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2.15.4 Uppställning/formering

Vid gemensain uppställning ska kontingenter från olika länder grupperas i bokstavsordninEl elter län-
de.ra. nan- r på Ir rr.kr fr 'r höger Il1gel

2.16 Militär personals medverkan vid begravning

2.16.1 Historik

Vid begravning av kungliga och andra ståndspefsoner utvecklades tidigt sior pompa och siåt. Många
siåndsperconer hade nilitär anknytning, valJör detvar naturligt att krigsmakten var representerad. Dei
ceremoniel som då utvecklades har efter hand gett upphov till senare tiders såit att under militära
hedersbetvgelsel hedra den a\'lidne.

Särskilt under första delen a\' 1900-talet rnedförde bl.a. dödsfall under beredskapstjänst och epidemier
ofta att militärbegravningar genomfördes. Denna form av hedersbetvgelse har sedan dess förekommit
allt mer sällan, främst beroende på fäle dödsfall hos pefsonal i tjänst.

Sedvänjan att en avliden militärs kista vid begravning ska båras av den avlidnes kollegor är mang
hundraårig.

Försvarsmakens {råmsta hyllnjnt till en stupact kamrat eller en kamrat som deltagit i krig har sedan
lång iid tillbaka varit att honnörssalvor avlossas vid d€nnes gravsäitning.

2.16.2 Allmänt

Kunglig beSravning redovisas i kapitel i kapitel 1.

Militärbegravning

Den som förolyckas eller sfupar i q:insten skå begravas genon militärbegravning såvida inte den av
lidnes anhöriga önskar ainorlunda. Militärbegrå\'ning kan även ske när åinån i lj:inst varande milifär
pelsonal avlider.

Chef för orgånisationsenhet erbjuder de ånhöriga till den som stupar eller förolyckas i rjänsten att mi-
litärbegravning kan skc. Chefen fattar beslLlt om militärbegravning då de anhöriga gett uttrvck för en
sådan önskan.

Vid militäfbegravning ska kistan varasvepti en svensk öllogsflagga eller ien tvärskuren svenskflagga.
Flaggans kofs placeras mot h11\,udändan. Hr\'udbonad, utmärkclse och utbildningstecken samt sido-
gcvä1Iö1OR 6 till OF 9 cller bajonettför OR 1/5 (sabel , bajoncttbladet vilande i baljån) läggs på kistan
(flaggan). Hrvudbonad (alltid skälmmössa förOR-6 tillOF-9) placeras påkistans övelsta del, v:ind mot
fot:indan, därunder (på etthyende) utmärkelse- och eventueila utbildningstecken, och under dem slut-
Iigen sidogeväret&ajonetten med spetsen 1not fotändan.
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2 Ofqanisat onsenheter. krlgs- och hemvärnsförband

Bild 2:16 Svept kista tned huvudbonad, utmärkelser ach sidogeval

Biomsterkransar placeras inte på kista dekorerad Iör militärbegravnirlg.

Om den avlidne deltagit i krit eller sfupåt i internationell tjänst (mots\'.) Iår honnörssalvof skjutas i

samband med gravsättninten alternativt, on gravsättnint inte sker i samband mcd begravnintsgud
stjänsterL då de tre skovlarna mull (motsv.) fallcr på kistan.

Chef Iör organisationsenhet beordrar paraderinB med:

. förbandets lanä med 1.e och 2.e fanförac

. heders\.akt/kisibärare

. honnörcsq'rka för avgivande av honnörssalvor (för däriil1 berättigad)

. musikkår

Normalt ska endasi 1:e och (som reserv) 2;e fanförrre utan fanvali dclta. A\ cn annan fanförare med

exempelvis en kamratförenings fana, kan delta.

Musikkår bör delta.

. Sorgllor på lan4 malschtlumnor och Lrastrumma ska endast anbringas vid statschelens begravning
eller när så arbefalls av rcgedngen (\'id statsbegrä\'ning).

. Fanförar€ och hedefsvakt \'id kistan ska bära paraddräkt m€d sidogevär och utmärkelser (A 1) samt
ha påtagen huvudbonad ävcn inne j kyrkan. Ska hedersvakt€n vid kistan bäa ut densamma ska

sidogevär överläimnas till utrustningshällare innan kistan bärs ut. Sorgtccken ska bälas.
. Hedersvakt utanför kvrkan ska båra irupparaddräkt samt vapen (A 2). Sorgtecken ska bäras.

. Den som enskilt i uniform deltar i begravning, oa!'sett orn denna är militärbegral'ning eller inie, ska

vara klädd i daglit dräkt med sorgiecken (C1), såvida inte annat äl beord rat. Som förstårkningsplagg
bärs kappa nt87(A) och of{icer bär skärmmössa! Agiljett får bäas av därtjll befättigäd. Uimärkelser
(släpspänncn) f år bäras.

Kistans bärande

Kistbäraravdelning (tillika he d e rsva kt) ska inspekterås och förövas före begravningi.eremonin genom
ansvarig chels f örso1g.

En kistbärara!'deh'rinB består av följande personal:
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2 Orqan sationsenheief. kflgs- och hemvårnsförband

. chef

. 6 bärare (eventuellt 8)

. 2 hållare av utrushing

Innan kistan ska bäras, plockar bärarna bort den avlidnes mössa, sidogevär, utmärkelser och eventuella
dekorationer Iramlör kistan samt överlåmnar dessa till utrustningshållama. Eventuellt viks flaggan

celemoniellt om den avscs överlämnas i kyrkan (moisv.) annars lämnas den kvar på kistan föf attvikas
hop i ett senare skede.

Kommandon ges tyst av chefen så att endast kistbärarna hör. Exercisrörelserna i kyrkan (motsv ) och i

anslutning till kistan sker tyst och värdig.

Kommandon:

"Fatta!" (bärarna

F
rattal

att fältdräkt INTE ska nyttJas

lyfter kistan så att de blir stående med raka ryggar)

båda händerna under kistan)

Bild 2:17 AbseNera
. Säkia!" (bärarna

Bild 2:18 AbseNera attfältchäkt INTE ska nyttjas
. "Lyft!" (kistan lyfts upp till axelhöjd och den blivande lrttre handen fattar om kistans sida med ium

mpn,'n.lpr dpn\åmn:\

112



2 Organisaiionsenheier, krigs- och hemvärnsfQllqlli

Bild 2:19 ahseNen att fältdräkt INTE ska nyttjas
. "Vänd!" - v:indning sker vid behov åt det håIl kistar ska fiiras

Bild 2:20 ObseNera att fältdhkt INTE ska nyttjas. Bilden visar ett Iyft som högre an brukligt (kistanvilar normalt

. "Fråmåt Marsch!" (sorgmarsch anträds, kistbärama börjar marschen med den fot som är närmast
kistan).

Om man behöver förtydliga kommandot gör man lämpligen detta med lystringsordet "Kistbärama!"

. När officer begravs ska kistan bäras av officerare

. När soldat/sjöman begravs ska kistan bäras av soldater ur dennes avdelning (trupp pluton)
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2 Ofqan sationsenheter kfgs och hemvärnslört'and

Vikning av flagga

€

Flaggans vikning

Flaggan viks av två till fyra personer normalt uttagna ur kistbäraravdelningen. Svensk llaggå ska vikas
så att det färdiga flaggpaketei endasi visår flaggans blå färg.

Vikning ska förö\'as så ait sidoma viks samtidigt och i rätt ordning. FLatgan överläimnas till anhörigå
vid ]änpligt tillfå11e och inte nödv:indigtvis under sjäh'a begravningsgudstjänsten (motsv.) (Minnes-

stund i anslutning till begravningen kan vara ett lämpligt tillfälle). Flaggan ska i alla förekornmande fa]1

avtagas föfe Bra\-såttning eller eldbegiingelse och anses som {örbrukad Iör lidare ajlr ihdning

Honnörssalvor

Om den avlidne delragit i krig eller stupat i internationell tjänsi (motsv.) Iår två honnörssalvor skjutas
i samband med gra!sättningen.

Når honnörssah'or skaavges, ska dettagöfas av en beordrad honnörsstylka som glupperats tiillåmplig
plats i anslutning till graven, med ett skott ivarje sah'a. Om gravsättning intc skcr ska honnöfssalvoma
skjutas när överlämnandet till gravens ro sker (de tre skovlarna mull (nots\'.).

2.16.3 Genomförande

Militärbegravning med gravsättning

Vanligtvis är kistan med stoftet bisatt i b-rka eller gravkapell förc begravningen.
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2 Organ sationsenheter, krigs och hemvårnsförband

Bild 2:22 Fanars placenng ikyrka

I Innan begravningsgu d stjä nsten tar siu börjån mafscherar fanförarc (motsv ) och hedersvaktin. Fanå

förs strllkcn flam till uppställningsplatsen i närheten av kistan eller där kistån kommer ait Pläcelas,
beroende på utrymnet. Den förnämsta fanarl placeras längst tillhöger omkistan (från fö$amlingen
sett vänste4.

2 Nä1fanföfaren Carna) är på plats ska lananCorna) blottas och tas upp i givakt iör att dälcfter tas ner

iill manöverstållning. Fana( ()1) placerad(e) heraldiskt sett till !ånster om kisian Iår om de lokala

förhållandena så krär'er hållas med vänster hand .

3 Hedersvakt€n/kistbärare ska göra halt med ire (4'rå)manPå \'ardera sidan avkisian, göra \'ändning
mot kisian, personlig hälsning, därefter våndning mot församl ingen och inta lystring ställ Sidogevår
ska bäras under gevär in.

4 Om kistan bärs in i kvrkan av heders\.akten/kistbäarc (se nedan) vid betravningsgudsqänstens
början ska fanall( orna) föras till givakt.

- Hedersvakt/kistbårare kan dårefter stanna kvaf vid kistan enligl ovan.

5 Under Budsqänsten ska fan{öraren( arna) utan kommåndo föra fanan( orna) till givakt då nårmaste

aniöriga intr'ädef i kyrkan, då ör'erliimnandct till gfavens ro sker (de tre skoviarna nlull) sami då
{örb:rd' h.. r til rdmf^r -in l-r l1l.ir1.

Hä med fana ska endåst ske vid statsbegravning-

Om kistan efter beglavninBsguclstjänsiens slui omedelLlart förs till Sravsätining på kyrkogärd, ska

huvudbonad, uhnärkelsetecken o.h sabel (motsv.) avlägsnas från densanuna. Kistan bärs ut aY he

dersvakten/kistbäare, som {öregås av fanfötarencarna). Om musikkår deltar ska den sPela sorg
marsch (försiämda trummor) och marschera (64-66 steg/min) Iramför begravningsföljei till graven,
där musiken slås ar'.

Fan{örare ska däreftel ställa upp vid grä\'ens huv{d:inda. Eventuell honnörssiyrka för avgivande
av honnörssalva och mllsikkår grupperar på anvisadc platser.

Motsvarande ska i tillämpliga delar gälia om stoftct förs till bårbil {ör grävsättning på annan Plats

Hedersvakt ska vanligen stäl]as upp på två linjel, dels utanlör kvrka eller kapell, dels vid graven
utan atthindla föfl'ättningen. N_är begravningsprocessionen passerar ska givakt kommenderas, var-
efter hälsning skcr.

Vid graven görchalt vid gravöppningen och kistan siä]ls ned på nedhalningsfepcn och siöttorna Iör
att flagfjan ska krnna avlägsnas (om detia inte gjorts tidiSare).

8
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- Flaggan viks ceremoniellt av hedersväkten/kistbärarna och ö\'eriämas tillsammans med huvud-
bonad och utmärkelser till närmaste anhöriga i anslutninS till minnesstund (motsv ) efter grav-

sättninten
' Därefter höjs kist4 stöttor tas bort av medhjälPare och kistan s:inks i graven (el'entuellt undcr

trumslagning)

Fanförale som intatit iåmplig plats il'rtar enskild ställning och för fanan Corna) till givakt då kistan
sänks i graven (samt under eventuella honnörssaivor)

11 Når kistan har sänkis ska hedersvaktenÅistbårare 8öra personlig hälsning och avmarcherar iill
begravningsföljet.

12 Chef Iör honnörssiyrka komrnenderar "Givaktl" varefter eventuella honnörssalvor avgcs. Efter

'ronn.l'-a'ro'.onmende'a. ledit:al

13 Fanföra1e och övrig hede$bevisning kvarstår tills dess gravsättningen är avslurad

14 Rcgementstrumslagare gör personlig hålsning då kistån sänks.

- Igenkäuingssignal och tapto blåses som avslutning av ceremonin

Högsie närvarande rnilitäre chef håller vid minnesstund (motsv.) kod minnestal samt överlåimar i
förekommande fal över Förs\.arsmaktens medalj fö1 internationell tj:inst, örlogsflaggan (ev.) samt åier-
lämnar huvudbonad och i förekomnande fali den avlidnes egna sidoger'är till närmaste anhörig.

Vid borterlig bcgravning genomförs ceremonin i tillämpliga delar.

Militärbegravning utan gravsättning

Genomförs i ti11åmpliga delar enligt vad som gäller föt miliiårbegravning mcd gravsättning.Då sioftet
eftel beglavningsgudsijänsten låmnas i kyrkan ellef käpellet, ska fånförare och hedersvakt/kistbärarc
kvarstå tills ö\'riga deliaSare har lätinat kyrkan.Innan hedersvakten/kistbärare lämnaf sin plats ska de

göra vändning mot stofiet och utföia pelsonlig hälsnjng och avslutar med att avlägsna flagga, huvud
bonad. utmärkelser och sabel,öaionett från kistan \.arefter dessa låmas till föråandschefen Iör över-
]ämnjng till de anhöriga vid ninnesstunden.

Vid borgerlig begravning genomförs ceremonin i till:impliga delar.

Militärbegravning till sjöss samt spridning till sjöss av aska frän avliden

Enligi kapitei 4.

Militär medverkan vid annan begravning

Begravning av militäl personal som inte är i tjänst (d.v.s. avgått ur aktiv tjänsteller ur resenen)kan ske

på liknande sätt som militärbegravnint men föuisätter i hög glad flivilligt deltagande från de som ska

tjänstgöra.

Fana, kämraiförenings fana och hedersvakt/kistbärare kan paradera i kyrkan e{ter trivllligt åtagande.

Normalt ska endast 1:e och (som reserv) 2:e fanlörare utan fanvakt delia.Musikkår kan delta efter sär-

skild ör'erenskommelse.Om den avUdne deltagit i krig eller stupat i internationell tjänst (motsv.) får
irupp ur förband eller frivilligorganisation avte honnörssalvol i samband med Sravsättnin8en cfter
tillstånd av Höekvarteret.
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