"Finns ingen annan nivå än excellent"

– En valltrapp är ett paradtäcke som Livbataljonens hästar har över sadeln i samband med
ceremoniella uppdrag. Vi är ansiktet utåt för Sverige och Försvarsmakten, därför är det viktigt
att utrustningen är i toppskick, säger Hans Augustin.
365 dagar om året är de redo för ceremoniella uppdrag. Och kraven är höga på hästarna,
soldaterna och officerarna som ingår i Försvarsmaktens Livbataljon. De är ansiktet utåt för
Försvarsmakten och Sverige. FMV har nu levererat nya valltrappar, de blå paradtäcken som
ligger över sadeln vid parad.
Vi kliver in i paradkammaren vid Livbataljonens kasern i centrala Stockholm. Här finns all
utrustning för de cirka 75 hästarna och ryttarna som deltar i den statsceremoniella tjänsten, så
som hedersvakter, beriden eskort och beriden vaktparad.
Hans Augustin som är ceremoniofficer vid Livbataljonen konstaterar att det fortfarande är de
gamla valltrapparna som hänger här. De nya som FMV har upphandlat har precis kommit från
leverantören och ligger ouppackade i lådor.
En valltrapp är ett paradtäcke som ligger över sadeln vid parad. Och den utrustningen börjar
bli sliten och urtvättad.
– Det ger inget bra intryck. Är det ceremonier och parader det handlar om är det bara en sak
som gäller, det ska vara excellent, säger Hans Augustin.

Ansiktet utåt
Utrustningen till varje häst hänger i prydliga rader i paradkammaren; sadel, valtrapp,
grimskaft, grimma och tyglar. Och den vårdas minutiöst.
– Vi lägger mycket jobb på att hålla materielen i toppskick. Vi är ansiktet utåt för
Försvarsmakten och Sverige vid olika ceremonier och då går det inte att komma med ovårdad
och utsliten materiel.

Under 2017 anskaffades nya valltrapper och till nationaldagsfirandet den 6 juni var de nya
valltrapparna på plats. Fuxarna, av svenskt halvblod, som ingår i Livbataljonen var under
eskorten av Konungen från Kungliga slottet till Skansen på nationaldagen utrustade med de
nya valltrapparna.
Tre leverantörer tävlade om att ta fram de nya valltrapparna inklusive rulle för förvaring av
utrustning. FMV utvärderade en anbudsgivare från vardera Tyskland, Danmark och Sverige
utifrån kriterier för passform, hållbarhet, kvalitet och pris. Efter utvärdering tilldelade FMV
uppdraget till den svenska leverantören.

Fakta
Livbataljonen är ett insatsförband med mycket varierande uppgifter. I krigstid ska förbandet
kunna förstärka skyddet av viktiga objekt i Stockholmsområdet. Under fredstid är den
statsceremoniella tjänsten, så som hedersvakter, grenadjärkompanier, beriden eskort,
vaktparad med högvakt med mera en stor uppgift för bataljonen.

