F 10 fana
F lolse S har den l juli 1986 tilldelats
en vaktfana (interimsfana), m a o en

"stiil I fiireträdare" fdr vår ordinarie
fana. oen är tillverkad av polyester [Ed
kemiskt fdrgtryck. Hed anledning av detta
kan det finnas skäl att påminna cn hur
det gick till, när F 10 fick sin flot-

tiljfana.

I Earkarby,
mottog F 10 fl otti I j fana ur Hans
Hajestäts, Konung Gustaf !f , hand. Vid
denna högtidligö ceremoni fick även chefernå för F 12, F 13, F 14, F16, Fll , F 20
Fanöverlånningen skedde på F

där dåvarande C F 10, översten Zachrisson

och F 21 motta sina fdrbands fanor.
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Fanan har används

åtskilliga

gånger sedan

dess, och den behandling den utsatts för
har naturligtvis sa!t sina spår. Den är

i Stockholn för reparation (kostnad ca
25.000:-), förhoppningsvis den sista fijr
I ång tid franöver.
Vår ordinarie sldenfana tillhör gruppen
antikvariska textilier. Den kräver därfiir
särskild noggrannhet och fdrslktighet vid
användni n9, behandling, förvarJng och
vård" Allt naterial i fanan är av silke,
och a'l I t arbete vi d ti l verkni ng och
reparation utfdrs för hand. Fanan är
rnycket känslig för sol'lJus och stark
elektrisk belysning, fukt, stärk vind,
I uftförorening (exvis tobaksrök) och
under hösten åsyno på Armåmuseum
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omild behandling. Den nya vaktfanan koffner därför att kunna användas istället fiir
den ordinarie fanan vid de tillfäl1en d,ll
uppenbar risk finns, att sidenfanan kan

ta skada. Det bör observeras, att
vaktfanan skal l användas och föras I

en]ighet rcd til1ämpningen för den ordin-

arle

sidenfanan.

Bestånrnelser
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parad och fanans förande

kap 16" Därutöver finns
mycket litet om fanors och standars användning m m, tvcket bygger på tradit.ion
och praxis. En fdrsvarets traditionsnämnd
Chcta töt Bfiralla f|llfl.ttiLi.
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uppsattes den 1/7 1985" oen är ett fiir
försvarsmakten genensamt organ för tradi.
tionsvården (TFG 850028, i vi I ken dock
i ngenti ng står orn fiirbandsfanor).

Bråe.lh 0yrflohllj, Uppl$ö llysnotlllj,
Flyglod.tblolåÄ, Norb.rtsB tlyabs,tÅr,

Förbandets fana, I iksom dess ersättare,
vaktfanan, skall hållas i he1gd" Dettå
innebär, att nnn bör tlinka siq fdr betr
hur den utnyttJas. Det är förb-andschefen
sJälv som av9ör detta, om tveksåmhet
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