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The two Swedish national heraldic emblems are named the
Royal coat of arms and the Swedish minor coat of arms. Only
these two arms are protected by law. The Board of Heraldics
must be consulted and approve new suggestions regarding
the use of these coat of arms. Moreover the Armed forces are
the only governmental authority which is allowed to use the
Royal coat of arms (today it is only used on the colours and
standards of the Life Guards and the Life regiment).

Sveriges två nationella heraldiska vapenbilder benämns stora
respektive lilla riksvanet. Dessa vapen är de enda som är skyddade i lagen. Heraldiska nämnden skall konsulteras och godkänna nya förslag där dessa vapen igår. Försvarsmakten är för
övrigt den enda myndighet som har rätt att nyttja stora riksvapnet (idag anvnds det dock enbart på Livgardets och Livregemntenas fälttecken).

National authorities are the only ones allowed to use the royal
crown. Most of them also have a coat f arms of their own - a
shield which has a royal crown and an appropriate emblem.
In most cases the shields also surmount a symbol which is
connected with the work of the authority (the Armed forces
use an erect sword). This applies especially for the uniformed”
authorities. The Ministry of defence and the supporting uunits - Logistic department of the Armed forces. Fortification
department, Military Staff school and the Armed forces Research department - all have a coat of arms.
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Stora riksvapnet/
The Royal coat of arms

Lilla riksvapnet
The Swedish minor coat of arms

Huuddelen av landets statliga myndigheter och verk har ett eget
heraldiskt vapen - en sköld som är krönt a en kunglig krona och
med ett för myndigheten lämpligt emblem. Sett stående svärd.
kölden är dessutom ofta lagd över en symbol som anslutet till
myndighet ens verksamhet (för Försvarsmakten är detta tecken ett stående svärd). Detta gäller speciellt de ”uniformerade”
myndigheterna. Själfallet har även försvarsdepartementet samt
Försvarsmaktens stödmyndigheter - Förvarets materielverk,
Fortifikationsverket, Försvarshögskolan, Försvarets radioanstalt och Försvarets forskningsinstitut sådana vapen.

The old units of the Army have uset coat of arms during at
least 450 years. In the beginning the arms were shown on colour and standards and on these the royal and county arms
have dominated. Within the navy, figureheads were used
during several hundred years for the same purpose. From
the middle of the 18th century regimental buttons with the
old symbols were introduced into the army. These buttons
were until 1910 also the only way to s eparate the different
regimental uniformsfrom each other. Regimental emblems
with heraldic meaning appeared on the army uniforms
of 1960 (see picture next page).

Vid sidan av sitt heraldiska vapen har vissa myndigheter även en
logotypesom ibland kan vara vapnet i ett förenklat utförande (T
ex Försvarsmakten idag) medan andra har en separat logotype
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Some public authorities also use a logotype beside theit coats
of arms which sometime may be a simplified version of the
coat of arms and sometimes another symbol or letters (for
exemple the State Archives normally use an R entwined with
an A as a logotype on letterheads),
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Försvarsmaktens heraldiska vapen/
Heraldic arms of the Armed Forces
Den kungliga kronan nämns inte i blasoneringen

The Royal crown is not mentioned in the blazon

Försvarsdepartementet (Fö)

Central ledning/Central command

(Stockholm)
På blått fält lilla riksvapnet tre öppna
kronor av guld, ställda två och en. Sköldenlagd över ett svärd korsat med en
kommandostav, allt av guld,

Högkvarteret (HKV) 2001 -

(Stockholm)
I blått fält ett stolpvis ställt svärd av guld.
Skölden lagd över två ställda korslagda
kommandostavar av guld belagda med
blå öppna kronor ställda i grupper om
två och en (TFG 010004).

Ministry of Defence

Azure, the Swedish minor coat-of-arms,
three open crowns or, placed two and one.
The shield surmounting a sword bendwise
and a baton bendwise sinister in saltire,
all or.

The Headquarters (HKV)

Azure, an erect sword or. The shield
surmounting two batons in saltire of
the last colour, the batons charged with
open crowns azure placed two and one.

Överbefälhavaren (ÖB 1991-1993
Försvarsmakten (FM) 1993 Högkvarteret (HKV) 1994-2001

Operativa insatsledningen (OPL) i 1994 - 2000
Operativa insatsledningen (OPIL) 2000-

(Stockholm)
I blått fält lilla riksvapnet, tre öppna kronor av guld, ställda två och en. Skölden
lagd över ett stolpvis ställt svärd av guld
(TFG 910013 och 930025).

(Stockholm, Uppsala)
I blått fält ett svärd korsat med en kommandostav belagd med blå öppn kronor
ställda i grupper om två och en, allt i guld.

The Suprime Commander
The Armed forces (FM)

Staff of Operations
The Joint Forces Command

Azure, the Swedish minor coat-of-arms,
three open crowns or placed two and
one. The shield surmounting an erect
sword of the last colour.
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Azure, a sword bendwise and a baton
bendwise sinister in saltire, both or, the
baton charged with open crowns azure
placed in sections of two and one.
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Stödjande myndigheter/Supporting authorities
Försvarets sjukvårdsstyrelse (SjvS) 1943-1994
Generalläkaren

Logistic department of the Armed forces

Azure, the Swedish minor-coat-of-arms, three open crowns or
placed two and one.
The shield encircled by a chaplet of oakleaves and surmounting
an erect sword.

(Stockholm/Karlstad)
På blått fält tlilla riksvapnet, re öppna
kronor av guld, ställda två och en. Skölden lagd över ett svärd korsat med en
eskulapstav, allt av guld (TFG 960004).

Styrelsen för psykoligiskt försvar (SPF) 1985

Armed forces research department
Armed forces research institute

(Stockholm)
I blått fält lilla riksvapnet, tre öppna
kronor av guld ställda två och en. Skölden lagd över ett svärd korsat med en
fackla, allt av guld.

Azure, a winged two-bladed propeller
surmounting a sword and an anchor in
saltire. The shield encircled by a chaplet,
half laurel leaves and half oak leaves,
all or.

The board of Psycological defence

Azure, the Swedish minor-coat-of-arms,
three open crowns or placed two and
one. The shield surmounting a sword
and a torch in saltire, all or.

Försvarets civilförvaltning (FCF) 1944-1994
(Karlstad)
I blått fält lilla riksvapnet, tre öppna
kronor av guld ställda två och en. Skölden lagd över ett svärd korsat med en
störtad nyckel, allt av guld.

Armed Forces Medical Command
The Surgeon general

Azure, the Swedish minor-coat-of-arms,
three open crowns or placed two and one.
The shield surmounting a sword bendwise
and a rod of Aesculapius bendwise sinister
in saltire, all or.

Armed forces civil department

Azure, the Swedish minor-coat-of-arms,
three open crowns or placed two and one.
The shield surmounting a sword bendwise
and a key inverted bendwise sinister in
saltire, all or.

Fortifikationsförvaltningen (FortF) 1948-1994
(Stockholm)

Fortifikationsverket (FortV) 1994(Eskilstuna)

I blått fält lilla riksvapnet, tre öppna kronor av guld ställda två och en. Skölden
lagd över ett från en femuddig stjärna
utgående, nedåtriktat strålknippe, allt av
guld (TFG 930003).

Försvarets radioanstalt (FRA) 1960(Stockholm)
I blått fält lilla riksvapnet, tre öppna kronor av guld ställda två och en. Skölden
lagd över ett knippe inåtgående viggar
och ett stolpvis ställt svärd, allt av guld.

Fortification department

Azure, the Swedish minor coat-of-arms,
three open crowns or placed two and one.
The shield surmounting a cluster of rays
coming down from a mullet, all or.

Armed forces radio center

Azure, the Swedish minor-coat-of-arms,
three open crowns or placed two and
one. The shield surmounting a cluster
of bolts pointing inwards and an erect sword, all or.

Försvarets materielverk (FMV) 1968(Stockholm/Karlstad)
I blått fält lilla riksvapnet, tre öppna kronor av guld ställda två och en. Skölden
omgiven av en eklövskrans och lagd över
ett stolpvis ställt svärd av guld (TFG
920002).

Försvarets forskningsanstalt (FOA) 1945-1997
Försvarets forskningsinstitut (FOI) 1997-

I blått fält en vingad tvåbladig propeller överlagd ett svärd korsat
med ett ankare. Skölden omgiven av en krans - halva av lagerblad
och halva av eklöv, allt av guld.
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Värnpliktsverket (VPV) 1968-1994
(Stockholm)
I blått fält lilla riksvapnet, tre öppna
kronor av guld ställda två och en. Skölden lagd över ett svärd korsat med ett
ankare och i nederkant åtföljd av en
vingad tvåbladig propeller, allt av guld
(TFG 690018)

Försvarsmedia

(Stockholm)
I fält av silver ett avslitet blått tupphuvud
med kam, tunga och slör röda. Skölden
lagd över ett stolpvis ställt svärd av guld
(TFG 890016).

Conscript department

Azure, the Swedish minor-coat-of-arms,
three open crowns or placed two and
one. The shield surmounting a sword
and an anchor in saltire and beneath
followed by a winged two-bladed propeller, all or.

Media department

Argent, an erazed head of a cock azure:
cr est, tongue and wattle gules. The
shield surmounting an erect sword or.

Försvarets läromedelscentral (FLC)
(Stockholm)
I blått fält lilla riksvapnet, tre öppna kronor av guld ställda två
och en. Skölden lagd över ett svärd korsat med en lagerkvist, allt
av guld.

(Stockholm)
I blått fält lilla riksvapnet, tre öppna
kronor av guld ställda två och en. Skölden lagd över ett svärd korsat med ett
ankare och i nederkant åtföljd av en
vingad tvåbladig propeller, allt av guld.

Total defence conscription department

Armed forces Manuals center

Totalförsvarets pliktverk 1994-

Azure, the Swedish minor-coat-of-arms,
three open crowns or placed two and
one. The shield surmounting a sword
and a twig of laurel in saltire, all or.
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Azure, the Swedish minor-coat-of-arms,
three open crowns or placed two and
one. The shield surmounting a sword
and an anchor in saltire and beneath
followed by a winged two-bladed propeller, all or.

Krigsarkiver (KrA)

Statens försvarshistoriska museer (SFHM) 1976 (Stockholm)

(Stockholm)
I blått fält en uggla sittande på en
uppslagen bok, allt av guld. Skölden
lagd över ett stolpvis ställt svärd av
guld (TFG 80070).

I svart fält en stjärna av guld. Skölden
omgiven av lagerkvistar och lags över
ett stolpvis ställt svärd, allt av guld.

National Museums of Military History

Military Record Office

Sable, a mullet or. The shield encircled
by a chaplet of laurels and surmounting
an erect sword or.

Azure, an owl sitting on a book lying
open, all or. The shield surmounting an
erect sword or.

Mellersta militärområdesstaben (Milo M) 1991 - 2000
Mellersta militärdistriktsstaben (MD M) 2000 (Strängnäs)

Norrland military area staff (Milo N)
Northern military district staff (MD N)
Azure, the provincial badge of Västerbotten, a reindeer courant, armed gules, f
ollowed by a mullet, both argent. The
shield surmounted an erect sword or.

I fält av guld Södermanlands vapenbild,
en svart grip med röd beväring, däröver
en med tre bjälkvis ordnade öppna kronor av guld belagd blå ginstam. Skölden
lagd över ett stolpvis ställt svärd av guld
(TFG 910035).

Gotlands militärkommandostab
(MKG) 1982 - 1994
(Visby)

Middle military area staff (Milo M)
Middle military district staff (MD M)

I blått fält Gotlands vapenbild, en stående vädur av silver med beväring av
guld bärande på en korsprydd stång av
guld ett rött banér med bård och fem
flikar av guld. Skölden lagd över två
korslagda svärd av guld (TFG 820071).

Or, the provincial badge of Södermanland,
a griffon segreant sable, armed and langued
gules, on a chief azur three open crowns
fesswise or. The shield surmounting an erect
sword of the last colour.

Regional ledning/Regional command
Militärområdesstaber 1983 - 1994

Södra militärområdesstaben (Milo S) 1994 - 2000
(Kristianstad)
Södra militärdistriktet (MD S) 2000 (Göteborg)
I blått fält tre av vågskuror bildade gin-

(Syd i Kristianstad, Väst i Skövde, Öst i
Strängnäs, Bergslagen i Karlstad, Nedre
Norrland i Östersund och Övre Norrland
i Boden)
I blått fält ett stolpvis ställt svärd med
militärområdesbeteckning omgivet av en
öppen eklövskrans, allt av guld (TFG
830003).

balkar av silver, överlagda med ett med
öppen krona krönt lejon av guld med röd
beväring. Skölden lagd över ett stolpvis
ställt svärd av guld (TFG 950009).

Military area staffs

Southern military area staff (Milo S)
Southern military district staff (MD S)

Azur, an erect sword with the area
letter (S - South, V - West, Ö - East,
B - Bergslagen NN - Lower Norrland,
ÖN - upper Norrland) surrounded by
an open chaplet of oak leaves, all or.

Azure, with waves argent six times divided
bendy-sinister argent, charged with a doubletailed crowned lion rampant or, armed and
langued gules. The shield surmounted an
erect sword or.
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Gotland miltary command staff (MKG)
Azure, the provincial badge of Gotland,
a ram passant argent, armed or, cross
and banner gules, staff, edging and five
flaps or. The shield surmounted two
swords in saltire or.

Överkommendanten i Stockholm 1999 -

I med kronor av guld bestrött blått fält
Stockholms vapenbild, ett krönt manshuvud av guld. Skölden lagd över ett svärd
korsat med en kommandostav belagd med
tre öppna kronor av guld ställda två och en,
båda av guld (HKV 1999-02-01, 09812: 61157).

Gotlands militärkommandostab (MKG) 1994 - 2000
Gotlands militärdistriktsstab (MD G) 2000 - 2004
(Visby)

The Commandant of Stockholm

Azure, powdered with open crowns and charged with the badge
of Stockholm, the crowned head of S:t Erik couped, all or. The
shield surmounted a sword bendwise and a baton bendwise sinister in saltire, both or, the baton charged with open crowns azure
placed two and one.

I blått fält Gotlands vapenbild, en stående vädur av silver med beväring av
guld bärande på en korsprydd stång av
guld ett rött banér med bård och fem
flikar av guld. Skölden lagd över ett stolpvis ställt svärd av guld (TFG 950009).

Norrlands militärområdesstaben (Milo N) 1994 - 2000
Norra militärdistriktsstaben (MD N) 2000 (Boden)

Gotland miltary command staff (MKG)
Gotland miltary district staff (MD G)
Azure, the provincial badge of Gotland,
a ram passant argent, armed or, cross
and banner gules, staff, edging and five
flaps or. The shield surmounted an erect
sword or.

I blått fält Västerbottens vapenbild, en springande ren av silver
med röd beväring, ovan till vänster åtföljd av en femuddig stjärna
av silver. Skölden lagd över ett stolpvis ställt svärd av guld (TFG
950009).
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Armén/Army
Central ledning/Central command

Arméfördelningar/Divisions
Nedre norra arméfördelningen (2.förd) 1994 - 1997

The Home Guard staff
The Home Guard Centre

Arméstaben (Ast) 1937 - 1994
Armeledningen (AL) 1994 - 1997

Azure, the badge of the Home Guard,
three crowns, placed two and one, above
the letter H, all or. The shield surmoun-

(Stockholm)
I blått fält lilla riksvapnet, tre öppna kronor av guld, ställda två och en. Skölden
lagd över två korslagda svärd av guld
(TFG 950009).

ted two swords in saltire or.

Eastern division (4.förd)

(Östersund)
Fältet genom vågskuror två gånger delat av grönt, silver och blått; i silverfältet
en gående svart varg. Skölden lagd över
två korslagda kommandostavar av guld
belagda med tre öppna blå kronor ställda
två och en (TFG 950009).

Or, from a wavy base azure, a demigriffon issuant sable, armed
and langued gules. The shield surmounted two batons, charged
with open crowns azure in saltire or.

Övre norra arméfördelningen (6.förd) 1994 - 1998
Norra arméfördelningen (6.förd) 1998 - 2000
(Boden)
I blått fält ett lodjursansikte i guld. Skölden lagd över två korslagda kommandostavar av guld belagda med tre öppna blå
kronor ställda två och en (TFG 950009).

Lower northern division (2.förd)

Army staff (Ast)
Army command (AL)
Azure, the Swedish minor coat-of-arms, three open crowns
or placed two and one. The shield surmounted two swords
in saltire or.

Väg- och vattenbyggnadskåren (VVK)

(Stockholm)
I svart fält två korslagda svärd överlagda med en femuddig stjärna på blå
bakgrund i ett som en femhörning format strålknippe, allt av guld.

Arméns taktiska centrum (ATAC) 1997 - 1998

Road and Water Maintenance Corps

(Enköping)

Sable, two swords in saltire surmounted
by a circle azure charged with a mullet
on a cluster of rays as a pentagon, all or.

Armécentrum (ArméC) 1998 - 2000
Armétaktiskt kommando (ATK)
inom OPIL 2000 (Stockholm)
I blått fält två korslagda svärd av guld
(HKV 1998-05-13, 09812:66378).

Fess wavy vert, argent and azure; argent
charged with a wolf passant sable. The
shield surmounted two batons or, charged
with open crowns azure in saltire.

Upper northern division (6.förd)

Västra arméfördelningen (3.förd) 1994 - 1997

Azure, the face of a lynx or. The shield
surmounted two batons, charged with
open crowns azure in saltire or.

(Skövde)
I blått fält ett lejon av guld med röd beväring. Skölden lagd över två korslagda
kommandostavar av guld belagda med
tre öppna blå kronor ställda två och en
(TFG 950009).

Södra arméfördelningen (13.förd) 1994 - 2000
(Kristianstad)
I svart fält en framifrån sedd stridsvagn
med tre viggar utgående från vardera
sidan av tornet, allt av guld. Skölden lagd
över två korslagda kommandostavar av
guld belagda med tre öppna blå kronor
ställda två och en (TFG 950009).

Western division (3.förd)
Byggnads- ch reparationsberedskapen (BRB)
(Stockholm)
I blått fält en genomgående bro i ett
spann åtföljd ovan av en femuddig strålande stjärna och nedtill av en hacka
korsad med en spade, allt av silver
(TKG 690228).

Army tactical centre
Army centre
Army tactical command
Azure, two swords in saltire, or.
Rikshemvärnsstaben (Rikshvst) 1994 - 1948
Rikshemvärnscentrum (RiksHvC) 1994 - 2000
Rikshemvärnschefen med rikshemvärnsavdelningen
inom HKV 2000 -

Building- and reparation service

Azure, throughout a bridge of one arch
in the chief a mullet inside a cluster of
rays and in the base a pick and a spade
in saltire, all argent.

I blått fält Hemvärnets emblem, tre kronor, ställda två och en,
och därunder bokstaven H, allt av guld. Skölden lagd över två
korslagda svärd av guld (TFG 950009).
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Azure, a double-tailed lion rampant or,
armed and langued gules. The shield s
urmounted two batons, charged with
open crowns azure in saltire or.

Östra arméfördelningen (4.förd) 1994 - 2000
(Strängnäs)
Fältet av en vågskura delat i guld och
blått; i det övre fältet en uppstigande
svart grip med röd beväring. Skölden
lagd över två korslagda kommandostavar av guld belagda med tre öppna blå
kronor ställda två och en (TFG 950009).

Southern division (13.förd)

Sable, the front of a tank with three bolts coming from each side
of the turret, or. The shield surmounted two batons or, charged
with open crowns azure, in saltire or.
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Mellersta arméfördelningen (14.förd) 1994 - 1997

1.mekaniserade divisionen (1.mek div) 2002 -

(Linköping)
I blått fält Östergötlands vapenbild, en
grip av guld med drakvinge och draksvans samt röd tunga och beväring.
Skölden lagd över två korslagda kommandostavar av guld belagda med tre
öppna blå kronor ställda två och en
(TFG 950009).

(Enköping)
I blått fält ett lejon av guld med röd beväring, hållande i framtassarna en kolonn av silver. Skölden lagd över två
korslagda kommandostavar av guld
belagda med tre öppna blå kronor
ställda två och en.

1.mechanized division (1.mek div)

Middle division (14.förd)

Azure, a lion rampant or, armed and
langued gules, in the forepaws a pillar
argent. The shield surmounted two batons, charged with open crowns azure,
placed two and one, in saltire or.

Azure, the provincial badge of Östergötland, a griffin with dragon wing and
tail or, armed and langued gules. The
shield surmounted two batons, charged
with open crowns azure in saltire or.

Regementen/Regiments
Infanteriet/Infantry
Svea livgarde (I1) 1977-1984
Svea livgarde (I1/Fo 44) 1984 - 1994
Livgardesbrigaden (IB 1) 1994-2000

Livgardet (LG) 2000 -

(Kungsängen/Stockholm)
I blått fält lilla riksvapnet, tre öppna kronor av guld, ställda två och en. Skölden
lagd över en musköt korsad med en kavallerivärja, båda av silver samt omgiven
av serafimerordens kedja av guld, lagd
under krona, musköt och värja
(TFG 010004).

(Stockholm/Kungsängen)
I blått fält lilla riksvapnet, tre öppna kronor av guld, ställda två och en. Skölden
lagd över två korslagda musköter av silver
och omgiven av serafimerordens kedja av
guld, lagd under musköterna och kronan
(TFG 770232).

The Life Guards (LG)

Svea Life Guard (I1)
Svea Life Guard (I1/Fo 44)
Life Guard Brigade (IB1)

Azure, the Swedish minor coat-of arms, three open crowns or
placed two and one. The shield surmounted a musket bendwise
and a rapier bendwise sinister in saltire, both argent and is surrounded by the chain of the Seraphirim Order, placed under
crown, musket and rapier.
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Azure, the Swedish minor coat-of arms, three open crowns or
placed two and one. The shield surmounted two muskets in
saltire argent and surrounded by the chain of the Seraphirim
Order placed under muskets and crown.

Svea livgarde (I1/Fo 44) 1994-2000
Livgardesgruppen 2000 -

Värmland regiment (I2/Fo 52)
Värmland section

(Stockholm)
I blått fält lilla riksvapnet, tre öppna
kronor av guld, ställda två och en.
Skölden lagd över två korslagda svärd
av silver och omgiven av serafimerordens kedja av guld lagd under svärden
och kronan (TFG 950009).

Argent, the provincial badge of Värmland, an eagle wings elevated and displayed azure, armed and langued gules. The shield
surmounted two swords in saltire, or.

Livregementets grenadjärer (I3/Fo 51) 1977 -2000
Livregementets grenadjärgrupp 1997 (Örebro)
I blått fält lilla riksvapnet, tre öppna kro-

Svea Life Guard (I1/Fo 44)
Life Guard section

nor, ställda två och en. Skölden lagd över
två korslagda musköter och omgiven av
en halmkrans lagd under musköterna
och kronan, allt av guld (TFG 770232).

Azure, the Swedish minor coat-of arms, three open crowns
or placed two and one. The shield surmounted two swords in
saltire argent and is surrounded by the chain of the Seraphirim
Order placed under swords and crown.

Life Regiment Grenadiers (I3/Fo 51)
Life Regiment Grenadier section

Azure, the Swedish minor coat-of-arms, three open crowns or
placed two and one. The shield surmounted two muskets in
saltire and is surrounded by a roundel of straw placed under
muskets and crown, all or.

Värmlands regemente (I2/Fo 52) 1977 - 1994
Värmlandsbrigaden (IB 2) 1994-2000
(Karlstad/Kristinehamn)
I fält av silver Värmlands vapenbild,
en blå örn med röd beväring. Skölden
lagd över två korslagda musköter av
guld (TFG 770232).

Livgrenadjärregementet (I4/Fo 41) 1977 - 1994
Livgrenadjärbrigaden (IB 4) 1994 - 1997
Livgrenadjärgruppen 1997 -

Värmland regiment (I2/Fo 52)
Värmland brigade (IB 2)

Argent, the provincial badge of Värmland, an eagle azure, wings
elevated and displayed, armed and langued gules. The shield
surmounted two muskets in saltire, or.

Värmlands regemente (I2/Fo 52)
1994 - 2000
Värmlandsgruppen 2000 - 2004

(Linköping)
I blått fält lilla riksvapnet, tre öppna kronor av guld, ställda två och en. Skölden
lagd över två korslagda musköter av silver samt på vardera sidan åtföljd av två
lågande granater, den högra av silver, den
vänstra röd (TFG 770232).

Life Grenadier regiment (I4/Fo 41)
Life Grenadier brigade (IB 4)
Life Grenadier section

(Kristinehamn)
I fält av silver Värmlands vapenbild, en
blå örn med röd beväring. Skölden lagd
över två korslagda svärd av guld (TFG
950009).

Azure, the Swedish minor coat-of-arms, three open crowns or
placed two and one. The shield surmounted two muskets in
saltire argent followed on both sides by blazing grenades, dexter
argent and sinister gules.
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Livgrenadjärregementet (I4/Fo 41) 1994 - 1997
(Linköping)
I blått fält lilla riksvapnet, tre öppna kronor av guld, ställda två och en. Skölden
lagd över två korslagda svärd av silver
samt på vardera sidan åtföljd av två lågande granater, den högra av silver, den
vänstra röd (TFG 950009).

Life Grenadier regiment (I4/Fo 41)

Azure, the Swedish minor coat-of-arms, three open crowns or
placed two and one. The shield surmounted two muskets in
saltire argent followed on both sides by blazing grenades, dexter
argent and sinister gules.

Jämtlands fältjägarregemente (I5/Fo 22) 1977 - 1994
Fältjägarbrigaden (NB 5) 1994 - 2000
Jämtlands fältjägarregemente (I5) 2000 - 2004
(Östersund)
I blått fält Jämtlands vapenbild, en gående älg av silver, angripen på ryggen
av en lyftande falk, framifrån av en
upprest hund, båda av guld; samtliga
djur med röd beväring. Skölden lagd
över två korslagda musköter av guld
(TFG 770232).

Jämtland ranger regiment (I5/Fo 22)
Ranger brigade (NB 5)
Jämtland ranger regiment (I5)

Azure, the provincial badge of Jämtland, an elk passant argent,
attacked on the back by a rising falcon and in the front by a
dog rampant both or; all animals armed and langued gules. The
shield surmounted two muskets in saltire or.

Jämtlands fältjägarregemente (I5/Fo 22) 1994 - 2000
Jämtlandsgruppen 2000 (Östersund)
I blått fält Jämtlands vapenbild, en gående älg av silver, angripen på ryggen
av en lyftande falk, framifrån av en upprest hund, båda av guld; samtliga djur
med röd beväring. Skölden lagd över två
korslagda svärd av guld (TFG 950009).

Jämtland ranger regiment (I5/Fo 22)
Jämtland section

Azure, the provincial badge of Jämtland, an elk passant argent,
attacked on the back by a rising falcon and in the front by a
dog rampant both or; all animals armed and langued gules. The
shield surmounted two swords in saltire or.

Kronobergs regemente (I11/Fo 16) 1977 - 1997
Kronobergsgruppen 1997 - 2004
(Växjö)
I fält av guld Smålands vapenbild, ett
rött lejon med blå beväring, hållande
i tassarna ett uppåtvänt rött armborst
med pilspets av silver samt båge och s
trängar svarta. Skölden lagd över två
korslagda musköter av guld (TFG 770232).

Kronoberg regiment (I11/Fo 16)
Kronoberg section

Or, the provincial badge of Småland, a double-tailed lion rampant gules, armed and langued azure, in the forepaws a crossbow gules, arrow-head argent, bow and string sable. The shield
surmounted two muskets in saltire or.
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Norra Smålands regemente (I12/Fo 17) 1977 - 1994

Northern Småland regiment (I12/Fo 17)
Northern Småland section

(Eksjö)
Kvadrerad sköld. Fält 1 och 4 av guld
med Smålands vapenbild, ett rött lejon
med blå beväring, hållande i tassarna
ett uppåtvänt rött armborst med pilspets av silver samt båge och strängar
svarta. Fält 2 och 3 röda med Jönköpings vapenbild, en från en av en vågskura bildad blå stam uppskjutande
krenelerad borg av silver med tre torn,
det mellersta högst, med port och fönster
svarta samt upphissat portgaller av silver.
Skölden lagd över två korslagda musköter
av guld (TFG 770232).

Quarterly: I and IV or, the provincial badge of Småland, a double-tailed lion rampant gules armed and langued azure, in the
forepaws a crossbow gules, arrow-head argent, bow and string
sable. II and III gules, the town badge of Jönköping, from a wavy
base azure a castle triple towered and embattled issuant argent;
masoned of the first. Windows and portcullis sable and raised
gate grill argent. The shield surmounted two swords in saltire or.

Smålandsbrigaden (IB 12) 1994 - 2000
(Eksjö)
I fält av guld brigadens vapen, ett balkvis ställt rött armborst med svart båge
och pil, i övre vänstra och nedre högra
hörnet åtföljt av en röd ros. Skölden lagd
över två korslagda musköter av guld
(TFG 950009).

Northern Småland regiment (I12/Fo 17)

Quarterly: I and IV or, the provincial badge of Småland, a
double-tailed lion rampant gules armed and langued azure, in
the forepaws a crossbow gules, arrow-head argent, bow and
string sable. II and III gules, the town badge of Jönköping, from
a wavy base azure a castle triple-towered and embattled issuant
argent; masoned of the first. Windows and portcullis sable and
raised gate grill argent. The shield surmounted two muskets in
saltire or.

Småland brigade (IB 12)

Or, the badge of the brigade, a crossbow in bend gules, bow and
arrow sable between two roses gules.The shield surmounted two
muskets in saltire or.

Norra Smålands regemente (I12/Fo 17) 1994-2000
Norra Smålandsgruppen 2000 -

Dalregementet (I13/Fo 53) 1977 - 1994
Dalabrigaden (NB 13) 1994 - 2000

(Eksjö)
Kvadrerad sköld. Fält 1 och 4 av guld
med Smålands vapenbild, ett rött lejon
med blå beväring, hållande i tassarna
ett uppåtvänt rött armborst med pilspets av silver samt båge och strängar
svarta. Fält 2 och 3 röda med Jönköpings vapenbild, en från en av en vågskura bildad blå stam uppskjutande
krenelerad borg av silver med tre torn,
det mellersta högst, med port ochfönster svarta samt upphissat portgaller av silver. Skölden lagd över två korslagda svärd av
guld (TFG 950009).

(Falun)
I blått fält Dalarnas vapenbild, två korslagda dalpilar av guld med spetsar av silver
och mellan dessa en öppen krona av guld.
Skölden lagd över två korslagda musköter
av guld (TFG 770232).

Dalregiment (I13/Fo 53)
Dala brigade (NB 13)

Azure, the provincial badge of Dalarna, an open crown or
between two bolts of the last with points argent in saltire. The
shield surmounted two muskets in saltire or.
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Älvsborg regiment (I15/Fo 34)
Älvsborg brigade (IB 15)

Dalregementet (I13/Fo 53) 1994 - 2000
Dalregementsgruppen 2000 -

The regimental badge, with waves six
times divided bendy-sinister azure and
argent, a double-tailed crowned lion rampant or, armed and langued gules, in
dexter forepaw a sword or and in sinister a shield azure charged with three
open crowns or placed two and one.
The shield surmounted two muskets in
saltire, or.

(Falun)
I blått fält Dalarnas vapenbild, två korslagda dalpilar av guld med spetsar av
silver och mellan dessa en öppen krona
av guld. Skölden lagd över två korslagda
svärd av guld (TFG 950009).

Dalregimentet (I13/Fo 53)
Dalregiment section

Azure, the provincial badge of Dalarna, an open crown or
between two bolts of the last with points argent in saltire. The
shield surmounted two swords in saltire or.

Älvsborgs regemente (I15/Fo 34) 1994 - 1997
Älvsborgsgruppen 1997 - 2004
(Borås)
I blått fält regementets vapenbild, tre av
vågskuror bildade ginbalkar av silver
överlagda med ett med öppen krona
krönt lejon av guld med röd beväring,
hållande i högra framtassen ett svärd
av guld och i den vänstra en blå sköld,
vari tre öppna kronor av guld, ställda
två och en. Skölden lagd över två korslagda svärd av guld (TFG 950009).

Hälsinge regemente (I14/Fo 21) 1977 - 1997
Gävleborgsgruppen i Gävle 1997 (Gävle)
I av svart och silver fyrstyckat fält Hälsinglands vapenbild, en bock av gd med
röd beväring. Skölden lagd över två korslagda musköter av guld (TFG 770232).

Hälsinge regeiment (I14/Fo 21)
Gävleborg section

Älvsborg regiment (I15/Fo 34)
Älvsborg section

The provincial badge of Hälsingland,
saltire sable and argent, a buck rampant or, armed and langued
gules. The shield surmounted two muskets in saltire or.

Azur, the regimental badge, three waves bendy-sinister argent,
a double-tailed crowned lion rampant or, armed and langued
gules, in dexter forepaw a sword or and in sinister a shield azure
charged with three open crowns or, placed two and one. The
shield sur-mounted two swords in saltire, or.

Älvsborgs regemente (I15/Fo 34) 1977 - 1994
Älvsborgsbrigaden (IB 15) 1994 - 1997
(Borås)

I blått fält regementets vapenbild, tre av vågskuror bildade ginbalkar av silver överlagda med ett med öppen krona krönt lejon
av guld med röd beväring, hållande i högra framtassen ett svärd
av guld och i den vänstra en blå sköld, vari tre öppna kronor av
guld, ställda två och en. Skölden lagd över två korslagda musköter av guld (TFG 770232).

Hallands regemente (I16/Fo 31) 1977-1994
Hallandsbrigaden (IB 16) 1994 - 2000

(Halmstad)
I blått fält Hallands vapenbild, ett lejon av silver med röd beväring. Skölden lagd över två korslagda musköter av guld (TFG
770232).
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with hinges and locks sable between a sword erect azure and a
lion rampant of the last, armed and langued or. The shield surmounted two muskets in saltire or.

Halland regiment (I16/Fo 31)
Halland brigade (IB 16)

Azure, the provincial badge of Halland,
a double-tailed lion rampant argent,
armed and langued gules. The shield
surmounted two muskets in saltire or.

Norrbottens regemente (I19) 1977 - 1994
Västerbottens vapenbild, i med sexuddiga stjärnor av guld bestrött blått fält,
en springande ren av silver med röd beväring. Skölden lagd över två korslagda
musköter av guld (TFG 770232).

Hallands regemente (I16/Fo 31) 1994 - 2000
Hallandsgruppen 2000 (Halmstad)
I blått fält Hallands vapenbild, ett lejon
av silver med röd beväring. Skölden lagd
över två korslagda svärd av guld (TFG
950009).

Norrbotten regiment (I19)
Azure, powdered with estoiles or, the provincial badge of
Västerbotten, a rein-deer courant argent, armed and langued gules. The shield surmounted two mus-kets in saltire
or.

Halland regiment (I16/Fo 31)
Halland section

Azure, the provincial badge of Halland,
a double-tailed lion rampant argent,
armed and langued gules. The shield
surmounted two swords in saltire or.

Norrbottens pansarbataljon (P5) 1957 - 1975
Norrbottens regemente och Norrbottensbrigaden
(NMekB 19) 1994 - 2000

Bohusläns regemente (I17) 1977 - 1992

(Boden)
Västerbottens vapenbild, i med sexuddiga stjärnor av guld bestrött blått fält,
en springande ren av silver med röd beväring. Skölden lagd över två pansrade
armar vardera hållande ett svärd, allt av
guld (TFG 950009).

(Uddevalla)

Bohus-Dalsgruppen 1997 -

(Uddevalla/Skedsvik)
I fält av silver Bohusläns vapenbild, en
krenelerad röd fästning, försedd med ett
krenelerat rött torn och två portar av guld
med svarta gångjärn och lås samt åtföljd
till höger av ett blått svärd och till vänster
av ett mot fästningen upprest blått lejon
med beväring av guld. Skölden lagd över
två korslagda musköter av guld (TFG
770232).

Norrbotten armoured batallion (P5)
Norrbotten regiment and Norrbotten
brigade(NMekB 19)

Azure, powdered with estoiles or, the provincial badge of Västerbotten, a reindeer courant argent, armed and langued gules.
The shield surmounted two arms in fess, embowed and vambraced, the hands holding swords in saltire, or.

Bohuslän regiment (I17)
Bohus-Dal section

Argent, the provincial badge of Bohuslän, a castle with a tower
both embattled gules; masoned sable, two portcullis or charged
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Norrbottens regemente (I19) 2000 (Boden)
Västerbottens vapenbild, i med sexuddiga stjärnor av guld bestrött blått fält,
en springande ren av silver med röd beväring (TFG 010004).

Norrbotten regiment (I19)

Azure, powdered with estoiles or, the
provincial badge of Västerbotten, a reindeer courant argent, armed gules.

Västerbottens regemente (I20/Fo 61) 1977 - 1994
Lapplandsbrigaden (NB 20) 1994 - 1997
(Umeå)
fält av silver Lapplands vapenbild, en
stående röd vildman med grön björklövskrans på huvudet och kring länderna,
hållande i höger hand en på axeln vilande
klubba av guld. Skölden lagd över två korslagda musköter av guld (TFG 770232).

Västerbotten regiment (I20/Fo 61)
Lappland brigade (NB 20)

Argent, the provincial badge of Lappland, a savage gules, garlands of birch leaves vert around head and loins, holding a club
or on his right shoulder.The shield surmounted two muskets in
saltire or.

Västerbottens regemente (I20/Fo 61) 1994 - 2000
Västerbottensgruppen i Umeå 2000 -

(Umeå)
I fält av silver Lapplands vapenbild, en stående röd vildman med
grön björklövskrans på huvudet och kring länderna, hållande
i höger hand en på axeln vilande klubba av guld. Skölden lagd
över två korslagda svärd av guld (TFG 950009).

Västerbotten regiment (I20/Fo 61)
Västerbotten section

Argent, the provincial badge of Lappland,
a savage gules, gar-lands of birch leaves
vert around head and loins, holding a
club or on his right shoulder.The shield
surmounted two swords in saltire or.

Västernorrlands regemente (I21/Fo23) 1977 - 1994
Ångermanlandsbrigaden (NB 21) 1994 - 2000

Lapplands jägarregemente (I22/Fo 66) 1977-2000
Lapplands jägargrupp 2000 (Kiruna)

Västernorrland regiment (I21/Fo23)
Västernorrland section

Per pale azure, the provincial badge of
Ångermanland, three salmons naiant in
pale, the middle one sinister set, armed
gules and the provincial badge of Medelpad; with waves four times divided, azure,
argent, gules, argent and azure. The shield
surmounted two swords in saltire or.

I grönt fält regementets vapenbild, ett
med öppen krona krönt avslitet varghuvud av silver. Skölden lagd över två
korslagda musköter av guld (TFG 770232).

Lappland Ranger regiment (I22/Fo 66)
Lappland Ranger section

Vert, the regimental badge, an erazed crowned head of a wolf
argent. The shield surmounted two muskets in saltire or.

(Sollefteå)
Kluven sköld. Fält 1 Ångermanlands
vapenbild, blått med tre bjälkvis ställda
laxar av silver; den mellersta vänstervänd, samtliga med röd beväring. Fält 2
Medelpads vapenbild, av vågskuror fyra
gånger delat av blått, silver, rött, silver
och blått. Skölden lagd över två korslagda
musköter av guld (TFG 770232).

Västernorrland regiment (I21/Fo23)
Ångermanland brigade (NB 21)

Per pale azure, the provincial badge of Ångermanland, three
salmons naiant in pale, the middle one sinister set, armed gules,
and the provincial badge of Medelpad; with waves four times
divided, azure, argent, gules, argent and azure. The shield surmounted two muskets in saltire or.

Västernorrlands regemente (I21/Fo23) 1994 - 2000
Västernorrlandsgruppen 2000 - 2004

(Sollefteå)
Kluven sköld. Fält 1 Ångermanlands vapenbild, blått med tre
bjälkvis, över varandra ställda laxar av silver; den mellersta
vänstervänd, samtliga med röd beväring. Fält 2 Medelpads vapenbild, av vågskuror fyra gånger delat av blått, silver, rött, silver
och blått. Skölden lagd över två korslagda svärd av guld (TFG
950009).
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Kavalleriet/Cavalry

Arméns fallskärmsjägarskola (FJS) 1952 - 1994
(Karlsborg)
I blått fält en fallskärm med fem linor
inom en öppen lagerkrans, allt av guld
(TFG 830030).

Livgardets dragoner (K1/Fo44) 1977 - 1984
Livgardets dragoner vid I1/Fo 44 1984 - 1994
Livgardets dragoner (K1) 1994 - 2000
(Stockholm)
I blått fält lilla riksvapnet, tre öppna kronor av guld, ställda två och en. Skölden
lagd över två korslagda värjor av silver
och omgiven av serafimerordens kedja
av guld lagd under värjorna och kronan
(TFG 770232).

Army Parachute Ranger school (FJS)

(Karlsborg)
Azure, a spread-out parachute with five
cords inside an open chaplet of laurel, all or.

Pansartrupperna/Armour

Norra skånska dragonregementet (P2/Fo 14) 1994 - 2000
Skånska dragongruppen i Hässleholm 2000 - 2004
(Kristianstad)
I fält av guld f d Kristianstads läns
vapenbild, ett rött avslitet griphuvud
med blå öppen krona, uppbärande
fem plymer - röd, silver, röd, silver, r
öd - och blå beväring, därest sådan
skall förekomma. Skölden lagd över
tio skvadronsstandar, ordnade i två
korslagda grupper om vardera fem
standar, det översta i högra gruppen
visande i vitt stora riksvapnet av guld,
övriga i av guld och blått delat fält ett
rött avslitet griphuvud (TFG 950009).

Göta livgarde (P1) 1977 - 1980

(Enköping)
I blått fält lilla riksvapnet, tre öppna kronor av guld, ställda två och en. Skölden
lagd över två pansrade armar, vardera
hållande ett svärd, allt av silver och omgiven av serafimerordens kedja av guld
lagd under armarna och kronan.

Göta Life Guards (P1)
Fallskärmsjägarkåren (FJS) 1994 - 2000
Fallskärmsjägarskolan (FJS) 2000 -

Life Guard dragoons (K1/Fo44)
Life Guard dragoons at I1/Fo 44
Life Guard dragoons (K1)

(Karlsborg)
I fält av purpur en fallskärm med fem
linor inom en öppen lagerkrans, allt av
guld (TFG 950009).

Azure, the Swedish minor coat-of-arms, three open crowns
or, placed two and one. The shield surmounted two rapiers in
saltire argent and surrounded by the chain of the Seraphirim
Order or underneath the rapiers and the crown.

Parachute Ranger school (FJS)

Purple, a spread-out parachute with five
cords inside an open chaplet of laurel, all
or.

Livregementets husarer (K3) 1977 -

(Skövde/Karlsborg)
I blått fält lilla riksvapnet, tre öppna kronor av guld, ställda två och en. Skölden
lagd över två korslagda värjor och omgiven av en halmkrans lagd under värjorna och kronan, allt av guld (TFG
770232).

Norrlands dragonregemente (K4) 1977 - 2004
(Umeå/Arvidsjaur)
I blått fält Jämtlands vapenbild, en gående älg av silver, angripen på ryggen
av en lyftande falk, framifrån av en upprest hund, båda av guld; samtliga djur
med röd beväring. Skölden lagd över två
korslagda värjor av guld (TFG 770232).

Life regiment hussars (K3)

Azure, the Swedish minor coat-of-arms, three open crowns
or, placed two and one. The shield surmounted two rapiers in
saltire or and surrounded by a roundel of straw underneath the
rapiers and the crown, or.

Norrland dragoon regiment (K4)
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Azure, the provincial badge of Jämtland,
an elk passant argent, attacked on the back by a rising falcon
and in the front by a rampant dog both or; all animals armed
and langued gules. The shield surmounted two rapiers in saltire
or.

Azure, the Swedish minor coat-of-arms, three open crowns or.
The shield surmounted two arms in fess, embowed and vambraced, the hands holding swords in saltire, argent.

Northern skånska dragoon regiment (P2/Fo 14)
Scanian dragoon section

Skånska dragonregementet (P2) 1977 - 1994
Skånska dragonbrigaden (PB 8/MekB 8) 1994 - 2000

Or, the badge of former Kristianstad county, an erazed head of
a griffin gules with open crown azure carrying five plums - red,
argent, red, argent, red - and arms azure. The shield is surmounted ten squadron standards, placed in two groups of five
in saltire, the uppermost dexter on argent arms or, the others
fessed yellow and blue and charged with an erazed head of a
griffin gules.

(Hässleholm)
I fält av guld regementets vapenbild,
ett svart avslitet griphuvud med röd
öppen krona. Skölden lagd över tio
skvadronsstandar, ordnade i två korslagda grupper om vardera fem standar,
det översta i den högra gruppen visande
i vitt stora riksvapnet av guld, övriga i
av gult och blått delat fält ett rött avslitet
griphuvud (TFG 770232).

Skaraborgs regemente (P4/Fo 35) 1977 - 1994
Skaraborgsbrigaden (PB 9/MekB 9) 1994 - 2000
Skaraborgs regemente (P4) 2000 (Skövde)
I av svart och guld ginstyckat fält
Västergötlands vapenbild, ett lejon
av motsatta tinkturer och med röd
beväring, i övre vänstra och nedre
högra hörnet av fältets svarta del
åtföljt av en stjärna av silver. Skölden
lagd över två pansrade armar, vardera
hållande ett svärd, allt av guld (TFG 770232).

Scanian Dragoon regiment (P2)
Scanian Dragoom Brigade (PB 8/MekB 8)

Or, the regimental badge, an erazed head of a griffin sable with
open crown gules. The shield is sur-mounted ten squadron
standards, placed in two groups of five in saltire, the uppermost
dexter on argent arms or, the others fessed yellow and blue and
charged with an erazed head of a griffin gules.
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Skaraborg regiment (P4/Fo 35)
Skaraborgs Brigade (PB 9/MekB 9)
Skaraborgs regemente (P4)

Northern Scanian regiment (P6/Fo 14)

Or, the badge of former Kristianstad county, an erazed head
of a griffin gules, with open crown azure carrying five plums red, argent, red, argent, red - and arms azure. The shield surmounted two arms in fess, embowed and vambraced, the hands
holding swords in saltire, or.

The provincial badge of Västergötland, per bend sinister sable
and or charged with a double-tailed lion rampant counterchanged, armed and langued gules between two estoiles argent in the
first field. The shield surmounted two arms in fess, embowed
and vambraced, the hands holding swords in saltire, or.

Södra skånska regementet (P7/Fo 11) 1977 - 1994
Södra skånska brigaden (MekB 7) 1994 - 2000
Södra skånska regementet (P7) 2000 -

Skaraborgs regemente (P4/Fo 35) 1994 - 2000
Skaraborgsgruppen 2000 -

(Ystad/Revingehed)
I fält av guld Skånes vapenbild, ett rött avslitet griphuvud med
blå öppen krona och blå beväring. Skölden lagd över två pansrade armar vardera hållande ett svärd, allt av guld (TFG 770232).

(Skövde)
I av svart och guld ginstyckat fält Västergötlands vapenbild, ett lejon av motsatta tinkturer och med röd beväring, i
övre vänstra och nedre hög-ra hörnet av
fältets svarta del åtföljt av en stjärna av
silver. Skölden lagd över två korslagda
svärd av guld (TFG 950009).

Southern Scanian regiment (P7/Fo 11)
Southern Scanian brigade (MekB 7)
Southern Scanian regiment (P7)

Or, the provincial badge of Skåne,
an erazed head of a griffin gules, with
open crown and arms azure. The shield
surmounted two arms in fess, embowed
and vambraced, the hands holding swords
in saltire, or.

Skaraborg regiment (P4/Fo 35)
Skaraborg section

The provincial badge of Västergötland, per bend sinister sable
and or charged with a double-tailed lion rampant counter-changed, armed and langued gules between two estoiles argent in the
first field. The shield surmounted two swords in saltire, or.

Södra skånska regementet (P7/Fo 11) 1994 - 2000
Södra skånska gruppen 2000 (Revingehed)
I fält av guld Skånes vapenbild, ett rött
avslitet griphuvud med blå öppen krona.
Skölden lagd över två korslagda svärd av
guld (TFG 950009).

Norra skånska regementet (P6/Fo 14) 1977 -1994
(Kristianstad)
I fält av guld f d Kristianstads läns vapenbild, ett rött avslitet griphuvud med blå
öppen krona, uppbärande fem plymer röd, silver, röd, silver, röd - och blå beväring. Skölden lagd över två pansrade
armar vardera hållande ett svärd, allt av
guld (TFG 770232).

Southern Scanian regiment (P7/Fo 11)
Southern Scanian section

Södermanlands regemente (P10/Fo 43) 1977 - 1994
Södermanlandsbrigaden (MekB 10) 1994 - 2000
Södermanlands regemente (P10) 2000 - 2004

Gotlands regemente (P18) 1977 - 1994
Gotlands regemente och Gotlandsbrigaden (MekB 18)
1994 - 2000
Gotlands regemente (P18) 2000 - 2004

(Strängnäs)
I fält av guld Södermanlands vapenbild,
en svart grip med röd beväring. Skölden
lagd över två pansrade armar, vardera
hållande ett svärd, allt av guld (TFG
770232).

(Visby)
I blått fält Gotlands vapenbild, en stående vädur av silver med beväring av
guld bärande på en korsprydd stång
av guld ett rött banér med bård och
fem flikar av guld. Skölden lagd över
två pansrade armar, vardera hållande
ett svärd, allt av guld (TFG 770232).

Södermanland regiment (P10/Fo 43)
Södermanland brigade (MekB 10)
Södermanland regiment (P10)
Or, the provincial badge of Södermanland, a griffin segreant, sable, armed and langued gules. The shield surmounted two arms in fess, embowed and vambraced, the hands
holding swords in saltire, or.

Gotland regiment (P18) 1977 - 1994
Gotland regiment and Gotland brigade (MekB 18) 1994 2000
Gotland regiment (P18) 2000 - 2004

Azure, a ram passant argent, armed or, banner gules with crosstaff, edging and five flaps or. The shield surmounted two arms
in fess, embowed and vambraced, the hands holding swords in
saltire, or.

Södermanlands regemente (P10/Fo 43) 1994 - 2000
Södermanlandsgruppen 2000 (Strängnäs)
I fält av guld Södermanlands vapenbild,
en svart grip med röd beväring. Skölden
lagd över två korslagda svärd av guld
(TFG 950009).

Södermanland regiment (P10/Fo 43)
Södermanland section

Or, the provincial badge of Södermanland, a griffin segreant sable, armed and
langued gules. The shield surmounted
two swords in saltire or.

Or, the provincial badge of Skåne, an
erazed head of a griffin gules, with an
open crown azure. The shield surmounted two swords in saltire or.
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Artilleriet/Artillery

Norrland Artillery regiment (A4) 1977 - 1997
Azure, the provincial badge of Jämtland,
an elk passant argent, attacked on the back
by a rising falcon and in the front by a rampant dog both or; all animals armed and
langued gules. The shield surmounted two
gunbarrels of older pattern in saltire or. The
gunbarrels may be sable.

Svea artilleriregemente (A1) 1977 - 1997
(Rissne/Linköping)
I blått fält lilla riksvapnet, tre öppna kronor av guld, ställda två och en. Skölden
lagd över två korslagda kanoneldrör av
äldre modell av guld. Kanoneldrören
kan även vara svarta (TFG 770232).

Svea Artillery regiment (A1) 1977 - 1997

Smålands artilleriregemente (A6) 1977 - 1985

Azure, the Swedish minor coat-of-arms, three open crowns or.
The shield surmounted two gunbarrels of older pattern in saltire
or. The gunbarrels may be sable.

(Jönköping)
I fält av guld Smålands vapenbild, ett
rött lejon med blå beväring, hållande
i tassarna ett uppåtvänt rött armborst
med pilspets av silver samt båge och
sträng svarta. Skölden lagd över två
korslagda kanoneldrör av äldre modell
av guld. Kanoneldrören kan även vara
svarta (TFG 770232).

Wendes artilleriregemente (A3) 1977 - 2000
(Kristianstad/Hässleholm))
I rött fält regementets vapenbild, en lindorm med två ben av guld samt med blå
beväring. Skölden lagd över två korslagda kanoneldrör av äldre modell av guld.
Kanoneldrören kan även vara svarta (TFG
770232).

Småland artillery regiment (A6) 1977 - 1985

Or, the provincial badge of Småland, a double-tailed lion rampant gules, armed and langued azure, in the forepaws a crossbow gules, arrowhead argent, bow and string sable. The shield
surmounted two gunbarrels of older pattern in saltire or. The
gunbarrels may be sable.

Wendes Artillery regiment (A3) 1977 - 2000

Gules, the regimental badge, a wyvern
or, armed and langued azure. The shield surmounted two
gunbarrels of older pattern in saltire or. The gunbarrels may be
sable.

Gotlands artilleriregemente (A7) 1977 - 2000
(Visby)
I blått fält Gotlands vapenbild, en stående vädur av silver med beväring av
guld, bärande på en korsprydd stång
av guld ett rött banér med bård och
fem flikar av guld. Skölden lagd över
två korslagda kanoneldrör av äldre
modell av guld. Kanoneldrören kan
även vara svarta (TFG 770232).

Norrlands artilleriregemente (A4) 1977 - 1997

(Östersund)
I blått fält Jämtlands vapenbild, en gående älg av silver, angripen
på ryggen av en lyftande falk, framifrån av en upprest hund,
båda av guld; samtliga djur med röd beväring. Skölden lagd över
två korslagda kanoneldrör av äldre modell av guld. Kanoneldrören kan även vara svarta (TFG 770232).
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Gotland Artillery regiment (A7) 1977 - 2000

Bergslagen artillery regiment (A9)

Bodens artilleriregemente (A8) 1977 - 1997
Norrlands artilleriregemente (A8) 1997 - 2000
Norrlands artilleribataljon vid I19 2000 - 2004
(Boden)
I fält av silver Bodens vapenbild, en ge-

Artilleriregementet (A9) 2000 (Kristinehamn/Boden)
I blått fält lilla riksvapnet, tre öppna
kronor av guld, ställda två och en.
Skölden lagd över två korslagda kanoneldrör av äldre modell av guld.
Kanoneldrören kan även vara svarta.

Azure, the provincial badge of Gotland, a ram passant argent
armed or, banner gules with crosstaff, edging and five flaps or.
The shield surmounted two gunbarrels of older pattern in saltire
or. The gunbarrels may be sable.

Per pale argent and azure; argent an eagle wings elevated and
displayed azure, armed and langued gules, azure an iron sign
argent. The shield surmoun-ted two gunbarrels of older pattern
in saltire or. The gunbarrels may be sable.

nomgående, röd krenelerad mur med
porttorn. Skölden lagd över två korslagda kanoneldrör av äldre modell av guld.
Kanoneldrören kan även vara svarta

The Artillery regiment (A9) 2000 Azure, the Swedish minor coat-of-arms, three open crowns
or, placed two and one. The shield surmounted two gunbarrels of older pattern in saltire or. The gunbarrels may be
sable.

(TFG 770232).

Boden Artillery regiment (A8)
Norrland Artillery regiment (A8)
Norrland Artillery battalion within I19

Argent, the town badge of Boden, a wall throughout embattled
gules with a gatetower, mansoned in the first colour. The shield
surmounted two gunbarrels of older pattern in saltire or. The
gunbarrels may be sable.

Bergslagens artilleriregemente (A9) 1977 - 2000
(Kristinehamn)
Sköld delad av silver, vari en blå örn med
röd beväring samt blått vari ett järnmärke
av silver. Skölden lagd över två korslagda
kanoneldrör av äldre modell av guld. Kanoneldrören kan även vara svarta (TFG
770232).
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Luftvärnet/Air defence

Skånska luftvärnsregementet (Lv4) 1977 - 1994
Skånska luftvärnskåren (Lv4) 1994 - 1997
(Malmö/Ystad
I fält av guld Skånes vapenbild, ett
rött avslitet griphuvud med blå öppen krona och blå beväring. Skölden lagd över två korslagda kanon
eldrör av äldre modell och två vingar, allt av guld (TFG 770232).

Gotlands luftvärnsbataljon (Lv2) 1977 - 1994
Gotlands luftvärnskår (Lv2) 1994 - 2000
(Visby)
I blått fält Gotlands vapenbild, en
stående vädur av silver med beväring av guld, bärande på en korsprydd stång av guld ett rött banér
med bård och fem flikar av guld.
Skölden lagd över två korslagda
kanoneldrör av äldre modell och
två vingar, allt av guld (TFG 770232).

Skånska air defence regiment (Lv4) 1977 - 1994
Skånska air defence corps (Lv4) 1994 - 1997

Or, the provincial badge of Skåne, an erazed head of a griffin
gules, with open crown and arms azure. The shield surmounted
two gunbarrels of older pattern in saltire and two wings, both or.

Gotland air defence batallion (Lv2) 1977 - 1994
Gotland air defence corps (Lv2)

Sundsvalls luftvärnsregemente (Lv5) 1977 - 1982

Azure, the provincial badge of Gotland, a ram passant argent
armed or, banner gules with crosstaff, edging and five flaps or.
The shield surmounted two gunbarrels of older pattern in saltire
and two wings, both or.

(Sundsvall)
I blått fält Sundsvalls vapenbild, t
vå korslagda muskötgafflar under
en stormhatt, allt i silver. Skölden
lagd över två korslagda kanoneldrör av äldre modell och två vingar,
allt av guld (TFG 770232).

Roslagens luftvärnsregemente (Lv3) 1977 - 1994
Roslagens luftvärnskår (Lv3) 1994 - 2000
(Norrtälje)
I blått fält Stockholms vapenbild,
ett med öppen krona krönt S:t
Erikshuvud av guld. Skölden lagd
över två korslagda kanoneldrör av
äldre modell och två vingar, allt av
guld (TFG 770232).

Azure, the badge of Stockholm, the crowned head of S:t Erik
couped or. The shield surmounted two gunbarrels of older pattern in saltire and two wings, both or.
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Argent, the town badge of Luleå, två keys azure in saltire, sinister inverted. The shield surmounted two gunbarrels of older
pattern in saltire and two wings, both or.

Ingenjörtrupperna/Engineers

Luftvärnsregementet(Lv6) 2000 -

Svea ingenjörregemente (Ing1) 1977 - 1994
Svea ingenjörkår (Ing1) 1994 - 1997

Air defance regiment (Lv6) 2000 -

Svea engineer regiment (Ing1) 1977n- 1994
Svea engineer corps (Ing1)

(Halmstad)
I blått fält lilla riksvapnet, tre öppna
kronor av guld, ställda två och en.
Skölden lagd över två korslagda kanoneldrör av äldre modell och två
vingar, allt av guld (TFG 010004).

Azure, the Swedish minor coat of arms, three open crowns or.
The shield surmounted two gunbarrels of older pattern in saltire
and two wings, both or.

Göta luftvärnsregemente (Lv6) 1977 - 1994
Göta luftvärnskår (Lv6) 1994 - 2000

Luleå luftvärnsregemente (Lv7) 1977 - 1994
Norrlands luftvärnskår (Lv7) 1994 - 2000
Norrland luftvärnsbataljon vid I19 2000-2004

(Göteborg/Halmstad)
I blått fält regementets vapenbild, tre av vågskuror bildade ginbalkar av silver överlagda med ett med öppen krona krönt lejon
av guld med röd beväring, hållande i högra framtassen ett svärd
av guld och i den vänstra en blå sköld, vari tre öppna kronor av
guld, ställda två och en. Skölden lagd över två korslagda kanoneldrör av äldre modell och två
vingar, allt av guld (TFG 770232).

Luleå air defence regiment (Lv7) 1977 - 1994
Norrland air defence corps (Lv7) 1994 - 2000
Norrland air defence batallion vid I19 2000 - 2004

Azur, the regimental badge, three
waves bendy-sinister argent, charged
with a doubletailed crowned lion rampant or, armed and langued gules, in
dexter forepaw a sword or and in sinister a shield azure charged with three
open crowns or placed two and one.
The shield surmounted two gunbarrels
of older pattern in saltire and two wings,
both or.

Sundsvall air defence regiment (Lv5) 1977 - 1982

Argent, the town badge of Sundsvall, two musket forks in saltire
under a helmet, all azure. The shield surmounted two gunbarrels of older pattern in saltire and two wings, both or.

Roslagen air defence regiment (Lv3) 1977 - 1994
Roslagen air defence corps (Lv3) 1994 - 2000

Göta air defence regiment (Lv6) 1977 - 1994
Göta air defence corps (Lv6) 1994 - 2000

I blått fält lilla riksvapnet, tre öppna kronor av guld, ställda två och en. Skölden
lagd över ett från en femuddig stjärna utgående, nedåtriktat strålknippe, allt av
guld (TFG 770232).

Azure, the Swedish minor coat-of-arms three open crowns placed two and one The shield surmounted a cluster of rays coming
down from a mullet, or.

Göta ingenjörregemente (Ing2) 1977 - 1994
Göta ingenjörkår (Ing2) 1994 - 2000
Göta ingenjörregemente (Ing2) 2000 I blått fält regementets vapenbild, tre av
vågskuror bildade ginbalkar av silver
överlagda med ett med öppen krona
krönt lejon av guld med röd beväring
och lagd över ett från en femuddig stjärna utgående, nedåtriktat strålknippe,
allt av guld (TFG 770232).

I fält av silver Luleås vapenbild,
två blå nycklar i kors, den vänstra
störtad. Skölden lagd över två korslagda kanoneldrör av äldre modell
och två vingar, allt av guld (TFG
770232).
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Göta engineer regiment (Ing2) 1997 - 1994
Göta engineer corps (Ing2) 1994 - 2000
Göta engineer regiment (Ing2) 2000 -

Azur, the regimental badge, three waves bendy-sinister argent,
charged with a double-tailed crowned lion rampant or, armed
and langued gules. The shield surmounted a cluster of rays coming down from a mullet, or.

Bodens ingenjörregemente (Ing3) 1977 - 1994
Norrlands ingenjörkår (Ing3) 1994 - 2000
Norrlands ingenjörbataljon vid I19 2000 I fält av silver Bodens vapenbild, en genomgående, röd krenelerad mur med
porttorn. Skölden lagd över ett från en
femuddig stjärna utgående, nedåtriktat
strålknippe, allt av guld (TFG 770232).

Uppland regiment (S1/Fo 47) 1974 - 2000
Uppland regiment (S1) 2000 Gules, the provincial badge of Uppland, a mound or, banded and ensigned with a cross-crosslet. The shield surmounted a cluster of bolts, or.

Trängtrupperna/Logistic troops

Göta signalregemente (S2) 1977 - 1994
Göta signalbataljon vid K3 1994 - 1997
(Karlsborg)
I blått fält regementets vapenbild,
ett med en öppen krona krönt lejon av guld med röd beväring.
Skölden lagd över ett knippe viggar av guld (TFG 770232).

(Linköping)
I rött fält Östergötlands vapenbild, en
grip med drakvinge och draksvans av g
uld samt med blå draktunga och blå beväring. Skölden lagd över ett kärrhjul
med fyra ekrar och därunder två korslagda svärd, allt av silver (TFG 780043).

Göta signals regiment (S2) 1977 - 1994
Göta signals battalion within K3 1994 - 1997
Azure, the regimental badge, a double-tailed lion rampant
or armed and langued gules. The shield surmounted a cluster of bolts, or.

Boden engineer regiment (Ing3) 1977 - 1994
Norrland engineer corps (Ing3) 1994 - 2000
Norrland engineer battalion vid I19 2000 -

Norrlands signalbataljon (S3) 1977 - 1987
Norrlands signalregemente (S3) 1987 - 1994
Norrlands signalkår (S3) 1994 - 2000
Norrlands signalbataljon vid I19 2000 - 2004

Argent, the town badge of Boden, a wall
throughout embattled gules with a gatetower, mansoned in the
first colour. The shield surmounted a cluster of rays coming
down from a mullet, or.

Signaltrupperna/Signals
Upplands regemente (S1/Fo 47) 1974 - 2000
Upplands regemente (S1) 2000 (Uppsala/Enköping)
I rött fält Upplands vapenbild,
ett riksäpple av guld. Skölden
lagd över ett knippe viggar av
guld (TFG 770232).
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Svea trängregemente (T1) 1977 - 1985
Svea trängbataljon vid I4 1985 - 1994
Svea trängkår (T1) 1994 - 1997

(Sollefteå/Östersund)
I blått fält Västerbottens vapenbild, en
springande ren av silver med röd beväring. Skölden lagd över ett kärrhjul
med fyra ekrar och därunder två korslagda svärd, allt av silver (TFG 780043).

Norrland logistic regiment (T3) 1977 - 1994
Norrland logistic corps (T3) 1994 - 2000
Norrland logistic battalion witin I5 2000 - 2004

Svea logistic regiment (T1) 1977 - 1985
Svea logistic battalion within I4 1985 - 1994
Svea logistic corps (T1) 1994 - 1997

Azure, the provincial badge of Västerbotten, a reindeer courant
argent, armed and langued gules. The shield surmounted a cart
wheel of four spokes over two swords in saltire, argent.

Gules, the provincial badge of Östergötland, a griffin with
dragon wing and tail segreant or, armed and langued azure. The
shield surmounted a cart wheel of four spokes over two swords
in saltire, argent.

Skånska trängregementet (T4) 1977 - 1991
Skånska trängbataljonen vid P2 1991 - 1994

Göta trängregemente (T2) 1977 - 1994
Göta trängkår (T2) 1994 - 2000
Göta trängregemente (T2) 2000 -

(Boden)
I med stjärnor av guld bestrött
blått fält, en springande ren av
silver med röd beväring. Skölden lagd över ett knippe viggar
av guld (TFG 770232).

(Skövde)
I blått fält regementets vapenbild, tre av
vågskuror bildade ginbalkar av silver
överlagda med ett med öppen krona
krönt lejon av guld med röd beväring.
Skölden lagd över ett kärrhjul med fyra
ekrar och därunder två korslagda svärd,
allt av silver (TFG 780043).

Norrland signals battalion (S3) 1977 - 1987
Norrland signals regemente (S3) 1987 - 1994
Norrland signals corps (S3) 1994 - 2000
Norrland signals battalion within I19 2000 - 2004

Göta logistic regiment (T2) 1977 - 1994
Göta logistic corps (T2) 1994 - 2000
Göta logistic regiment (T2) 2000 -

Azure, powdered with estoiles or, the provincial badge of Västerbotten, a reindeer courant argent, armed and langued gules.
The shield surmounted a cluster of bolts, or.

Norrlands trängregemente (T3) 1977 - 1994
Norrlands trängkår (T3) 1994 - 2000
Norrlands trängbataljon vid I5 2000 - 2004

(Hässleholm)
I fält av guld Skånes vapenbild, ett rött
avslitet griphuvud med blå öppen krona o
ch blå beväring. Skölden lagd över ett
kärrhjul med fyra ekrar och därunder
två korslagda svärd, allt av silver (TFG
780043).

Skånska logistic regiment (T4) 1977 - 1991
Skånska logistic battalion within P2 1991 - 1994

Or, the provincial badge of Skåne, an erazed head of a griffin
gules, with open crown and arms azure. The shield surmounted
a cart wheel of four spokes and beneath two swords in saltire,
argent.

Azur, the regimental badge, three waves bendy-sinister argent,
charged with a crowned lion rampant or, armed and langued
gules. The shield surmounted a cart wheel of four spokes over
two swords in saltire, argent.
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Lokalförsvarsförband/Area defence units
Kalmar regemente (Fo 18) 1994 - 1997
Kalmargruppen 1997 -

Västmanlands regemente (Fo 48) 1994 - 1997
Västmanlandsgruppen i 1997 - 2004
(Västerås)

(Kalmar)
Kvadrerad sköld. Fält 1 och 4 Smålands
vapenbild, av guld med ett rött lejon med
blå beväring, hållande i tassarna ett uppåtvänt rött armborst med pilspets av silver samt båge och strängar svarta. Fält 2
och 3 Ölands vapenbild, blått med en
gående hjort av guld med rött halsband
och röd beväring. Skölden lagd över två
korslagda musköter av guld (TFG 950009).

I fält av silver Västmanlands vapenbild,
ett blått uppskjutande treberg med tre
röda lågor. Skölden lagd över två korslagda svärd av guld (TFG 950009).

Västmanland regiment (Fo 48)
Västmanland section

Argent, the provincial badge of Västmanland, a three-pointed mountain
azure, flammant proper. The shield
surmounted two muskets in saltire or.

Kalmar regiment (Fo 18)
Kalmar section

Quarterly: I and IV or, the provincial badge of Småland, a
double-tailed lion rampant gules, armed and langued azure, in
the forepaws a cross-bow gules, arrow-head argent, bow and
string sable. II and III azure, the provincial badge of Öland, a
stag passant or, gorged with a necklace and armed, both gules.
The shield surmounted two muskets in saltire or.

Bodens försvarsområde (Fo 63) 1994 - 2000
Norrbottensgruppen 2000 (Boden)
I fält av silver Bodens vapenbild, en genomgående, röd krenelerad mur med
porttorn. Skölden lagd över två korslagda svärd av guld (TFG 950009).

Upplandsgruppen i Enköping 2000 (Enköping)
I rött fält Upplands vapenbild, ett riksäpple av guld. Skölden lagd över två
korslagda svärd av guld.

Boden Defence area (Fo 63)
Norrbotten section

Uppland section

Gules, the provincial badge of Uppland,
an orb or, banded and ensigned with a
cross-crosslet. The shield surmounted
two swords in saltire or.

Kalix Defence area (Fo67)

Quarterly: I, the badge of Överkalix,
argent, a bear rampant sable armed
and langued or, holding in his dexter
paw an axe or; II, the badge of Haparanda, argent, issuant from a threepointed mountain between two asps
in base vert a border pole or with a
globe azure charged with three open
crowns and ensigned with a crosscrosslet or, surmounted a three-pointed mountain base couped throughout
azure; III, the badge of Kalix, gules, a chalice or; IV, the badge
of Övertorneå, argent, a fox passant sable, armed and langued
gules between three estoiles gules. The shield surmounted two
swords in saltire or.

Norrbottens gränsjägare (Fo 67/GJ 67) 1994 - 2000
Norrbottens gränsjägargrupp 2000 - 2004

Argent, the town badge of Boden, a wall
throughout embattled gules, a gatetower,
mansoned in the first colour. The shield
surmounted two swords in saltire or.

(Kalix)
I fält av guld förbandets vapenbild, en
svart björn med röd beväring, och i högra ramen ett rött svärd. Skölden lagd över
två korslagda svärd av guld (TFG 880067).

Kalix försvarsområde (Fo67) 1982 - 1994

Norrbotten Border rangers (Fo 67/GJ 67)
Norrbotten Border ranger section

(Kalix)
Kvadrerad sköld; i fält 1 Överkalix vapenbild, i silver en svart
björn med tunga och klor av guld, hållande i höger tass en yxa
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av guld; i fält 2 Haparandas vapenbild, i silver en från ett grönt
treberg mellan två gröna aspar under en sol av guld uppskjutande riksgränsstolpe av guld med ett blått klot - belagt med tre
öppna kronor av guld, ordnade två och en - och krönt med ett
kors av guld, lagd över ett svävande, genomgående nedtill rakt
avskuret blått treberg; i fält 3 Kalix vapenbild, i rött en kalk av
guld; i fält 4 Övertorneås vapenbild, i silver en gående svart räv
med tunga och klor röda, mellan tre sexuddiga röda stjärnor,
ordnade två och en. Skölden lagd över två korslagda svärd av
guld (TFG 820018).

Gotlandsgruppen i Visby 2000 -

I blått fält Gotlands vapenbild, en stående vädur av silver med beväring av
guld bärande på en korsprydd stång
av guld ett rött banér med bård och
fem flikar av guld. Skölden lagd över
två korslagda svärd av guld (TFG
010004).

Gotland section

Azure, the provincial badge of Gotland, a ram passant argent,
armed or, banner gules, crosstaff, edging and five flaps or. The
shield surmounted two swords in saltire or.

Blekingegruppen 2000 -

(Karlskrona)
I blått fält en ek med tre kronor uppträdda på stammen, allt av guld. Skölden lagd över två korslagda svärd av
guld.

Blekinge section 2000 -

Azure, the provincial badge of Blekinge,
an oak enfiled with three open crowns.
The shield surnounting two swords in
saltire, all or.

Göteborgsgruppen 2000 -

(Göteborg)
I blått fält tre av vågskuror bildade ginbalkar av silver, överlagda med ett med
sluten krona krönt lejon av guld med
röd beväring, hållande i högra framtassen ett svärd av guld och i den vänstra
en blå sköld, vari tre öppna kronor av
guld, ställda två och en. Skölden lagd
över två korslagda svärd av guld.

Or, the badge of the unit, a bear rampant
sable armed and langued and holding in
dexter paw a sword, all gules. The shield
surmounted two swords in saltire or.
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Göteborg section

Södertörn section 1997 -

With six times divided bendy-sinister azure and argent Skölden lagd över två korslagda svärd av guld, a lion rampant with
a royal crown proper, or, armed and langued gules, in dexter
forepaw a sword or and in sinister a shield azure charged with
three open crowns or placed two and one, The shield surmounting two swords in saltire or.

Per pale or the provincial badge of Södermanland, a griffon
segreant sable, armed and langued gules, and azure and anchor
surmounting two gunbarrels of older pattern in saltire, all or.
The shield surmounting two swords in saltire or.

Hemvärnet 1940 -

Södertörnsgruppen 1997 -

I blått fält bokstaven H under tre öppna
kronor ställda två och en.

(Haninge)
Fältet kluvet av guld, var. i Södermanlands vapenbild, en svart grip med röd
beväring, och blått, vari ett ankare överlagt två korslagda kanoneldrör av äldre
modell, allt av guld. Skölden lagd över
två korslagda svärd av guld.

The Homeguard

Azure, the letter H under three open
crowns or, placed two and one, all or.

Arméns skolor och centrum/Army schools and centres
Krigsskolan (KS) 1977 - 1983
Arméns krigshögskola (AKHS) 1983 - 1994
Krigsskolan Karlberg (KS) 1994 - 1999

Arméns underrättelseskola (UndS) 1977 - 1995

Military academy (KS) 1977 - 1983
Military academy Army (AKHS)
1983 - 1994
Military academy Karlberg (KS)
1994 - 1999

Army intelligence school (UndS)
1974 - 1994

(Karlsborg)
På sköld av silver med en ginbalkvis
ställd svart kavle, två korsade svärd
krönta med en kunglig krona - omgivet av en öppen lagerkrans, allt av
guld (TFG 840060).

(Solna)
I blått fält en öppen lagerkrans av guld
överlagd med en stolpvis ställd värja av
silver 1792????.

Argent, a ???? bendy-sinister sable,
two swords in saltire under a royal
crown proper inside an open chaplet
of laurels, all or.

Azure, an erect rapier argent inside an
open chaplet of laurels or. In field III
and IV the year 1792 with two figures
each field of the last colour.

Arméns underrättelseskola (UndS)
1995 - 1998
(Karlsborg)
I av svart och silver ginstyckat fält en
fackla av guld (TFG 950009).

Arméns idrottscentrum (AIC) 1994 - 1997
(Solna)
I blått fält en från nedre vänstra hörnet
framkommande hand av silver, hållande
en eklövskrans av guld (TFG 950009).

Army intelligence school (UndS)
1994 - 1998
Per bend sinister sable and argent
charged with a torch or.

Army atlethic centre (AIC) 1994 - 1997
Azure, A chaplet of oak leaves or held by
a from the IV field coming hand argent.

Arméns brigadcentrum (BrigC)
1995 - 1998

(Skövde)
I blått fält en hermelin av silver med
svart svanstipp och röd beväring (TFG
960004).

Arméns centrum för ledarskap (ACL)
1994 - 1995
(Solna)
I blått fält ett Pallas Athena-huvud av guld
(TFG 950009).

Army brigade centre (BrigC) 1995 - 1998

Azure an ermine rampant argent, tip of the tail sable, armed and
langued gules.

Army leadership centre (ACL) 1994 - 1995
Azure, a Pallas Athene head, or.
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Infantry and cavalry officers academy
(InfKavOHS)

Arméns infanteri- och kavallericentrum (InfKavC)
1991 - 1995
Stridsskola Nord (SSN) 1996 - 1999

Azure, two muskets in saltire surmoun-ted an erect rapier, all or.
The shield encircled by an open wreath of laurels or.

(Umeå)
I blått fält två korslagda musköterlagda
över en stolpvis ställd värja, allt av guld.
(TFG 960004).

Infanteriets officershögskola (InfOHA) 1981 - 1995
Stridsskola Mitt (SSM) 1995 - 1999

Army infantry- och cavalry center
(InfKavC)
Battle school north (SSN)

(Borensberg)
I blått fält två korslagda musköter av guld.
Skölden omgiven av en öppen lagerkrans
av guld (TFG 960004).

Azure, two muskets in saltire surmounted an erect rapier, all or.

Infanteriets kadett- och aspirantskola (InfKAS) 1961 - 1981
(Halmstad)
Två korslagda musköter av guld - med
ett mellan kolvarna löpande gult devisband med texten POSSE EST VELLE i
svart - omgivna av en grön öppen lagerkrans med röda bär och krönt med en
kunglig krona - utformad som en s k
kadettkrona av guld (TFG 810005).

Iifantry officers´ academy 1981 - 1995
Center battle school (SSM) 1995 - 1999

Azure, two muskets in saltire or. The shield
surrounded by an open chaplet of laurels or

Infanteriets stridsskola (InfSS) 1982 - 1991
(Borensberg)
I blått fält två korslagda musköter med
bokstaven S på vardera sidan - omgivet
av en öppen lagerkrans, allt i guld (TFG
820017).

Infantry cadet school (InfKAS)

Two muskets in saltire or - between the butts a scroll or with the
text POSSE EST VELLE sable - inside an open chaplet of laurels
vert, berries gules and under a royal crown proper (the cadet
crown).

Infantry battle school (InfSS)

Azure, two muskets in saltire between
two letters of S, inside an open chaplet
of laurels, all or.

Infanteriets och kavalleriets officershögskola (InfKavOHS) 1981 - 1996

Markstridsskolan (MSS) 1999 -

(Skövde/Borensberg)
I svart fält uppskjutande spjut av silver, överlagt med en fornnordisk armring av guld. Skölden omgiven av en
öppen lagerkrans av guld (HKV 199909-30, 09812:71350).

(Umeå)
I blått fält två korslagda musköter lagda
över en stolpvis ställd värja, allt av guld.
Skölden omgiven av en öppen lagerkrans
av guld (TFG 920005).
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Ground combat school (MSS)

Sable, a spear issuant argent surmoun-ted by an old arm bracelet
or. The shield surrounded by an open wreath of laurel or.

Arméns pansarcentrum (PaC)
1991 - 1995

Arméns artillericentrum (ArtC)
1991 - 1998
I rött fält en lågande granat av guld
(TFG 920005).

Army artillery center (ArtC)

(Skövde)
I svart fält en pansrad arm hållande ett
svärd, allt av guld (TFG 920005).

Gules, a blazing grenade or.

Army armoured center (PaC)

Artilleri- och ingenjörhögskolan (AIRS) 1982 - 1984

Sable, an arm embowed and vambraced, in the hand a sword, all or.

Pansartruppernas officershögskola (PaOHS) 1981 - 1991
Pansartruppernas stridsskola (PS) 1982 - 1995

I blått fält en femuddig stjärna med
nedåtriktat strålknippe, allt av guld överlagt med två röda korsade kanoneldrör av äldre modell (TFG 820017).

(Skövde)
På svart cirkelformad botten pansartruppernas truppslagstecken omgivet
av en öppen lagerkrans och krönt med
en kunglig krona - utformad som s k
kadettkrona, allt av guld (TFG 820042).

Artillery and Engeneers school (AIRS)

Armoured officers´ academy
Armoured battle school (PS)

Artilleriets officershögskola (ArtOHS) 1982

Azure, two gunbarrels of older pattern
in saltire gules surmounted a cluster of
rays coming down from a mullet, all or.

Sable, the badge of the armoured corps inside an open chaplet of
laurels and under a royal crown proper (the cadet crown), all or,

Stridsskola Syd (SSS) 1995 -

(Skövde)
I svart fält en pansrad arm hållande ett
svärd, allt av guld. Skölden omgiven av
en öppen lagerkrans av guld (TFG
960004).

En lågande granat av guld omgiven av
en grön öppen lagerkrans med röda bär
och krönt med en kunglig krona - utformad som en s k kadettkrona, av guld
(TFG 810082).

Artillery officers academy (ArtOHS)

A blazing grenade or inside an open
chaplet of laurels, berries gules and under a royal crown proper (the cadet
crown), argent.

Southern battle school (SSS)

Sable, an arm embowed and vambraced, the hand holding a sword, all or. The shield surmounted an
open wreath of laurels or.
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Air defence school

Artilleriskjutskolan (ArtSS) 1994 - 1998
Artilleriets stridsskola (ArtSS) 1977 - 1994

Gules, a winged blazing grenade inside
an open chaplet of laurels and under a
royal crown proper (the cadet crown),
or.

I rött fält en lågande granat med bokstaven S på vardera sidan, allt av guld
(TFG 950009).

Artillery school (ArtSS)

Luftvärnets officershögskola och tekniska skola (LvOHS/
TS) 1981-1982

Gules, a blazing grenade between two
letters of S, all or.

(Älvdalen)
I rött fält en lågande granat av guld.
Skölden omgiven av en öppen lagerkrans av guld (HKV 1998-10-22,
09812: 73559).

(Göteborg)
I rött fält en vingad lågande granat och
ett sexekrat kugghjul, stolpvis ställda,
allt av guld. Skölden omgiven av en
öppen grön lagerkrans med instuckna
röda bär och krönt med en kunglig
krona - utformad som s k kadettkrona,
av guld (TFG 810083).

Artillery school (ArtSS)

Air defence officer academy and tecnical school (LvOHS/TS)

Artilleriets stridsskola (ArtSS) 1998 -

Gules, a winged blazing grenade and a tooth wheel of six spokes
in pale, all or. The shield surrounded by an open green chaplet
of laurels, berries gules .

Gules, a blazing grenade or. The shield
surmounted an open wreath of laurel or.

Arméns luftvärnscentrum (LvC) 1991 - 1998

Luftvärnets officershögskola och tekniska skola (LvOHS/
TS) 1982-1991

(Norrtälje)
I rött fält en vingad, lågande granat
av guld (TFG 920005).

(Göteborg)
I rött fält en vingad lågande granat och
ett sexekrat kugghjul, stolpvis ställda,
omgivna av en öppen lagerkrans, allt
av guld och krönt med en kunglig krona - utformad som s k kadettkrona, av
guld (TFG 820017).

Army air defence center (LvC)

Gules, a winged blazing grenade, or.

Luftvärnets kadett- och aspirantskola (LvKAS) 19621981

Air defence officer academy and tecnical school (LvOHS/TS)

(Göteborg/Halmstad)
På röd botten en vingad lågande granat inom en öppen lagerkrans av silver med instuckna röda bär och krönt med en
kunglig krona - utformad som s k kadettkrona, av guld (TFG
820017).

Gules, a winged blazing grenade and a tooth wheel of six spokes
in pale, inside an open chaplet of laurels, all or,
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Luftvärnsskjutskolan (LvSS) 1942 - 1994

Arméns fältarbetscentrum (FarbC) 1991-1998
Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum
(SWEDEC) 1998 - 2000

(Väddö)
I rött fält en vingad, lågande granat,
däröver en femuddig stjärna, allt av
guld (TFG 950009).

(Eksjö)
I svart fält en femuddig stjärna i ett som
en femhörning format strålknippe lagd
över två korslagda yxor och ett stolpvis
ställt svärd, allt av guld (TFG 920005).

Air defence school (LvSS)

Gules, a winged blazing grenade under a mullet, both or.

Army engineer center (FarbC)

Sable, a mullet on a cluster of rays as a
pentagon surmounted two axes in saltire
and an erect sword, all or.

Luftvärnets stridsskola (LvSS) 1994 - 2000
(Väddö)
I rött fält en vingad, lågande granat,
däröver en femuddig stjärna, allt av
guld. Skölden omgiven av en öppen
lagerkrans av guld (TFG 010004).

Arméns fältarbetsskola (FarbS) 1952-1995
(Södertälje)
I svart fält en femuddig stjärna i ett som
en femhörning format strålknippe lagd
över två korslagda yxor och ett stolpvis
ställt svärd , allt av guld, omgivet av en
öppen lagerkrans av silver. Skölden lagd
över två korslagda svärd av guld (TFG
810083).

Air defence battle school (LvSS)

Gules, a winged blazing grenade
under a mullet, both or. The shield
surmounted an open wreath of laurel or.

Engineers officers academy (IngOHS)

Sable, a mullet on a cluster of rays as a pentagon surmounted
two axes in saltire and an erect sword, all or, inside an open
chaplet of laurels argent. The shield surmounted two swords in
saltire or.

Arméns radar- och mekanikerskola (RMS) 1972 (Göteborg/Halmstad)
I rött fält en bjälkvis ställd blixt med
den översta spetsen dexterställd, åtföljd
ovan av en vingad granat och nedan av
ett kugghjul, allt av guld (TKG 720321).

Arméns fältarbetsskola (FarbS) 1995 - 1998
Fältarbetsskolan (FarS) 1998 -

Army radar- and mechanic school
(RMS)

(Eksjö)
I svart fält en femuddig stjärna i ett som
en femhörning format strålknippe lagd
över två korslagda yxor och ett stolpvis s
tällt svärd, allt av guld. Skölden omgiven
av en öppen lagerkrans av guld (TFG 950009).

Gules, a bolt per fess, upper point sinister,
between a winged blazing grenade and a
tooth wheel of six spokes, all or. The shield
surmounted two swords in saltire or.
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Army engineer school (FarbS)

Trängtruppernas kadett- och aspirantskola (TrängKAS)
1961 - 1981

Sable, a mullet on a cluster of rays as a pentagon surmounted
two axes in saltire and an erect sword, all or. The shield surmounted an open wreath of laurels or.

(Linköping)
Trängtruppernas truppslagstecken krönt
med en kunglig krona, allt i silver, omgivet
av gröna lagerkvistar med instuckna röda
bär (TFG 790105). Se sid 40.

Arméns lednings- och sambandscentrum (LSC) 1991 1999
(Enköping)
I grönt fält ett stolpvis ställt svärd, omgivet av en blixt, allt av guld (TFG 920005).

Army service corps cadet school
(TrängKAS)

The badge of the Army service corps argent inside an open
chaplet of laurels vert, berries gules under a royal crown proper.

Army staff- and signals center (LSC)

Vert, an erect sword entwined with a bolt
sinister, all or.

Arméns underhållsskola (US) 1943 - 1991

(Enköping)
I grönt fält ett stolpvis ställt svärd, omgivet av en vänstervänd blixt, allt av guld.
Skölden omgiven av en öppen lagerkrans av guld (TFG950009).

(Skövde)
I blått fält ett fyrekrat kärrhjul - med
ekrarna ställda som ett andreaskors omgivet av en öppen lagerkrans, allt
av silver. Skölden överlagd två korslagda svärd av guld (TFG 800016).

Army staff- and signals school (StabSbS)

Army maintenance school (US)

Arméns stabs- och sambandsskola (StabSbS) 1965-1999

Azure, a cart wheel of four spokes placed as the cross of S:t Andrew inside
an open chaplet of laurels, all argent.
The shield surmounted two swords in
saltire or.

Vert, an erect sword entwined with a
bolt sinister, all or. The shield encircled
by an open chaplet of laurel of the last
colour.

Arméns underhållscentrum (UhC) 1991-1998
(Skövde)

Arméns motorskola (MotorS) 1977 - 1998
Motorskolan (MotorS) 1998 -

I blått fält ett kärrhjul med fyra ekrar
lagt över två korslagda svärd, allt av
silver (TFG 920005).

(Strängnäs/Skövde/Östersund)
I grönt fält en triangel omgiven av ett
kugghjul, allt av guld. Skölden lagd
över två korslagda svärd av guld
(TKG 720276).

Army maintenance center (UhC)

Azure, a cart wheel of four spokes surmounted two swords in saltire or.
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Army motor school (MotorS)
Motor School (MotorS)

Army tecnical school (ATS)

A toothed wheel under a royal crown
proper, all or inside an open chaplet of
laurel vert, berries gules. The wheel
surmounting an erect sword or.

Vert, a triangle inside a toothed wheel, both or. The shield surmounted two swords in saltire or.

Arméns underhålls-och motorskola (US/MotorS) 1991 1998
(Skövde)
I blått fält ett kärrhjul med fyra som ett
andreaskors ställda ekrar av silver. Skölden omgiven av en öppen lagerkrans av
guld (TFG 950009).

Arméns tekniska skola (ATS) 1998 (Barkarby/Östersund)
I fält av purpur ett kugghjul av guld.
Skölden omgiven av en öppen lagerkrans av guld (TFG 950009).

Army Logistic and Motor school (US/
MotorS)

Army tecnical school (ATS)

Azure, a cart wheel of four spokes pla-ced as the cross of S:t
Andrew, all argent. The shield surmounted an open wreath
of laurel or.

Purple, a toothed wheel or. The shield
surrounded by an open chaplet of
laurels of the last colour.

Materielunderhållscentrum (AMC) 1992 - 1995
Arméns tekniska centrum (ATC)
(Östersund)
1994 - 1998

Arméns flygcentrum (AFC) 1994 - 1997

I fält av purpur ett kugghjul av guld
(TFG 920005 och TFG 950009).

(Boden)
I blått fält ett balkvis ställt enkelvingat
svärd av guld (TFG 950009).

Centre of maintenance (AMC)
Army tecnical centre (ATC)

Army flying centre

Purple, a toothed wheel or.

Azure, a one winged sword or.

Arméns tekniska skola (ATS) 1977 - 1998

(Barkarby/Östersund)
Ett med kunglig krona krönt kugghjul, överlagt ett stolpvis ställt
svärd, allt av guld, omgivet av gröna lagerkvistar med instuckna
röda bär. (TFG 790021)
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Arméflygskolan 1981 - 1985

Marinen/Marine

Hemvärnets stridsskola (HvSS) 1943 -

(Nyköping)
I blått fält ett balkvis ställt enkelvingat
svärd omgivet av en öppen lagerkrans,
allt av guld (TFG 810011).

(Vällinge)
I blått fält hemvärnets emblem, bokstaven H under tre öppna kronor, ordnade
två och en, inom en öppen lagerkrans,
allt av guld. Skölden lagd över två korslagda svärd av guld (TFG 820017).

Army flying school

Azure, per bend a one winged sword
or inside an open chaplet of laurels, all or.

Home Guard battle school (HvSS)

Azure, the badge of the Home guard, t
he letter H under three open crowns,
placed two and one inside an open chaplet of laurel, all or. The shield surmounted
two swords in saltire of the last colour.

Central ledning/Central command

Högre regional ledning/Regional command

Marinstaben (Ms) 1979 - 1994
Marinledningen (ML) 1994 - 1997
Marinens taktiska centrum (MTAC) 1997 - 1998
Marincentrum (MarinC) 1998 - 2000
Marintaktiskt kommando (MTK) 2000 -

Sydkustens örlogsbas (ÖrlB S) 1966 - 1990
Sydkustens marinkommando (MKS) 1990 - 2000
Sydkustens marinbas (MarinB S) 2000 - 2004

(Stockholm/Hårsfjärden/Stockholm)
I blått fält ett ankare med tross överlagt två korslagda kanoneldrör av äldre modell, allt av guld (TFG 950009).

Marine staff (Ms) 1979 - 1994
Marine command (ML) 1994 - 1997
Marine tactical center (MTAC) 1997 - 1998
Marine center (MarinC) 1998 - 2000
Marine tactical command (MTK) 2000 -

Naval base South (ÖrlB S) 1966 - 1990
Marine command South coast (MKS)
1990 - 2000
Marine base South coast (MarinB S)
2000 - 2004

Azure, an anchor erect cabled, surmounted two gunbarrels old
pattern in saltire, all in or.

Azure, an anchor erect surmounted
two gunbarrels of older pattern in
saltire and a chief, all or.

Marinens taktiska centrum (MTC) 1994 - 1997

Malmö marina bevakningsområde 1930 - 1973
Öresunds marindistrikt (MDÖ) 1973 - 2000

(Hårsfjärden)
I blått fält en spets av guld, belagd med
ett svart ankare med tross, överlagt två
korslagda svarta kanoneldrör av äldre
modell (TFG 950009).

Marine tactical center (MTC) 1994 - 1997
Per chevron azure and or, an anchor erect
cabled, surmounted two gunbarrels of older pattern in saltire in base proper,
all in sable.
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(Karlskrona)
I blått fält ett ankare överlagt två korslagda kanoneldrör av äldre modell och
däröver en ginstam, allt av guld (TFG
880060).

(Malmö)
Sköld styckad av silver, vari Skånes
vapenbild, ett avslitet rött griphuvud
med krona av guld, samt blått, vari ett
ankare med tross av silver (TKG 730237).

Malmö marine patrol area 1930-1973
Öresund marine district (MDÖ) 1973-2000
Per pale argent charged with the provincial badge of Skåne, an erazed head
of a griffin gules crowned or, and azure
charged with an anchor erect cabled
argent.
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Västkustens örlogsbas (ÖrlB V) 1966 - 1981Västkustens
marinkommando (MKV) 1981 - 2000

Naval base Norrland (ÖrlB N) 1966 - 1987
Marine command coast of Norrland (MKN)

(Göteborg)
Sköld kluven i blått och guld vari ett ankare överlagt två korslagda kanoneldrör
av äldre modell, allt i motsatta tinkturer
(TFG 810092).

Azure, an anchor erect surmounted two gunbarrels of older pattern in saltire and a base, all or.

Luleå marina bevakningsområde

Muskö naval dock-yard (ÖVM)

Or, an erect anchor cabled surmounting
two gunbarrels of older pattern in saltire,
all gules, a base sable charged with a threebladed propeller or. The shield surmounted
an erect sword or.

(Luleå)
Styckat av blått, vari ett ankare av silver
med tåg av samma metall, och av silver,
vari Luleås vapenbild, två blå nycklar i
kors, den vänstra störtad (TKG 730237).

Marine command West coast (MKV)

Per pale azure and or charged with an
anchor erect surmounted two gunbarrels of older pattern in
saltire counterchanged.

Flottan/The Navy

Luleå marine patrol area

Ostkustens örlogsbas (ÖrlB O) 1966 - 1990
Ostkustens marinkommando (MKO) 1990 - 2000
Ostkustens marinbas (MarinB O) 2000 - 2004

Per pale azure charged with an charged
with an anchor erect cabled argent and
argent charged with the town badge of
Luleå two keys azure in saltire.

(Muskö)
Sköld kluven i guld och blått vari ett
ankare överlagt två korslagda kanoneldrör av äldre modell, allt av motsatta
tinkturer (TFG 880060).

Marinflygledningen (MFlygL) 1990 - 1997
(Hårsfjärden)
I fält av silver två korslagda kanoneldrör av äldre modell överlagda med ett
ankare och uppburna av ett vingpar,
allt i svart (TFG 950009).

Naval base East (ÖrlB O) 1966 - 1990
Marine command East coast (MKO)
1990 - 2000
Marine base East (MarinB O) 2000 - 2004

Per pale or and azure charged with an anchor erect surmounted
two gunbarrels of older pattern in saltire counterchanged.

Norrlandskustens örlogsbasavdelning
(ÖrlB N) 1966 - 1987
Norrlandskustens marinkommando
(MKN) 1987 - 2000

Första ubåtsavdelningen (1.ubavd)
1994 - 1998
Första ubåtsflottiljen (1.ubflj) 1998 -

I blått fält ett ankare med tross av guld
(TFG 790011).

I fält av guld över en som en vågskura
formad blå stam en svart treudd (TFG
960004).

The Navy (fl)

Azure, an anchor erect cabled, or.

1st submarine group (1.ubavd)
1st submarine division (1.ubflj)

Or, from a wavy base azure a trident
issuant sable.

Marine air command (MFlygL)

Argent, two gunbarrels of older pattern
in saltire surmounted by an anchor erect
and wings, all sable.

Muskö örlogsvarv (ÖVM) 1993 -

(Muskö)
I fält av guld ett ankare med tross, överlagt två korslagda kanoneldrör av äldre modell, allt i rött, samt därunder en svart stam,
belagd med en trebladig propeller av guld. Skölden lagd över ett
stolpvis ställt svärd av guld (TFG 950009).

(Härnösand)
I blått fält ett ankare överlagt två korslagda kanoneldrör av äldre modell och
därunder en stam, allt av guld (TFG
880061).

Flottan (fl)

Andra ytattackflottiljen (2.yaflj)
1994 - 2000
Andra ytstridsflottiljen (2.ysflj)
2000 - 2004

Kustflottan (Kfl) 1979 - 1997

I blått fält ett ankare med tross av silver (TFG 790011).

Blått fält, ginbalksvis styckat av en nedåtgående blixt av silver; det övre fältet
belagt med en femuddig stjärna, det nedre med två stolpvis ställda motstående
trianglar, allt av guld (TFG 960004).

The Coastal Navy (Kfl)

Azure, an anchor erect cabled, argent.

2.nd surface attack division (2.yaflj)
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Andra minkrigsavdelningen (2.minkriavd) 1994 - 2000
Fjärde minkrigsflottiljen (4.minkriflj)
2000 -

2.nd surface battle division 2.ysflj)

Azure, a flash pointing down bendy-sinister argent, the first
field charged with a mullet and the second field with two
triangles conjoined in pale, all or.

I fält av silver en svart flytmina med
fyra röda blixtar, förankrad vid en av
en sågskura bildad svart stam (TFG
950009).

Tredje ytattackflottiljen (3.yaflj) 1997 - 1998
Tredje ytstridsflottiljen (3.ysflj) 1998 Rött fält, ginbalksvis styckat av en nedåtgående blixt av silver; det övre fältet
belagt med ett spänt armborst, det nedre med två stolpvis ställda öppna motstående trianglar, allt av guld (TFG
960004).

2.nd mine war group (2.minkriavd)
4.th mine war division (4.minkriflj)

Argent, a horn mine sable with four bolts
gules anchored at a saw base sable.

3.d surface attack division (3.yaflj)
3.d surface battle division 3.ysflj)

Gules, a flash pointing down bendysinister argent, the first field charged
with an erect crossbow and the second field with two triangles conjoined in pale, all or.

Kustartilleriet - Amfibiekåren/The coastal artillery - The amphibious corps
Vaxholms kustartilleriregemente (KA1) 1902 - 1994
Andra kustartilleribrigaden med Vaxholms kustartilleriregemente (KAB2) 1994 - 2000
Vaxholms amfibieregemente (Amf1) 2000 -

Kustartilleriet (KA) 1979 - 2000
Kustartillericentrum (KAC) 1995 - 1997
Amfibiekåren (Amf) 2000 I rött fält två korslagda kanoneldrör av
äldre modell över en lågande granat och
vågor, allt av guld (TFG 790011).

(Vaxholm)
I blått fält lilla riksvapnet, tre kronor av guld, ställ-da två och en.
Skölden överlagd två korslagda
svarta kanoneldrör av äldre modell och åtföljd å ömse sidor av tre
svarta kanonkulor, pyramidformigt
ordnade, framför en i bastion uppbyggd tegelfärgad fästningsmur
samt ett bakom kronan utgående
strålknippe av guld (TFG 800080).

Coastal artillery(KA) 1979 -2000
Coastal artillery center (KAC) 1995 - 1997
Amphibious corps (Amf) 2000 Gules, two gunbarrels of older pattern
in saltire above a flaming grenade and
waves, all or.
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Vaxholm Coastal artillery regiment (KA1)
2.nd Coastal artillery brigade with Vaxholm Coastal artillery regiment (KAB2)

Vaxholm amphibious regiment (Amf1)
Azure, the Swedish minor coat-of-arms, three open crowns or
placed two and one, a cluster of rays or coming from the crown.
The shield surmounted two gunbarrels of older pattern in saltire
sable between two pyramids of three gunballs sable each in front
of a wall embattled as a bastion, coloured brick.

Stockholms kustartilleriförsvar (Sk)

(Vaxholm)
Sköld kluven av rött och silver med en
av en vågskura bildad stam av motsatta
tinkturer samt i främre hälften förstäven
av ett från skuran framkommande och
på stammen seglande skepp av silver s
amt i bakre hälften ett på stammen stående rött fästningstorn. Skölden lagd
över två korslagda kanoneldrör av äldre
modell över en lågande granat och vågor,
allt av guld (TFG 760046).

Karlskrona Coastal artillery regiment
(KA2) 1902 - 1994
Fourth Coastal artillery brigade with Karlskrona Coastal
artillery regiment (KAB4) 1994 - 1997
Karlskrona Coastal artillery regiment
1997 - 2001
Azure, The monogram of King Charles
XI surmounted an erect anchor. The
shield surmounted two gunbarrels of
older pattern in saltire above a flaming
grenade and waves, all or.

Gotlands kustartilleriregemente (KA 3) 1938 - 1994
Gotlands kustartilleriförsvar med Gotlands kustartillerikår
(GK/KA3) 1976 - 1994
Fårösunds marinbrigad med Gotlands kustartilleriregemente (FMB) 1994 - 1997
Gotlands kustartlleriregemente (KA 3)
1997 -2000 (Fårösund)

Stockholm Coastal artillery defence

The town badge of Vaxholm, per pale gules and argent, from
a wavy base counterchanged the front of a sailing ship and a
tower issuant, both counterchanged. The shield surmounted two
gunbarrels of older pattern in saltire above a flaming grenade
and waves.

Karlskrona kustartilleriregemente (KA2) 1902 - 1994
Fjärde kustartilleribrigaden med Karlskrona kustartilleriregemente (KAB4) 1994 - 1997
Karlskrona kustartilleriregemente (KA 2) 1997 - 2001

(Karlskrona)
I blått fält ett ankare överlagt med Konung Carl XI:s spegelmonogram, allt av guld. Skölden lagd över två korslagda kanoneldrör av äldre modell över en lå-gande granat och vågor, allt av
guld (TFG 950009).
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I blått fält Gotlands vapenbild, en stående
vädur av silver med beväring av guld, bärande på en korsprydd stång av guld ett
rött banér med bård och fem flikar av guld.
Skölden lagd över två korslagda kanoneldrör av äldre modell över en lågande granat
och vågor, allt av guld (Mo nr 138/1966).

Gotland Coastal artillery regiment (KA 3) 1938 - 1994
Gotland Coastal artillery defence with Gotland Coastal
artillery corps 1976 - 1994
Fårösund marine brigad with Gotland Coastal artilleriy
regiment (FMB) 1994 - 1997
Gotland Coastal artillery regiment (KA3) 1997 - 2000

Azure, the provincial badge of Gotland, a ram passant argent armed or, crosstaff and banner gules with edging and five flaps or.
The shield surmounted two gunbarrels of older pattern in saltire
above a flaming grenade and waves, all of the last colour.

Älvsborgs kustartilleriregemente (KA4) 1942 - 1994
Göteborgs marinbrigad med Älvsborgs kustartilleriregemente (GMB) 1994 - 2000
Älvsborgs amfibieregemente (Amf4) 2000 - 2004

Härnösand coastal artillery regement (KA5)
Norrland coastal artillery defence and Härnösand coastal artillery regement /NK/KA 5)
Härnösand marine section and Härnösand coastal artillery regement (HMG)
Härnösand section

(Göteborg)
I blått fält regementets vapenbild, tre av
vågskuror bildade ginbalkar av silver överlagda med ett med öppen krona krönt lejon av guld med röd beväring, hållande i
högra framtassen ett svärd av guld och i
den vänstra en blå sköld, vari tre öppna
kronor av guld, ställda två och en. Skölden lagd över två korslagda kanoneldrör
av äldre modell över en lågande granat
och vågor, allt av guld (Mo nr 285/1965).

Argent, the town badge of Härnösand,
a beaver, a pike in the mouth, both sable.
The shield surmounted two gunbarrels
of older pattern in saltire above a flaming
grenade and waves.

Karlskrona försvarsområde och Blekinge kustartilleriförsvar BK
Karlskrona maringrupp 2001 -

Älvsborg coastal artillery regiment (KA4)
Göteborg marine brigade and Älvsborg coastal artillery
regiment (GMB)
Älvsborg amphibious regement (Amf4)

Azure, the regimental badge, three waves bendy-sinister argent,
charged with a double-tailed crowned lion rampant or, armed
and langued gules, in dexter forepaw a sword or and in sinister a
shield azure charged with three open crowns or placed two and
one. The shield surmounted two gunbarrels of older pattern in
saltire above a flaming grenade and waves.

(Karlskrona)
I blått fält Blekinges vapenbild, en ek
med tre öppna kronor uppträdda på
stammen, allt av guld. Skölden lagd
över två korslagda kanoneldrör av
äldre modell över en lågande granat
och vågor, allt av guld (TKG 730238).

Karlskrona defence area and Blekinge Coastal artillery defence
Karlskrona marine section 2001 -

Azure, the provincial badge of Blekinge, an oak, the trunk enfiled with three open crowns, all or. The shield surmounted two
gunbarrels of older pattern in saltire above a flaming grenade
and waves.

Norrlands kustartilleriregemente (KA 5) 1975 - 1994
Norrland kustartilleriförsvar med Härnösands kustartilleriregemente (NK/KA 5) 1975 - 1994
Härnösands maringrupp med Härnösands
kustartilleriregemente (HMG) 1994 - 1997
Roslagens marinbrigad (RMR) 1994 - 1997
Härnösandsgruppen 1997 (Härnösand)
Roslagens marinregemente (RMR) 1997 - 2000
I fält av silver Härnösands vapenbild, en svart bäver med en
svart gädda i munnen. Skölden lagd över två korslagda kanoneldrör av äldre modell över en lågande granat och vågor, allt av
guld (TKG 680057).

(Vaxholm)
Fältet kluvet av guld, vari ett störtat svart ankare och blått, vari
ett ankare överlagt två korslagda kanoneldrör av äldre modell,
allt i guld (TFG 950009).
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Roslagen marine brigade (RMB)
Roslagen Marine brigade (RMR)

Södertörn marine brigade (SMB) 1994 - 1997
Södertörn Marine regiment (SMR) 1997 - 2000
Södertörn section 2000 -

Per pale or an inverted anchor sable and a
zure an anchor surmounted two gunbarrels of older pattern in saltire, all or.

Per pale or the provincial badge of Södermanland, a griffon
segreant sableand azure an anchor surmounted two gunbarrels
of older pattern in saltire, all or.

Gullmarsbasen

Södertörns marinbrigad (SMB)
1994 - 1997
Södertörns marinregemente (SMR)
1997 - 2000
Södertörnsgruppen 2000 -

(Skredsvik)
Ginstyckad av blått, vari ett ankare av
guld med tross av samma metall, och
guld, vari en slående svart korp med
tunga och beväring i rött (TKG 740229).

Fältet kluvet av guld, vari Södermanlands vapenbild, en svart grip med röd beväring, och blått, vari ett ankare överlagt två korslagda kanoneldrör av äldre
modell, allt av guld (TFG 950009).

Gullmar marine base

Per bend sinister azure, an anchor cabled
or and or, a striking raven sable armed
and langued gules.

Marinens skolor/Marine schools
Berga örlogsskolor (BÖS) 1955 - 1997

Karlskrona örlogsskolor (KÖS) 1955 - 1997

(Berga)
Sköld ginstyckad av blått vari ett
ankare med tross och en fackla i kors,
samt av guld, vari en tjädertupp, allt i
motsatta tinkturer (Mo nr 34/1966).

(Karlskrona)
Sköld ginstyckad av guld vari ett ankare
med tross korsat med en fackla, samt av
blått, vari Konung Carl XI:s spegelmonogram, allt i motsatta tinkturer (TKG
760297).

Berga naval schools

Per bend sinister azure an anchor cabled
and a torch in saltire and or a cock-capercaillie, all counterchanged.

Karlskrona naval schools

Per bend sinister or an anchor cabled and
a torch in saltire and azure the doub-le monogram of King
Charles XI, all counterchanged.
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Örlogsskolorna (ÖS) 1997 - 2004
(Berga)
I blått fält ett ankare med tross korsat
med en fackla, allt i guld.

The Naval schools

Azure, an anchor cabledand a torch in
saltire, all or.

Kustartilleriets skjutskola (KAS) 19 02 -1991
Kustartilleriets stridsskola (KAS)
1997 - 2000
Kustartillericentrum (KAC)
1995 - 2000
Amfibiestridsskolan 2000 (Stockholm/Täby/Vaxholm)
I fält av guld två korslagda kanoneldrör av äldre modell över en lågande
granat och vågor, allt i rött (TFG
780256).

Coastal artillery school (KAS) 1902 - 1991
Coastal artillery battle school (KAS) 1991 - 2000
Coastal artillery center 1995 - 2000

Or, two gunbarrels of older pattern in saltire above a flaming
grenade and waves, all gules.

Sjökrigsskolan (KSS) 1867 - 1981
Marinens krigshögskola (MKHS) 1987 (Täby)
I blått fält ett ankare med tross överlagt två korslagda kanoneldrör av
äldre modell, allt av guld. Skölden
omgiven av en öppen lagerkrans av
guld (950009).

Navy academy (KSS)
Marine academy (MKHS)

Azure, an anchor erect cabled surmounting two gunbarrels of of
older pattern, or. The shield surmounted an open chaplet or.

Marinens officershögskola (MOHS) 1984 - 1987

(Karlskrona)
I blått fält ett ankare med tross överlagt två korslagda kanoneldrör av
äldre modell, allt av silver. Skölden
omgiven av en öppen lagerkrans av
silver (950009).

Flottans fartyg från 1950/Ships of the Navy from 1950
Perseus (torpedbåt) 1951-1966
I blått fält Perseus av silver, hukande
med ett svärd i höger hand och ett Medusahuvud i vänster.

Pollux (torpedo boat)
Azure, side by sidethe constellation Gemini, Pollux holding a
club in the right hand, Castor a lyre in the left, all argent: Pollux
forehead charged with a mullet or.

Perseus (torpedo boat)
Azure, a crutching Perseus, in right hand
a sword and in left a Medusa head, all
argent.

Regulus (torpedbåt) 1954-1977
I blått fält ett lejon av silver, på vänster
framben en stjärna av guld.
Regulus (torpedo boat)
Azure, a lion argent, left ferontleg charged
with a mullet or.

Plejad (torpedbåt) 1954-1977
I fält av guld på en blå balk stjärnbilden
Plejadernas sju stärnor av guld.
Plejad (torpedo boat)
Or, on a bend azure the seven mullets
of the Plejads, or.

Rigel (torpedbåt) 1954-1977
I blått fält Rigel med en klubba i höger
hand och ett skinn i vänster allt av silver,
på vänster fot en stjärna av guld.

Polaris (torpedbåt) 1954-1977
Iblått fält en gående, långsvansad isbjörn av silver, vid svanstippen en stjärna
av guld.

Riget (torpedo boat)
Azure Rigel in right hand a club, in the
left a pelt, all argent, on left foot charged
with a mullet or.

Marine officers academy (MOHS)

Azure an anchor erect cabled surmounting two gunbarrels of older pattern,
argent. The shield surmounted an
open chaplet argent.

Polaris (torpedo boat)
Azure, a tailed polar bear passant rgent,
followed at the tail by a mullet or.

Aldebaran (torpedbåt) 1955-1981
I blått fält främre delen av en upprest
tjur av silver, en röd stjärna i höger öga.

Pollux (torpedbåt) 1954-1977
I blått fält, sida vid sida, stjärnbilden
Dioskurerna, Pollux hållande en klubba
i höger hand och Castor en lyra i vänster
hand, allt i silver; på Pollux panna en
femuddig stjärna av guld.
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Aldebaran (torpedo boat)
Azure, the front part of a bull rampant
argent, right eye charged with a mullet
gules.
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Halland (jagare) 1955-1985
I blått fält Hallands vapenbild, ett lejon
av silver med röd beväring.

Sturkö (minsvepare) 1953-1987
I blått fält en uppifrån sedd, flygande
balkvis ställd stork av silver, näbb och
ben röda.

Halland (destroyer)
Azure, the provincial badge of Halland,
a double-tailed lion rampant argent,
armed and langued gules.

Sturkö (mine sweeper)
Azure, a flying stork seen from above
bendwise argent, beak and legs gules.

Hanö (minsvepare) 1953-1982
I blått fält en tupp av silver med röd kam
och beväring.

Ornö (minsvepare) 1953-1993
I fält av silver en svart vildsvinsgalt med
röd mun och beväring av guld.

Hanö (mine sweeper)
Azure, a cock passant argent, crest and
arms gules.

Ornö (mine sweeper)
Argent, a boar passant sable, mouth
gules and armed or.

Tärnö (minsvepare) 1953-1982
I blått fält en flygande, ginbalkvis ställd
tärna av silver med svart huvud och röd
näbb.

Utö (minsvepare) 1953-1982
I blått fält en väderkvarn av silver med
dörr och fönster svarta.
Utö (mine sweeper)
Azure, a windmill argent, wings in saltire,
door and windows sable.

Tärnö (mine sweeper)
Azure, a flying sea-swallow bendwise
sinister argent, head sable and beak
gules.

Minsvepare (mindre) 1955
I fält av silver en svart flytmina med
fyra röda blixtar, förankrad vid en av
en sågskura bildad svart stam.

Tjurkö (minsvepare) 1953-1992
I fält av silver två stolpvis ställda
kanoneldröröver en av ett treberg
bildad stam, allt svart.

Mine sweeper (small) 1955t
Argent, a horn mine sable with four bolts
gules anchored to a saw base sable.

Tjurkö (mine sweeper)
Argent, two erect gunbarrels barwise
over a three-pointed base, all sable.,

Motortorpedbåt (mindre) 1955
I blått fält två korslagda torpeder av silver med spetsarna av guld, ginstam av

silver vari ett av vågskuror bildat störtat
blått mantelsnitt.

neck charged with a mullet or.

Motor torpedo-boat (small)
Azure, two torpedoes in saltire argent,
heads or, on a chief argent a wavy pile
inverted azure.

Arcturus (torpedbåt) 1957-1981
I blått fält en man av silver, i höger hand
en krokstav och i vänster ett rep, kjorteln
belagd med en stjärna av guld.

Antares (torpedbåt) 1956-1977
I blått fält en skorpion av silver belagd
med en röd stjärna.

Arcturus (torpedo-boat)
Azure, a man agent, a staff in the right hand
and a rope in left, the kilt charged with
a mullet o.

Antares (torpedo-boat)
Azure, a scorpion argent charged with
a mullet gules.

Argo (torpedbåt) 1957-1977
I blått fält en grekisk båtstäv med en
mast med beslaget segel, allt av silver.
Argo (torpedo-boat)
Azure, the bow of a greek ship with a
mast with furled sail, all argent.

Småland (jagare) 1956-1984
I fält av guld Smålands vapenbild, ett rött
lejon med blå beväring hållande i tassarna
ett uppåtvänt rött armborst med pilspets
av silver samt båge och sträng svarta.

Astrea (torpedbåt) 1957-1981
I fält av guld på en blå balk en stjärna
av guld.

Småland (destroyer)
Or, the provincial badge of Småland, a
double-tailed lion rampant gules, armed
and langued azure, in the forepaws a
crossbow gules, arrowhead argent, bow
and string sable.

Astrea (torpedo-boat)
Or, on a bend azure a mullet or.
Östergötland (jagare) 1958-1982
I rött fält Östergötlands vapenbild en
gyllene grip med drakvinge och draksvans samt med blå draktunga och beväring, i vart av sköldens hörn åtföljd
av en ros av silver.

Altair (torpedbåt) 1957-1977
I blått fält en från ovansidan sedd
ginbalksvis ställd falk av sfilver, på
nacken en stjärna av guld.
Altaire (torpedo-boat)
Azure, a from the upper side seen flying falcon bendwise sinister argent on the

Östergötland (destroyer)
Gules, the provincial badge of Östergötland, a griffin with dragon wing and
tail segreant or, armed and langued azure
between four roses argent.
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Södermanland (jagare) 1958-1982
I fält av guld Södermanlands vapenbild, en upprest svart grip med röd
beväring.
Södermanland (destroyer)
Or, the provincial badge of Södermanland, a griffin rampant armed and langued gules.
Arkö (minsvepare) 1958-1995
Fält vågskuredelat av silver, vari två
stolpvis ordnade, bjälkvis ställda blå
ålar och av blått, vari två stolpvis ordnade, bjälkvis ställda, sinistervända
ålar av silver.
Arkö (minesweeper)
Per fess wavy argent charged with two
eels nainant in pale azure and azure
charged with two sinister turned eels
nainant in pale azure.
Spårö (kustminsvepare) 1958-1985
I blått fält den uppskjutande övre delen
av Spårö båk av silver.
Spårö (coastal minesweeper)
Azure, issuant the upper part of Spårö
beacon, argent.
Karlsö (minsvepare) 1958-1984
I blått fält en från undersidan sedd,
flygande, bjälkvis ställd sillgrissla av
silver med huvud, stjärtfjädrar och
fötter svarta.

Karlsö (minesweeper)
Azure, seen from bel,ow, fesswise a flying gull argent, head, tail and feet sable,
Gästrikland (jagare) 1959-1982
I ett med blå kulor bestrött fält av silver
Gästriklands vapenbild, en röd älg med
beväring av guld.
Gästrikland (destroyer)
Argent, powdered with blue hurts, the
provincial badge of Gästrikland, an elk
statant gules, armed or.
Hälsingland (jagare) 1959-1982
I svart fält Hälsinglands vapenbild, en
bock av guld med röd beväring.
Hälsingland (destroyer)
Sable, the provincial badge of Hälsingland, a buck rampant or, armed gules.
Iggö (minsvepare) 1961-1986
Fält vågskuredelat av silver vari en blå
sill och av blått, vari en sinistervänd sill
av silver.
Iggö (minesweeper)
Per fess wavy argent charged with a
herring azureand blue charged with a
sinister turned herring argent.
Styrsö (kustminsvepare) 1962-1989
I blått fält en fartygsratt av guld.
Styrsö (coastal minesweeper)
Azure, a steering wheel or.
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Vållö (kustminsvepare) 1963-1980
I fält av silver ett bjälkvis genomgående
svart nät.

Skaftö (kustminsvepare) 1962-1990
I blått fält två balkvis genomgående
spjutskaft av guld båda åtföljde dexter
sida av ett balkvis uppskjutande spjut
med spets av silver.

Vållö (coastal minesweeper)
Argent, throughout a net per fess sable.

Skaftö (coastal minesweeper)
Azure, throughout on bend two shafts
of spears or both followed on dexter
side by a spear issuant in bend, point
argent.

Nämndö kustminsvepare) 1964I blått fält en uppskjutande vårdkase av
silver med lågor av guld.
Nämndö (coastal minesweeper)
Azure, issuant a beacon argent flames
or.

Aspö (kustminsvepare) 1962-1989
I fält av silver en avhuggen, nedåtriktad
grön aspkvist med tre blad.
Aspö coastal minesweeper)
Argent, a couped green twig of aspen,
directed downwards, with three leaves.

Blidö kustminsvepare) 1964-1995
I fält av guld en röd roslagsskuta på en sänkt
stam av silver.

Hasslö (kustminsvepare) 1962-1989
I fält av silver en balkvis uppväxande,
grön hasselkvist med ett blad på vardera
sidan och i toppen tre frukter med röda
nötter.

Blidö (coastal minesweeper)
Or, a Roslagen barge gules on a base
argent.

Hasslö (coastal minesweeper)
Argent, in bend a growing green twig
of hazel, a leaf on each side and at the
top three nuts gules.

Spica (torpedbåt) 1966-1989
I fält av silver stjärnbilden Jungfrun, blå,
dextervänd och bakåtlutad med Sica
betecknad medelst en femuddig stjärna av
guld.

Vinö (kustminsvepare) 1963-1981
I fält av guld en spelande svart tjädertupp med öga, näbb och fötter röda.

Spica (torpedo-boat)
Argent, the constellation Virgo, azure,
dexter-turned and sloping backwards
with Spica indicated with a mullet or.

Vinö coastal minesweeper)
Or, a playing cock-capercailzie sable
with eye, beak and feet gules.
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Sirius (torpedbåt) 1966-1985
I blått fält stjärnbilden Stora hunden av
silver, sinistervänd, med Sirius betecknad
meddelst en femuddig stjärna av guld.

Vega (torpedbåt) 1967-1989
I blått fält stjärnbilden Lyran av silver med
Vega betecknad meddelst en femuddig
stjärna av guld.

Sirius (torpedo boat)
Azure, the constellation of Canis Major
argent, sinister-turned,with Sirius indicated with a mullet or.

Vega (torpedo boat)
Azure, the constellation Lyre argent,
Vega indicated with a mullet or.

Virgo (torpedbåt) 1968-1989
I blått fält stjärnbilden Jungfrun av silver,
dextervänd och bakåtlutad.

Capella (torpedbåt) 1967-1989
I blått fält stjärnbilden Kusken av silver,
sittande med en piska av silver i höger
hand och i famnen en svart get belagd
med en femuddig stjärna av guld, betecknande Capella.
Capella (torpedo-boat)
Azure, the constellation Coachman,
argent, sitting a whip argent in the right
hand an on his left arm a goat sable,
charged with a mullet or indicating
Capella.

Virgo (torpedo boat)
Azure, the constellation Virgo argent,
dexter-turned and sloping backwards.

Älvsborg (minfartyg) 1971-1995
I blått fält ett torn av silver på en svart
bågstam.

Nynäshamn (torpedo-/missile boat)
Argent, the badge of the town Nynäshamn, an anchor sable, a wavy chief gules,
charged with three tooth-wheels fesswise
argent.

Jägaren (patrullbåt) 1972-1988
I fält av silver en balkvis ställd pil på en
spänd båge, allt blått.

Castor (torpedo boat)
Argent, side by side the constellation
Gemini, Pollux holding a club in the right
hand, Castor a lyre in the left, all azure:
Castor´s forehead charged with a mullet
or.

Jägaren (patrol boat)
Argent, an arrow in bend on a bent bow,
all azure.

Frej (isbrytare) 1973I fält av silver ett avslitet blått vildsvinshuvud med röd beväring.
Frej (ice breaker)
Argent, an derazed head of a boar azure,
armed and langued gules.

Norrköping (torpedo-/missile boat)
Or, the badge of the town Norrköping,
sitting on a throne gules, a S:t Olof,
image, dressed azure with crown or and
halo, axe and orb azure.
Nynäshamn (torpedbåt/robotbåt) 1973-2005
I fält av silver Nynäshamns vapenbild,
ett svart ankare och däröver en av en
vågskura bildad röd ginstam, belagd med
tre bjälkvis ordnade kugghjul av silver.

Älvsborg (mine-ship)
Azure, on a bended base sable a tower
argent.

Castor (torpedbåt) 1967-1985
I fält av silver sida vid sida stjärnbilden
Dioskurerna, Pollux hållande en klubba
i höger hand och Castor en lyra i vänster
hand, allt i blått; på Castors panna en
femuddig stjärna av guld.

Norrköping (torpedbåt/robotbåt) 1973-2005
I fält av guld Norrköpings vapenbild, en
på rn röd tronstol sittande blåklädd S:t
Olofsbild med krona av guld och blå
gloria, yxa och riksäpple.

Norrtälje (torpedbåt/robotbåt) 1974-1998
I fält av silver Norrtäljes vapenbild, ett
störtat, svart ankare.
Norrtälje (torpedo-/missile-boat)
Argent, the badge of the town Norrtälje,
an anchor inverted sable.
Varberg (torpedbåt/robotbåt) 1974-1998
I fält av silver Norrtäljes vapenbild, en
från ett grönt treberg uppväxande grön
ek, åtföljd till höger av ett på berget
stående rött torn med huv, till vänster
av en likaledes på berget stående upprest, röd bock med beväring av guld.

Ale (isbrytare) 1973I fält av silver en störtad blå sparre.

Varberg (torpedo-/missile-boat)
Argent, the badge of the town Varberg,
from a wavy base vert an oak-tree vert
issuant, followed dexter by a tower with
hood gules, sinister by a buck rampant
gules, armed or, both standing on the
base.

Ale (ice breaker)
Argent, a chevron inverted azure.
Atle (isbrytare) 1973I fält av silver en skrittande blå häst med
lyftad svans samt med tunga, tänder och
hovar röda.

Västerås (torpedbåt/robotbåt) 1974-1998
I fält av silver Västerås vapenbild, ett
blått Maria-monogram, i stammen åtföljd av en röd ros.

Atle (ice breaker)
Argent, a walking horse azure, tail lifted
and tongue, teeth and hoves gules.
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Västerås (torpedo-/missile-boat)
Argent, the badge of the town Västerås, ett Mariamonogram
azure, in the base followed by a rose gules.

Luleå (torpedo-/missile-boat)
Argent, the badge of the town Luleå,
two keys azure in saltire, sinister inverted.

Västervik (torpedbåt/robotbåt) 1975-1998
I blått fält Västerviks vapenbild, ett
enmastat skepp av guld.

Halmstad (torpedbåt/robotbåt) 1976-2003
I blått fält Halmstads vapenbild, en
bjälke av silver belagd med tre med
öppna kronor av guld krönta röda
hjärtan.

Västervik (torpedo-/missile-boat)
Azure the badge of the town Västervik, a barge with one mast, or.

Halmstad (torpedo-/missile-boat)
Azure, the badge of the town Halmstad,
a fess argent charged fesswise with
three hearts gules crowned or.

Umeå (torpedbåt/robotbåt) 1975-2005
I blått fält Umeås vapenbild, tre
renhuvuden av silver, ordnade två
och ett och med röd beväring.

Strömstad (torpedbåt/robotbåt) 1976-1998
I blått fält Strömstads vapenbild, ett
flöjtskepp av guld flytande på en av en
vågskura bildad och med ett uppskjutande svart treberg belagd stam av silver.

Umeå (torpedo-/missile-boat)
Azure, the badge of the town Umeå
three couped heads of reindeers argent,
placed two and one, armed gules.

Piteå (torpedbåt/robotbåt) 1975-2003
I fält av silver Piteås vapenbild, ett rött
renhuvud med beväring av guld.

Strömstad (torpedo-/missile-boat)
Azure, the badge of the town Strömstad,
a ship or floating on a wavy base argent,
charged with a three-pointed mountain
sable issuant.

Piteå (torpedo-/missile-boat)
Argent, the badge of the town Piteå, a
couped head of a reindeer gules, armed
or.

Ymer (isbrytare) 1976I fält av silver ett blått gaffelkors.

Luleå (torpedbåt/robotbåt) 1975-2003
I fält av silver Luleås vapenbild, två blå
nycklar i kors, den vänstra störtad.

Ymer (ice breaker)
Argent, a pall azure.
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Munin (patrullbåt) 1978-2001
I fält av guld en gående svart korp med
tunga, ben och klor röda.’

Ystad (torpedbåt/robotbåt) 1976-2005
I ett med röda rosor bestrött fält av guld
Ystads vapenbild, ett upprest, krönt,
blått lejon med röd krona och beväring.

Den heraldiska bilden ändrades vid ett
senare tillfälle till:
I fält av guld en svart korp med röd
beväring.

Ystad torpedo-/missile-boat)
Or, the badge of the town Ystad, ,
powdered with roses gules, a crowned
lion rampant azure, crown and arms
gules.

Munin (patrol boat)
Or a raven passant sable with tongue,
legs and claws gules.

Vedettbåtar (allmänt) 1976I fält av guld ett avlitet blått tupphuvud
med röd kam, slör och beväring

The heraldic cres was later changed to:
Or, a raven, wings elevated and displayed sable, armed gules.

Vedette boats (common)
Or, an erazed head of a cock azure, crest,’
wattle and arms gules.

Magne (patrullbåt) 1978-1995
I svart fält ett hästhuvud av silver med
tunga, tänder och man av guld.

Visborg (minfartyg) 1976På blått fält ett avslitet vädurshuvud av
silver med beväring av guld.

Magne (patrol boat)
Sable, a couped head of a horse argent,
tongue, teeth and mane or.

Visborg (mine ship)
Azure, an erazed head of a ram argent
armed and langued or.

Hugin (patrullbåt) 1978-2001
I fält av silver en tillbakaseende gående
svart korp med tunga, ben och klor röda.

Mode (patrullbåt) 1979-2001
I fält av guld en uppkommande arm
hållande en ginbalksvis ställd hammare,
allt rött.

Hugin (patrol boat)
Argent, a reverse looking raven passant
sable, tongue, legs and claws gules.

Mode (patrol boat)
Or, an arm issuant holdig bendy sinister
a hammer, gules.
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Vale (patrullbåt) 1979-1995
I fält av guld tre korslagda störtade blå
pilar.

Kaparen (patrullbåt) 1980-2005
I fält av silver en balkvis ställd uppkommande röd änterbila

Vale (patrol boat)
Or, three crossed arrows inverted azure.

Kaparen (patrol boat)
Argent, issuant a boarding-axe in bend
gules.
Väktaren (patrullbåt) 1980-2005
I fält av silver ett avhugget blått hundhuvud med tunga, tänder och halsband
röda

Vidar (patrullbåt) 1979-2001
I fält av guld ett avslitet blått varghuvud
med tunga och tänder röda.

Väktaren (patrol boat)
Argent, a couped head of a dog azure,
gorged with a necklace, armed and
langued, all gules.

Vidar (patrol boat)
Or, an erazed head of a wolf azure,
’armed and langued azure.

Snapphanen (patrullbåt) 1981-2005
I fält av guld en blå muskötgaffel och
en röd musköt i kors

Mjölner (patrullbåt) 1979-1995
I fält av guld en ställd röd
hammare.

Snapphanen (patrol boat)
Or, a musket fork azure and a musket
gules in saltire.

Mjölner (patrol boat)
Or, bendy sinister a hammer gules.

Spejaren (patrullbåt) 1981-2005
I blått fät en flygande sjöfågel av silver
med näbb och fötter av guld

Mysing (patrullbåt) 1980-1995
I blått fält en stolpvis ställd treudd av
silver med en öppen krona av guld
uppträdd på skaftet.

Spejaren (patrol boat)
Azure, a flying sea bird argent, armed
or,

Mysing (patrol boat)
Azure, an erect trident argent, the shaft
enfiled with an open crown or.

Styrbjörn (patrullbåt) 1981-2005
I fält av silver en uppkommande och en
nedkommande spjutspets, båda blå
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Carlskrona (minfartyg) 1982På blått fält kung Carl XI:s namnchiffer
överlagt ett ankare under en kunglig
krona.

Styrbjörn (patrol boat)
Argent, fesswise one point of a spear
issuant and one inverted, both azure.

Carlskrona (mine ship)
Azure, the monogram of King Charles
XI surmounting an anchor erect beneath a royal crown proper.

Starokdder (patrullbåt)m1981-2005
I fält av guld ett rött drakskeppshuvud
Starkodder (patrol boat)
Or, the front head of a viking ship gules.

Orion (telespaningsfartyg) 1984I blått fält stjärbilden Orion, bildad av
22 femuddiga stjäfrnor av silver, överlene kontur - visande en uppstigande,
sinistervänd jägare med lyftade armar
iförd livklädnad med i bältet nedstucken
dolk, i högra handen hållande en klubba.

Tordön (patrullbåt) 1981-2005
Azure, a chief formed as a three.vaulted
cloud argent, out of it three lightnings
or.
Tordön (patrol boat)
I blått fält ett från sköldens over kant
genomgående nedskjutande trevälvt moln av
silver, varur tre blixtar av guld

Orion (tele-intelligence ship)
Azure,the constellation Orion, made of
22 mullets argent, indicated by a shadow
- seen as a golden contour-line showing
a sinister turned hunter issuant, arms
raised, dressed in a toga, a dagger in
the belt and in the right hand a club.

Tirfing (patrullbåt) 1982-2005
I svart fält tre stolpvis ställda svärd med
klingor av silver och fästen av guld

Landsort ( minröjningsfartyg) 1984I blått fält Landsorts fyr i silver med
takpartier, fönster- och dörröppningar
i svart samt lanternin i guld.

Tirfing (patrol boat)
Sable, fesswise three swords erect,
blades argent and hefts or..

Landsort (mine clearance ship)
Azure, the Landsort lighthouse argent,
roof, windows and doors sable and lantern or.
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Arholma (minröjningsfartyg) 1984I fält av guld Arholma fyr, röd, med
lanternin och mittparti av silver.
Arholma (mine clearance ship)
Or, the Arholma lighthouse gules, lantern
and central part argent.

Stockholm (korvett) 1985I blått fält Stockholms vapenbild ett
krönt S:t Erikshuvud av guld.

Östhammar (picket-boat)
Or, the badge of the town Östhammar, a ship with three masts,
sail furled at the mizzen mast, all sable, a chief gules charged
fesswise with three iron symbols, or.

Västergötland (ubåt) 1987I av svart och guld ginstyckat fält
Västergötlands vapenbild, ett lejon av
motsatta tinkturer med röd beväring, i
övre vänstra och i nedre hörnet av
fältets svarta del åtföljt av en stjärna av
silver.

Koster (minröjningsfartyg) 1986I blått fält Kosters fyr i silver med l
anternin i guld.

Västergötland (submarine)
Per bend sinister sable and or, the
provincial badge of Västergötland,
a lion rampant counterchanged, armed
and langued gules between two estoiles
argent in the first field.

Koster (mine clearance ship)’
Azure, the Koster lighthouse argent,
lantern or.

Stockholm (corvette)
Azure, the badge of the city Stockholm,
the couped, crowned head of S:t Erik.

Kullen (minröjningsfartyg) 1986I blått fält Kullens fyr i silver med
lanternin i guld.

Malmö (korvett) 1985I fält av silver Malmös vapenbild, ett
rött, med gyllene krona krönt griphuvud.

Kullen (mine clearance ship)
Azure, the Kullen lighthouse argent,
lantern or.

Malmö (corvette)
Argent, the badge of the town Malmö,
an erazed head of a griffin gules, crow.
ned or,

Östhammar (vedettbåt) 1985I fält av guld Östhammars vapenbild,
ett tremastat svart skepp med seglet
beslaget på mellöersta masten samt
däröver en röd ginstam belagd med
tre bjälkvis ställda järnmärken av
guld.

Vinga (minröjningsfartyg) 1987I blått fält Vinga fyr i silver med
lanternin i guld.
Vinga (mine clearance ship)
Azure, the Vinga lighthouse argent,
lantern or.
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Östergötland (ubåt) 1989I rött fält Östergötlands vapenbild, en
gyllene grip med drakvinge och draksvans samt med blå draktunga och
beväring, i vart av sköldens hörn åtföljd
av en ros av silver.
Östergötland (submarine)
Gules, the provincial badge of Östergötland, a griffin with dragon wing and tail
segreant or, armed and langued azure
between four roses argent.
Södermanland (ubåt) 1989I fält av guld Södermanlands vapenbild,
en svart grip med röd beväring.
Södermanland (submarine)
Or, the provincial badge of Södermanland, a griffin rampant, armed and langued gules.

Ven (minröjningsfartyg) 1988I blått fält Vens fyr i silver med gavelpartier i rött och lanternin i guld
Ven (mine clearance ship) 1988Azure, the Ven lighthouse argent,
gables gules and lantern or.

Göteborg (korvett) 1990I blått fält Göteborgs vapenbild, tre av
vågskuror bildade ginbalkar av silver,
överlagda med ett sinistervänt, med
sluten krona krönt lejon av guld med
svansen kluven och röd beväring, i
högra framtassen ett höjt gyllena svärd,
och hållande i den vänstre en blå sköld,
vari tre öppna kronor av guld ställda två
och en.

Hälsingland (ubåt) 1988I svart fält Hälsinglands vapenbild, en
bock av guld med röd beväring.
Hälsingland (submarine)
Sable, the provincial badge of Hälsingland, a buck rampant or, armed gules.

Göteborg (corvette)
Azure, the badge of the town Göteborg, with waves argent six
times divided bendy-sinister, charged with a double-tailed lion
rampant coutourné or wit a royal crown, armed and langued
gules, in right forepaw a sword or and in the left a shield azure
charged with three open crowns or placed two and one,
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Gävle (korvett) 1990I blått fält en av vågskuror bildad bjälke av
silver, åtföljd ovanför av två och nedanför
att ett ankare av guld.

Ulvön (mine clearance ship)
Argent, issuant from a base formed as
a three-pointed mountain azure, a demiwolf issuant sable, armed and langued
gules holding a cluster of bolts or in the
fore-paws.

Gävle (corvette)
Azure, the badge of the town Gävle, a
wavy fess argent, in the first field two
fesswise anchors erect and in the second one anchor erect, all or.

Ejdern (hydrofonbojfartyg) 1991I fält av silver, över en sänkt blå stam, en
ejder tecknad i svart och silver, guld och
grönt.

Kalmar (korvett) 1991I fält av silver ett krenelerat, rött borgtorn
med port och fönster av guld, uppskjutande
från en av en vågskura bildad, blå stam och
på båda sidor åtföljt av en sexuddig röd
stjärna.

Ejdern (hydrophone-buoy ship)
Argent, over a base azure an eider
sable, argent, or and vert.
Krickan (hydrofonbojfartyg) 1992I fält avsilver, över en sänkt blå stam, en
kricka tecknad i svart och rött, silver, guld
och grönt.

Kalmar (corvette)
I fält av silver Kalmars vapenbild, ett
krenelerat, rött borgtorn med port och
fönster av guld, uppskjutande från en
av en vågskura bildad, blå stam och på
båda sidor åtföljt av en sexuddig röd
stjärna.

Krickan (hydrophone-buoy ship)
Argent, over a base azure a green-wing
sable, gules, argent, or and vert,
Svärtan (hydrofonbojfartyg) 1992I fält av silver, över en sänkt blå stam, en
svärta tecknad i svart och silver med näbb av
guld.

Smyge (försöksfartyg) 1990I blått fält en av en vågskura bildad
ginstam av silver.
Smyge (experimental ship)
Azure, a wavy chief argent.

Svärtan (hydrophone-buoy ship)
Argent, over a base azure, a scoter
sable and argent, beak or.

Ulvön (minröjningsfartyg) 1992I fält av silver en svart ulv med röd
beväring, uppstigande från ett blått treberg
och hållande i båda framtassarna ett
blixtknippe av guld.

Sundsvall (korvett) 1993I fält av silver en stormhatt över två
korslagda muskötgafflar, allt i blått.
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Sundsvall (corvette)
Argent, two musket forks in saltire
under a helmet, all azure.

Sturkö (mine clearance ship)
Azure, a flying stork seen from above
bendwise argent, beak and legs gules.

Viggen (hydrofonbojfartyg) 1993I fält av silver, över en sänkt blå stam, en
vigg tecknad i svart och silver med näbb av
guld.

Gotland (ubåt) 1999I blått fält Gotlands vapenbild, en
stående vädur av silver med beväring
av guld, bärande på en korsprydd stång
av guld ett rött banér med bård och fem
flikar av guld.

Viggen (hydrophone buoy ship)
Argent, over a base azure a tufted duck
sable and argent, beak or.

Gotland (submarine)
Azure, the provincial badge of Gotland,
a rem passant argent, armed or, banner
gules with crossstaff, edging and five
flaps or.

Belos (ubåtsbärgningsfartyg) inköpt 1993Fält genom en vågskura delat i guld och
blått, i övre fältet en störtad blå spets
belagd med en treudd av guld.

Uppland (ubåt) 1999I rött fält Upplands vapenbild, ett riksäpple av guld.

Belos (submarine salvage ship)
Per fess wavy or and azure, in the first
field a pile inverted azure charged with
a trident or.

Uppland (submarine)
Gules, the provincial badge of Uppland,
a mound or, banded and ensigned with
a cross-crossled.

Bevakningsbåtar 1994I fält av guld en röd utter med blå
beväring.

Halland (ubåt) 1999I blått fält Hallands vapenbild, ett ldubbelsvansat ejon av silver med röd beväring.

Watch boats 1994Or, armed azure. gulesan otter

Halland (submarine)
Azure, the provincial badge of Halland,
a double-tailed lion rampant argent,
armed and langued gules.

Sturkö (minröjningsfartyg) 1997I blått fält en uppifrån sedd, flygande
balkvis ställd stork av silver, näbb och
ben röda.
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Visby (korvett) 2005I rött fält Visbys vapenbild, en stående
vädur av silver med beväring av guld,
bärande på en korsprydd stång av guld
ett rött banér med bård och fem flikar
av guld.

Nyköping (korvett) 2007I fält av silver Nyköpings vapenbild, ett
rött borgtorn med krenelerad väktargång
och spetsig tornhuv.
Nyköping (corvette)
Argent, the badge of the town Nyköping,
a tower steeled with a parapet embattled, all gules.

Visby (corvette)
Gules, the town badge of Visby, a ram
passant argent, armed or, banner gules
with crosstaff, edging and five flaps or.

Karlstad (korvett) 2008
I fält av silver Karlstads vapenbild, den
högra hälften av en blå örn med röd
beväring mellan två höga, med spetsiga
huvar försedda, röda torn.

Helsingborg (korvett) 2006I fält av silver Helsingborgs vapenbild,
en från en stam formad som en krenelerad mur uppskjutande borg med
krenelerad kärna med en spetsig med
ett kors krönt t ornhuv, allt rött.

Karlstad (corvette)
Argent, the badge of the town Karlstad,
a dimidiated eagle azure, wing displayed, armed gules between two high
towers steepled gules.

Helsingborg (corvette)
Argent, the badge of the town Helsingborg, from a base formed as a wall embattled a castle issuant with a tower
embattled and steepled charged with
a cross, all gules.

Flygvapnet/The Air force
Central ledning/Central command

Flygmedicincentrum (FMC) 1994 -

(Stockholm)
I fält av guld en balkvis ställd röd eskulapstav; däröver en blå ginstam, belagd med
en vingad tvåbladig propeller av guld (
TFG 960004).

Flygstaben (Fs) 1937 - 1994
Flygvapenledningen (FVL) 1994 - 1997
Flygvapnets taktiska centrum (FVTAC) 1997 - 1998
Flygvapencentrum (FlygvC) 1998 - 2000
Flygtaktiskt kommando (FTK) 2000 (Stockholm/Uppsala)
I blått fält en vingad tvåbladig propeller

Air force medical center (FMC)

Or, a bended rod of Aesculapius gules,
a chief azure charged with a winged
twobladed propeller or.

av guld (950009).

Air force staff (Fs)
Air force command (FVL)
Air force tactical center (FVTAC)
Air force center (FlygvC)
Air force tactical command (FTK)

Regional ledning/Regional command
Södra flygkommandot ( FKS) 1994 - 2000
(Ängelholm)

Azure, a winged twobladed propeller or.

I blått fält tre av vågskuror bildade ginbalkar av silver överlagda med ett med
öppen krona krönt lejon av guld med
röd beväring, däröver en av en sträng
av guld avskild blå ginstam, belagd med
en vingad tvåbladig propeller av guld.
Skölden lagd över ett stolpvis ställt svärd
av guld (TFG 950009).

Flygvapnets taktiska centrum (FTC) 1994 - 1997
(Linköping)
Av guld och blått schackrutad sköld;
däröver en blå ginstam, belagd med en
vingad tvåbladig propeller av guld
(TFG 960004).

Härnösand (korvett) 2007I fält av silver Härnösands vapenbild,
en svart bäver med en svart gädda i
munnen.

Southern Air force command (FKS)

With waves six times divided bends sinister azure and argent, charged with a
double tailed crowned lion rampant or,
armed and langued gules, a chief azure
charged with a winged twobladed propeller over a string, all or. The shield
surmounting an erect sword or.

Air force tactical center (FTC)

Chequey or and azure, a chief azure
charged with a winged twobladed
propeller or.

Härnösand (corvette)
Argent, the badge of the town Härnösand, a beaver with a pike in the mouth,
both animals sable.
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Mellersta flygkommandot (FKM) 1994 - 2000

Norra flygkommandot (FKN) 1994 - 2000

(Bålsta)
I fält av guld Stockholms vapenbild, ett
med öppen krona krönt blått S:t Erikshuvud, däröver en blå ginstam, belagd
med en vingad tvåbladig propeller av
guld. Skölden lagd över ett stolpvis ställt
svärd av guld (TFG 950009).

I fält av guld ett blått avslitet örnhuvud
med röd beväring, däröver en blå ginstam, belagd med en vingad tvåbladig
propeller av guld. Skölden lagd över ett
stolpvis ställt svärd av guld (TFG 950009).

Northern Air force command (FKN)

Or, an erazed head of an eagle azure
armed and langued gules, a chief azure
charged with a winged twobladed propeller or. The shield surmounted an
erect sword or.

Center Air force command (FKS)

Or, thecity badge of Stockholm, the
crowned head of S:t Erik couped azure,
a chief azure charged with a winged
twobladed propeller or. The shield
surmounting an erect sword or.

Jämtlands flygflottilj (F4) 1994 - 2004

Skaraborgs flygflottilj (F7) 1940 - 1994

(Frösön)
I blått fält Jämtlands vapenbild, en gående älg av silver, angripen på ryggen
av en lyftande falk, framifrån av en
upprest hund, båda av guld; samtliga
djur med röd beväring; däröver en
av en sträng av guld avskild blå ginstam, belagd med en vingad tvåbladig
propeller av guld (TFG 950009).

(Såtenäs)
I av svart och guld ginstyckat fält ett
lejon av motsatta tinkturer och med
röd beväring.

Skaraborg wing (F7)

Per bend sinister sable and or a lion
rampant counterchanged, armed and
langued gules.

Jämtland wing (F4)

Azure, the provincial badge of Jämtland, an elk passant argent,
attacked on the back by a rising falcon and in the front by a
rampant dog both or; all animals armed and langued gules,a
chief azure over a string or, charged with a winged twobladed
propeller or.

Flygflottiljer/Air force wings
Roslagens flygflottilj (F2) 1926 - 1949

Östgöta wing (F3)

(Hägernäs)
I rött fält landskapet Upplands vapenbild, ett
riksäpple av guld.

Gules, the provincial badge of Östergötland, a griffin segreant
or with dragonwing and tail, armed and langued azure between
four roses argent.

Roslagen wing (F2)

Jämtlands flygflottilj (F4) 1926 - 1994

Gules, the provincial badge of Uppland, a
mound or, banded and ensigned with a
cross-crosslet.

(Frösön)
I blått fält Jämtlands vapenbild, en gående älg av silver, angripen på ryggen
av en lyftande falk, framifrån av en upprest hund, båda av guld; samtliga djur
med röd beväring.

Östgöta flygflottilj(F4) 1926 - 1974

(Malmen, Linköping)
I rött fält landskapet Östergötlands vapenbild, en grip av guld med drakvinge
och draksvans samt med blå tunga och
beväring, i vart av sköldens hörn åtföljd
av en ros av silver.

Jämtland wing (F4)

Azure, the provincial badge of Jämtland,
an elk passant argent, attacked on the
back by a rising falcon and in the front
by a rampant dog both or; all animals
armed and langued gules.
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Västgöta flygflottilj (F6) 1939 - 1994
(Karlsborg)
I av svart och guld ginstyckat fält Västergötlands vapenbild, ett lejon av mo
satta tinkturer och med röd beväring,
i övre vänstra och nedre högra hörnet
av fältets svarta del åtföljt av en stjärna
av silver.

Skaraborgs flygflottilj (F7) 1994 -

(Såtenäs)
I av svart och guld ginstyckat fält ett
lejon av motsatta tinkturer och med
röd beväring, i övre vänstra och nedre
högra hörnet av fältets svarta del åtföljt av en stjärna av silver; däröver en
av en sträng av guld avskild blå ginstam,
belagd med en vingad tvåbladig propeller av guld (TFG 950009).

Skaraborg wing (F7)

The provincial badge of Västergötland, per bend sinister sable
and or, a lion rampant counterchanged, armed and langued
gules between two estoiles argent in the first field, a chief azure
over a string or, charged with a winged twobladed propeller or.

Västgöta wing (F6)

Skånska flygflottiljen (F10) 1940 - 1994

The provincial badge of Västergötland, per bend sinister sable (Malmö/Ängelholm)
and or.a lion rampant counterchanged, armed and langued gulesI fält av guld Skånes vapenbild, ett rött
between two estoiles argent in the first field
avslitet griphuvud med blå öppen krona
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Skåne wing (F10)

Kalmar wing (F12)

Skånska flygflottiljen (F10) 1994 - 2002

Bråvalla flygflottilj (F13) 1943 - 1994

Or, the provincial badge of Skåne, an erazed head of a griffin
gules with open crown and arms azure.

Argent, the town badge of Kalmar, from a waved base azure a
tower embattled gules, gate and window or issuant bet-ween
two etoiles gules.
(Norrköping)
I fält av guld Norrköpings vapenbild, en
på en röd tronstol sittande blåklädd S:t
Olofsbild med krona av guld och blå gloria, yxa och riksäpple i vänster hand.

(Ängelholm)
I fält av guld Skånes vapenbild, ett rött
avslitet griphuvud med blå öppen krona
och blå beväring; däröver en blå ginstam belagd med en vingad tvåbladig
propeller av guld (TFG 950009).

Bråvalla wing (F13)

Or, the town badge of Norrköping, sitting on a throne gules a S:t Olof ima
dressed azure, crown or and halo, axe
and orb azure,

Skåne wing (F10)

Or, the provincial badge of Skåne, an
erazed head of a griffin gules, with
open crown and arms azure, a chief
azure charged with a winged twobladed propeller or.

Hallands flygflottilj (F14) 1944 - 1961
(Halmstad)
I blått fält Hallands vapenbild, ett lejon
av silver med röd beväring.

Södermanlands flygflottilj (F11) 1941 - 1980
(Nyköping)
I fält av guld Södermanlands vapenbild,
en svart grip med röd beväring.

Hälsinge flygflottilj (F15) 1994 - 1997

Blekinge flygflottilj (F17) 1944 - 1994

(Söderhamn)
I svart fält Hälsinglands vapenbild, en
bock av guld med röd beväring; däröver
en av en sträng av guld avskild blå ginstam belagd med en vingad tvåbladig
propeller av guld (TFG 950009).

(Kallinge)
I blått fält Blekinges vapenbild, en ek
med tre öppna kronor uppträdda på
stammen, allt av guld.

Blekinge wing (F17)

Azure, the provincial badge of Blekinge,
an oak, the trunk enfiled with three open
crowns, all or.

Hälsinge wing (F15)

Sable, the provincial badge of Hälsingland, a buck rampant or, armed and
langued gules, a chief azure over a barrulet or, charged with a winged twobladed propeller of the last colour.

Blekinge flygflottilj (F17) 1994 -

(Kallinge)
I blått fält Blekinges vapenbild, en ek
med tre öppna kronor uppträdda på
stammen, allt av guld; däröver en av
en sträng av guld avskild blå ginstam
belagd med en vingad tvåbladig propeller av guld (TFG 950009).

Upplands flygflottilj (F16) 1943 - 1994
I blått fält ätten Vasas vapenbild, ett vase
av guld.

Uppland wing (F16)

Blekinge wing (F17)

Azure, the badge of the dynasty Vasa, a
”vase” or.

Azure, the provincial badge of Blekinge, an oak, the trunk enfiled with three open crowns, a chief over a string, charged with
a winged twobladed propeller, all or.

Halland wing (F14)

Azure, the provincial badge of Halland,
a lion rampant argent, armed and langued gules.

Södermanland wing (F11)

Or, the provincial badge of Södermanland, a griffon segreant sable, armed
and langued gules.

Hälsinge flygflottilj (F15) 1945 - 1994
(Söderhamn)
I svart fält Hälsinglands vapenbild, en
bock av guld med röd beväring.

Kalmar flygflottilj (F12) 1942 - 1980
(Kalmar)
I fält av silver Kalmars vapenbild, ett
krenelerat rött borgtorn med port och
fönster av guld uppskjutande från en
av en vågskura bildad blå stam och åtföljd på båda sidor av en sexuddig röd
stjärna.

Hälsinge wing (F15)

Sable, the provincial badge of Hälsingland, a buck rampant or, armed and
langued gules.
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Upplands flygflottilj (F16) 1994 - 2003
I rött fält Upplands vapenbild, ett riksäpple av guld; däröver en av en sträng
av guld avskild blå ginstam belagd med
en vingad tvåbladig propeller av guld
(TFG 950009).

Södertörns flygflottilj (F18) 1946 - 1974
(Tullinge)
I fält styckat i guld och rött en svart
grip med blå beväring bärande ett
riksäpple av guld.

Uppland wing (F16)

Södertörn wing (F18)

Gules, the provincial badge of Uppland,
an orb or, banded and ensigned with a
cross-crosslet, a chief azure over a barrulet or, charged with a winged twobladed propeller of the last colour.

Per bend sinister or and gules a griffon
segreant sable, armed azure, in both
foreclutches an orb or.

77

Norrbottens flygbaskår(F21) 1941 - 1963
(Kallax, Luleå)
I med sexuddiga stjärnor av guld bestrött blått fält Västerbottens vapenbild,
en springande ren av silver med röd beväring.

Norrbotten air-base corps (F21)

Azure, powdered with estoiles or, the
provincial badge of Västerbotten, a r
eindeer courant argent, armed and
langued gules.

Norrbottens flygflottilj (F21) 1994 -

(Kallax, Luleå)
I fält av silver Luleås vapenbild, två korslagda blå nycklar, den vänstra störtad;
däröver en blå ginstam belagd med en
vingad tvåbladig propeller av guld (TFG
950009).

Norrbotten Army Air battalion (AF1)
Norrland helikopter battalion (1.hkpbat)
Norrland helikopter squadron (1.hkpskv)

2.helikopterdivisionen (2.hkpdiv) 1965 -1994
12.helikopterdivisionen (12.hkpdiv) 1994 - 1998

1.helikopterdivisionen (1.hkpdiv)
1965 - 1997
11.helikopterdivisionen (11.hkpdiv)
1997-1998

2.helikopter division (2.hkpdiv)
12.helikopter division (12.hkpdiv)

Azure, powdered with estoiles or, the provincial badge of
Västerbotten, a reindeer courant argent, armed and langued
gules. The shield surmounted two one-winged swords in
saltire, or.

Norrbotten wing (F21)

Argent, the town badge of Luleå, two
keys azure in saltire, sinister inverted,
a chief azure charged with a winged
twobladed propeller or.

Azure, two winged gunbarrels of older
pattern surmonted by an anchor erect,
all or.

(Hårsfjärden)
I rött fält två korslagda kanoneldrör av
äldre modellöverlagda med ett ankare
och uppburna av ett vingpar, allt av guld
(Mo nr 306/1965).

Norrbottens flygflottilj (F21) 1963 - 1994
(Kallax, Luleå)
I fält av silver Luleås vapenbild, två korslagda blå nycklar, den vänstra störtad.

Norrbotten wing (F21)

1.helikopter division (1.hkpdiv)
11.helikopterdivisionen (11.hkpdiv)

Argent, the town badge of Luleå, two keys
azure in saltire, sinister inverted.

(Säve, Göteborg)
I blått fält två korslagda kanoneldrör
av äldre modell överlagda med ett ankare och uppburna av ett vingpar, allt
av guld (1965 dec 14 TS D64 Mo nr
306 Dec 6).

Gules, two winged gunbarrels of older pattern surmonted by
an anchor erect, all or.

13.helikopterdivisionen (13.hkpdiv)
1987 - 1998
(Kallinge, Ronneby)
I fält av guld två korslagda kanoneldrör
av äldre modell överlagda med ett ankare och uppburna av ett vingpar, allt av
blått (TFG 880062).
13.helikopter division (13.hkpdiv)

Helikopterförband/Helikopter units
Helikopterflottiljen (Hkpflj) 1997 -

(Linköping)
(MalmenI blått fält en bevingad häst av guld.
Skölden lagd över ett stolpvis ställt svärd av
guld (TFG 010004).

The helikopter wing (Hkpflj)

Azure, a pegasus salient or. The shield surmounting an erect sword of the last colour.

Norrbottens arméflygbataljon (AF1) 1980 - 1998
Norrlands helikopterbataljon (1.hkpbat) 1998-2000
Norrlands helikopterskvadron (1.hkpskv) från 2000
(Boden)
I med sexuddiga stjärnor av guld
bestrött blått fält Västerbottens
vapenbild, en springande ren av
silver med röd beväring. Skölden
lagd över två korslagda enkelvingade svärd av guld (TFG 810012).

78

Or, two winged gunbarrels of older
pattern in saltire surmonted by an
anchor erect, all azure.

Svea helikopterbataljon (2.hkpbat) från 1998
(Hårsfjärden)
I blått fält en grip av guld med röd beväring och med båda framklorna bärande ett riksäpple av guld.

Göta helikopterbataljon (3.hkpbat) 1998 - 2000
(Kallinge, Ronneby)
I blått fält tre av vågskuror bildade ginbalkar av silver överlagda med ett med
öppen krona krönt lejon av guld med röd
beväring; däröver en ginstam av silver
belagd med en vingad tvåbladig propeller
på ömse sidor omgiven av två korslagda
kanoneldrör av äldre modell överlagda
med ett ankare och uppburna av ett vingpar, allt i blått (HKV 2000-05-30, 0981
2:67660).

Svea helikopter battalion (2.hkpbat)

Azure, a griffin sergeant or, armed and
langued gules, in both foreclutches an
orb or, banded and ensigned with a
cross-crosslet.
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Göta helikopter battalion (3.hkpbat)

Östgöta Army Air battalion (AF2) 1985 - 1998
Östgöta helikopter battalion (4.hkpbat)

Azur, the regimental badge, three waves bendy-sinister argent,
charged with a crowned lion rampant or, armed and langued
gules, on a chief argent a winged two-bladed propeller between
two gunbarrels of older pattern in saltire surmounted by a
winged anchor in fess, all azure.

Gules, the provincial badge of
Östergötland, a griffin sergeant
or with dragonwing and tail,
armed and langued azure between four roses argent. The
shield surmounted two onewinged swords in saltire, or.

Östgöta arméflygbataljon (AF2) 1985 - 1998
Östgöta helikopterbataljon (4.hkpbat) från 1998
I rött fält Östergötlands vapenbild, en grip med drakvinge
och draksvans av guld samt med blå draktunga och beväring, i vart av sköldens hörn åtföljd av en ros av silver.
Skölden lagd över två korslagda enkel-vingade svärd av
guld (TFG 860030).

Flygvapnets Uppsalaskolor (F20) 1944 - 2004

Air force Halmstad-schools (F14)

Air force Uppsala-schools (F20)

Flygvapnets Halmstadsskolor
(F14) 1972 - 1999

(Uppsala)
I blått fält en vingad tvåbladig propeller
en av en öppen lagerkrans allt av guld
(TFG 950009).

The town badge of Halmstad, azure, a
fess argent charged with three hearts
fesswise gules crowned or The shield
surmounting two wings or.

Azure, a winged twobladed propeller or
inside an open chaplet of laurel or.

(Halmstad)
I blått fält Halmstads vapenbild, en bjälke
av silver, belagd med tre röda, med öppna
kronor av guld krönta hjärtan; det övre
fältet belagt med en vingad tvåbladig propeller av guld (TKG 710217).

Flygvapnets Uppsalaskolor (F20) 1944 - 2004
(Uppsala)
I blått fält en vingad tvåbladig propeller
av guld. Skölden omgiven av en öppen
lagerkrans av guld (TFG 950009).

Air force Halmstad-schools (F14)

Azure, a winged twobladed propeller
or. The shield surrounded by an open
chaplet of laurel or.

Azure, the town badge of Halmstad, a
fess argent charged with three hearts
fesswise gules, crowned or in the chief
a winged twobladed propeller of the
last colour

Flygvapnets officershögskola (FOHS) 1984 -1999

Flygvapnets tekniska skola (FTS) 1987 -

Air force Uppsala-schools

Flygvapnets skolor/Airforce schools
Krigsflygskolan (F5) - 1994

Krigsflygskolan (F5) 1994 - 1998
Flygskolan (FlygS) vid F10 1998 - 2002
Flygskolan (FlygS) vid F16 2002 - 2003
Flygskolan (FlygS) vid F17 2003 -

(Ljungbyhed)
I blått fält en örn av guld, som på bröstet bär en sinistervänd mindre örn, båda
av guld, under tre öppna kronor av guld
ställda två och en

(Ljungbyhed)
I fält av guld en blå örn, som på bröstet
bär en sköld av guld vari en sinistervänd blå örn; däröver en blå ginstam,
belagd med en vingad tvåbladig propeller av guld (TFG 950009).

Military flying school (F5)

Azure, under three open crowns or
placed two and one, an eagle wings
elevated and displayed,, on its breast
a smaller sinister turned eagle, all or.

Military flying school (F5)
Flying school (FlygS) at F10
Flying school (FlygS) at F16
Flying school (FlygS) at F17

Or, an eagle azure wings elevated and displayed, on its breast a
shield or with a smaller sinister turned eagle azure. On a chief
azure a winged twobladed propeller or.
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(Halmstad)
På blå ovalformad botten flygvapnets
officershögskolas skolemblem och banderoll i gul färg. Text och konturer i
svart färg (TFG 820086).

(Halmstad)
I blått fält ett krönt kugghjul med flygvapenvinge över omgiven av en eklövskrans, allt i guld (TFG 870038).

Air force officers academy

Azure, a winged two-bladed propeller
surmounting a crowned toothed wheel
inside an open chaplet of oak-leaves, all or.

Air force tecnical school(FTS)

Azure, the emblem of the Air force
officers academy and banderol, all
or. Text and contures sable.

Meteorologkåren

I blått fält ett stolpvis ställt svärd överlagt med skålkors och en sinistervänd
vindmätarpil, allt av guld.

Flygvapnets Halmstadsskolor (F14) 1972 - 1994

(Halmstad)
Halmstads vapenbild, blått fält en bjälke av silver, belagd med
tre röda, med öppna kronor av guld krönta hjärtan. Skölden
lagd över två vingar av guld (TKG 710217).

The Meteorolog cor ps
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Azure, an erect sword surmounted by
a cup-cross and a wind allow sinisterturned, all or.

Försvarsmaktsgemensamma förband, centra och skolor/
Units, schools and centra of the Armed Forces
Södra underhållsregementet (Uhreg S) 1994 - 2001

Norra underhållsregementet (Uhreg N) 1994 - 2001

(Kristianstad)
I blått fält tre av vågskuror bildade ginbalkar av silver, överlagda med ett med
en öppen krona krönt lejon av guld med
röd beväring. Skölden lagd över ett kärrhjul med sex ekrar och därunder ett stolpvis ställt svärd, allt av guld (TFG 950009).

(Boden)
I blått fält en springande ren av silver
med röd beväring, ovan till vänster
åtföljd av en femuddig stjärna av silver. Skölden lagd över ett kärrhjul
med sex ekrar och därunder ett stolpvis ställt svärd, allt av guld (TFG
950009).

Southern Maintenance regiment
(Uhreg S)

The regimental badge, three waves bendysinister azure and a
double-tailed crowned lion rampant or, armed and langued
gules,. The shield surmounting a cartwheel of six spokes and an
erect sword, all or.

Northern Maintenance regiment
(Uhreg N)

Azure, the provincial badge of Västerbotten, a reindeer courant
argent armed and langued gules, followed sinister by a mullet
argent. The shield surmounting a cartwheel of six spokes and an
erect sword, or.

Militärhögskolan (MHS) 1981 - 1994

Mellersta underhållsregementet (Uhreg M) 1994 - 2001

(Stockholm)
I blått ett stolpvis ställt svärd, överlagt två korslagda kommandostavar,
allt av guld (TFG 810034).

(Strängnäs)
I fält av guld Södermanlands vapenbild,
en svart grip med röd beväring, däröver
en med tre bjälkvis ordnade öppna kronor av guld belagd blå ginstam. Skölden
lagd över ett kärrhjul med sex ekrar och
därunder ett stolpvis ställt svärd, allt av
guld (TFG 950009).

Military staff school (MHS)

Azure, an erect sword surmounting
two batons in saltire, all or.

Center Maintenance regiment
(Uhreg M)

Or, the provincial badge of Södermanland, a griffon sergeant
sable, armed and langued gules, on a chief azure fesswise three
open crowns or. The shield surmounting a cartwheel of six spokes and an erect sword, all or.
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Försvarshögskolan (FHS) 1956 - 1985
Försvarshögskolan (FHS) 1994 -

(Stockholm)
I blått fält ett stolpvis ställt svärd, över-lagt en öppen eklövskrans, allt av guld (TFG 850006).

Defence school (FHS)

Azure an erect sword surmounting an open chaplet of oak, or.

Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum
(SWEDEC) 1998 (Eksjö)
I fält av guld en svart lågande granat,
från vilken fyra röda blixtar utgår, och
däröver en blå ginstam belagd med tre
bjälkvis ställda öppna kronor av guld.

Försvarets krigsspelscentrum (FKSC)
1994 - 2000, därefter inom OPIL
(Stockholm)
I blått fält ett märke av guld, bildat av
en med en bjälke på insidan besatt
ring. Skölden lagd, över ett stolpvis
stående svärd av guld

Armed forces war game center (FKSC)
Azure, two half-circles joined palewise or. The shield surmounting an

erect sword of the last colour.

Ammunitions and mine clearance center
(SWEDEC)

Or, a blazing grenade sable surmounting
four bolts gules, a chief azure charged
fesswise with three open crowns, or.

Försvarets förvaltningshögskola (FörvHS) 1977 - 1994
(Stockholm/Östersund)
I blått fält lilla riksvapnet, tre öppna kronor av guld, ställda två och en. Skölden
omgiven av gröna lagerkvistar med instuckna röda bär och lagd över ett stolpvis stående svärd av guld.

Försvarets internationella centrum
(SWEDINT) 1993 1997
Försvarets internationella kommando
(SWEDINT) 1997 - 2003
Försvarsmaktens centrum för internationell verksamhet (SWEDINT) 2000 -

Armed forces Management school

Azure, the Swedish minor coat of arms,
three open crowns or placed two and one.
The shield encircled by a chaplet of laurels
vert, berries gules and surmounting an
erect sword or.

(Almnäs/Kungsängen)
I blått fält skuggan av en blå jordglob med
landmassor av guld; västra Afrika i centrum. Skölden lagd över ett stolpvis ställt
svärd av guld (TFG 950009).

Försvarets medicinalkår 1981 - 1992
I blått fält ett svärd korsat med en eskulapstav, allt i guld (TFG 810013).

Armed forces international center (SWEDINT)
Armed forces international command
(SWEDINT)

Azure, the shadow of a globe with continents or; western Africa
center. The shield surmounting an erect sword of the last colour.
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Armed forces surgeons corps

Azure, a sword and a rod of Aesculapius
bendwise sinister in saltire, all or.

Försvarets sjukvårdshögskola (FSjvHS) 1982 - 1994

Försvarets tolkskola (TolkS) 1983 - 1998

(Solna)
I rött fält en eskulapstav under en öppen
krona, allt av guld. Skölden omgiven av
en grön öppen eklövskrans mmed instuckna röda bär och lagd över ett stolpvis ställt svärd av guld (TFG 850020).

(Uppsala)
I av guld och blått kluvet fält två från
varandra vända korpar av motsatta
tinkturer med röd beväring (TFG 880002).

Armed forces interpretor school (TolkS)

Per pale or and azure two ravens counterplaced and counterchanged, armed and
langued gules

Armed forces medical school
(FSjvHS)

Gules, a an erect rod of Aesculapius under an open crown, all or. The shield
surmounted by an open chaplet of oakleaves vert , berries gules and surmounting an erect sword or.

Försvarets underrättelse- och säkerhets centrum (Und
SäkC) 1998 - 2000
Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhets centrum
(FMUndSäkC) 2000 -

Försvarets sjukvårdscentrum (FSC)
1994 -

(Uppsala)
Skölden kluven i svart, vari ett stolpvis
ställt svärd av guld, och av silver, vari
en svart fackla med låga av guld (HKV
1998-05-13, 09812:66380).

(Hammarö/Göteborg)
I rött fält ett svärd korsat med en eskulapstav, allt av guld (TFG 950009).

Armed forces medical center (FSC)

Military intelligence- and security
center (UndSäkC)
Armed forces intelligence- and security
center (FMUndSäkC)

Gules, a sword and a rod of Aesculapius
in saltire, all or. The shield surmounting
an erect sword orf the last colour

Per pale sable an erect sword or and argent an erect torch sable,
flame or.

Försvarsmusikcentrum (FöMusC) 1994 (Strängnäs/Kungsängen)
I blått fält en lyra av guld. Skölden lagd
över ett stolpvis ställt svärd av guld (TFG
950009).

Totalförsvarets signalskyddsskola
(TSS) 1968 -

(Uppsala/Enköping)
I blått fält ett stolpvis ställt svärd omgivet av en blixt, allt av guld. Skölden omgiven av en öppen lagerkrans av guld
(TFG 960004).

Armed forces musical center (FöMusC)

Azure, a lyre or. The shield surmounted an
erect sword or.
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Armed forces signals protection school (TSS)

Azure, an erect sword entwined by a bolt, all or. The shield surmounted an open wreath of laurel or.

Försvarsmaktens ledningscentrum
(LedC) 2001 -

(Enköping)
I blått fält en stolpvis ställt högervänd
blixt av guld. Skölden lagd över ett stolpvis ställt svärd av guld (TFG 010004).

Militärhögskolan Karlberg (MHS K)
1999 (Solna)
I blått fält en öppen lagerkrans av guld
överlagd med en stolpvis ställd värja av
silver. Årtalet 1792 i guld uppdelat med
två siffror i vardera nedre hörnet (TFG
900020).

Military academy, Karlberg (MHS K)
Azure, an erect rapier argent surmounting an open chaplet of laurels or. I the
year 1792 with two figures in each field
of the last colour.field III and IV

Armed forces management center (LedC)
Azure, an erect dexterturned bolt or. The s
hield surmounted an erect sword or.

Militärhögskola Halmstad (MHS H)
1999 (Halmstad)
I rött fält en öppen lagerkrans av guld
överlagd med en stolpvis ställd värja av
silver (TFG 010004).

Försvarsmaktens idrotts- och överlevnadscentrum
(ÖIC) 1997 - 1999
Försvarsmaktens Ledarskaps- och Idrottscentrum
(FMLIC) 1999 - 2000
(Solna/Karlsborg)
I blått fält en från nedre vänstra hörnet
framkommande hand av silver, hållande
en eklövskrans av guld, ovan på vardera
sidan åtföljd av en lägereld av guld. Skölden lagd över ett stolpvis ställt svärd av g
uld (HKV 1998-01-09, 09812:60165).

Military academy, Halmstad (MHS H)
Gules, an erect rapier argent surmounting an open chaplet of laurels or.

Militärhögskolan Östersund (MHS Ö)
1999 -2004
(Östersund)
I grönt fält en öppen lagerkrans av guld
överlagd med en stolpvis ställd värja av
silver (TFG 010004).

Armed forces atlethic and survival
center (ÖIC)

Azure, a hand argent coming from the
4th corner holding a wreath of oak
leaves, in the chief on both sides a camp
fire, all or. The shield surmounting an erect sword orf the last
colour.

Military academy, Östersund (MHS Ö)
Vert, an erect rapier argent surmounting an open chaplet of laurels or.
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Försvarsmaktens Halmstadsskolor (FMHS) 1999 -

Armed forces maintenance center
(FMUhC)

(Halmstad)
Halmstads vapenbild, i blått fält en
bjälke av silver, belagd med tre, med
öppna kronor av guld krönta röda hjärtan. Skölden krönt med ett stolpvis ställt
svärd av guld (TFG 010004).

Azure, a horse of eight legs rampant
argent, mane, tail and hooves and flashes
by the hooves or. The shield surmounted
a cart wheel and an erect sword, of the
last colour.

Armed forces Halmstad schools (FMHS)

The town badge of Halmstad, azure, a fess
argent charged with three crowned hearts
fesswise gules. The shield sur-mounted an e
rect sword or.

Försvarsmaktens logistik (FMlog) 2001 (Karlstad)
I blått fält en med åtta ben försedd häst
av silver i språng med man, svans och
hovar av guld och med blixtar av samma
tinktur vid de bakre hovarna. Skölden
lagd över ett stolpvis ställt svärd av guld
(TFG 010004).

Verkstadsadministrativt centrum (VAC)
1997 - 1998

(Karlstad)
I blått fält en med åtta ben försedd häst av
silver i språng med man, svans och hovar av
guld och med blixtar av guld vid hovarna över
en av ett bågsnitt bildad stam av silver, belagd
med ett åt sinister öppet kugghjul av purpur.
Skölden lagd över ett stolpvis ställt svärd av
guld TFG 960004).

Armed forces logistics (FMlog)

Azure, a horse of eight legs rampant argent, mane, tail, hooves and flashes by
the hooves or. The shield surmounting
an erect sword, of the last colour.

Workshop administrative center (VAC)

Azure, a horse of eight legs salient ar-gent, mane, tail, hooves
and flashes by the hooves or, bended base argent a sinister open
toothed wheel purpur. The shield surmounted an erect sword or.

Försvarsmaktens underhållscentrum (FMUhC) 1998
-2001

(Skövde)
I blått fält en med åtta ben försedd häst av silver i språng med
man, svans och hovar av guld och med blixtar av samma tinktur
vid de bakre hovarna. Skölden lagd över ett vagnshjul och ett
stolpvis ställt svärd av guld (TFG 010004).
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Redovisningsavdelning Bergslagen (RAB)
1994 -

Totalförsvarets skyddsskola (SkyddS) 1988 - 2000
Totalförsvarets skyddscentrum (SkyddC) 2000 -

Bergslagen (RAB)

National NBC-school (SkyddS)
National NBC-center (SkyddC)
Argent, a dragon rampant vert, armed
and langued gules. The shield surmoun-

I grönt fält en balkvis ställd bergsmankäpp, ovan till vänster och nedan till
höger åtföljd av ett järnmärke, allt i silver. Skölden lagd över ett stolpvis ställt
svärd av guld (TFG 010004).

(Umeå)
I fält av silver en grön drake med röd beväring. Skölden lagd över ett stolpvis ställt
svärd av guld (TFG 900003 och TFG
950009).

Vert, a rod of a miner in bend between
two iron signs, all argent. The shield surmounting an erect sword or.

ting an erect sword or.

Arméns skyddsskola (SkydS) 1953 - 1968
Försvarets skyddsskola (SkyddS) 1979 - 1988
(Rosersberg/Kungsängen)
I fält av silver en grön drake med röd beväring. Skölden lagd över två korslagda
svärd av guld (TFG 790004)

Army NBC-school (SkyddS)
Military NBC-school (SkyddS)

Argent, a dragon rampant vert, armed
and langued gules. The shield surmounting two swords in saltire or.

Försvarsmaktens rekryteringscentrum (RekryC) 1998
(Stockholm)
I blått fält en trumma av guld, belagd
med tre blå kronor ordnade två och en
och med röd snörning; däröver två korslagda trumstockar av guld. Skölden lagd
över ett stolpvis ställt svärd av guld (TFG
010004).

Armed forces recruiting center (RekryC)
Azure, a drum or, charged with three
crowns azure placed two and one, lacing
gules under two drum sticks in saltire.
The shield surmounting an erect sword
of the last colour.
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Jämtlands fältjägarregemente (I5/Fo 22)
Jämtlandsgruppen i Östersund 		

58
22
22
22

Kalix försvarsområde (Fo 67) 			
Kalmar flygflottilj (F12)			
Kalmargruppen i Kalmar 			

38
60
38
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Lapplandsbrigaden (NB20) 				26
Lapplands jägargrupp i Kiruna			
27
Lapplands jägarregemente (I22/Fo 66) 		
27
Livgardesbrigaden (IB1) 				20
Livgardesgruppen i Stockholm			
21
Livgardet (LG) 					20
Livgardets dragoner (K1/Fo 44) 			
28
Livgardets dragoner (K1)				28
Livgardets dragoner inom I1 				
28
Livgrenadjärbrigaden (IB4)				21
Livgrenadjärgruppen i Linköping 			
21
Livgrenadjärregementet (I4/Fo 41) 			
21,22
Livregementets grenadjärer (I3/Fo 51)		
21
Livregementets grenadjärgrupp i Örebro		
21
Livregementets husarer (K3)				28
Luftvärnets kadett- och aspirantskola (LvKAS)
44
Luftvärnets officershögskola och tekniska skola
(LvOHS/TS) 						44
Luftvärnets stridsskola (LvSS) 			
45
Luftvärnsregementet (Lv6)				35
Luftvärnsskjutskolan (LvSS) 				45
Luleå luftvärnsregemente (Lv7) 			
35
Luleå marina bevakningsområde (Lubo)		
50

Malmö marina bevakningsområde (Mabo)		
Marinen (M)					49
Marinens taktiska centrum (MTAC) 		
49
Marinens taktiska centrum (MTC)		
49
Marincentrum (MarinC)			49
Marinens krigshögskola (MKHS) 		
56
Marinens officershögskola (MOHS) 		
56
Marinflygledningen (MFlygL) 		
50
Marinledningen (ML)				49
Marinstaben (Ms) 				49
Marintaktiskt kommando (MTK) 		
49
Markstridsskolan (MSS)			42
Materielunderhållscentrum (AMC)		
47
Mellersta arméfördelningen (14.förd)		
20
Mellersta flygkommandot (FKM)		
58
Mellersta militärdistriktsstaben (MD M)
17
Mellersta militärområdesstaben
(Milostab M)					17
Mellersta underhållsregementet (Uhreg M) 66
Meteorologkåren 				71
Militärhögskolan (MHS) 			
66
Militärhögskolan Karlberg (MHS K) 		
69
Militärhögskola Halmstad (MHS H) 		
69
Militärhögskolan Östersund (MHS Ö)
69
Militärområdesstaber (före 1994)		
16
Motorskolan (MotorS) 			
46
Muskö örlogsvarv (ÖVM) 			
50
Nedre norra arméfördelningen (2.förd)
Norra arméfördelningen (6.förd) 		
Norra flygkommandot (FKN) 		
Norra militärdistriktsstaben (MD N) 		
Norra militärområdesstaben (Milostab N)
Norra skånska dragonregementet
(P2/Fo 14) 					
Norra skånska regementet (P6/Fo 14)		
Norra Smålandsgruppen i Eksjö		
Norra Smålands regemente (I12/Fo 17)
Norra underhållsregementet (Uhreg N)
Norrbottens arméflygbataljon (AF1) 		

68

Norrbottens flygbaskår (F21) 			
62
Norrbottens flygflottilj (F21) 			
62
Norrbottensgruppen i Boden			
38
Norrbottens gränsjägare (Fo 67/GJ 67)
39
Norrbottens gränsjägargrupp i Kalix		
39
Norrbottens pansarbataljon (P5)		
25
Norrbottens regemente (I19) 			
26
Norrbottens regemente och Norrbottensbrigaden (NB19)				
25
Norrbottens regemente och Norrbottens
pansarbataljon (I19/P5)			
25
Norrlands artilleribataljon vid I19 		
33
Norrlands artilleriregemente (A4)		
32
Norrlands artilleriregemente (A8) 		
33
Norrlands dragonregemente (K4) 		
28
Norrlands helikopterbataljon (1.hkpbat)
62
Norrlands helikopterskvadron (1.hkpskv) 62
Norrlands ingenjörbataljon vid I19		
36
Norrlands ingenjörkår (Ing3) 			
36
Norrlands kustartilleriförsvar med Härnösands kustartilleriregemente (NK/KA5)
54
Norrlandskustens marinkommando (MKN) 50
Norrlandskustens örlogsbasavdelning
(ÖrlB N)					50
Norrlands luftvärnsbataljon vid I19 		
35
Norrlands luftvärnskår (Lv7)			
35
Norrlands signalbataljon (S3)			
36
Norrlands signalbataljon vid I19		
36
Norrlands signalkår (S3)			
36
Norrlands signalregemente (S3) 1		
36
Norrlands trängbataljon (T3) 			
37
Norrlands trängbataljon vid I5 		
37
Norrlands trängkår (T3)			
37
Norrlands trängregemente (T3) 		
37

19
19
58
17
17
29
30
23
23
66
62

Operationsledningen (OPL)			13
Operativa insatsledningen (OPIL)		
13
Ostkustens marinbas (MarinB O)		
50
Ostkustens marinkommando (MKO)
50
Ostkustens örlogsbas (ÖrlB O)		
50
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Pansartruppernas kadett- och aspirantskola (PKAS)						43
Pansartruppernas officershögskola (POHS)		
43
Pansartruppernas stridsskola (PS) 			
43

Svea helikopterbataljon (2.hkpbat) 			
63
Svea ingenjörkår (Ing1)			
35
Svea ingenjörregemente (Ing1) 		
35
Svea livgarde (I1) 				
20
Svea livgarde (I1/Fo 44)			
20, 21
Svea trängbataljon vid I4 			
37
Svea trängkår (T1) 				
37
Svea trängregemente (T1) 			
37
Sydkustens marinbas (MarinB S) 		
49
Sydkustens marinkommando (MKS)		
49
Sydkustens örlogsbas (ÖrlB S)		
49
Södermanlandsbrigaden (PB10, MekB10) 31
Södermanlands flygflottilj (F11)		
60
Södermanlandsgruppen i Strängnäs		
31
Södermanlands regemente (P10) 		
31
Södermanlands regemente (P10/Fo 43)
31
Södertörns flygflottilj (F18)			
61
Södertörnsgruppen i Haninge			
40
Södertörns marinbrigad (SMB) 		
55
Södertörns marinregemente (SMR)		
55
Södra arméfördelningen (13.förd) 		
19
Södra flygkommandot ( FKS) 		
57
Södra militärdistriktsstaben (MD S)		
16
Södra militärområdesstaben (Milostab S)
16
Södra skånska brigaden (MekB7) 		
30
Södra skånska gruppen i Revinge 		
30
Södra skånska regementet (P7)		
30
Södra skånska regementet (P7/Fo 11)
30
Södra underhållsregementet (Uhreg S)
66

Redovisningsavdelning Bergslagen (RAB) 		
71
Rikshemvärnscentrum (RiksHvC)			18
Rikshemvärnsstaben 				
18
Roslagens flygflottilj (F2) 				
58
Roslagens luftvärnskår (Lv3)				34
Roslagens luftvärnsregemente (Lv3) 			
34
Roslagens marinbrigad (RMB) 			
54
Roslagens marinregemente (RMR)			
54
Sjökrigsskolan (KSS) 					56
Skaraborgsbrigaden (PB9, MekB9)			
29
Skaraborgs flygflottilj (F7)				59
Skaraborgsgruppen i Skövde				30
Skaraborgs regemente (P4) 				
29
Skaraborgs regemente (P4/Fo 35) 			
29
Skånska dragonbrigaden (PB8, MekB8)		
29
Skånska dragongruppen i Hässleholm 		
29
Skånska dragonregementet (P2) 			
29
Skånska flygflottiljen (F10)				59
Skånska luftvärnskåren (Lv4) 				
34
Skånska luftvärnsregementet (Lv4)			
34
Skånska trängbataljonen vid P2			
37
Skånska trängregementet (T4) 			
37
Smålands artilleriregemente (A6) 			
32
Smålandsbrigaden (IB12) 				23
Smålands regemente (I12/Fo17)			
23
Statens försvarshistoriska museer (SFHM)		
16
Stockholms kustartilleriförsvar (Sk)			
53
Stridsskola Mitt (SSM) 				
42
Stridsskola Nord (SSN) 				
42
Stridsskola Syd (SSS) 					43
Styrelsen för pykologiskt försvar (SPF)		
15
Sundsvalls luftvärnsregemente (Lv5) 			
34
Svea artilleriregemente (A1) 				
32
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Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (SWEDEC) 		
45, 83
Totalförsvarets pliktverk 			
15
Totalförsvarets signalskyddsskola (TSS)
68
Totalförsvarets skyddscentrum (SkyddC)
71
Totalförsvarets skyddsskola (SkyddS) 		
71
Tredje ytattackflottiljen (3.yaflj) 		
52
Tredje ytstridsflottiljen (3.ysflj) 		
52
Trängtruppernas kadett- och aspirantskola
(TrängKAS) 					46

Upplands flygflottilj (F16)			
61
Upplandsgruppen i Enköping			
38
Upplands regemente (S1)			
36
Upplands regemente (S1/Fo 47)		
36
Vaxholms amfibieregemente (Amf1)		
52
Vaxholms kustartilleriregemente (KA1)
52
Verkstadsadministrativt centrum (VAC)
70
Väg- och vattenbyggnadskåren (VVK)
18
Värmlandsbrigaden (IB2)			21
Värmlandsgruppen i Kristinehamn		
21
Värmlands regemente (I2/Fo 52) 		
21
Västerbottensgruppen i Umeå 		
26
Västerbottens regemente (I20/Fo 61)		
26
Västernorrlandsgruppen i Sollefteå		
26
Västernorrlands regemente (I21/Fo 23)
26
Västgöta flygflottilj (F6)			
59
Västkustens marinkommando (MKV)
50
Västkustens örlogsbas (ÖrlB V)		
50
Västmanlandsgruppen i Västerås		
38
Västmanlands regemente (Fo 48) 		
38
Västra arméfördelningen (3.förd) 		
19
Wendes artilleriregemente (A3) 		

32

Ångermanlandsbrigaden (NB21) 		

26

Överkommendanten i Stockholm (Ökm)
Övre norra arméfördelningen (6.förd)

Älvsborgs amfibieregemente (Amf4) 		
54
Älvsborgsbrigaden (IB15)			24
Älvsborgsgruppen i Borås			
24
Älvsborgs kustartilleriregemente (KA4)
54
Älvsborgs regemente (I15) 			
24
Älvsborgs regemente (I15/Fo 34)		
24
Öresunds marindistrikt (MDÖ) 		
49
Örlogsskolorna (ÖS) 				56
Östgöta arméflygbataljon (AF2)		
64
Östgöta flygflottilj (F3) 			
58
Östgöta helikopterbataljon (4.hkpbat)
64
Östra arméfördelningen (4.förd)		
19
Överbefälhavaren (ÖB)			13
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