
Uniformsbestemmelser  
Christianssand Artillerie Compagnie

Disse uniformsbestemmelsene gir råd om antrekk og bruk av 
hverdagstøy og uniformer i Christianssand Artillerie Compagnie. 

Uniformens historie går tilbake til de eldste tider, og er uløselig 
knyttet til tradisjoner. Den symboliserer de verdier Compagniet 
representerer, så som profesjonalitet og disiplin. Den gjør 
Compagniet synlig i samfunnet og nyttes ved alle anledninger 
hvor det er naturlig og passende. Uansett anledning er det viktig 
at uniformen bæres korrekt og med stolthet, og at rettledningene 
i denne uniformsguiden følges så langt som mulig.

Som Compagniesjef og leder av Artilleriecollegiet, stiller jeg krav 
om en høy standard i Compagniet og hos enkeltpersoner når det 
gjelder bæring av uniform og tidsriktig antrekk. Denne guide 
dekker imidlertid ikke alle forhold. Det er her man skal bruke det 
skjønn han/hun har opparbeidet seg. Disse 
uniformsbestemmelsene gir retningslinjer for hvordan jeg ønsker 
at medlemmer av Compagniet skal representere sin avdeling og 
historien både nasjonalt og internasjonalt. 

Jørn Kildedal
Compagniesjef



Tjenesteantrekk 1 

Trekanthatt sort, gul stripe rundt for alle unntatt offiserer. Gullstripe for offiserer.
Hvit skjorte uten krave, blonder på armer for offiserer. Offiserer nytter 
barokkparykk.
Gult skjerf som knyttes 1,5 gang og brettes fint i halsen. Hvitt skjerf med blonder 
for offiserer
Båndstriper iht vedlegg for offiserer og underoffiserer. Sys  på nedre del av 
ermene iht tegning.
Jakke rød med lommer iht tegning og bilder. Offiserer og befal skal ha 
dobbeltspent åpen jakke.
Bukse kne, blå med knyting under kne
Vest, blå for offiserer og befal. 
Sko, sorte skinn med spenne. Støvler i skinn med opprett for offiserer. Støvler i 
plast/gummi er ikke tillatt.
Røde knestrømper uten mønster. Strømpene skal tres over buksene og festes 
med lærreim. 
Belte, skinn med feste til verge og bajonett (Brukes på ordre). Verge skal være 
1701 modell eller tilsvarende, og skal bæres i balg. 

 
2. Erstatnings- (E) og tilleggsutstyr (T) 
Dekorasjoner/medaljer  T
Kappe, stor overtrekk  T 

3. Merknader
Tjenesteantrekk 1 nyttes når man er ute i avdeling og ikke skal saluttere eller 
bruke våpen av noen art.
7. Dekorasjoner/medaljer nyttes kun på ordre (parader mv).



Kvinner bruker dagligdags antrekk når Offiserer og soldater går i Tjenesteantrekk
1  
(på ordre kan annet antrekk nyttes for kvinner, f.eks Parader mv)

Feltantrekk 

Belte, skinn med feste til verge og bajonett 
Trekanthatt sort, gul stripe rundt for alle unntatt offiserer. Gullstripe for offiserer.
Hvit skjorte uten krave, blonder på armer for offiserer 
Gult skjerf som knyttes 1,5 gang og brettes fint i halsen. Hvitt skjerf med blonder 
for offiserer
Båndstriper iht vedlegg for offiserer og underoffiserer. Sys  på nedre del av 
ermene iht tegning.
Jakke rød med lommer iht tegning og bilder. Offiserer og befal skal ha 
dobbeltspent jakke.
Bukse kne, blå med knyting under kne.
Vest, blå for offiserer og befal. 
Sko, sorte skinn med spenne. Støvler i skinn med opprett for offiserer. Støvler i 
plast/gummi er ikke tillatt. 
Røde knestrømper uten mønster. Strømpene skal tres over buksene og festes 
med lærreim. 

Våpen og mundering til feltantrekk:
Sort/brun veske i skinn for utstyr, ladninger, rømmenål, pusse»stokk» til luntehull
mv.
Verge og/eller bajonett i belte. Verge skal være 1701 modell eller tilsvarende, og 
skal bæres i balg. 
Munnladergevær eller munnladerpistol
Rør for å ha lunter i som festes til knapp i uniform e.l.
Liten sort skinntaske i belte for kruttladninger til muskett/pistol mv.
Sorte lær/skinnhansker for kanonbetjening.



 
2. Erstatnings- (E) og tilleggsutstyr (T) 
Kappe, stor overtrekk  T 

3. Merknader
Feltantrekk  1 nyttes når man er på oppdrag og skal saluttere eller bruke våpen 
av noen art.
Dekorasjoner/medaljer nyttes ikke på feltantrekk.

Kvinner bruker dagligdags antrekk når Offiserer og soldater går i Feltantrekk

Festantrekk 

Belte, skinn med feste til verge og bajonett (Brukes på ordre)
Trekanthatt sort, gul stripe rundt for alle unntatt offiserer. Gullstripe for offiserer, 
ev spesielt pyntet hatt med fjær.
Hvit skjorte uten krave, blonder på armer for offiserer 
Gult skjerf som knyttes 1,5 gang og brettes fint i halsen. Hvitt skjerf med blonder 
for offiserer
Båndstriper iht vedlegg for offiserer og underoffiserer. Sys  på nedre del av 
ermene iht tegning.
Jakke rød med lommer iht tegning og bilder. Offiserer og befal skal ha 
dobbeltspent åpenjakke.
Bukse kne, blå med knyting under kne.
Vest, blå for offiserer og befal. Offiserer kan tillates å sy gullstriper rundt kant på 
vest og lommer.
Sko, sorte skinn med spenne. Støvler i skinn med opprett for offiserer. Støvler i 
gummi/plast tillates ikke.
Røde knestrømper uten mønster. Strømpene skal tres over buksene og festes 
med lærreim. 
Soldater kan gis tillatelse til å gå med hvitt halstørkle uten blonder, samt 
trekanthatt med fjærpryd.
 
2. Erstatnings- (E) og tilleggsutstyr (T) 



Dekorasjoner/medaljer på ordre T
Jakke, stor overtrekk  T 
Ordener kan brukes ift hvilket arrangement man er på. 
Hester mv som viser deltagelse på St Barbara, brukes kun på St Barbara 
arrangement uansett sted.

Kvinner nytter tidsriktig festkjole (hvis man har det)  når Offiserer og soldater går
i festantrekk.

Festeantrekk 2

Festantrekk 2 er et eget festantrekk som fraviker fra uniformen. Dette kan brukes
når man er «alene» på arrangementer utenom felles deltagelse fra CAC.


