Försvarsmaktens förtjänstmedalj 1995-         14,71
Försvarsmaktens Halmstadskolors minnesmedalj 2004 119
Försvarsmaktens internationella centrums minnesmedalj 2003 118
Försvarsmaktens logistiks förtjänstmedalj 2000-  113
Försvarsmaktens medalj för internationella insatser 1991- 14,72
Försvarsmaktens reservofficersmedalj 2003-     72
Försvarsmakens underhållscentrums förtjänstmedalj 2000-
   2002, se Försvarsmaktens logistiks förtjänstmedalj sid 113
Försvarsmaktens värnpliktsmedalj 2002-     72
Försvarsutbildarnas förtjänstmedalj 2006-     59
Försvarsutbildarnas förtjänsttecken 2006-     83
Gotlands artilleriregementes förtjänstmedalj 1947-2000   81
Gotlands artilleriregementes minnesmedalj 2000  107
Gotlands kustartilleriregementes minnesmedalj 2000  111
Gotlands luftvärnsbataljons hedersmedalj 1990-1994, 
   se Gotlands luftvärnskårs förtjänstmedalj sid  93
Gotlands luftvärnskårs hedersmedalj 1990-2000         93
Gotlands luftvärnskårs minnesmedalj 2000   108
Gotlands militärdistrikts minnesmedalj 2005   122
Gotlands regementes hedersmedalj 1991-2004          94
Gotlands regementes minnesmedalj 2005   120
Gustav III:s kröningsmedalj 1770      14
Gustav III:s revolutionsmedalj 1772      12
Gustaf IV Adolfs medalj       14

Gyllene skinnets orden      6
Göta helikopterbataljons minnesmedalj 1999   105
Hallandsbrigadens förtjänstmedalj 1995-2000       97
Hallands regementes och Hallandsbrigadens minnes-
   medalj 2000      106
Hans Majestät Konungens medalj 1876-      12,16,36
Hans Majestät Konungens medalj med anledning av
   Amerikas Förenta Staters 200-årsjubileum 1976    16
Helikopterflottiljens förtjänstmedalj 2005- 121
Helikopterflottiljens skvadronsminnesmedaljer 2005  121
Helsingborgs försvarskommittés förtjänstmedalj 1971-2001     88
Hemvärnets förtjänstmedalj 1947-      65
Hemvärnets Petrimedalj   1996-    100
Hemvärnets silvermedalj  1951-       82
Hemvärnsbefälets Riksförbunds kungliga medalj 1996-      70
Hemvärnsbefälets Riksförbunds förtjänsttecken  1991-    93
HMS Karlskronas minnesmedalj 2005   123
Hoglandstecknet 1790       13
Hovmedaljen 1876-       12,36
Hälsinge regementes förtjänstmedalj 1959-1997        86
Härnösands kustartilleriregementes minnesmedalj 1999 104
Innocenceorden          10
Jehovakedjan          6
Jesu namns orden           7
Johanniterorden i Sverige 1920-          6,56
Jungfru Marias orden         6
Jämtlands flygflottiljs förtjänstmedalj 1999-2004  104
Jämtlands flygflottiljs minnesmedalj 2005   120
Järnvägarnas driftvärns förtjänstmedalj 1995-2004     98
Järnvägarnas driftvärns minnesmedalj 2005   123
Kalix försvarsområdes förtjänstmedalj 1989-1994, se
   Norrbottens gränsjägares förtjänstmedalj sid 92
Kalmar regementes minnesmedalj 1997   102
Kamratförbundet för Svenska Koreaambulansens minnes-
   och förtjänstkors 1954-       83
Kamratföreningen Bataljonens förtjänstmedalj 1996-2000, 
   se Fredsbaskrarna Sveriges förtjänstmedalj sid 100
Kamratföreningen Bergslagsartilleristers förtjänstmedalj 1950-   81
Kamratföreningen Smålandshusarers förtjänstmedalj    18
Karl XIV Johans kröningsmedalj 1818     14
Karl XV:s kröningsmedalj 1860      15
Karlskrona kustartilleriregementes minnesmedalj 2000  112
Konung Carl XVI Gustafs jubileumsminnestecken 1996      35

Utmärkelsetecken     Sida     Utmärkelsetecken     Sida



Konung Gustaf V:s jubileumsminnestecken 1928     35
Konung Gustaf V:s jubileumsminnestecken II 1948    34
Konung Gustaf V:s olympiska medalj 1912     14,50
Konung Gustaf V:s världspostföreningens jubileumsmedalj  
  1924         50
Konung Gustaf VI Adolfs minnesmedalj 1967      35
Konung Oscar II:s jubileumsminnestecken 1897    34
Konung Oscar II:s och Drottning Sofias guldbröllops-  
   minnestecken 1907       34
Korea Service Medal 1957- 161
Kraftvärnets förtjänstmedalj 1994-2000     96
Krigsskolans minnesmedalj 1998    103
Kronprins Gustafs och Kronprinsessan Victoria silver-
   bröllopsmedalj 1906       34
Kronobergs regementes hedersmedalj 1971-1997       88
Kronobergs regementes minnesmedalj 1997   102
Kungl Automobil Klubbens förtjänstmedalj 1942-       63
Kungl Ingenjörvetenskapsakademiens medalj 1921-    55
Kungl Ingenjörvetenskapsakademiens stora medalj 1921-   54
Kungl Krigsvetenskapsakademiens belöningsmedalj 1829-   55
Kungl Krigsvetenskapsakademiens stora belöningsmedalj 
   1827-         54
Kungl Maj:ts Orden 1748      -     8,31
Kungl Motorbåtklubbens förtjänstmedalj 1923-    60
Kungl Musikaliska Akademiens förtjänstmedalj 1944-    53
Kungl Nederländska Förbundets för fysisk fostran kors 
   för särskild marschfärdighet (Nijmegenmedaljen) 1909- 161
Kungl Nordstjärnemedaljen 1986-                     16,42,45
Kungl Nordstjärneorden 1748-    8,16,41
Kungl Patriotiska Sällskapets belöningsmedaljer 1802-      58
Kungl Patriotiska Sällskapets Emmerymedalj 1781-       72
Kungl Serafimermedaljen 1748-                                              8,12,31,36,45
Kungl Serafimerorden 1748-        8,31
Kungl Svenska Aeroklubbens förtjänstmedalj 1939-    63
Kungl Svenska Segelsällskapets medalj  1904-       59
Kungl Svenska Segelsällskapets jubileumsmedalj 1930      12,61
Kungl Svärdsmedaljen 1850-1974                                                   16,40,45
Kungl Svärdsorden 1748-1974                                                      8,16,32,39
Kungl Svärdstecknet 1850-1974          40
Kungl Sällskapet Pro Patrias belöningsmedaljer 1803-       58
Kungl Universitetets i Uppsala medalj 1928-     53
Kungl Vasamedaljen 1895-1974                          12,16,44,46
Kungl Vasaorden 1772-1974      8,16,43
Kungl Vasatecknet 1895-1974          44

Kungl Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademiens 
   förtjänstmedalj 1967-       54
Kungl Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademiens 
   Gustaf Adolfsmedalj 1949-      54
Kungl Örlogsmannasällskapets förtjänstmedalj 1999-    70
Kustartilleriets Reservofficersförbunds hederstecken 1946-     
   2003         79
Landstormsförbunds förtjänstmedalj 1924ff-43, se Befäls-
utbildningsförbunds förtjänstmedalj sid 76
Landstormsofficerssällskapens i Sverige Riksförbund 
   hederstecken 1926-43, se Värnpliktiga Officerares 
   Riksförbunds hederstecken sid 76
Lapplandsbrigadens minnesmedalj 1997   101
Lapplands jägarregementes minnesmedalj 2000  107
Lingiadens minnesmedalj 1939      14,62
Livgardets förtjänstmedalj I 1999-    104
Livgardets förtjänstmedalj II 1993-      94
Livgardets förtjänstmedalj III 2004-    119
Livgardets dragoners förtjänstmedalj 1993-2000, se 
   Livgardets förtjänstmedalj II sid 94
Livgrenadjärregementets minnesmedalj 1996   100
Livregementets grenadjärers förtjänstmedalj 1937-2000       78
Livregementets grenadjärers minnesmedalj 2000  108
Livregementets husarers förtjänstmedalj 2000-  105
Luftvärnsregementets förtjänstmedalj 2001-   114
Markstridsskolans förtjänstmedalj 2002-   116
Medaljen För berömliga gärningar 1832-     12,48
Medaljen För berömliga gärningar i anledning av 
   Spetsbergsexpeditionen 1928      49
Medaljen För berömlig kvinnlig spinnslöjd 1751-1765   10
Medaljen För förtjänster om utrikesförvaltningen 1976-       52
Medaljen För jordbrukets förbättring 1765-1850    11
Medaljen För långvarig och trogen tjänst 1884-        49
Medaljen För medborgerlig förtjänst 1832-     48
Medaljen För mod och rådighet till sjöss under farofylld tid   49
   1941
Medaljen För mod och vilja inför fienden     12
Medaljen För nit och redlighet i rikets tjänst 1803-        52
Medaljen För nyttiga uppfinningar 1832-1865    12
Medaljen För omsorgsfull renvård 1897-        53
Medaljen För plantering av mullbärsträd 1755-1770    10
Medaljen För stenbyggnader på landet 1762-1770    11
Medaljen För tapperhet i fält 1789-                     12,16,33

Utmärkelsetecken     Sida     Utmärkelsetecken     Sida



Medaljen För tapperhet i krig      12
Medaljen För tapperhet till sjöss 1789-                 12,16,33
Medaljen För utmärkt fabriksarbete 1753-1770    10
Medaljen Illis quorum meruere labores 1785-        10,47
Medaljen Litteris et Artibus 1853-          16,37
Medaljen Sui memores alios fecere merendo 1785-    12,48
Medaljen till minne av Nobels fredspris till FN:s freds-
   bevarande styrkor 1996       99
Medaljen Örlogsflottans hederstecken 1789-(1974)    33
Mellersta fördelningens förtjänstmedalj 1995-1997        97
Mellersta fördelningens minnesmedalj 1997     97
Mellersta militärdistriktets förtjänstmedalj 2004  119
Mellersta militärdistriktets minnesmedalj 2005  124
Mellersta militärområdesstabens minnesmedalj 2000  110
Mellersta underhållsregementets minnesmedalj 2001  115
Militärhögskolan Halmstads förtjänstmedalj 2003-  117
Militärhögskolan Karlbergs förtjänstmedalj 2003-  117
Militärmusiksamfundets förtjänstmedalj 1971-    88
Militärmusiksamfundets hedersmedalj till Ivar Widners minne 
   1971-         89
Militärmusiksamfundets minnesmedalj 1971        89
Minnesmedaljen från 1813-1814 års krig 1854     14
Minnesmedaljen över de svenska pionjärerna i USA 1948   51  
Minnesmedaljen över kolonien Nya Sverige i Amerika 1938   51
Minnestecken till åminnelse av Konung Gustaf V 1951    35
Motorreparationstjänstens för totalförsvarets hedersmedalj
  1989--2002        92
Nationalföreningens för trafiksäkerhetens främjande 
   förtjänstmedalj 1959       68
Nationalföreningens för trafiksäkerhetens främjande 
   förtjänsttecken 1959       86
Nedre norra fördelningens minnesmedalj 1997  102
Norra fördelningens minnesmedalj 2000   105
Norra marinkommandots minnesmedalj 2000  106
Norra militärdistriktets minnesmedalj 2005   125
Norra militärområdesstabens minnesmedalj 2000  109
Norra skånska regementets minnesmedalj 1994        95
Norra underhållsregementets minnesmedalj 2001  115
Norrbottens arméflygbataljons förtjänstmedalj 1980-2000       90
Norrbottens flygflottiljs förtjänstmedalj 1996-      99
Norrbottens gränsjägares förtjänstmedalj 1989-2000        92
Norrbottens gränsjägares minnesmedalj 2000   110
Norrbottens gränsjägargrupps förtjänstmedalj 2004-2005 118
Norrbottens regementes förtjänstmedalj 1967-    88
Norrlands ingenjörkårs minnesmedalj 2000   111

Norrlands artilleriregementes (A4) minnesmedalj 1997               103 
Norrlands artilleribataljons hedersmedalj 2000-2004    92
Norrlands artilleribataljons minnesmedalj 2005  122
Norrlands artilleriregementes (A8) hedersmedalj 1994-
   2000, se Norrlands artilleribataljons hedersmedalj sid 92
Norrlands artilleriregementes (A8) minnesmedalj 2000  112
Norrlands dragonregementes minnesmedalj 2005  119
Norrlands ingenjörbataljons minnesmedalj 2005  122
Norrlands ingenjörkårs (Ing3) minnesmedalj 2000  111
Norrlands luftvärnskårs minnesmedalj 2000   110
Norrlands signalbataljons förtjänstmedalj 2000-2004    103
Norrlands signalbatajons minnesmedalj 2005   124
Norrlands signalkårs förtjänstmedalj 1998-2000, se 
   Norrlands signalbataljons förtjänstmedalj sid 103
Norrlands trängbataljons hedersmedalj 2000-2004       95
Norrlands trängkårs hedersmedalj 1997-2000        95
Norrlands trängkårs minnesmedalj 2000   110
Odd Felloworden        10
Officerarnas Målskjutningsförbunds i Stockholm för-
   tjänstmedalj  1963-           68
Officersförbundets förtjänstmedalj 1996-        100
l´Ordre de l´Harmonie 1774        8
Oscar II:s kröningsmedalj 1872      15
Ostkustens marinbas minnesmedalj 2005   122
Par Bricoleorden        10
Pistolskyttekrets förtjänstmedalj 1944-         80
Prins Carl-medaljen 1946-           16,37
Prins Eugen-medaljen 1945-        16,37
Riddarhusets medalj 2002-     117
Ridfrämjandets förtjänstmedalj, se Svenska Ridsport-
förbundets förtjänstmedalj sid 67
Riksförbundets för kortdistansskjutning förtjänstmedalj 
   1927-43, se Svenska Sportskytteförbundets förtjänst-
   medalj sid 60
Riksförbundet Sveriges Amatörmusikkårers förtjänstme-
   dalj 1948-58 se Riksförbundet Sveriges Amatörorkest-
   rars förtjänstmedalj sid 65
Riksförbundet Sveriges Amatörorkestrars förtjänstmedalj     
   1948-         65
Riksförbundet Sveriges Lottakårers förtjänstmedalj 1944-   80
Riksförbundet Sverige Lottakårers kungliga förtjänstmedalj  
   1943-         64
Riksföreningens för Ridningens främjande/Ridfrämjandets 
   förtjänstmedalj 1958/1974, se Svenska Ridsportförbundets  
   förtjänstmedalj sid 67
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Riksföreningens för Simningens främjande/Simfrämjandet 
   förtjänstmedalj 1944-1973          65
Riksluftskyddsförbundets förtjänstmedalj, se Sveriges 
   Civilförsvarsförbunds förtjänstmedalj sid 63
Riksluftskyddsförbundets förtjänsttecken, se Sveriges 
   Civilförsvarsförbunds förtjänsttecken sid 78
Roslagens luftvärnskårs minnesmedalj 2000   106
Ryttarolympiadens 1956 förtjänsttecken 1956           14,84
RyttarVM 1990 förtjänstmedalj 1990           14,93
Salvatorskedjan         6 
Sjövärnsflottiljs förtjänstmedalj 1961-           87
Sjövärnskårernas riksförbunds förtjänstmedalj 1929-       60
Sjövärnskårernas förtjänsttecken 1961-           87
Skaraborgs regementes och Skaraborgsbrigadens förtjänst- 
medalj1990-      104
Skidfrämjandets förtjänstmedalj, se Friluftsfrämjandets för-
   tjänstmedalj sid 73
Skid- och friluftsfrämjandets förtjänstmedalj, se Frilufts-
   främjandets förtjänstmedalj sid 73
Skolskyttefrämjandets medalj 2001-    115
Skytteförbunds (länsförbunds) förtjänstmedalj 1907-    74
Skytterörelsens ungdomsorganisations förtjänstmedalj 1984-   90
Skytteförbundens överstyrelses Bernadottemedalj, se Fri-
   villiga skytterörelsens Bernadottemedalj sid 84
Skytteförbundens överstyrelses förtjänstmedalj, se Frivil-
   liga skytterörelsens förtjänstmedalj sid 60
Skånska dragonregementets minnesmedalj 1 1994    96
Skånska dragonregementets minnesmedalj 2 2000  108
Skånska luftvärnskårens minnesmedalj 1997   101
Skånska trängbataljonens minnesmedalj 1994         95
Smålands regementes och Smålandsbrigadens minnes-
   medalj 2000      108
Solfjädersorden 1774         8
Sportskytteförbunds (distriktsorganisation) förtjänstmedalj   76
   1924-
Statens Försvarshistoriska museers förtjänstmedalj 1995-       98
S:t Eriksmedaljen 1939-       78
S:t Lazarus Orden          163
S:t Mikaelsorden          6
Stockholms Försvarskommittés förtjänstmedalj 1944-1972 se
   Stockholms Läns Försvarskommittés förtjänstmedalj sid 79
Stockholms Luftvärnsförenings förtjänstmedalj 1944-       80
Stockholms Läns Försvarskommittés förtjänstmedalj 1943-     79
Stockholms-Tidningens guldmedalj för berömlig flygar-

   gärning 1938-1985           78
Strumpebandsorden         6
Svea artilleriregementes förtjänstmedalj 1943-1997        79
Svea artilleriregementes minnesmedalj 1997   101
Svea ingenjörkårs minnesmedalj 1997   101
Svea livgardes och Livgardesbrigadens förtjänstmedalj 
   1999-2000, se Livgardets förtjänstmedalj I sid 104
Svea trängkårs minnesmedalj 1997    101
Svenska Arméns och Flygvapnets Reservofficersförbunds 
   förtjänsttecken 1969-2006          88
Svenska Arméns och Flygvapnets Reservofficersförbunds 
   hederstecken 1934-2006           77
Svenska Arméns Reservofficersförbunds hederstecken 
   1934-45, se Svenska Arméns och Flygvapnets Reserv-
   officersförbunds hederstecken sid 77
Svenska Blå Stjärnans förtjänstmedalj 1930-         61
Svenska Blå Stjärnans förtjänsttecken 1947-         81
Svenska Brandförsvarsföreningens förtjänstmedalj 1950-       66
Svenska Brandförsvarsföreningens förtjänsttecken 1950-       82
Svenska Brandkårernas Riksförbunds förtjänstmedalj 
   1950-64, se Svenska Brandförsvarsföreningens för-
    tjänstmedalj sid 66
Svenska Brandkårernas Riksförbunds förtjänsttecken 
   1950-64 se Svenska Brandförsvarsföreningens för-
   tjänsttecken sid 82
Svenska brigadens i Finlands frihetskrig medalj 1918    75
Svenska Brukshundklubbens förtjänstmedalj 1988-        91
Svenska Brukshundklubbens förtjänstmedalj för gagnerik 
   kynologisk verksamhet 1940-          78
Svenska Brukshundklubbens förtjänsttecken 1988-        92
Svenska Flottans Reservofficersförbunds hederstecken 1951-     82
Svenska Fotbollsförbundets förtjänstmedalj med anled-
   ning av världsmästerskapstävlingarna i fotboll 1958     14,67
Svenska Frimurarorden         9
Svenska frivilliga sjukvårdsväsendets förtjänstmedalj 
   1911-23, se Svenska Röda Korsets förtjänstmedalj sid 59
Svenska Fäktförbundets förtjänstmedalj 1931-    77
Svenska Fäktförbundets kungliga förtjänstmedalj 1986-   69
Svenska Gymnastikförbundets förtjänstmedalj  (Ling-
   medaljen) 1907-           73
Svenska Gymnastik- och Idrottsföreningarnas Riksför-
   bunds förtjänstmedalj 1910-47 se Sveriges Riksidrotts-
   förbunds förtjänstmedalj sid 74
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Svenska Heraldiska föreningens förtjänstmedalj 2002-  116
Svenska Jägareförbundets belöningsmedalj 1857-        58
Svenska Kennelklubbens förtjänstmedalj 1938-        62
Svenska Korporationsidrottsförbundets förtjänstmedalj 1946-     80
Svenska Livräddningssällskapets förtjänstmedalj 1938-1973,
   se Svenska Livräddningssällskapets - Simfrämjandets för-
   tjänstmedalj sid 62
Svenska Livräddningssällskapets - Simfrämjandets för-
   tjänstmedalj 1938-           62
Svenska Officersförbundets förtjänstmedalj 1980-96       90
Svenska Pistolskytteförbundets kungliga förtjänstmedalj 
   1951-         67
Svenska Pistolskytteförbundets förtjänstmedalj 1951-     82
Svenska Polisens Idrotts- och Skytteförbunds förtjänst-
   medalj 1958-            68
Svenska Polisens Idrotts- och Skytteförbunds förtjänst-
   tecken 1958-            85
Svenska Reservunderofficersförbundets förtjänsttecken
   1932-1972            77
Svenska Ridsportens Centralförbunds förtjänstmedalj
 1957-1993            84
Svenska Ridsportförbundets förtjänstmedalj 1958-       67
Svenska Röda Korsets förtjänstmedalj 1911-         59
Svenska Röda Korsets förtjänsttecken 1944-         80
Svenska Röda Stjärnans förtjänstmedalj 1930-41 se 
   Svenska Blå Stjärnans förtjänstmedalj sid 61
Svenska Skidförbundets förtjänstmedalj 1914-        74
Svenska Sportskytteförbundets förtjänstmedalj 1927-      60
Svenska Värnpliktsofficersförbundets förtjänstmedalj 1954-
  2002         83
Svenska Värnpliktsofficersförbundets förtjänsttecken 1987-   91
  2002   
Svenska Värnpliktsofficersförbundets kungliga  förtjänst-
   medalj 1991-2002           70
Svenska Värnpliktsofficersförbundets minnestecken 1995-1996   98
Svenska Värnpliktsofficersförbundets minnesmedalj 2004 118
Svenska Värnpliktsofficersförbundets minnestecken, värnplikten
   100 år 2002      114
Svensk Bergsmans hedersmärke 1765-       53
Svensk Ridsports förtjänsttecken 1957-61 se Svenska Ridspor-
   tens Centralförbunds förtjänstmedalj sid 84
Svensksundsmedaljen 1790       13
Sveriges Centralförenings för idrottens främjande förtjänst-
   medalj 1941-            73

Sveriges Civilförsvarsförbunds förtjänstmedalj 1941-       63
Sveriges Civilförsvarsförbunds förtjänsttecken 1941-       79
Sveriges Frivilliga Motorbåtskårs förtjänstmedalj 1929-41 
   se Sjövärnskårernas riksförbunds förtjänstmedalj sid 60
Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbunds förtjänstmedalj
  1963-         87
Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbunds kungliga medalj
   1958-         68
Sveriges Landstormsföreningars Centralförbunds förtjänst-
   medalj 1922-43 se Centralförbundets för befälsutbild-
  ning förtjänstmedalj sid 59
Sveriges Luftbevakningsförbunds förtjänstmedalj 1957-62 se 
   Flygvapenföreningarnas Riksförbunds förtjänstmedalj sid 69
Sveriges Militära Idrottsförbunds förtjänstmedalj 1943-87 
   se Sveriges Militäridrotts- och Mångkampsförbunds för-
   tjänstmedalj sid 64
Sveriges Militära Idrottsförbunds guldmedalj med krans 
   1920-87 se Sveriges Militäridrotts-och Mångkampsför-
   bunds guldmedalj med krans sid 75
Sveriges Militära Kamratföreningarnas Riksförbunds för-
   tjänsttecken 1961-           86
Sveriges Militäridrotts- och Mångkampförbunds förtjänst-
   medalj 1909-            64
Sveriges Militäridrotts- och Mångkampförunds guldmedalj 
   med krans 1930-           75
Sveriges Motorfederations kungliga medalj 1951-        66
Sveriges Orkesterföreningars Riksförbunds förtjänsttecken 
   1938-76 se Sveriges Orkesterföreningars Riksförbunds 
   förtjänstmedalj sid 62
Sveriges Orkesterföreningars Riksförbunds förtjänstmedalj
  1938-         62
Sveriges Riksförbunds för civilt luftskydd/Riksluftskydds-
   förbundet förtjänstmedalj 1941-51 se Sveriges Civil-
   försvarsförbunds förtjänstmedalj sid 63
Sveriges Riksförbunds för civilt luftskydd/Riksluftskydds-
   förbundet förtjänsttecken 1941-51 se Sveriges Civil-
   försvarsförbunds förtjänsttecken sid 78
Sveriges Riksidrottsförbunds förtjänstmedalj 1910-        74
Svenska Riksidrottsförbundets kungliga jubileumsmedalj 
  1953         67
Sveriges Ungdomsberedskaps förtjänstmedalj 1949-        66
Svärdsordens krigskors 1952          32
Svärdsriddarorden         6

Utmärkelsetecken     Sida     Utmärkelsetecken     Sida



Sydkustens marinbas förtjänstmedalj 2000-   109
Södermanlands försvarsområdes förtjänstmedalj 1990-2000   93
Södermanlands regementes förtjänstmedalj 2000-2004       93
Södermanlands regementes minnesmedalj 2005  120
Södra fördelningens minnesmedalj 2000   105
Södra marinkommandots förtjänstmedalj 2000-2001, se
   Sydkustens marinbas förtjänstmedalj sid 109
Södra militärdistriktets förtjänstmedalj 2001-2004  113
Södra militärdistriktets minnesmedalj 2005   120
Södra militärområdesstabens minnesmedalj 2000  109
Södra skånska regementets förtjänstmedalj 1913-    74
Södra skånska regementets och Södra skånska brigadens
   förtjänstmedalj 1913-, se Södra skånska regementets för-
   tjänstmedalj sid 74
Södra skånska regementets och Malmö försvarsområdes 
   förtjänstmedalj, se Södra skånska regementets förtjänst-
   medalj sid 74
Södra underhållsregementets minnesmedalj 2001  114
Tempelherreorden            6,162
The European Community Monitor Service Medal 1993-     174
The International Conference on Former Youguslavia 1995 174
The NATO (IFOR) Medal 1996-        174
The OSCE Medal 2003-     174
Thorsten Bergstrands-medaljen för internationellt arbete
   2006-       125
Till minne av Stockholms slotts restaurering 1898-1902    50
Timmermansorden       10
Topografiska föreningens förtjänstmedalj 2000-  111
Totalförsvarets psykförsvarsförbunds förtjänstmedalj 2001- 115
Tullens Militära Befälsförenings förtjänstmedalj 1960-     86
Tyska orden          6
Upplands flygflottiljs minnesmedalj 2003   117
Upplands regementes förtjänstmedalj 2000-   111
Uppland-Västmanlands försvarsområdes minnesmedalj 111
  2000
Vaxholms amfibieregementes förtjänstmedalj 2000-  113
Vegamedaljen 1880       50
Väg- och vattenbyggnadskårens förtjänstmedalj 1993-2007      95
Värmlandsbrigadens förtjänsttecken 1994-2000    96
Värmlands regementes guldmedalj för framstående 
   idrottsprestationer 1941-2000         125
Värmlands regementes och Värmlandsbrigadens minnes-
   medalj 2000      107
Värnpliktiga Officerares Riksförbunds hederstecken 1926-
   1972             76

Värnpliktiga Underofficerares Riksförbunds förtjänst-
   medalj 1954-72 se Svenska Värnpliktsofficersförbun-
   dets förtjänstmedalj sid 83
Västerbottengruppens förtjänstmedalj 2002-   116
Västerbottens regementes minnesmedalj 2000  112
Västernorrlands regementes och Ångermanlandsbrigadens 
   förtjänstmedalj 1974-2000          89
Västernorrlands regementes och Ångermanlandsbrigadens 
   minnesmedalj 2000     109
Västra fördelningens minnesmedalj 1997   102
Västra marinkommandots minnesmedalj 2000  106
Älvsborgs amfibieregementes förtjänstmedalj 2000-2004 113
Älvsborgs amfibieregementes minnesmedalj 2005  123
Älvsborgsbrigadens förtjänstmedalj 1994-1997        96
Älvsborgsgruppens förtjänstmedalj 2002-   116
Älvsborgs regementes minnesmedalj 1999   105
Örlogsskolornas minnesmedalj 2005    124
Östgöta helikopterbataljons minnesmedalj 2005  121
Östra arméfördelningens minnesmedalj 2000   112

K1 idrottsförenings medalj
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